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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zakład handlu Laskowscy 15 Lutego 9c 

lokale do wynajęcia 
o pow. 120 m2, 40 m2, 40 m2 przeznaczone pod działalność 

handlową, biurową, usługową. Duży parking. Tel: 91 39 20 776

Tradycyjnie o godzinie 24.00  mieszkańcy miasta przybyli na plac Wol-
ności by wspólnie powitać Nowy Rok.  Zaproszenie Burmistrza i Przewod-
niczącego Rady Miejskiej publikowane w mediach nie spotkało się ze spon-
tanicznym odzewem. Porównując frekwencję z poprzednimi latami muszę 
stwierdzić, że mieszkańców było mało. Ci, którzy przyszli  mieli możliwość 
osobiście przyjąć życzenia od Burmistrza, Przewodniczącego Rady i nielicz-
nej grupy radnych, życzyć sobie wzajemnie udanego roku, wypić lampkę 
szampana i obejrzeć feerię sztucznych ogni – doprawdy feerię, bo młodzież 
dołożyła starań by było jasno i hucznie.

Pora pomyśleć o innej, ciekawszej formie witania Nowego Roku. Gole-
niów zrezygnował z imprezy na Błoniach – zawodziła podobnie jak u nas 
frekwencja. Nie można niestety naśladować Warszawy (pół miliona uczest-
ników, czy Wrocławia – 200 tysięcy) – wybitne gwiazdy jednak nie są na bu-
dżet Gminy Nowogard. Warszawa wydała na ten cel 3 miliony złotych! Oso-
biście nie chciałbym podziwiać Maryli Rodowicz, Beaty Kozidrak czy Edyty 
Górniak ze świadomością, że mnie bawią za 40 do 70 tysięcy złotych. Za ta-
kie  pieniądze można zrobić coś bardziej pożytecznego…

Nie marudźmy – spotkanie życzliwych sobie ludzi i złożenie im życzeń by 
stać ich było na prawdziwy bal w lokalu też może być dobrym krokiem w 
Nowy Rok! 

Tekst i foto LMM

Powitanie Nowego roku

Tradycyjnie, coraz skromniej…

rozbudowa 
szpitala

Przełożono termin otwarcia ofert 
na dzień 17 stycznia. W swoim spra-
wozdaniu burmistrz nie podał przy-
czyny. Poinformował natomiast, że 
wystąpił do Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie z wnioskiem o do-
finansowanie zadania pod nazwą 
„Przebudowa i rozbudowa zespołu 
budynków SPSR w Nowogardzie z 
urządzeniami budowlanymi” na lata 
2011-2013 kwotą 2 miliony złotych.

LMM
PS. Rada Powiatu wniosek od-

rzuciła – Powiat nie dopłaci do roz-
budowy szpitala

Następne  
wydanie 

Dziennika 
Nowogardzkiego 

w punktach  
sprzedaży w dniu 
7 stycznia 2011 r.

Sylwester i Nowy rok spokojny 
Z informacji przekazanej przez nowogardzką policję wynika, że w tym roku 

wyjątkowo spokojnie upłynęła noc sylwestrowa oraz pierwszy dzień 20011 
roku. Oprócz kilku interwencji dotyczących awantur domowych i zakłócenia 
porządku publicznego, policjanci nie mieli wiele pracy. Nie doszło do żadnych 
zatrzymań związanych z aktami wandalizmu. Na drogach nie było pijanych 
kierowców.  Nietrzeźwego rowerzystę zatrzymano dopiero 2 stycznia o godz. 
17.35 przy ul. 5 Marca. 53-letni mężczyzna, miał w wydychanym powietrzu 
1,4 promila. 

Gorzej było tuż po świętach. Od poniedziałku 28 grudnia, przez prak-
tycznie cały tydzień policja interweniowała kilkakrotnie w sprawie awantur 
domowych. W większości przypadków, kłótnie rodzinne, wywoływane były 
pod wpływem alkoholu. MS
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Honorowe wyróżnienie 
„LAUR CISOWY”  

za rok 2010
Już po raz dziesiąty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do wzięcia udziału 

w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym roku możliwe jest uhonoro-
wanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z tere-
nu miasta i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi 
Nowogardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za grani-
cą w dwóch kategoriach:

1. Biznes i gospodarka
2. Działalność społeczna  (w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki spo-

łecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska)
Kapituła może przyznać również honorowe wyróżnienie Specjalny „Laur 

Cisowy” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i in-
stytucjom, także z zagranicy, za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowo-
gard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej. Kandydatury do wyróżnienia 
„LAUR CISOWY” mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Nowogard, zespoły, sto-
warzyszenia, firmy oraz instytucje działające na terenie miasta i gminy Nowo-
gard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i złożenie wniosku 
do dnia 21 stycznia 2011 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta, 
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w 
Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, z dopiskiem „Laur Cisowy”.

Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie powołania składu Kapitu-
ły, Regulamin oraz Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamiesz-
czony jest na stronie internetowej www.nowogard.pl w zakładce LAUR CI-
SOWY 2010 oraz dostępny  w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5 w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie. 

Informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 91 39 26 233, pok. 210, plac 
Wolności 5, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu
 Robert Czapla

Parafia pw. WNmP

Program kolędy:
Wtorek, 4 stycznia: ul. Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Dworcowa, 

Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich, Pocztowa, Fabryczna, Osiedlowa 3 
i 4, Roosevelta 1 – 24. 

Środa, 5 stycznia: ul. Bankowa, Zielona 2 – 7, Roosevelta 25 – 41, Brzo-
zowa i Jodłowa.

Piątek, 7 stycznia: ul. Zielona 8, 9 i 10, Lipowa.

Sobota, 8 stycznia: ul. 3 Maja 4 – 31d i Olchowo wieś.

Niedziela, 9 stycznia od godz. 14.00: Olchowo kolonia.

Poniedziałek, 10 stycznia: ul. 3 Maja 31 e – 55, Grota Roweckiego 2 – 35.

Wtorek, 11 stycznia: ul. 700 Lecia 4 – 24, Grota Roweckiego 36 – 57 i Ko-
synierów.

Środa, 12 stycznia: ul. 700 Lecia 25 – 27, Dąbrowszczaków, Głowackiego, 
Racławicka, Rataja.

Czwartek, 13 stycznia: ul. 5 Marca, Plac Wolności 2,3,4, 6 (1-8), Wiej-
ska 1.

Piątek, 14 stycznia: Plac Wolności 6 (9 – 48), Luboszan, Wiejska 2a,b,c.

Sobota, 15 stycznia: ul. Wyszyńskiego, Czarnieckiego, Dąbrowa (lewa 
strona).

Niedziela, 16 stycznia od godz. 13.30: Dąbrowa (prawa strona). 

Kolędę rozpoczynamy od godziny 16.00, w soboty od godziny 15.00, a na 
wioskach w soboty od godz. 10.00, tylko w piątek 7 stycznia od godz. 18.30. 
Dzień wcześniej ministranci odwiedzą mieszkańców zapowiadając wizytę 
duszpasterską.

W poniedziałek (27 grudnia) o 
godz. 9.30 w miejscowości Czerm-
nica policjanci zatrzymali osobę, 
skierowaną do odbycia kary w ZK 
Nowogard. Mężczyzna został prze-
transportowany do więzienia. 

 O godz. 9.55 tego samego dnia do-
szło do kolizji drogowej przy ul. Boh. 
Warszawy, w której udział brali kieru-
jący Oplem Omegą i Volkswagenem 
Transporterem. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem karnym. 

O 11.25 doszło do nietypowego 
zdarzenia. Kierujący samochodem 
marki Volvo, najprawdopodobniej 
z przyczyn oblodzenia powierzchni, 
wjechał w drzwi automyjni znajdują-
cej się na stacji Orlen przy ul. 3 Maja. 

 O godz. 22.30 w jednym z miesz-
kań przy ul. Boh. Warszawy doszło 
do kłótni rodzinnej, wywołanej matce 
przez nietrzeźwego syna. Po przyby-
ciu na miejsce policjanci uspokoili 
mężczyznę. 

We wtorek (28 grudnia) policjanci 
otrzymali zgłoszenie o zakłóceniu 
ciszy nocnej przy ul. Kowalskiej. 
Zdarzenie miało miejsce o godz. 0.55. 
Okazało się, że w jednym z mieszkań 
odbywa się impreza z głośną muzyką. 

O godz. 6.30 zatrzymano kolejnego 
mężczyznę, który nie stawił się w do 
odbycia kary w ZK we wskazanym 
terminie. 24 mężczyzna, mieszkaniec 
Nowogard, został po zatrzymaniu 
przewieziony do więzienia w Nowo-
gardzie. 

Tego samego dnia o godz. 13.45 
doszło do kolizji drogowej przy ul. 
700-lecia z udziałem dwóch aut 
marki Volkswagen Passat i Nissan 
Almera. Na miejscu nie udało się 
ustalić sprawcy. Kierowcy nie przyjęli 
mandatu. Mają na to 14 dni, w in-
nym przypadku zostanie skierowany 
wniosek do sądu o ustalenie sprawcy 
zdarzenia. 

O godz. 15.45 policja otrzymała 
zgłoszenie, że w jednej z klatek przy 
ul. 700-lecia przebywa „intruz”. Po 
przybyciu na miejsce okazało się, 
że mężczyzna jest poszukiwany w 
związku z niestawieniem się do od-
bycia kary w ZK Nowogard. 

O godz. 18.40 policja otrzymała 
zgłoszenie, że w godzinach 11.00-
16.00 doszło do kradzieży torebki, w 
której znajdowały się portfel z pie-
niędzmi i dokumentami osobistymi. 
Torebka, należąca do jednej z ekspe-
dientek sklepu, została pozostawiona 
na zapleczu. 

W środę (28 grudnia) o godz. 8.15 
na terenie ogródków działkowych w 
Nowogardzie zatrzymano mężczy-
znę, który miał się stawić do odbycia 
kary w ZK Nowogard. 

Policja otrzymała zgłoszenie o kra-
dzieży, do której najprawdopodobniej 
doszło w nocy z 28 na 29 grudnia 
ubr., w miejscowości Osowo. Z po-
mieszczeń gospodarskich skradziono 
piłę spalinową. 

O godz. 21.15 doszło do awantury 
domowej w miejscowości Żabówko. 
Nietrzeźwy ojciec awanturował się z 
własną córką. Mężczyzna po przyjeź-
dzie Policji uspokoił się. 

W czwartek (30 grudnia) o godz. 
11.40 policja otrzymała zgłoszenie w 
związku z kuligiem odbywającym się 
w okolicy Krasnołęki. Z informacji 
wynikało, że kulig porusza się po dro-
gach publicznych. Kulig faktycznie 
się odbywał, ale był zorganizowany 
profesjonalnie – uczestnicy mieli 
kamizelki, sanie były prawidłowo 
przypięte itd. Kulig, co prawda prze-
mieszczał się częściowo po drodze 
publicznej, ale jego organizator został 
przez policję tylko pouczony, by w 
przyszłości wytyczać trasę z pomi-
nięciem tych dróg. 

Tego samego dnia policja otrzy-
mała zgłoszenie o płaczu dziecka 
dochodzącym z jednego z mieszkań 
przy ul. Reja w Nowogardzie, który 
mógł wskazywać na dziejącą się mu 
krzywdę. Po przybyciu na miejsce 
okazało się, że dziecku nic złego się 
nie dzieje. 

W piątek (31 grudnia) o godz. 
11.25 doszło do kolizji drogowej 
przy ul. Boh. Warszawy z udziałem 
samochodów BMW i policyjnego 
Fiata Ducato. Sprawca kolizji, kieru-
jący BMW, został ukarany mandatem 
karnym. 

O godz. 12.35 doszło do kolejnej 
kolizji, tym razem przy ul. 3 Maja. 
W zdarzeniu wzięli udział kierujący 
dwoma samochodami Volkswage-
nem Passat i Mercedes. Na miejscu 
nie ustalono sprawcy. Prowadzone 
jest postępowanie wyjaśniające. 

Przy ul. Poniatowskiego policja 
znów otrzymała zgłoszenie o kłótni 
rodzinnej. Tym razem okazało, że 
pijany mąż wygonił z domu własną 
żonę i dzieci. Rodzina będzie pod 
obserwacją. MS

Znaleziono
Ważny dokument osobisty pana Romana Marczewskiego do odbioru w 

redakcji.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

rada Osiny 
uchwaliła budżet!

Radni Gminy Osina obradowali na ostatniej w 2010 roku Sesji w dniu 30 
grudnia. Zrealizowali dokładnie porządek obrad, który obejmował nastę-
pujące punkty:

- zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym 
projekcie budżetu Gminy na rok 2011,

- przyjęli uchwałę o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy 
na rok 2011,

- podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu Gminy Osina na rok 2011,
- przyjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2011 – 2024,
- uchwalono wysokość zarobków wójta (czytaj w innym miejscu)
- przyjęto uchwałę o niewygasaniu wydatków budżetowych niezrealizo-

wanych w 2010 roku,
- przyjęto uchwałę ustalającą zasady współpracy Urzędu Gminy z organi-

zacjami pozarządowymi.
Budżet na rok 2011 oraz prognozy finansowe na lata 2011 – 2024 wyma-

gają od wójta Krzysztofa Szwedo wyjątkowej dyscypliny i zaangażowania. 
Czy im podoła?

Sesja kończyła się tradycyjnie w miłym nastroju – lampka szampana i 
wzajemne życzenia noworoczne.

Anna Babczyńska

Biedny Czapla,  
bogaty Szwedo

Radni gminy Osina przegłoso-
wali uchwałę w sprawie wysokości 
wynagrodzenia wójta gminy Osi-
na. Zgodnie z projektem uchwały 
wójt Krzysztof Szwedo miał zarabiać 
7900 zł.( 8 220 zł. z dodatkiem za 
wysługę lat). Radni w zdecydowanej 
większości poparli ten pomysł.

Na wynagrodzenie wójta składać 
się będzie wynagrodzenie zasadni-
cze wysokości 4500 zł, (radny Ro-
bert Jurgielaniec proponował obni-
żenie tej kwoty – wniosek nie zyskał 
akceptacji radnych), dodatek funk-
cyjny 1500 zł, dodatek specjalny wy-
sokości 20 procent wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
wysokości 1200 zł oraz 20 procent 

dodatku stażowego od wynagrodze-
nia zasadniczego.

Wójtowi przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, nagrody ju-
bileuszowe i inne świadczenia wyni-
kające z prawa pracy.

Skąd tytuł informacji? Otóż 
mieszkańcy są zbulwersowani czego 
wyraz dają na różnych forach.

Próbują wyliczyć „opiekę” wójta 
nad mieszkańcami. Wychodzi na to, 
że wójt od każdego obywatela gminy 
pobiera ponad 2,60 zł miesięcznie 
(7900 podzielić przez 2952 miesz-
kańców). Dla burmistrza Nowogar-
du jest to zaledwie ok.35 groszy. Co 
kraj to obyczaj?

LMM

Nowogardzka  
„akcja Zima”

Mieszkańcy narzekają – zima nas zaskoczyła, władze nie robią nic by 
ulżyć ciężkiej doli kierowców i pieszych. Jak to wygląda z „okien ratusza”?

- Drogi powiatowe i gminne odśnieżane są według harmonogramu i reali-
zuje go firma ZUK sp. z o.o

- odśnieżaniem dróg gminnych w terenie tj. dróg do kolonii i wewnętrz-
nych dróg wiejskich zajmuje się firma ogólnobudowlana Romana Pabisiaka 
i firma Dro – Most Sławomira Serafina. W razie potrzeby pomagają im rol-
nicy dysponujący ciągnikami z osprzętem na telefoniczne zlecenie z UM,

- odśnieżaniem przejść dla pieszych, rejonów wiat i parkingów zajmują 
się skazani z ZK,

- 31 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystający z pomocy OPS 
odśnieża przejścia dla pieszych, parkingi i zatoki autobusowe (18 osób w 
mieście). 13 osób pracuje na terenie wiejskim (Wierzbięcin, Osowo, Kulice, 
Żabowo, Żabówko, Sikorki, Słajsino). Pracują oni po 10 godzin tygodniowo. 
Docelowo zatrudnionych będzie jeszcze 9 osób.

Przed samymi świętami Bożego Narodzenia burmistrz wystąpił do Sta-
rostwa Powiatowego o przyznanie kwoty 380 000 zł na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych w mieście Nowogard. (Zgodnie z porozumieniem drogi 
te utrzymuje Gmina Nowogard, a środki przekazywało Starostwo w niewy-
starczającej wysokości 100 000 zł).

Opr. LMM
PS. Rada Powiatu odrzuciła wniosek – komentarz w kolejnym wydaniu 

DN

UWaGa 
WĘDkarZe!

Koło M-G PZW Nowogard zapra-
sza w dniu 9.01.2011 r. na zawody 
wędkarskie spinningowe „TROĆ 
2011” na rzece INA k. Goleniowa. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 
07.01.2011 r. Wyjazd z ul. 5 Marca o 
godz. 7.30. Startowe 15 zł. 

UWAGA. W razie złych warunków 
atmosferycznych zawody odbędą się 
w późniejszym terminie. Wszelkie 
wiadomości będzie można uzyskać 
w sklepie „Wędkarz”, lub pod Tel. 
91-39-22-128. 

Zarząd 
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Czymże jest dwadzieścia pięć 
lat małżeństwa wobec reszty 
życia, którą spędzimy razem? 
Nasz związek, choć trwa tak 

długo wciąż jest trwały.

Kochanej 
żonie Danusi 

z okazji rocznicy ślubu, 

najukochańszy mąż

ŻYCZeNIa

Redakcja DN dotarła do ekspertyzy technicznej budynku w Glicku, który 
ucierpiał podczas pożaru w nocy z 23 na 24  grudnia ubiegłego roku.   Z 
dokumentów wynika, że budynek ucierpiał w 95%. Teraz ekspertyza zo-
stanie wysłana do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który 
ostatecznie zdecyduje o dalszym losie posesji. 

Pogorzelcy z Glicka 
proszą o pomoc

Jakie będą losy spalonego budynku?
W obszernym dokumencie, który 

powstał po trzy dniowych oględzi-
nach miejsca pożaru, czytamy m.in.,  
„zniszczenia wywołane przez pożar w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
ze świetlicą w miejscowości Glicko 20 w 
sposób tragiczny wpłynęło na stan tech-
niczny jego głównych element ów kon-
strukcyjnych (…) ogólny stan techniczny 
budynku uniemożliwia jego dalsze, bez-
pieczne użytkowanie”. W dalszej części 
zawarta jest informacja, o konieczności 
jak najszybszego rozebrania elementów 
grożących zawaleniem. 

Z oceny eksperta wynika, że koszt 
odbudowy istniejącego budynku przy 
zachowaniu fundamentów, wzmocnie-
niu stropu nad piwnicą i wzmocnieniu 
ścian parteru przewidzianych do pozo-
stawienia, wyniesie prawie tyle samo co 
budowa nowego budynku.

Co dalej? 
Zapewne jeszcze w tym tygodniu 

ekspertyza trafi w ręce powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego w 
Goleniowie, który jak nam się udało 
ustalić w pierwszej kolejności zwo-
ła postępowanie administracyjne z 
udziałem wszystkich współwłaścicieli 
budynku. To oni zadecydują, czy wolą 
remontować zniszczony budynek czy 
budować w jego miejsce nowy. Zgodnie 
z ich wolą inspektor budowlany wyda 
decyzję o częściowym lub całkowitym 
wyburzeniu posesji.  

Policja wciąż ustala przyczyny
Jak powiedział nam komendant 

komisariatu policji w Nowogardzie, 
Leszek Nowak, trwają czynności, które 
mają ostatecznie wyjaśnić przyczyny 
pożaru. Nie wykluczone, że zdarzenie 
mogło mieć charakter przestępstwa. 
Przypomnijmy bowiem,  że na kilka 
godzin przed pożarem, w świetlicy wiej-

skiej, znajdującej się na terenie budyn-
ku, odbywała się impreza zakrapiana al-
koholem.  Tak przynajmniej relacjonują 
świadkowie zdarzenia. Pojawiają się 
także wątpliwości w kwestii odpowied-
niego użytkowania i zabezpieczenia 
obiektu. Mieszkańcy Glicka twierdzą 
bowiem, że świetlica była ogólnie do-
stępna i nikt nie kontrolował, kto i kiedy 
oraz w jakim celu w niej przebywa. Do 
imprez dochodziło więc bardzo często. 
Na razie przesłuchiwani się świadkowie.  
Na podstawie zebranych materiałów, 
prokurator zadecyduje czy postawić 
komuś zarzuty. 

Wciąż potrzebna pomoc
Poszkodowane w pożarze rodziny 

otrzymują zewsząd pomoc. W ostatnią 
niedzielę przyłączył się niej Caritas przy 
parafii pw. WNMP w Nowogardzie. 
W trakcie zbiórki prowadzonej przed 
kościołem, udało się zebrać 5  300 zł. 
Rodzinom  potrzebującym pomocy 
po  tragedii  mieszkańcy wsi Dąbrowa 
zebrali 1400 zł. Pieniądze te zostały 
przekazane pogorzelcom  wczoraj. W 
pomoc jednemu z poszkodowanych 
w pożarze, pracownikowi Zakładu 
Karnego w Nowogardzie, włączyła się 
również służba mundurowa. Mężczyzna 
za pośrednictwem DN, kieruje podzię-
kowania za podanie pomocnej dłoni. 

Rodziny wciąż jednak potrzebują 
wsparcia. Proszą o odzież dla dziew-
czynek w wieku od 3 miesięcy do 8 lat 
i 8 letniego chłopca. Wiadomo też, że 
dzieci utraciły w pożarze zabawki. Po-
trzebna jest również pilarka elektryczna 
, która służyła  jednemu z poszkodowa-
nych do pracy. Dary w tej postaci można 
przynosić na plebanię przy kościele pw. 
WNMP w Nowogardzie w godz. od 8.00 
do 12.00. 

Marcin Simiński

POl-DrÓG przebuduje 
ul. radosława

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudo-
wy nawierzchni ul. Radosława – I etap. Za odcinek o długości 515 metrów 
bieżących firma PRD POL-DRÓG Nowogard zaoferowała najniższą cenę 
175 443 z ł i 65 groszy.

LMM

Promocja miasta  
„europa dla obywateli”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się robocze spotkanie w 
sprawie przygotowania wspólnego projektu z programu „Europa dla oby-
wateli” wspierającego aktywne obywatelstwo europejskie, z udziałem na-
szych miast partnerskich z Niemiec, Szwecji, Macedonii i Serbii. Dokonano 
pierwszych ustaleń i wyznaczono osoby odpowiedzialne  za przygotowanie i 
realizację projektu w roku szkolnym 2011 – 2012.

LMM

Obszar Intensywnego Gospodarowania

Będziemy w Internecie
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie wykonuje i koordy-

nuje prace nad stroną internetową dla Obszaru Intensywnego Gospodaro-
wania gmin Nowogard, Osina i  Płoty.

Zapewne przyczyni się to przedsięwzięcie do promocji tanich terenów i 
ułatwi kontakt z potencjalnymi inwestorami. 

LMM

Zmiana budżetu Gminy

30 000 złotych dla SP 4
Na ostatniej w 2010 roku Sesji Rady Miasta dokonano zmiany budżetu 

Gminy. Uwzględniono wniosek złożony przez UM Nowogard i zwiększo-
no Gminie Nowogard  część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 30 000 
złotych w ramach rezerwy na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkol-
ny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek 
oświatowych. Środki te otrzymała w całości Szkoła Podstawowa Nr 4 na wy-
posażenie nowo wybudowanego obiektu szkolnego.

LMM

W kinie „Orzeł”

MYSI AGENCI
Animacja, Argentyna, Hiszpania 

2010, 90 min, Bilet 12 zł, B/O
07.01.2011 godz. 17.00
08.01.2011 godz. 17.00
09.01.2011 godz. 17.00

MACZETA
 Akcja, USA, 2010, 105 min, Bilet 

12 zł od lat 15
07.01.2011 godz. 19.00
08.01.2011 godz. 19.00
09.01.2011 godz. 19.00 
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Wszystkim sąsiadom 
i znajomym, którzy 

towarzyszyli 
w ostatniej drodze 

śp. Ryszarda 
Pokorskiego

serdeczne 
podziękowania 
składa rodzina

PODZIĘkOWaNIa

Pierwsze wrażenia 
z pracy radnego

Do tej pory odbyły się zaledwie trzy posiedzenia Rady więc ciężko po 
takim czasie obiektywnie coś ocenić, odczucia mam mieszane.  Co mnie 
najbardziej dziwi to „aktywność”, a właściwie jej brak u niektórych.

Jestem radnym po raz pierwszy, 
moje dotychczasowe wyobrażenie o 
byciu radnym, kojarzyły się z osoba-
mi, które przede wszystkim mają coś 
do powiedzenia i biorą aktywny udział 
w dyskusji reprezentując swoich wy-
borców. 

Obserwacje z pierwszych sesji ra-
czej moich wyobrażeń nie potwier-
dzają. U młodych radnych, widać 
duży zapał do pracy, starają się aktyw-
nie uczestniczyć w sesji, ale jeśli cho-
dzi o radnych zwłaszcza „ludowej” 
część koalicji rządzącej, to na twa-
rzach maluje się raczej znużenie niż 
zaangażowanie. Mam nadzieję, że to 
się zmieni, chociaż czytając protokoły 
z posiedzeń poprzednich lat, gdzie te 
same osoby zasiadały w Radzie także 
„milcząco” to w nagłą odmianę można 
powątpiewać. Na tę chwilę mogę po-
zytywnie ocenić pracę nowego Prze-
wodniczącego pana Bielidy, bo obrady 
są prowadzone sprawnie. Zobaczymy, 
co przyniesie kolejna sesja. Może być 
burzliwa - przed nami prawdopodob-
nie pierwsze czytanie budżetu na 2011 
rok. 

Najważniejsze wydarzenia 2010 
roku. 

Ze spraw „przyziemnych” mówiąc 
dosłownie i w przenośni najważniej-

szym wydarzeniem 2010 roku w mo-
jej ocenie było rozpoczęcie budowy 
obwodnicy. Długo trwały dyskusje na 
temat jej projektu i  umiejscowienia, 
ale ważne, że Nowogard będzie miał 
w  końcu obwodnicę. Kolejnym istot-
nym wydarzeniem była zmiana po 
szesnastu latach na stanowisku Bur-
mistrza Nowogardu. To, co dla niektó-
rych jeszcze kilka miesięcy temu wy-
dawało się niemożliwe, stało się fak-
tem. Czy była to tylko zmiana osoby, 
czy całego sposobu sprawowania wła-
dzy, to już czas pokaże. 

Bardzo smutnym akcentem dla wie-
lu mieszkańców zakończył się 2010 
rok. Odszedł po ciężkiej chorobie Ks. 
Proboszcz Grzegorz Zaklika. Zaled-
wie rok wcześniej tak radośnie obcho-
dziliśmy czterdziestolecie Jego kapłań-
stwa życząc kolejnych lat. Będzie nam 
go bardzo brakować.

Moje osobiste plany i postanowie-
nia na 2011 rok?

Nie mam specjalnych postanowień. 
Rok 2010 był dla mnie osobiście bar-
dzo szczęśliwy, oby ten był podobny. 
Mieszkańcy w wyborach obdarzyli 
mnie swoim zaufaniem, co pozwoliło 
uzyskać bardzo dobry wynik wybor-
czy i zostać radnym. Swojego zaan-
gażowania nie będę obiecywał - oso-
by, które mnie znają wiedzą, że jestem 
bardzo uparty w działaniu i jak coś ro-
bię to zawsze z pełnym poświęceniem 
i na 100%. Jeśli tylko będzie zdrowie, 
to wszystko inne się uda, czego sobie i 
Wszystkim mieszkańcom na 2011 rok 
serdecznie życzę.  

Michał Wiatr

Podwyżki VaT 
– dalsze wyjaśnienia

W ostatnim wydaniu DN z roku 2010 podawaliśmy za portalem Money.
pl przybliżone podwyżki jakie nas czekają w Nowym roku. Dzisiaj dalsze 
szczegóły.

Przeciętna rodzina dopłaci w tym 
roku do budżetu państwa 730 zło-
tych więcej niż w ubiegłym - wyli-
czył portal Money.pl. To skutek wyż-
szego VAT-u, droższego transportu i 
większej akcyzy. A to tylko niektóre 
z niekorzystnych zmian, jakie w no-
worocznym prezencie zafundowali 
nam rządzący.

Tych kosztownych dla nas rozwią-
zań - zarówno tych pewnych, jak i 
dopiero plano-
wanych (jak 
zmiany w sys-
temie emerytal-
nym) nie rów-
noważą nie-
liczne dobre 
w i a d o m o ś c i . 
Wśród nich są 
drobne ułatwie-
nia dla przed-
siębiorców, takie 
jak wprowadzenie e-faktur, czy pod-
niesienie limitów uprawniających 
do zwolnienia od podatku VAT.

Nie mają się też specjalnie z czego 
cieszyć pracownicy. Dostaną nieco 
wyższą płacę minimalną, dodatko-
we święto w Trzech Króli i nieznacz-
ną ulgę podatkową na oszczędzanie 
w trzecim filarze.

Stawki podatku od towarów i 
usług, czyli VAT, od 1 stycznia wzro-
sną o jeden punkt procentowy. Za-
miast dotychczasowych 22 procent 
zapłacimy więc za większość zaku-
pów 23, a dla traktowanych ulgowo 
zakupów, takich jak leki czy zabawki 
zamiast 7 - 8 procent.

Wzrośnie stawka za żywność nie-

przetworzoną, taką jak mięso, mle-
ko, warzywa i owoce. Zamiast do-
tychczasowych 3 procent wyniesie 
ona 5 procent wartości. Mimo ob-
niżenia opodatkowania większości 
produktów przetworzonych (maka-
rony, konserwy, dania gotowe, wę-
dliny, sery) - w ich przypadku poda-
tek spadnie z siedmiu do pięciu pro-
cent - uderzy nas to po kieszeniach.

To jednak nie najważniejsze ele-
menty, wpływa-
jące na pod-
wyżkę kosztów 
utrzymania - 
najbardziej bo-
lesny będzie 
wzrost podat-
ku od miesz-
kania, energii i 
transportu. We-
dług szacunków 

Money.pl koszty 
związane z jednopunktową podwyż-
ką miesięcznie pozbawią rodzinę z 
dwójką dzieci 40 złotych miesięcz-
nie. To 480 złotych dodatkowych 
rocznych wydatków. Z kolei dla sin-
gla - wydatki wzrosną o 15 złotych 
na miesiąc, czyli 180 zł na rok. Ta 
zmiana zabierze nam w sumie 7 mi-
liardów złotych z kieszeni.

To jednak nie wszystko - jeśli nasz 
dług publiczny przekroczy 55 pro-
cent PKB, VAT będzie rosnąć dalej. 
Stawka podstawowa z 22 procent w 
ubiegłym roku będzie wzrastać do 
25 a obniżona - z 7 do 10 procent. 

Tomasz Bonek redaktor naczelny money.pl
Do druku podał LMM

Ile więcej miesięcznie, po podwyżce VaT, zapłaci rodzina i osoba samotna 
(przy średnich zarobkach)

Wzrost wydatków 
w związku z podwyżką VaT

rodzina 2+2, oboje rodzice 
ze średnią pensją singiel ze średnią pensją

Obliczenia Money.pl na podstawie danych GUS
razem: 39,93 zł 14,45 zł
żywność 8,68 zł 3,80 zł
odzież i obuwie 2,60 zł 0,79 zł
mieszkanie i energia 7,52 zł 2,97 zł
zdrowie 3,16 zł 1,45 zł
transport 5,07 zł 1,47 zł
telefon 2,03 zł 0,69 zł
kultura i wypoczynek 5,42 zł 1,54 zł
edukacja 0,69 zł 0,18 zł



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 1 (1936)

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

KONKURS NA NAJLEPSZY 
WYSTRÓJ ŚWIĄTECZNY

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia w szkole panuje wyjąt-
kowy nastrój. Przystrajane przez uczniów klasy zaczynają wyglądać ina-
czej niż dotychczas. Ubieranie choinki, przygotowywanie gazetek okolicz-
nościowych, wigilii klasowych oraz wspólne śpiewanie kolęd to okazja do 
dobrej zabawy, ale także umacniania więzów łączących wszystkich człon-
ków klasy. Inwencja twórcza naszych uczniów mogła być dostrzeżona  
w tym roku przez specjalną komisję, której zadanie polegało na wyborze 
najpiękniej przystrojonej klasy. Po zwiedzaniu poszczególnych klas komisja 
w składzie - Pani Ewa Krzak, ksiądz Marcin Gudełajski i członkowie Samo-
rządu Uczniowskiego – wyróżniła następujące klasy:

I Miejsce:
Klasa IV TI
Klasa I TM
II Miejsce:
Klasa II THO
III Miejsce:
Klasa I TŻ
Klasa I TH
Wyróżnienie:
Klasa III TH
Klasa II TH
Wyróżnione klasy otrzymały dyplomy i słodkie upominkiJ 
GRATULUJEMY!!!

MISTRZOSTWA POWIATU  
W PIŁCE RĘCZNEJ  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
21 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odby-

ły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. W turnieju 
wzięły udział drużyny z następujących szkół:

- II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogar-

dzie,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Gierczak w Nowogardzie. 
Po zaciętych rozgrywkach wyniki przedstawiły się następująco:

DZIEWCZĘTA:
I miejsce – ZSP 
II miejsce – II LO
CHŁOPCY:
I miejsce – I LO
II miejsce – ZSP
III miejsce – II LO
 Skład drużyn z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:
DZIEWCZĘTA:
Sylwia Jeziorska
Michalina Waszak
Jolanta Parszyk
Marika Zawadzka
Monika Nosek
Kinga Piwowarczyk

Malwina Król
Gabriela Polak
Ines Penczek 
Trenerem zespołu dziewcząt jest  Pan Zbigniew Ceranka.
CHŁOPCY:
Jacek Kopiecki
Dawid Korcz
Przemek Lelowski
Bartosz Fedak
Mateusz Wawrzyniak
Tomasz Iwan
Arek Balcer
Marcin Wipplinger
Bartosz Lorent
Filip Kowalski
Łukasz Baranowski
Mateusz Czapski
Trenerem zespołu chłopców jest Pan Jerzy Stolf.
Zwycięskie zespoły będą reprezentować powiat w rozgrywkach rejono-

wych.

a l F a B e T   
N a  C a Ł Y  2011 rOk
A...anioła stróża u boku
B...buziaków słodkich miliony
C...czasu wolnego dla siebie
D...drogi usłanej różami
E....ekskluzywnych wakacji
F....fury pieniążków
G...gwiaździstego nieba
H...horoskopu korzystnego
I...i oprócz tego
J...jasności umysłu
K...kolorowych chwil
L...lotów wysokich
M...miłosnych uniesień
N...nieprzemijającej urody
O...oddechu od codzienności
P...pogodnych dni
R...romantycznych wieczorów
S...szalonych nocy
T...tylko spełnionych marzeń
U...uroku osobistego
W...wiary w sukces
Z...ZAWSZE UŚMIECHNIĘTEJ BUZI

...W...KAŻDY...DZIEŃ...

Życzy naszym Czytelnikom redakcja WBREW
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego

1. Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Gryfitów 4
 Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, korytarz.  
 Cena wywoławcza:  185.377,- zł   
 Wadium:      18.500,- zł
2. Lokal położony w Dobrej przy ul. Traugutta 3A
 Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, ła-
zienka, WC, korytarz.  
 Cena wywoławcza:    92.671,- zł   
 Wadium:          9.300,- zł

Składanie ofert: 14.01.2011 r. do godz.12.00
Otwarcie ofert: 14.01.2011 r.   o godz.12.15 w spółdzielni w obecności 
oferentów
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-
czym o/Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „GARD-
NO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzo-
nej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz z potwierdzoną kserokopią 
wpłaty wadium. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia za-
strzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienie przetargu 
bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze 
Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

Restauracja 
„Kamena” 

zaprasza 

na dancingi 
w soboty 
karnawałowe

F.H.U. „DAR-BUD”

Odśnieżanie 
Telefon: 694 455 280

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165

Chrześcijańskie Centrum Pomocy  
dziękuje Bogu i Ludziom Dobrej Woli 

Rada Sołecka w Dąbrowie zaprasza na występ zespołu „Cler-
boyz” Wyższego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w 
Szczecinie. 

Występ odbędzie się w sali wiejskiej w Dąbrowie z okazji choinki dla dzieci so-
łectwa.

Początek występu o godz. 17.00 w dniu 8 styczniu 2011 r.
Po występie przybędzie św. Mikołaj z prezentami, a po-

tem zabawa dla dzieci. 
Dzieci z poza sołectwa aby otrzymały paczkę  od Mi-

kołaja, można dostarczyć paczkę podpisaną do Sołtysa lub 
Rady sołeckiej.

Wstęp wolny. Proponujemy ciasto, kawę i herbatę. 
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!!!

„ChCP Agenda Zboru Kościo-
ła Ewangelicznych Chrześcijan w 
Nowogardzie w roku 2010 udzie-
liło pomocy żywnościowej w ilo-
ści 34  168,72 kg o łącznej wartości 
112 949,64 złotych.Z tej pomocy ko-
rzysta w sposób regularny ok. 350 
rodzin z terenów wiejskich  w ca-
łej Gminie. Żywność pozyskaliśmy 
z Banku Żywności w Nowych Bie-
licach k/ Koszalina w  ramach pro-
gramu „ Pomocy dla najuboższej 
ludności Uni Europejskiej PEAD” 
Dzięki naszym przyjaciołom z Nie-
miec, Norwegii i Holandii wyda-
liśmy ok.6  000 kg odzieży używa-
nej o  wartości ok. 60  000 złotych,   
osobom z terenu zarówno miasta 
i gminy Nowogard. W grudniowej 

Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiór-
ce Żywności , zebraliśmy ok. 800kg 
produktów w nowogardzkim Netto 
, które pozwoliły na przygotowanie 
47 bardzo obfitych paczek dla ro-
dzin wielodzietnych podopiecznych 
OPS o łącznej wartości 7000,00 zł . 
Po raz dziewiąty byliśmy organiza-
torami Gwiazdkowej Niespodzianki 
dla 220 dzieci podopiecznych OPS 
oraz  100 dzieci z SP Strzelewo. W 
obu akcjach dzieci otrzymały pacz-
ki o łącznej wartości 12 800 zł. Nie 
posiadamy pracowników etatowych 
a nasza działalność opiera się na wo-
lontariuszach, głównie członkach 
Zboru KECh w Nowogardzie. Nie 
jesteśmy w stanie wycenić setek go-
dzin ich pracy. Łączna wartość po-

mocy udzielonej mieszkańcom Mia-
sta i Gminy Nowogard będącym 
podopiecznymi ChCP i OPS w roku 
2010 to 192 749,64 złotych. 

Pragniemy podziękować Panu 
Bogu za siły, możliwości i ludzi, któ-
rzy swoją pracą, modlitwą, finansa-
mi i wrażliwością na potrzeby in-
nych uczynili możliwym dzieło po-
mocy. Dziękujemy wszystkim po-
mocnym instytucjom i ich kierow-
nictwu – PRD Nowogard, ZBK N-d, 
UM i OPS naszym koleżankom z 
Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej   Dziękujmy burmistrzom 
Kazimierzowi Ziembie i Robertowi 
Czapli. Szczególne podziękowania 
należą się właścicielowi i redakcji 
„Dziennika Nowogardzkiego”, dzię-
ki któremu możemy bezpłatnie pu-
blikować nasze ogłoszenia i artyku-
ły. Dziękujemy wszystkim wolonta-
riuszom, za ich czas, pracę i serce. 
Przede wszystkim dziękujemy Panu 
Bogu Wszechmogącemu, za Jego 
prowadzenie, opiekę,  błogosławień-
stwo i motywację.

Dyrektor ChCP
Pastor Cezary Komisarz

XIII TUrNIeJ POlONeZa 
STUDNIÓWkOWeGO 

O PUCHar BUrmISTrZa 
NOWOGarDU

Turniej odbędzie się w dniu 04.02.2011 r. w sali widowiskowej Nowo-
gardzkiego Domu Kultury. 

Jego głównym celem jest wspólna zabawa i chęć przedłużenia o jeszcze 
jedną chwilę uroczystego nastroju związanego ze studniówką. 

Dobre chwile są czymś bardzo istotnym w życiu każdego człowieka, a je-
śli jeszcze przy okazji uda się je połączyć z podtrzymaniem naszych narodo-
wych tradycji tanecznych, to wówczas nabiera to pewnego rodzaju wyrazu. 
Takich właśnie wrażeń dostarcza nasz turniej. Rywalizacja i wspaniała zaba-
wa to trudne do połączenia elementy, ale polonez potrafi czynić takie cuda. 
To częsta opina uczestników, i opiekunów zespołów, którzy uczestniczyli w 
tych prezentacja turniejowych. 

SERDECZNE ZAPRASZAMY!

Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury         Burmistrz Nowogardu
Mirosława Przybyłek                                              Robert Czapla       
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OGŁOSZENIAdrObNE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV pię-
tro) po kapitalnym remoncie ze 
względu na osobę niepełnospraw-
ną zamienię na parter lub I piętro. 
Może być mieszkanie do remontu 
w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 
Poniatowskiego, J. Pawła II, tel. 
605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch dzia-
łek o łącznej pow. 5864 m2 i 5904 
m2 plan zagospodarowania terenu, 
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 PLN 
netto m2, Tel:, 660  424  989; 91 43 
26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, rolna z przeznaczeniem na 
budownictwo szeregowe i jedno-
rodzinne, plan zagospodarowania 
terenu, pow. 26831 m2, w całości 
20 PLN, po podziale 45 PLN m2, Tel:, 
660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy 
smoczaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, 
usługi, plan zagospodarowania te-
ren, przylega do nowego cmentarz, 
droga asfaltowa, 35 PLN m2, Tel. 
660 424 989.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa 
pokoje, łazienka i kuchnia- wyposa-
żone; 501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 29 m2, cena 95  000. Tel: 
695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum miasta. Tel: 
510 026 866, po godz. 18:00

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC, 91 39 21 558

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na 
mniejsze. 665 562 511

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w 
centrum miasta. Tel. 510 026 866, po 
godz. 18.00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Kupię mieszkanie na ul. Boh. Warsza-
wy- 608 302 040

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z 
projektem nowoczesnego energo-
oszczędnego domu, pozwolenia na 
budowę w willowej dzielnicy Gryfic. 
Atrakcyjna cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam lokal handlowy położo-
ny na działce 490 m2 Nowogard ul. 
3-go Maja, Tel. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia przy ul. Le-
śnej, 605 402 134; 669 973 818

• Do wynajęcia kawalerka 600 zł + me-
dia. 784 298 389.

• Pilnie wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie 3 pokojowe w centrum. 0049 
511 8997 16 24; kom. +49 157- 761-
710-96

• Wynajmę pokój osobie niepalącej 
z dostępem do kuchni i łazienki; 
798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – 
I piętro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 
2/1, 91 39 17 955

• Wydzierżawię kiosk handlowy na 
Placu Wolności; 606 998 623

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe na 
ul. Zamkowej, 667 094 079

• Wynajmę stanowisko dla manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim No-
wogard; 91 39 23 540

• Szukam garażu do wynajęcia na 
Osiedlu Bema, 886 594 507

• Sprzedam garaż. Zamkowa. 
607 816 180

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje cen-
trum miasta. 601 090 079

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, umeblowane, 601 724 492

• Działka budowlana, Wojcieszyn, 
650 m2. Dzwonić po 15-stej, Tel. 
533 202 023

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Nowogardu. 51 00 26  866 
po 18-stej.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w aSO Opel ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam mercedes stan dobry, 
Tel. 695 628 830

• Japończyka, Mercedesa 190 D 
do 1997 r., stan obojętny, tel. 
510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do 
golfa 2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam opony zimowe 165/R13 – 
2 szt. 795 911 886

• Sprzedam tanio samochód oso-
bowy Deawoo Matiz rok produkcji 
1999, poj. Silnika 796 cm3. Kontakt 
606 112 493 

• Sprzedam Opla Corsę rok, 1994 poj. 
1,2 benzyna, zarejestrowany, ubez-
pieczony. Sprawny technicznie. Cena 
1 200 zł do negocjacji. 697 911 902.

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam gęsi oskubane na zamó-
wienie; 796 759 414

• Sprzedaż byczka i jałóweczki, Ża-
bówko 18, Tel. 605 092 517.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 
tel. 607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 886 310 425 
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SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Sprzedam 
Nissan micra, 1997 r. 
1,0 l, automat, kolor czerwony, 

użytkowany przez kobietę, w pełni 
sprawny, ubezpieczenie i przegląd 
ważne, cena 5400 zł do negocjacji. 

Tel. 601 47 99 88

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

• korepetycje j. angielski 
668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK- 607 092 509

• Usługi hydrauliczne; 695 848 557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Naprawa aGD, pralki, lodówki, 
3-go maja 48. Naprawy domowe. 
Tel. 607 719 505

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, regipsy, panele, z 15 letnim 
stażem w Niemczech. 784 188 147

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Glazura terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515.

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Profesjonalne odśnieżanie dachów 
tanio- 791 111 749

• Odśnieżanie dachów- 
785 931 513; 91 39 11 153

• Korepetycje, matematyka- 
505 793 280

• Blacharstwo i lakiernictwo samocho-
dowe- Jakub Jankowski, Wojtaszyce 
37, Tel. 721 032 445; 661 283 227

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• OrGaNIZOWaNIe kUlIGÓW kON-
NYCH- 607 739 866

PraCa

• Zatrudnię elektryka i pracowni-
ka do prac wykończeniowych. 
723 432 323

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w 
Niemczech, 724 080 139

• Zatrudnię na umowę zlecenie- wy-
sokie zarobki- 662 194 540

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika 603 366 286.

• Poszukuję opiekunki do dzieci 
606 998 623

• Szukam pracy w charakterze sprzą-
taczki. 880 308 176

• Podejmę pracę (stażową)- 880  308 
176

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- 
tygodniowe- ojciec wnuk podwój-
nego zwycięzcy świata, matka z ro-
dowodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Drewno kominkowe, pocięte i  porą-
bane. 603 353 789

• Sprzedam organy Yamaha PSR-340 i 
CASIO CTK – 100. Tel. 91 39 21 603. 
663 748 230

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam wózek dziecięcy 696 987 
322

• Sprzedam piec gazowy CO (dwubie-
gowy) 2-letni- w bardzo dobrym sta-
nie. 502 026 949; 519 375 032

• Sprzedam pianino, 726 280 768

• Oddam kuchenkę gazowa z piekar-
nikiem elektrycznym- 697 086 561

• Sprzedam Ogara- 514 641 905

• Sprzedam Palmtopa- 514 614 905

• Sprzedam bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane- 603 353 789

• Znaleziono tablice rejestracyjne o 
numerach: ZGl 12791 szczegóło-
we informacje w redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego.

• Oflisy tartaczne na opał (wysuszo-
ne), pocięte w klocki. Sprzedam, do-
wóz gratis. Tel. 514 740 538
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)

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

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

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 91 392 16 64, 0601 89 35 14

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

Informacja PkS 
91 39-21-887  lub   91 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

Wydarzyło się 
4 stycznia:

- 1796 – wojska pruskie opuści-
ły Kraków, który został przyłączony 
do monarchii habsburskiej.

- 1801 – powstała Szkoła Prze-
mysłowa dla Ubogich Dziewcząt 
Żydowskich.

- 1920 – powstał klub piłkarski 
Polonia Bytom.

- 1945 – jednostki NKWD prze-
prowadziły masowe aresztowania 
Polaków we Lwowie.

- 1947 – rozpoczął się proces 
działaczy WiN.

- 1958 – premiera filmu Eroica.
- 1958 – prymas Stefan Wyszyń-

ski dokonał poświęcenia Gdańskie-
go Seminarium Duchownego.

- 1991 – Jan Krzysztof Bielecki 
został powołany na stanowisko pre-
miera.

- 1998 – odbył sie VI Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- 2004 – 25 osób zostało rannych 
w katastrofie kolejowej koło Wro-
nek.

- 2007 – rozpoczęła nadawanie 
telewizja Fox Life.

- 2011 – częściowe zaćmienie 
Słońca.

 - 1923 – Włodzimierz Lenin 
sporządził testament, w którym za-
mieścił sugestię odsunięcia Józefa 
Stalina od władzy.

- 1947 – ukazał się pierwszy nu-
mer niemieckiego tygodnika Der 
Spiegel.

- 1980 – w reakcji na radziecką 
interwencję w Afganistanie, prezy-
dent Jimmy Carter ogłosił wprowa-
dzenie sankcji polityczno-gospo-
darczych wobec ZSRR.

- 2005:  premier Marek Belka 
rozpoczął dwudniową wizytę w Li-
bii. W zamachu na jego konwój zgi-
nął gubernator Bagdadu Ali al-Ha-
idari i 6 ochroniarzy.

- 2008 – odwołano Rajd Dakar z 
obawy przed atakami terrorystycz-
nymi w Mauretanii.

- 2010 – otwarto oficjalnie naj-
wyższy wieżowiec na świecie – 
Burdż Chalifa.
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Powyborcze kontrowersje
Sądzę, że nadszedł już najwyższy czas na podsumowanie tego, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, a konkretnie chodzi o wybory samorządowe. 

Wielu mieszkańców zastanawia 
się jak do tego doszło, że młody rad-
ny Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Robert Czapla został burmistrzem? 
To jest proste, każdy z nas miał dosyć 
niespełnionych obietnic, zadłużenia 
gminy narosłego prawie do 20 mi-
lionów, nie liczenia się z wolą miesz-
kańców i wielu kłamstw. Tak stało 
się z „padliniarską” uchwałą z 11 lip-
ca 2002 r. którą burmistrz Kazimierz 
Ziemba wraz z Radą Miejską podjął 
wbrew zdecydowanego sprzeciwu 
mieszkańców gminy Nowogard. Ten 
też temat stał się kartą przetargową 
w ostatnich wyborach. Z jednej stro-
ny młody, energiczny człowiek, choć 
nie sprawdzony na niwie samorzą-
dowej, a z drugiej doświadczony w 
rządzeniu gminą „stary wyjadacz”, 
burmistrz K. Ziemba, któremu na 
łamach D.N. przed wyborami „sło-
dzili” jego zwolennicy. Temat Glicka 
powrócił, gdyż udokumentowanym 
faktem jest, że budowę obwodnicy 
północnej prowadzi się pod trans-
port niemieckiej padliny i inwestor 
„padliniarni” tylko czeka na jej za-
kończenie. Niewiarygodne zatem 
stały się przedwyborcze przyrzecze-
nia K. Ziemby że nie dopuści do bu-
dowy niebezpiecznej inwestycji w 
Glicku, skoro nic w tej sprawie do 
tej pory nie zrobił a wręcz przeciw-
nie - udowodnił poszerzając 3 listo-
pada 2009 r. stosowną uchwałą dro-
gę z Glicka do byłej J.W. umożliwia-
jąc transport padliny od strony Glic-
ka. W czerwcu 2008 r. na komisji 
społecznej R.M. w obecności J. Sma-
la (właściciela terenu pod planowa-
ną inwestycję w Glicku), K. Ziem-
ba nalegał na radnych by głosowa-
li za zmianą dróg na ter. planowa-
nej padliniarni. Wówczas przykła-
dem niech będzie postawa radnego 
K. Kosińskiego, który wbrew oczeki-
waniom burmistrza zawetował, mó-

wiąc: jak raz popełniłem błąd przyj-
mując „padliniarską” uchwałę, to nie 
znaczy że mam popełnić go po raz 
drugi, to była prawdziwie męska de-
cyzja i takiej oczekujemy od wszyst-
kich obecnych radnych a szczegól-
nie od tych którym los dał szansę 
naprawy swojego błędu! A chodzi o 
radnych: Antoniego Bielidę, Czesła-
wa Kozieła to radni którzy głosowali 
w 2002 r. wbrew woli społecznej za 
przyjęciem niebezpiecznej „padli-
niarskiej” uchwały. To oni wg. naszej 
oceny powinni teraz stanąć na cze-
le grupy radnych, na wniosek któ-
rych owa uchwała z 11 lipca 2002 
r. powinna zostać pilnie uchylona. I 
nieprawdą jest że gmina musiała by 
płacić jakieś odszkodowanie Panu 
J. Smalowi. To Pan J. Smal nie dość 
że kupił uzbrojony z budynkami te-
ren 52 ha J.W. w Glicku za jedynie 
320 tys. zł.. co stanowi ¼ jej wyceny 
i tak nie za wygórowanej, oraz uzy-
skując dodatkowo zwolnienia po-
datkowe. W/w uchwała jest wadli-
wa i w myśl prawa niedopuszczalna, 
co w swoim uzasadnieniu stwierdzi-
li prawnicy Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie, że 
wzrost wartości gruntu z rolnych na 

przemysłowe, nigdy nie może wy-
nosić zero zł. (tzw. opłata adiacenc-
ka) – a taką kwotę w w/w uchwale 
przyjęli w 2002 r. radni R.M. nara-
żając w ten sposób budżet gminy na 
miliony zł. straty. Dlatego też obec-
ni radni bez względu na przynależ-
ność partyjną bezzwłocznie powin-
ni naprawić swój błąd i uchylić wa-
dliwą uchwałę, liczymy że nastąpi to 
z aprobatą nowego burmistrza Ro-
berta Czapli. Nie ukrywamy fak-
tu, że taką publiczną deklarację zło-
żył nowy burmistrz przed wybora-
mi mieszkańcom gminy Nowogard 
i teraz oczekujemy wywiązania się 
z tego. To historyczny moment by 
wszyscy mieszkańcy gminy wresz-
cie odetchnęli z ulgą, dlatego od-
dali mandat zaufania nowej władzy. 
Nie pozwólmy stać się europejskim 
centrum utylizacji padliny i innych 
niebezpiecznych odpadów. Dla po-
trzeb Polski jest to niepotrzebne, 3 
- zakłady utylizacji padliny wręcz 
walczą o niewielki surowiec z na-
szego terenu ciągle rozwijając swo-
je fabryki. Niemcy, muszą zutylizo-
wać i spalić ponad milion ton swo-
jej niebezpiecznej z BSE itp. padliny 
i mączki mięsno-kostnej, (informa-

cja potwierdzona przez Prezesa Pol-
skiego Związku Producentów Pasz 
w Warszawie – Janusza Numberga). 
Dla ich potrzeb w myśl („padliniar-
skiej” uchwały z 2002r.) firma WA-
BIO chce taki zakład wybudować w 
Glicku pod nazwą BIOCENTRUM - 
GLICKO. Niech budują u siebie ta-
kie zakłady. To bzdura że są one bez-
pieczne, ostatnio TV informowa-
ła, że obok tak chwalonych spalarń, 
jak w centrum Hamburga - wykry-
to nadmierne ilości rakotwórczych 
dioksan! Mieszkańcy gminy Nowo-
gard, chcą oddychać świeżym po-
wietrzem i wierzymy że przedwy-
borcze hasła nie były głoszone po to, 
by okłamać swoich wyborców i za-
siąść w fotelach Sali Rady Miejskiej 
korzystając jedynie z przysługują-
cych im profitów. 

Życzymy więc dla samorządu 
gminy Nowogard, by wraz z nowym 
rokiem podejmowała jedynie słusz-
ne i dobre uchwały dla mieszkańców 
a uchylenie „padliniarskiej” uchwa-
ły (nr.XLV/350/02 z 11 lipca 2002 r.) 
będzie dobrym tego początkiem!

Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska 
– Eugeniusz Korneluk

IV eDYCJI POWIaTOWeJ lIGI GImNaZJalNeJ 
kOSZYkÓWkI - memOrIaŁ arTUra DeCa 

Wszystkie spotkania rozgrywane będą w Goleniowie na hali ZSP ul Niepodległości 1 przy basenie Fala
I KOLEJKA – Goleniów 
08.01.2011 
10ºº - Uroczyste rozpoczęcie 
10³°     Gimnazjum Nr 4 Goleniów   -  Gimnazjum Nr 1 Goleniów
11³º     Gimnazjum Nr 2 Goleniów   -  Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
12³º    Gimnazjum Nr 3 Nowogard   -    Gimnazjum Osina  
13³°     Gimnazjum Maszewo            - Gimnazjum  Kliniska             Terminarz dalszych kolejek w piątkowym DN
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

reklamareklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA rozpoczęcie kursu 5 stycznia 2011 r. godz. 16.00

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165

reklama

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK” 
w Szkole Podstawowej nr 3 

Szczęśliwego Nowego Roku !!!
„KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK” w Szkole Podstawowej nr 3 im. 

Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie

„Śpiewajcie i grajcie Mu, Małemu, Małemu…”
Śpiewanie kolęd i pastorałek to jedna z najpiękniejszych tradycji Świąt Bo-

żego Narodzenia. Szczególnie pięknie i wzruszająco brzmią one w wyko-
naniu dzieci. Mogliśmy przekonać się o tym w czasie szkolnego „Konkur-
su kolęd i pastorałek”, który odbył się w naszej szkole 20 grudnia 2010r. W 
konkursie biorą udział nasi uczniowie z klas 0-6 oraz dzieci z przedszkoli 
miejskich.

W tym roku wystąpiło 13 solistów z wszystkich nowogardzkich przed-
szkoli (Przedszkole Miejskie nr 1, nr 3, nr 4, Zielone Przedszkole) oraz ze 
szkolnej zerówki. Na uwagę zasługuje fakt, że oprócz świetnego przygotowa-
nia wokalnego, dzieci były przebrane w przepiękne stroje, pasujące do wy-
konywanej przez siebie kolędy. Komisja przyznała więc wszystkim uczestni-
kom tytuł laureata konkursu. 

W kategorii klas 1-3 dwa pierwsze miejsca przyznano: Mai Tębłowskiej 
i Kasi Duda, dwa drugie: Hani Kucal i Weronice Modrzejewskiej oraz dwa 
trzecie miejsca: Małgosi Pertkiewicz i Szymonowi Koko. Wyróżniono też 
Anię Stasiak i Nikodema Pawlaka.

W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce wyśpiewała Julia Szmyt, drugie 
Aleksandra Ślipek i Hanna Czura , trzecie Natalia Kosmalska. Poza podium 
wyróżniono jeszcze trzy uczennice: Paulinę Skubała, Annę Hebda i Wikto-
rię Kiryk. Cieszy fakt, że konkurs ma w szkole duże powodzenie, a dzieci 
często wybierają do prezentacji dość zapominane i coraz rzadziej śpiewane 
kolędy i pastorałki.

Inf. ET
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Zakład handlu Laskowscy 
15 Lutego 9c 

lokale do wynajęcia 
o pow. 120 m2, 40 m2, 40 m2 
przeznaczone pod działalność 
handlową, biurową, usługową. 

Duży parking. 

Tel: 91 39 20 776

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 lutego 2011 r. 

Wiceburmistrz 
poszukiwany...

Gabinet wiceburmistrza ciągle pozostaje pusty. 
PSL szuka podobno godnego kandydata, który zasiądzie za tymi drzwiami

Wciąż nie wiadomo, kto i kiedy obejmie urząd wiceburmistrza Nowogardu, z którego ofi-
cjalnie odwołany został w piątek 31 grudnia Jerzy Kaczmarski. Zgodnie z umową koalicyjną 
stanowisko to ma obsadzić Polskie Stronnictwo Ludowe.  Najpierw mówiono, że kandyda-
tów jest 5 a nawet 7 i do końca roku PSL wybierze dwóch.

Zapomniał 
jeden  
radny

Drogi,  
których 
nie ma

Redaktor wydania 
Marcin Nieradka



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 2 (1937)

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

reklama

Honorowe wyróżnienie 
„LAUR CISOWY”  

za rok 2010
Już po raz dziesiąty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do wzięcia udziału 

w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym roku możliwe jest uhonoro-
wanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z tere-
nu miasta i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi 
Nowogardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za grani-
cą w dwóch kategoriach:

1. Biznes i gospodarka
2. Działalność społeczna  (w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki spo-

łecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska)
Kapituła może przyznać również honorowe wyróżnienie Specjalny „Laur 

Cisowy” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i in-
stytucjom, także z zagranicy, za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowo-
gard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej. Kandydatury do wyróżnienia 
„LAUR CISOWY” mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Nowogard, zespoły, sto-
warzyszenia, firmy oraz instytucje działające na terenie miasta i gminy Nowo-
gard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i złożenie wniosku 
do dnia 21 stycznia 2011 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta, 
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w 
Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, z dopiskiem „Laur Cisowy”.

Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie powołania składu Kapitu-
ły, Regulamin oraz Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamiesz-
czony jest na stronie internetowej www.nowogard.pl w zakładce LAUR CI-
SOWY 2010 oraz dostępny  w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5 w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie. 

Informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 91 39 26 233, pok. 210, plac 
Wolności 5, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu
 Robert Czapla

Święto Trzech Króli 

Udali się do Betlejem 
– wzięli wolne 

Jak w większości krajów Europy: Austrii, Gre-
cji, Hiszpanii, Chorwacji, Słowacji, Włoszech, 
Szwecji Finlandii, Cyprze i Lichtensteinie. Po 
raz pierwszy od roku 1960 mieliśmy dzień wol-
ny od pracy 6 stycznia – święto Trzech Króli. W 
czasach, gdy życie bardzo przyspiesza, gdy wielu 
z nas tkwi w kieracie pracy, której czas o wiele 
przekracza ustawowe 42 godziny tygodniowo 
kolejny dzień wolny pozwala choćby częścio-
wo zdyskontować kult produkcyjności i zysku 
– obowiązującą religię współczesności. Gdy z 

jednej strony wielu z trudem wytrzymuje tempo życia z drugiej strony 
wzrasta jednocześnie liczba osób, które „wysiadają” szybko pogrążając się 
w różne formy wykluczenia społecznego. Zaczyna się na ogół od wyklu-
czenia finansowego, bądź ucieczki w świat używek, a kończy na patologii 
i uczestnictwie w życiu, które staje się wegetacją w sensie społecznym. 

To wolne na Trzech Króli przypomina nam, że narodzenie Chrystusa 
inaczej ustawiło świat. Monarchowie porzucili codzienne zajęcia i udali 
się w podróż, w podróż do Chrystusa. Życie nie jest, więc wyniszczającą 
gonitwą, o czym poucza świat, ale fascynującą podróżą do Chrystusa – o 
czym poucza Ewangelia. Trzeba tylko uwierzyć, czego życzymy – można 
zacząć w wolne święto Trzech Króli.  

Marek Słomski   

Gmina rozmawia  
ze stowarzyszeniami 

Powstał program współpracy gminy Nowogard z organizacjami po-
zarządowymi. Na zgłaszanie do niego swoich uwag mają one czas do 12 
stycznia.

Dokument dostępny jest w Urzę-
dzie Miejskim, oraz na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl. Jego 
celem jest umacnianie i rozwijanie 
partnerstwa publiczno-społecznego 
przy realizacji zadań publicznych, w 
taki sposób aby coraz lepiej zaspo-
kajać potrzeby mieszkańców gminy. 
Uwagi do projektu stowarzyszenie 
i fundacje działające na naszym te-
renie mogą zgłaszać na specjalnym 
formularzu.

Zakończenie i podsumowanie 
konsultacji odbędzie się 12 stycznia, 
o godz. 17 w Nowogardzkim Domu 
Kultury. To na nim omawiane będą 

propozycje współpracy organizacji 
z gminą.

W tym roku zmienią się także za-
sady dotowania organizacji przez 
gminę. Do tej pory konkursy sto-
warzyszeń rozstrzygane były przez 
komisję, w której skład wchodzi-
li przedstawiciele Urzędu Miejskie-
go, Nowogardzkiego Forum Orga-
nizacji Pozarządowych, oraz radni. 
Tym razem komisja będzie składać 
się jedynie z czworga przedstawicie-
li Urzędu Miejskiego i trojga Nowo-
gardzkiego Forum Organizacji Po-
zarządowych.  

man

Trwają prace przy 
obwodnicy

Mimo, iż zima trwa w najlepsze, to budowa obwodnicy Nowogardu nie 
została przerwana.  

- W okresie zimowym zajmujemy się przede wszystkim budową konstrukcji 
inżynieryjnych – wiaduktów. Na tych obiektach trwają pracę związane z budową 
szalunków i zbrojeniem. Kolejnym etapem będzie wylewanie betonu – infor-
muje Roman Krystkiewicz, kierownik wykonującej prace firmy BUDIMEX.

Powstaje, zatem pytanie, czy niskie temperatury nie odbiją się, na jakości 
wykonywanych prac?

- Nie ma takich obaw. Musimy przestrzegać reżimów technologicznych. Przed 
wylaniem betonu w szalunkach instalujemy dmuchawy, które zapewniają od-
powiednią temperaturę. W dodatku czuwają nad nami inspektorzy nadzoru, 
którzy nie dopuściliby do kontynuowania prac przy nieodpowiednie tempera-
turze – twierdzi Krystkiewicz. 

Kierownik inwestycji zapewnia, że prace przebiegają zgodnie z planem. Bu-
dowa drogi kosztować będzie 161,53 mln zł. Prace nad obwodnicą rozpoczęły 
się w marcu minionego roku. Inwestor na ich zakończenie ma 22 miesiące.

man
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

reklama

Wiceburmistrz 
poszukiwany...

Wciąż nie wiadomo, kto i kiedy obejmie urząd wiceburmistrza Nowogardu, z którego oficjalnie odwołany został w piątek 
31 grudnia Jerzy Kaczmarski. Zgodnie z umową koalicyjną stanowisko to ma obsadzić Polskie Stronnictwo Ludowe.  Naj-
pierw mówiono, że kandydatów jest 5 a nawet 7 i do końca roku PSL wybierze dwóch.

Z nich wyłoniony zostanie ten naj-
bardziej godny i lojalny.  Czas minął, 
a wraz z nastaniem Nowego Roku  
zmienił się także scenariusz. Kandy-
datów zrobiło się 3. Nie wiemy, czy 
należeli do pierwszej grupy preten-
dentów.  Ponoć wśród nich była bądź 
jest nadal - kobieta. W końcu wybra-
li.  Był to rzekomo wysoki i szczupły 

27-latek. Ostatecznie okazało się jed-
nak, że biedak nie spełniał wymo-
gów formalnych. Krótko po tym nie-
powodzeniu pojawiła się informacja, 
że stanowisko to obejmie, również 
młody, wykształcony mężczyzna, 
kierownik jednego z większych no-
wogardzkich przedsiębiorstw – no-
tabene związany koneksjami rodzin-

nymi z byłem burmistrzem Ziembą. 
Gdzieś po drodze zapodziała się ko-
bieta. Próbowaliśmy ją odnaleźć, ale 
bez powodzenia. Naszej ciekawości 
nie chcą niestety zaspokoić działacze 
PSL. W większości mówią, że nic nie 
wiedzą, a po kilku rozmowach tele-
fonicznych, co niektórzy przestali 
nawet odbierać od nas telefony.

Na usprawiedliwienie możemy 
dodać, że o tym, kto, będzie zastęp-
cą, nie wie nawet sam Burmistrz. 
Ponoć ma go poznać w piątek, 7 
stycznia. Szkoda, że już wtedy bę-
dziemy w kioskach...

Czy to koniec wyczerpujących po-
szukiwań? Lepiej nie zapeszać. 

Marcin Simiński

W dniu 1 stycznia br., minął ustawowy termin składania oświad-
czeń majątkowych przez radnych. Zgodnie z przepisami mają oni 
na to 30 dni od momentu zaprzysiężenia.  O obowiązku tym, za-
pomniał  tylko jeden radny – Rafał Szpilkowski (Wspólny Nowo-
gard). Jak się tłumaczył redakcji DN, po prostu o tym zapomniał. 

Zapomniał  
jeden radny

Po naszym telefonie radny R. Szpilkowski szybko nadrobił zaległość i jesz-
cze tego samego dnia złożył w biurze rady stosowne dokumenty. Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Antoni Bielida, czeka jeszcze na oświadczenia  Jana 
Tandeckiego (SLD) i Roberta Audustynka (PSL). Mają oni jeszcze jednak 
czas na ich złożenie, ponieważ zostali później zaprzysiężeni. Dotyczyło to 
także radnego Marka Krzywani (NFS), który miał czas na złożenie oświad-
czenia majątkowego do 10 stycznia. Zrobił to jednak dużo wcześniej, jeszcze 
przed Nowym Rokiem.

Za niezłożenie w terminie  oświad-
czenia majątkowego grożą konse-
kwencje majątkowe w postaci obcię-
cia diety radnego za dni zwłoki.

Obowiązek składania oświadczeń 
o uzyskanych dochodach oraz po-
siadanym majątku, mają oprócz rad-
nych także wójt (burmistrz), zastęp-
cy wójta, sekretarz gminy, skarbnik 
gminy, kierownik jednostki organi-
zacyjnej gminy oraz osoby wydają-
ce decyzje administracyjne w imie-
niu wójta. 

Wszystkie oświadczenia są jawne 
i udostępniane są na stronach inter-
netowych Biura Informacji Publicz-
nej. 

marcin Simiński
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Geodeci ze Szczecina potrzebni od zaraz
Wszystko wskazuje na to, że Burmistrz Nowogardu, za naj-
bardziej poczytną prasę w gminie uznaje „Kurier Szczeciń-
ski”. 

W wydaniu tejże gazety z dnia 3 stycznia tego roku, umieścił, bowiem 
ogłoszenia a raczej zaproszenia do składania ofert cenowych na prace geo-
dezyjne i wycenę nieruchomości będących w posiadaniu gm. Nowogard. 
Redakcja Dziennika Nowogardzkiego, stojąc na straży prawidłowego prze-
pływu informacji na linii urząd – obywatel oraz ze względu na gospodarczy 
patriotyzm lokalny publikuje (za darmo) kopię fragmentu strony „Kuriera 
Szczecińskiego” z pełną treścią opublikowanych ogłoszeń. Życzymy przy-
jemnej lektury!

MS Polityka informacyjna gminy zaczyna budzić wątpliwości. Przecież nie wszy-
scy nowogardzcy przedsiębiorcy czytają Kurier. 

Duże kolejki na Poczcie 
W Urzędzie Pocztowym przy ul. 3 Maja w Nowogardzie od dłuższego czasu są kolejki, które widoczne są szczególnie w go-
dzinach popołudniowych. O wyjaśnienie zwróciliśmy się do Rzecznika Prasowego Poczty Polskiej w Szczecinie Bogdana 
Lenkiewicza. 

Dz.N. W nowogardzkiej placów-
ce Poczty Polskiej nr 1 na ul. 3 Maja 
są ciągłe kolejki, które bardzo fru-
strują klientów, dlaczego tak jest? 

B.L.: Odpowiadając na Pana pyta-
nia, uprzejmie informuję, iż obsada 
wszystkich stanowisk znajdujących 
się w UP nie jest możliwa z uwagi na 
możliwości organizacyjno-technicz-
ne oraz posiadane zasoby etatowe. 
Stała obsada urzędu to trzy okienka 
operacyjne oraz stanowisko usług fi-
nansowych.

Dz.N  Urząd ma kilka stanowisk 
do obsługi klientów. Dlaczego naj-
częściej wykorzystywane są tylko 2 
lub 1? 

B.L Problemy pojawiają się na 
skutek absencji. Z uwagi na choroby 
pracowników w grudniu obsada dla 
urzędu pocztowego musiała być nie-

stety zmieniona. Została ustalona 
według następującego harmonogra-
mu: dwa okienka operacyjne w go-
dzinach 08: 00 - 20: 00, od 11: 00 do 
19: 00 – w godzinach wzmożonego 
ruchu uruchamiane było dodatkowe 
okienko operacyjne oraz stanowisko 
usług finansowych. Dodatkowo od 
09: 00 do 18: 00 funkcjonowało sto-
isko świąteczne, które odciążało po-
zostałe stanowiska w zakresie sprze-
daży znaczków pocztowych, kartek 
świątecznych, prasy oraz innych ar-
tykułów handlowych.

Dz.N W Nowogardzie znajdu-
ją się dwa Urzędy Pocztowe, z któ-
rych tylko jeden jest czynny do go-
dziny 20: 00 a drugi przy ul. War-
szawskiej do 17:00 

B.L Godziny urzędowania dla pla-
cówek pocztowych zostały ustalone 

w oparciu o Regulamin świadczenia 
powszechnych usług pocztowych 
stanowiący załącznik do Zarządze-
nia Dyrektora Generalnego Poczty 
Polskiej z dnia 21.09.2005 r. z póź-
niejszymi zmianami. Paragraf 39 
punkt 2. mówi, iż „w miastach po-
wyżej 100.000 Mieszkańców niebę-
dących miastami wojewódzkimi, co 
najmniej jedna placówka pocztowa 
pełni obsługę klientów, przez co naj-
mniej 12 godzin dziennie w dni ro-
bocze”. Ten warunek jest w pełni za-
chowany w przypadku Nowogardu. 

Dz.N, Co zamierza zrobić Za-

rząd Poczty lub odpowiedni organ 
zajmujący się tego typu proble-
mem w tej sprawie? 

B.L Na początku drugiego kwar-
tału 2011 roku planowane jest prze-
kształcenie Urzędu Pocztowego No-
wogard 3 przy ul. Warszawskiej w fi-
lię UP nr 1. Pozwoli to na zachowa-
nie pełnego zakresu świadczonych 
usług, przeorganizowanie pracy i 
umożliwi wydłużenie godzin urzę-
dowania placówki pocztowej. O to 
będziemy zabiegali.

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 
fot MS
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 
religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

Parafia PW. WNieboWZięCia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; 
Dąbrowa: 12:30.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Parafia PW. ŚW. rafała kaliNoWSkiego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

Parafia PW. mb fatimSkiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 
Czy dziękuję za mój chrzest?

„Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 
niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól te-
raz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu 
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę 
i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiło-
wany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,13-17)

Święto Chrztu Pańskiego kończy czas Bożego Narodzenia. Kiedy Je-
zus wszedł do wody Jordanu – kiedy ta woda objęła Jego Ciało – jakby w 
tym momencie dopełniło się Jego Człowieczeństwo. Stanął między ludźmi 
grzesznymi – jak grzesznik. Wziął na swoje ramiona grzechy całego świa-
ta, ażeby na krzyżu dokonała się Jego Ofiara w całej pełni. My natomiast 
przez nasz chrzest sakramentalny otrzymujemy uczestnictwo w Jego zbaw-
czym dziele. Dlatego dziś – w święto Chrztu Pańskiego – jest dla nas szcze-
gólna chwila, żeby Panu Jezusowi za łaskę naszego chrztu podziękować.  
         A jak jest dziś z naszym chrztem?... Nie tylko w krajach Europy Zachod-
niej, ale także i w naszej Ojczyźnie młodzi rodzice składają czasem oświad-
czenie: Nie mam zamiaru chrzcić teraz mojego dziecka! Niech ono samo 
zdecyduje, czy pragnie być chrześcijaninem. I możemy także powiedzieć, 
że w tym naszym XXI wieku człowiek staje się często jak „wyborca” nie tyl-
ko wobec chrztu św., ale i I Komunii św., małżeństwa, a nawet śmierci i po-
grzebu. Lub często przyjmujemy chrzest, bo „tak wypada, co powiedzą inni”.

Pan Jezus sam nie udzielał chrztu innym, ale siebie kazał Janowi ochrzcić. 
W naszym współczesnym życiu także ci, którzy decydują się na chrzest 
dziecka, powinni mieć świadomość, że zobowiązują się także, aby je religij-
nie wychowywać.

Przychodzący nad Jordan – aby przyjąć chrzest pokuty od Jana, chcieli być 
„kimś więcej”. Dziś wierzący mówią po prostu: Pragnę, aby to moje dziecko było 
dzieckiem Bożym. A niektórzy ludzie prostego serca mówią tak bardzo zwy-
czajnie: „Nie odkładam tego sakramentu na potem, bo... nie chcę mieć w domu 
poganina”. Nie jest to powiedzenie teologicznie ścisłe, ale wyraża szczerą wiarę.  
Wielu, nawet 80-latków, przeglądając swoje dokumenty i wśród nich me-
trykę chrztu św., ze wzruszeniem stwierdza, że datę chrztu od daty naro-
dzin oddziela tylko tydzień lub kilka dni. To był znak, że radość z narodzin 
została dopełniona jeszcze większą radością z narodzin dla nieba – przez 
chrzest św. 

Podziękujmy dziś serdecznie Panu Jezusowi w osobistej modlitwie, że 
przez ten sakrament staliśmy się Jego braćmi i siostrami. 

Ks. Tomasz Tylutki

Pielgrzymka do Ziemi Świętej…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO 

ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 
posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do 15 stycznia. Zapisy i informacje u ks. 
Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy  
na Światowe Dni Młodych 

do Madrytu w sierpniu 2011 roku
Już za niespełna rok - 16 sierpnia 2011 r. - w 

Madrycie rozpoczną się XXVI Światowe Dni 
Młodzieży. Hasłem spotkania, które potrwa do 
21 sierpnia, będą słowa „Zakorzenieni i zbudo-
wani na Chrystusie, mocni w wierze”. Na dni 
młodych do Hiszpanii - jak zapowiadają przygo-
towujący pielgrzymkę młodych - przyjedzie po-
nad 2 mln uczestników. Hiszpański Komitet Or-
ganizacyjny oczekuje ok. 50 tys. młodych osób z 
Polski. Czy tak będzie? Zależy to w dużej mierze 
od tego, czy już teraz uda się włączyć rzesze mło-
dych do programu duchowych przygotowań do 
przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w 
tym wielkim wydarzeniu. Organizujemy wyjazd 
na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie składał się z dwóch etapów: 
I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-
15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08. Koszt całości ok. 1900 zł (w 
tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpie-
czenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy i informacje: Punkt przygo-
towań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. To-
masz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na 
spotkania w poniedziałki o g.19.00). Info: www.madryt2011.pl



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

77-10.01.2011 r.

Kilka myśli o odwiedzinach  
kolędowych Księdza…

Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak 
zwanej kolędy. Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to 
tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu. Są i tacy, którzy boją się księdza jak ognia (swoją drogą, ciekawe dlaczego?). 
Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. 
Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest ofi-
cjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do 
Kościoła i duszpasterzy.

Czym jest kolęda i jak ją rozu-
mieć? Przede wszystkim obejmuje ona 
wspólne dziękczynienie za otrzyma-
ne łaski, prośbę o błogosławieństwo 
w nowym roku. Modlitewne spotka-
nie kolędowe stanowi wyznanie wiary 
rodziny, które powinno zgromadzić 
wszystkich domowników. Stąd niezro-
zumiałym byłoby na przykład pozo-
stawanie niektórych w sąsiednim po-
koju albo oglądanie w tym czasie tele-
wizji (niestety, to nie są rzadkie przy-
padki). Niektórzy sądzą, że najważ-
niejszym elementem wizyty powinna 
być rozmowa księdza z przyjmujący-
mi go parafianami. Innym wydaje się, 
że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, 
kontrola. Tymczasem wizyta duszpa-
sterska jest przede wszystkim spo-
tkaniem modlitewnym. Ksiądz przy-
chodzi, by pobłogosławić rodzinie 
na nowy rok i wspólnie z nią się po-
modlić. Dlatego, np. we Włoszech, to 
wydarzenie nazywane jest błogosła-
wieniem domów i rodzin. Tam kato-
licy z radością oczekują wizyty swo-
jego kapłana, aby wspólnie modlić się 
o Boże błogosławieństwo dla domu i 
dla rodziny w nowym roku. Dla nich 
to wielkie wydarzenie. O chodzących 
po kolędzie księżach pisał już Mikołaj 
Rej. Wiadomo też, że wyraz „kolęda”, 
oznaczał pierwotnie pieśń noworocz-
ną, śpiewaną podczas odwiedzania z 
tej okazji wiejskich gospodarzy. Za-
pewne Kościół zaadaptował te ludo-
we zwyczaje, łącząc je z błogosławień-

stwem domów. Niemiecka i polska 
tradycja każe z tej okazji pisać poświę-
coną kredą na drzwiach błogosławio-
nych domów „C+M+B” i datę roczną. 
Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwy-
kło się uważać, tradycyjnych imion 
trzech króli, lecz są skrótem od łaciń-
skiego: Christus Mansionem Benedi-
cat (lub polskiego: Chrystus Mieszka-
nie Błogosławi).

W Kościele wizyta duszpasterska to 
nie tylko błogosławieństwo, ale spo-
tkanie kapłana z parafianami. Pod-
czas kolędy najważniejsza jest obu-
stronna serdeczność i oczywiście 
wrażliwość religijna. Kolęda jest do-
skonałą okazją ku temu, aby lepiej się 
poznać, aby przełamać anonimowość, 
aby wymienić swoje uwagi czy spo-
strzeżenia dotyczące życia parafialne-
go, czy też życia konkretnej rodziny. 
Jest okazją do tego, aby porozmawiać 
o wątpliwościach, odpowiedzieć na 
wiele pytań dotyczących wiary i ży-
cia religijnego. Czasem trzeba też 
upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje 
kontaktu ze swoim księdzem. Jednak 
nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, 
porozmawiać. Praca, zajęcia domo-
we, wychowywanie dzieci. To wszyst-
ko sprawia, że nie zawsze znajdują na 
to czas. Wielu ludzi po prostu krępu-
je się „zawracać księdzu głowę swo-
imi sprawami”. Jest też wielu ludzi sa-
motnych, chorych, dla których wizy-
ta księdza jest wielkim wydarzeniem, 
czekają na nią cały rok. Przy okazji ko-

lędy kapłan poznaje również warun-
ki życia ludzi, za których jest odpo-
wiedzialny, ich kłopoty, zmartwie-
nia, ale również i radości. Taka wi-
zyta jest okazją do tego, aby zachęcić 
do większej gorliwości, do większe-
go zaangażowania się w życie parafii, 
a może do podjęcia konkretnych de-
cyzji życiowych, do uregulowania sy-
tuacji rodzinnej, małżeńskiej. Jest to 
więc wydarzenie ważne dla całej ro-
dziny. Jedyne w roku. Nie lekceważ-
my tego i jeżeli jest to możliwe, niech 
w czasie kolędy wszyscy domownicy 
będą obecni w domu. Jak się do tego 
spotkania przygotować? Tak jak na 
przyjęcie ważnego gościa, bo przecież 
przychodzi nie tylko kapłan, ale i Je-
zus Chrystus ze swoim błogosławień-
stwem. Myślę, że przygotowanie do 
kolędy może mieć podwójny charak-
ter. Duchowy - przez udział w modli-
twie. I zewnętrzny - stół nakryty bia-
łym obrusem, krzyż, świece, Pismo 
święte, przygotowana woda święco-
na. Tematem, który budzi najwięcej 
kontrowersji i komentarzy są oczywi-
ście ofiary składane przy okazji kolędy. 
Powiedzmy sobie wyraźnie - ksiądz 
nie przychodzi po pieniądze! Ofiara 
pieniężna nie jest warunkiem wizyty 
duszpasterskiej! Wiadomo, jaka jest 
sytuacja materialna wielu rodzin. Je-
żeli nie stać nas na złożenie ofiary, nie 
musimy się z tego powodu tłumaczyć, 
ani czuć się nieswojo. Natomiast, jeże-
li kogoś stać na to, może złożyć ofiarę. 

Na co są przeznaczone te pieniądze? 
Zazwyczaj sami ofiarodawcy określa-
ją cel. Większa część przeznaczana 
jest na wiele celów: na utrzymanie se-
minarium duchownego, diecezji, na 
działalność charytatywną, na utrzy-
manie kościoła, na jego remonty lub 
budowę, wyposarzenie, a także utrzy-
manie plebanii. Potrzeb jest wiele i 
wielu ludzi to rozumie i okazuje wiel-
ką hojność. Przy tej okazji, aby unik-
nąć niepotrzebnych domysłów, najle-
piej zastosować biblijną zasadę: niech 
nie wie lewa twoja ręka, co czyni pra-
wa. To znaczy, jeżeli dajesz ofiarę, to 
nie komentuj potem tego, albo nie da-
waj wcale. Myślę, że każdy kto zrozu-
mie istotę wizyty duszpasterskiej w 
swoim domu, będzie jej oczekiwał z 
radością i wykorzysta ten czas dla wła-
snego dobra i dobra swojej rodziny. 
Oby spotkania kolędowe zacieśnia-
ły kontakty ludzi z duszpasterzami, 
i aby to przyczyniało się do naszego 
coraz większego zaangażowania w 
życie parafii. x.TT

Parafia pw. WNmP

Program kolędy:
Piątek, 7 stycznia: ul. Zielona 8, 9 i 10, Lipowa.
Sobota, 8 stycznia: ul. 3 Maja 4 – 31d i Olchowo wieś.
Niedziela, 9 stycznia od godz. 14.00: Olchowo kolonia.
Poniedziałek, 10 stycznia: ul. 3 Maja 31 e – 55, Grota Roweckiego 2 – 35.
Wtorek, 11 stycznia: ul. 700 Lecia 4 – 24, Grota Roweckiego 36 – 57 i Ko-

synierów.
Środa, 12 stycznia: ul. 700 Lecia 25 – 27, Dąbrowszczaków, Głowackiego, 

Racławicka, Rataja.
Czwartek, 13 stycznia: ul. 5 Marca, Plac Wolności 2,3,4, 6 (1-8), Wiej-

ska 1.
Piątek, 14 stycznia: Plac Wolności 6 (9 – 48), Luboszan, Wiejska 2a,b,c.
Sobota, 15 stycznia: ul. Wyszyńskiego, Czarnieckiego, Dąbrowa (lewa 

strona).
Niedziela, 16 stycznia od godz. 13.30: Dąbrowa (prawa strona). 
Kolędę rozpoczynamy od godziny 16.00, w soboty od godziny 15.00, a na 

wioskach w soboty od godz. 10.00, tylko w piątek 7 stycznia od godz. 18.30. 
Dzień wcześniej ministranci odwiedzą mieszkańców zapowiadając wizytę 
duszpasterską.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 Nr 2 (1937)

1% dla Patrycji
Zwracam się z ogromną 

prośbą aby w tym roku po-
móc Patrycji Jadwiżyc daru-
jąc jej swój 1 proc. podatku. 
Patrycja w listopadzie 2010 
r. skończyła roczek i nieste-
ty jest chora na mukowiscy-
dozę, która jest jedną z naj-
częściej występujących cho-
rób uwarunkowanych gene-
tycznie. Przyczyną choroby 
jest wrodzony defekt powo-
dujący zagęszczenie śluzu, 
co prowadzi do zalegania 
gęstej wydzieliny, głownie 
w obrębie układu oddecho-
wego (płuca) i w przewo-
dach trzustkowych. Choro-
ba w głównej mierze doty-
czy układu oddechowego i 
objawia się przede wszyst-
kim nawracającymi i prze-
wlekłymi zapaleniami płuc i 
oskrzeli, oraz zatok. Muko-
wiscydoza w chwili obecnej 
jest chorobą nieuleczalną.

Dzięki pieniądzom z 1 proc. będzie można zapewnić Patrycji odpowied-
nie leczenie, które umożliwi jej normalne funkcjonowanie. Aby przekazać 
1 proc. podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym poda nazwę fundacji. 
MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKO-
WISCYDOZĘ, oraz numer KRS 0000097900. Koniecznie w rubryce „in-
formacje uzupełniające należy wpisać: „Dla Patrycji Jadwiżyc”. Rubryka ta 
mieści się odpowiednio w pozycjach: poz. 133 w PIT-28, poz. 309 w PIT-
36, poz. 109 w PIT-36L, poz. 128 w PIT-37, poz. 62 w PIT-38. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć Patrycje w leczeniu i zła-
godzić skutki choroby. Rodzice Patrycji.      

Dodatkowo dla osób, które chcą bezpośrednio wesprzeć Patrycję po-
dajemy nr. konta do wpłacania darowizn: BPH S.A Oddz. Kraków 
36106000760000320001329248

Przystanek  
w Wierzbięcinie 
Mówią “jak cię widzą, tak cię piszą” i akurat w przepadku przy-
stanku PKS w Wierzbięcinie to zdanie się potwierdza - niestety. 

Zaniedbany przystanek, niezadowolenie w oczach pasażerów to nie naj-
lepsza wizytówka dla administratora PKS lub rządzących w Gminie Nowo-
gard. Mowa oczywiście o przystanku, który powinien być miejscem spokoj-
nego oczekiwania, ale jak na razie jest tylko zaniedbaną  „ruderą”.W godzi-
nach oczekiwania  na przyjazd autobusu nie ma gdzie spokojnie się schro-
nić. Zdarza się, że miejsce to jest również „klubem” do spożywania alkoholu 
przez entuzjastów procentowych trunków. Co irytuje podróżujących i nie 
zachęca do korzystania z tego miejsca. - Potrzebne są, więc jakieś zmiany? W 
budce jest brudno, co odstrasza pasażerów do przebywania w tym miejscu. 
– Twierdzą mieszkańcy.

Budka pamięta jeszcze czasy PRL-u. Może przy odrobinie chęci radnych 
lub odpowiedzialnych służb  mógłby być miejscem estetycznym dla podró-
żujących, a nie tylko właśnie przysłowiową „ruderą”.

 Jarosław Bzowy, fot. MS

Nie dość że przystanek rudera, to jeszcze wiszą na nim wyborcze facjaty kan-
dydatów. Miejmy nadzieję, że przynajmniej ci którzy do rady się dostali zmie-
nią ten stan rzeczy

jerzy kaczmarski 
odwołany

W ostatni dzień starego 
roku, Burmistrz Nowogardu, 
odwołał ze stanowiska wice-
burmistrza Jerzego Kaczmar-
skiego, który pełnił tą funkcję 
od grudnia 2008 roku. Jak J. 
Kaczmarski ocenia swoją ka-
dencję? Czy żałuje, niektórych 
decyzji? Co radzi swojemu 
następcy? O tym w wywia-
dzie, który opublikujemy w 
kolejnym wydaniu Dziennika 
Nowogardzkiego.

MS
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W dniu Twoich urodzin, w dniu pełnych radości  
życzymy aby uśmiech zawsze na Twej twarzy gościł!  

Niech się spełni rychło Twe marzenie,  
a smutek i cierpienie idą w zapomnienie.

ŁUCJI  
PUSZCZ-PAŁUCKIEJ 

z okazji 75 urodzin
życzą 

córki i synowie z rodzinami, wnuki i prawnuki

Miłość jest piękna. 
Piękniejsza od słońca, 

lecz tylko wtedy, 
gdy trwa do końca.
Z okazji 

35 rocznicy ślubu 

Lilianny i Henryka 
Poncak

Kolejnych pięknych, pełnych 
miłości, radości oraz 

Bożej łaski i wspólnych lat 
życzą 

Syn Łukasz z Marleną 
i wnuczkiem Kacperkiem

ŻYCZeNia ŻYCZeNia

miejscowość karsk 

Zabawa mikołajkowa 
dla dzieci 

Rada sołecka wraz z sołtysem Karska przygotowały zabawę mikołajko-
wą, na którą do wszystkich dzieci przybył Św. Mikołaj 

W dniu 30.12.2010 W świetlicy wiejskiej odbyła się zabawa mikołajko-
wa, na którą przybyły dzieci wraz z rodzicami. Wszystkich serdecznie po-
witał Sołtys Karska Jerzy Kubicki, który życzył wszystkim dzieciom  miłej 
zabawy jak również smacznego poczęstunku przygotowanego przez rodzi-
ców jak i Pani Krystyny Doroda, która podarowała owoce. Zabawa miała 
radosny przebieg, którego finałową częścią było wręczenie przez Mikołaja 
paczki każdemu z dzieci. Zapowiedział on jednak, że w przyszłym roku każ-
de dziecko, by otrzymać paczkę będzie musiało przygotować obowiązkowy 
wierszyk lub piosenkę. Paczki otrzymało 60 dzieci, które w całości sfinanso-
wano z funduszu sołeckiego.

Opr. Jarosław Bzowy 

Numery kont bankowych: 










Okaż serce podaruj mi życie……. 
 
Jesteśmy rodzicami dwóch przecudnych dziewczynek: Zuzi i Lili. Zuzia przyszła na świat 
25 stycznia 2008 r. z wrodzonym zarośnięciem dwunastnicy. Przeszła 3 operację, które 
przeżyła, ostatnia "powiodła" się, lecz 10 marca 2008 r zmarła  z powodu zakażenia       
uogólnionego (klebsiella pneumoniae) które doprowadziło do niewydolności                   
wielonarządowej. Świat przestał istnieć, a życie nie miało sensu…. Musieliśmy nauczyć 
się żyć od nowa. Kiedy 15 sierpnia 2009 r  okazało się, że jestem w ciąży strach, szczęście                      
i poczucie pustki towarzyszyły nam przez 9 miesięcy. Baliśmy się, pomimo zapewnień 
lekarzy, że wszystko jest dobrze. Lila urodziła się 19 kwietnia 2010r., jako zdrowe          
dziecko. Nasze szczęście nie trwało jednak długo. Po kilku tygodniach pediatra 
„wysłuchał” szmery nad serduszkiem. Od tego czasu odwiedziliśmy kilku kardiologów, 
którzy        stawiali różne diagnozy. W całym tym zamieszaniu i bezradności trafiliśmy do 
profesora Malca, który ostatecznie rozwiał nasze wątpliwości: ubytek                               
międzyprzedsionkowy (ASD) sinus venosus i najprawdopodobniej nieprawidłowy         
częściowy spływ żył płucnych (PAPVD). 
Ciężko jest pogodzić się ze śmiercią, czy chorobą własnego dziecka. Jak wszyscy rodzice 
pragniemy, aby Lila znalazła się pod opieką najlepszych specjalistów. Poznaliśmy           
profesora Malca i pragniemy, aby to On zoperował serduszko naszej Kruszynki, przede 
wszystkim dlatego, iż jest On wybitnym specjalistą. Niestety, koszty pobytu w Klinice       
w Monachium (około 15.200 euro) przekraczają nasze możliwości finansowe, dlatego    
prosimy wszystkich ludzi o wielkim sercu o pomoc. Podarujcie nam życie…. 
 
Świat bez Niej nic nie znaczy, bo to Ona jest całym światem…. 

Rodzice Lilianki 

POTRZEBUJĘ TWOJEJ POMOCY 

Zbiórka pieniędzy możliwa jest dzięki pomocy fundacji „Cor Infantis”. 
Wszelkie informacje dostępne są na stronach: www.corinfantis.org oraz 

www.sercelilianka.pl 

Przekaż 1% podatku 
OPP: Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis  

KRS: 0000290273 z dopiskiem Liliana Ostrowska 
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Nie palcie „żółtych kalendarzy”. 
Czyli właściwie, który mamy rok?

 Któż ze średniego pokole-
nia nie zna wielkiego przebo-
ju „Żółte Kalendarze”, wylan-
sowanego przez Piotra Szcze-
panika jeszcze w czasach PRL
-u. Jednak mało, kto wie, że w 
tej nastrojowej piosence o po-
godzeniu się z przemijającym 
się czasem wykorzystano ów-
czesne realia. Twórcą ilustracji 
w kolorze żółtym do słynnego 
kalendarza był szczeciński ar-
tysta plastyk. Dzisiaj, po latach 
kalendarze te są rarytasem po-
szukiwanym przez kolekcjone-
rów. Nie muszę dodawać, że są 
w cenie. Dobrze jest czasami 
przechowywać stare kalenda-
rze, nie ulegając sugestią pio-
senkarza, który nawoływał – 
„spal żółte kalendarze”. Tak to 
było u nas. A jak liczono czas 
na przestrzeni wieku?

Kalendarze to pomysł wład-
ców na podporządkowanie sobie 
rzeczywistości. Są stare jak nasza 
cywilizacja – pierwszy kalendarz li-
czy sobie 16 tyś lat. Dzisiaj bez dat 
nie potrafimy się obyć. Mimo to na-
turalny rytm życia ludzi od zawsze 
uzależniony był od pór roku, wpi-
sujących się koliście w roczny cykl 
przyrody. Pomysł rachowania czasy 
pochodzi od tych, którzy mieli am-
bicję sprawowania rządu dusz – ka-
płanów i władców. Oni wytyczali 
daty świąt czy zbierania podatków i 
starali się umiejscowić swoje czyny 
w czasie i historii. 

 
Nil – rzeczny regulator czasu
Od narodzin społeczności rolni-

czej ludzie zawsze żyli w rytm pór 
roku. W mitycznym kręgu zasiewów 
i zbiorów rok upływał za rokiem, po-
kolenie za pokoleniem, życie rodzi-
ło się, umierało i znów odradzało. 
Odzwierciedleniem tego najstarsze-
go porządków są starożytne kalen-
darze. Egipcjanie w III tysiącleciu 
p.n.e. podzielili rok na trzy cztero-
miesięczne pory: Wylewy Nilu, sie-
wu i zbioru. Święta rzeka wylewała 
średnio, co 365 dni, dlatego to ona 
wyznaczała pierwszy dzień roku. 

Kalendarz to władza
 Opracowanie kalendarza wyma-

gało od kapłanów wnikliwej obser-
wacji nieba, dlatego astronomia była 

jedną z najlepiej rozwijających się 
nauk starożytności. Jej początków 
można się dopatrywać już w czasach 
prehistorycznych, o czym świadczy 
Stonehenge - olbrzymia starożytna 
konstrukcja na równinie Salisbur-
skiej w Wiltshire, najważniejszy mo-
nument megalityczny na wyspach 
brytyjskich, który przez niektórych 
badaczy uznawany jest za jednym z 
pierwszych obserwatoriów astrono-
micznych lub świątynię Słońca. Do 
dziś nasz kalendarz jest oparty na 
obserwacjach nieba i pór roku. Na-
wet Boże Narodzenie wypada w czas 
astronomicznie nieobojętny: ostat-
nia dekada grudnia to przecież czas 
przesilenia zimowego, oznaczający 
śmierć starego roku i początek no-
wego.

Kalendarz żydowski 
Od stworzenia człowieka liczą czas 

Żydzi. Według ich kalendarza czło-
wiek został stworzony szóstego dnia 
miesiąca Tiszri roku 1 AM (Anno 
Mundi-Roku Świata), czyli 6 paź-
dziernika 3761 roku p.n.e. wg naszej 
rachuby czasu. Kalendarz żydow-
ski łączy lata słoneczne z miesiąca-
mi księżycowymi; dodatkowy mie-
siąc włącza się do każdego z 7 lat w 
19-letnim cyklu. Żydzi, jako pierwsi 
wprowadzili czas linearny, czyli bie-
gnący jak po sznurku od początku 
czasu do nieuniknionego końca. 

Od narodzenia Chrystusa
My liczymy czas według kalenda-

rza gregoriańskiego i również uwa-
żamy, że biegnie on po linii pro-
stej. Za początek naszej ery uzna-
jemy narodziny Jezusa Chrystusa, 
ten punkt jest jakby „zerem” na li-
nii czasu, wstecz biegną rosnąco lata 
p.n.e. W 556 opat Dionisios Exiguus 
wprowadził datowanie od narodzin 
Chrystusa „ante Christum natum, 
post Christum natum – p.n.e., ne. 

Kalendarz kościelny 
Opiera się na systemach słonecz-

nym i księżycowym, skąd wynika 
podział świąt na stałe i ruchome (jak 
Wielkanoc, Zielone Święta, Boże 
Ciało) poszczególne dni roku nazy-
wane są imionami patronów. 

Od Mahometa
Dla muzułmanów czas rozpoczął 

się 16 lipca 622, gdy prorok 
Mahomet udał się z Mekki do 
Medyny. Rok składa się z 12 
miesięcy księżycowych, prze-
miennie po 30 i 29 dni każ-
dy. Rok księżycowy jest krót-
szy od słonecznego o ok. 11 
dni, więc z prostego rachun-
ku 2011-622=1389 nie dowie-
my się, który rok jest aktualnie 
w kalendarzu muzułmańskim. 
Ponieważ rok muzułmański 
jest krótszy, muzułmanie będą 
stopniowo odrabiać opóźnie-
nie i koniec 6 tysiąclecia powi-
tamy miej więcej wspólnie. 

Indie – 30 lat
W Indiach do 1957 roku 

obowiązywało jednocześnie 
ponad 30 kalendarzy. Po re-
formie wszyscy Hindusi mają 
rok 2068.

Chińczycy po swojemu
Odmienną koncepcję czasu – nie 

liniową – mieli starożytni chińczy-
cy. Kalendarz chiński powstał w 
XIV wieku p.n.e. Jest kalendarzem 
lunarno-solarnym. Początek czasu 
wyznaczano każdorazowo po koro-
nacji kolejnego cesarza. Ponieważ 
działo się to w czacie rozbicia cesar-
stwa na wiele niezależnych ziem, w 
każdym z tych regionów czas zaczy-
nał się, kiedy indziej, bo w dniu ko-
ronacji lokalnego władcy. Zwyczaj 
ten został zniesiony przez rewolucję 
1911 roku.

O tym czy za rok nastąpi koniec 
świata oraz krótkiej historii ważniej-
szych kalendarzy w następnym nu-
merze.

Marian Andrzej Frydryk               

Rachmistrzowie wybrani
W Nowogardzie zakończył się nabór na rachmistrzów spisowych do 

przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
w 2011 roku. Wpłynęło 18 ofert. Ostatecznie  wybrano 12. 

Za najważniejsze kryterium wyboru przyjęto posiadanie wyższego wy-
kształcenia. Oferty pracowników Urzędu nie były brane pod uwagę. Wybrani 
kandydaci będą jeszcze musieli ukończyć specjalny kurs zakończony egzami-
nem. Dopiero jego pozytywne zdanie umożliwi podpisanie umowy o zlecenie 
z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 

MS
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Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo radzi…
Dzisiaj kolejny artykuł o naszych prawach, których z zasady nie znamy. Zdarza się nam być w sadzie świadkiem lub stroną – przeczytajmy poniższe 

rady – na pewno się przydadzą.

Protokół z rozprawy to zapis tego, 
co zostało dokonane i wypowiedzia-
ne na rozprawie sądowej. Protokół 
sporządza protokolant. To, co ma 
zostać zapisane w protokole, sędzia 
dyktuje protokolantowi.

Wiele osób skarży się na to, że sę-
dziowie zapisują w protokołach co 
innego, niż to, co powiedzieli świad-
kowie, pełnomocnicy czy strony. W 
tym artykule wskażemy Wam, jak 
możecie kontrolować protokoły i 
jaki macie wpływ na ich treść.

Podczas każdej rozprawy mamy 
prawo zwrócić uwagę sprzeczności 
pomiędzy tym, co jest dyktowane, a 
tym co zostało powiedziane. Mamy 
także prawo żądać wpisania kon-
kretnych wypowiedzi i wniosków do 
protokołu.

Jak skontrolować treść protoko-
łu? 

Protokół znajduje się w aktach 
sprawy. Dlatego, w celu skontrolo-
wania protokołu, należy przejrzeć 
akta w sądzie. Aby to zrobić, najle-
piej będzie, jak zadzwonimy dzień 
czy dwa dni wcześniej do sekreta-
riatu wydziału sądu, w którym jest 
prowadzona sprawa i umówimy się 
na przeglądanie akt. Dlaczego war-
to tak postąpić? Czasami akta po 
rozprawie nie znajdują się w sekre-
tariacie, tylko na przykład u sędzie-
go czy prezesa sądu. W takiej sytu-
acji sekretariat nie będzie mógł wy-
dać akt do przeglądania. Dlatego 
warto jest zadzwonić, upewnić się, 
że akta są dostępne do przeglądania 
i dopiero wtedy pofatygować się do 
sądu.

Z aktami można zapoznać się tak-
że w inny sposób. Mianowicie, stro-
na postępowania ma prawo zło-
żyć wniosek o kserokopię konkret-
nych akt. W tym wypadku będzie to 
wniosek o wydanie kserokopii pro-
tokołu. Wniosek należy złożyć pi-
semnie w biurze podawczym sądu 
lub przesłać go pocztą.

Wniosek podlega opłacie. Opłata 
wynosi 1 zł za jedną stronę kserowa-
nych akt (w wojewódzkich sądach 
administracyjnych 2 zł za stronę). 
Aby od razu uiścić prawidłową opła-
tę, na rozprawie można zapytać sę-
dziego, ile protokół ma stron. Opłatę 
najlepiej uiścić naklejając na wnio-
sku znaczki w odpowiedniej kwocie. 
Jeśli składa się wniosek bez opłaty, 
to sąd wezwie do zapłaty odpowied-

niej kwoty w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania.

Jak powinien wyglądać wniosek 
o wydanie kserokopii protokołu?

Przede wszystkim we wniosku na-
leży podać:

1. swoje dane,
2. dane sądu i sygnaturę sprawy,
3. dane protokołu – z jakiego dnia 

to będzie protokół,
4. wysokość uiszczanej 

opłaty.

Wniosek należy 
podpisać.

Protokół zo-
stanie przesłany 
pocztą. 

Po zapoznaniu 
się z treścią pro-
tokołu (niezależ-
nie od tego, czy 
przejrzymy pro-
tokół w sądzie, 
czy otrzymamy 
go pocztą), można 
złożyć wniosek 
o jego sprosto-
wanie, lub uzu-
pełnienie, czyli 
wpisanie do pro-
tokołu czynności 
lub wypowiedzi, któ-
rych tam nie ma, a mia-
ły miejsce na rozprawie. Poniżej 
opiszę, jak złożyć wniosek o sprosto-
wanie protokołu w poszczególnych 
rodzajach postępowania.

UWAGA: Wystąpienie o odpis 
protokołu nie jest warunkiem ko-
niecznym do złożenia wniosku o 
sprostowanie protokołu.

UWAGA: Przed złożeniem wnio-
sku o sprostowanie protokołu, po-
winno się zapoznać z protokołem. 
Jeśli zależy nam na czasie, należy 
przejrzeć akta w sądzie.

Postępowanie cywilne w sprawach 
cywilnych

W tym postępowaniu mamy pra-
wo żądać sprostowania lub uzupeł-
nienia protokołu:

1. nie później jak na następnym 
posiedzeniu,

2. w przypadku protokołu rozpra-
wy, po której zamknięciu nastąpiło 
wydanie wyroku - dopóki akta spra-
wy znajdują się w sądzie.

Złożenie wniosku po terminie 
jest nieskuteczne. Na bieg terminu 
nie ma wpływu wniosek o wydanie 
kserokopii protokołu. Wiadomości 
na temat liczenia terminów można 
znaleźć w książce „Z prawem bez 
prawnika. Niezbędnik Obywatelski”. 
Książkę można kupić za pośrednic-
twem strony Forum (www.forumpo-
krzywdzonych.pl) w cenie 30 zł plus 
przesyłka.

W sprawie sprostowa-
nia protokołu prze-

wodniczący wyda-
je zarządzenie, od 
którego można się 
odwołać w tygo-
dniowym terminie.

UWAGA: Z tre-
ścią protokołu 
wiążą się okre-
ślone skutki pro-
cesowe w przy-
padku dalszego 

postępowania (na 
przykład wnie-
sienia apelacji). 
Strony mogą w 
toku posiedzenia, 
a jeżeli nie były 

obecne, na najbliż-
szym posiedzeniu 

zwrócić uwagę sądu 
na uchybienia przepisom 

postępowania, wnosząc o wpisa-
nie zastrzeżenia do protokołu. Stro-
nie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, 
nie przysługuje prawo powoływania 
się na takie uchybienia w dalszym 
toku postępowania, chyba że cho-
dzi o przepisy postępowania, któ-
rych naruszenie sąd powinien wziąć 
pod rozwagę z urzędu, albo że strona 
uprawdopodobni, iż nie zgłosiła za-
strzeżeń bez swojej winy.

Wniosek może zostać złożony 
ustnie lub pisemnie.

Postępowanie karne
Strony oraz osoby mające w tym 

interes prawny mogą złożyć wniosek 
o sprostowanie protokołu rozprawy 
i posiedzenia, wskazując na nieści-
słości i opuszczenia. Realizacja tego 
wniosku polega na tym, że przewod-
niczący po wysłuchaniu protokolan-
ta może przychylić się do wniosku 
i wydać zarządzenie o sprostowa-
niu protokołu; w przeciwnym razie 
w przedmiocie sprostowania proto-

kołu orzeka, po wysłuchaniu proto-
kolanta, sąd w składzie, który rozpo-
znawał sprawę.

Wniosek będzie bezskuteczny, 
jeśli zostanie złożony po wysłaniu 
akt sprawy do sądu wyższej instan-
cji.

Postępowanie sądowoadministra-
cyjne

W sprawach sądowoadministra-
cyjnych mamy prawo żądać sprosto-
wania lub uzupełnienia protokołu 
na następnym posiedzeniu, nie póź-
niej jednak niż w terminie trzydzie-
stu dni od dnia posiedzenia, z które-
go sporządzono protokół.

UWAGA: Strony mogą w toku po-
siedzenia, a jeżeli nie były obecne, 
na najbliższym posiedzeniu, zwró-
cić uwagę sądu na uchybienia prze-
pisom postępowania, wnosząc o 
wpisanie zastrzeżenia do protokołu. 
Stronie, która zastrzeżenia nie zgło-
siła, nie przysługuje prawo powo-
ływania się na takie uchybienia w 
dalszym toku postępowania, chyba 
że chodzi o przepisy postępowania, 
których naruszenie sąd powinien 
wziąć pod rozwagę z urzędu, albo 
gdy strona uprawdopodobni, iż nie 
zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Niezależnie od rodzaju postępo-
wania, pisemny wniosek o sprosto-
wanie protokołu powinien zawierać:

1. dane wnioskodawcy,
2. dane sądu,
3. sygnaturę sprawy,
4. treść wniosku, w której nale-

ży napisać, gdzie są sprzeczności w 
protokole i co powinno być do nie-
go wpisane,

5. jeśli chcemy uzupełnić proto-
kół, musimy napisać, czego w nim 
brakuje,

6. podpis.

Wniosek można złożyć w biurze 
podawczym sądu lub przesłać pocz-
tą. Wniosek o sprostowanie protoko-
łu jest nieodpłatny.

Forum Pokrzywdzonych Przez 
Państwo 
ul. Częstochowska 23/7 
44-100 Gliwice 
tel. (+48) 781 729 460 
www.forumpokrzywdzonych.pl

Opr. red. LMM
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Zbiórka darów dla  
pogorzelców z Glicka

Trwa zbiórka darów dla pogorzelców z Glicka jaką zorganizowała parafia 
pw. WNMP w Nowogardzie. Poszkodowani proszą o odzież dla dziewczynek 
w wieku 3 miesięcy, 6, 7 i 8 lat oraz dla 8-letniego chłopca. Dzieci w pożarze 
straciły także wszystkie zabawki. Potrzebna jest również piła elektryczna, która 
służyła jednemu z poszkodowanych do pracy. 

Dary można przynosić na plebanię przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie 
w godz. 8.00-12.00. 

MS

Tak dziś wygląda jeden z pokoi dziecięcych w z niszczonym po pożarze budyn-
ku w Glicku 

Nietrzeźwy za kierownicą - co mu grozi
Mimo wielu apeli  policjanci wciąż zatrzymują nietrzeźwych kierujących na drogach. Tym wszystkim, do których jeszcze nie dotarły apele i ostrzeżenia, 

policjanci przypominają konsekwencje karne tej nieodpowiedzialnej i bardzo niebezpiecznej decyzji. Procedura postępowania wobec kierowcy prowadzą-
cego pojazd pod wpływem alkoholu: 

Stwierdzenie stanu nietrzeźwości: 
Stan po użyciu alkoholu zachodzi, 

gdy zawartość alkoholu w organi-
zmie wynosi lub prowadzi do stęże-
nia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alko-
holu albo obecności w wydychanym 
powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg al-
koholu w 1 dm3. Stan, w którym za-
wartość alkoholu we krwi wynosi 
powyżej 0,5 ‰ albo 0,25 mg na dm3 
wydychanego powietrza -jest okre-
ślany zgodni z art. 115 §16 k.k. sta-
nem nietrzeźwości.

Według Art. 126 Kodeksu Dro-
gowego, badanie w celu ustalenia 
zawartości w organizmie alkoholu 
przeprowadza się przy użyciu urzą-
dzeń elektronicznych dokonujących 
pomiaru stężenia alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Art. 129 głosi, że policjant upraw-
niony jest do uniemożliwienia kie-
rowania pojazdem osobie znajdują-
cej się w stanie nietrzeźwości lub w 
stanie po użyciu alkoholu.

Kara pozbawienia wolności: Stan 
powyżej 0,5 promila stanowi prze-
stępstwo, zagrożone karą pozbawie-
nia wolności do lat 2 oraz środkiem 
karnym w postaci zakazu prowadze-
nia pojazdów na czas od 1 roku do 
10 lat. Za spowodowanie wypadku 
po pijanemu grozi nawet do 12 lat. 
Jeśli zaś w wypadku są ofiary śmier-
telne lub ktoś doznał trwałego ka-
lectwa, kodeks karny przewiduje 
możliwość dożywotniej utraty pra-
wa jazdy oraz karę więzienia do 15 
lat.Grzywna: Zgodnie, z art. 87 § 1 
kodeksu wykroczeń „Kto, znajdu-

jąc się w stanie po użyciu alkoho-
lu lub podobnie działającego środ-
ka, prowadzi pojazd mechaniczny 
w ruchu lądowym, wodnym lub po-
wietrznym, podlega karze aresztu 
albo grzywny nie niższej niż 50 zło-
tych.” Zgodnie z art. 87 § 2 kodeksu 
wykroczeń „Kto, znajdując się w sta-
nie po użyciu alkoholu lub podob-
nie działającego środka, prowadzi 
na drodze publicznej lub w strefie 
zamieszkania inny pojazd niż okre-
ślony w § 1 podlega karze aresztu do 
14 dni albo grzywny.” W razie po-
pełnienia wykroczenia określonego 
w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowa-
dzenia pojazdów.

Na poczet grzywny policja za-
bezpiecza (zatrzymuje na wyzna-
czonym parkingu) pojazd, należący 
do nietrzeźwego kierowcy. Areszt: 
Kara aresztu trwa najkrócej 5, naj-
dłużej 30 dni; wymierza się ją w 
dniach (art. 19 kw.). Grzywnę wy-
mierza się w wysokości od 20 do 
5.000 złotych, chyba że ustawa sta-
nowi inaczej (art. 24 kw.). Zgodnie 
z art. 20 k.w. kara ograniczenia wol-
ności trwa 1 miesiąc. W czasie od-
bywania kary ograniczenia wolności 
ukarany:

1) nie może bez zgody sądu zmie-
niać miejsca stałego pobytu,

2) jest obowiązany do wykonywa-
nia pracy wskazanej przez sąd,

3) ma obowiązek udzielania wyja-
śnień dotyczących przebiegu odby-
wania kary. Odpowiedzialności za 
wykroczenie podlegać będzie tylko 
osoba, która jej popełniła, a nie oso-

ba, która np. użyczyła samochód. 
Zatrzymanie prawa jazdy: 

Art. 178a kodeksu karnego stano-
wi, że kto, znajdując się w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego, prowadzi pojazd me-
chaniczny oraz kto, znajdując się w 
stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego, prowa-
dzi na drodze publicznej lub w stre-
fie zamieszkania inny pojazd popeł-
nia przestępstwo. Zaś art. 42 § 1 ko-
deksu karnego stanowi, że sąd może 
orzec zakaz prowadzenia pojazdów 
w razie skazania osoby uczestniczą-
cej w ruchu za przestępstwo prze-
ciwko bezpieczeństwu w komuni-
kacji. Sąd orzeka zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych, jeżeli sprawca w czasie popeł-
nienia przestępstwa wymienione-
go w § 1 był w stanie nietrzeźwo-
ści pod wpływem środka odurza-
jącego lub zbiegł z miejsca zdarze-
nia określonego w art. 173, 174 lub 
177. Sąd może orzec zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych na zawsze, jeżeli sprawca 
w czasie popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 173 lub 174, któ-
rego następstwem jest śmierć innej 
osoby lub ciężki uszczerbek na jej 
zdrowiu, albo w czasie popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 177 
§ 2 lub w 355 paragraf 2 był w stanie 
nietrzeźwości, pod wpływem środ-
ka odurzającego lub zbiegł z miejsca 
zdarzenia. Sąd orzeka zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych na zawsze w razie ponow-

nego skazania osoby prowadzącej 
pojazd mechaniczny w warunkach 
określonych w zdaniu poprzedzają-
cym. Punkty karne: 

Za kierowanie pojazdem mecha-
nicznym w stanie nietrzeźwości, w 
stanie po użyciu alkoholu lub środ-
ka podobnie działającego do alko-
holu, grozi utrata 10 punktów. Tyle 
samo traci się w przypadku nie 
udzielenia pomocy ofiarom wypad-
ków. Za spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
grozi 6 punktów karnych. Izba wy-
trzeźwień: 

Zgodnie z rozporządzeniem mi-
nistra zdrowia z dnia 14 lutego 2004 
roku Osoby w stanie nietrzeźwości 
mogą być doprowadzone do izby, 
placówki lub jednostki Policji przez 
funkcjonariuszy Policji lub strażni-
ków straży gminnej, zwanych dalej 
“doprowadzającymi”. Doprowadza-
jący osobę w stanie nietrzeźwości 
sporządza protokół doprowadzenia 
w celu wytrzeźwienia. Podstawą do 
przyjęcia do izby, placówki lub jed-
nostki Policji osoby doprowadzonej 
jest wynik badania zawartości alko-
holu w organizmie wskazujący na 
stan nietrzeźwości. Wynik badania 
potwierdzony jest wydrukiem z ate-
stowanego urządzenia służącego do 
pomiaru zawartości alkoholu w or-
ganizmie.

Red. Jarosław Bzowy 
Źródło: hkk/KGP
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USC informuje:
W miesiącu Grudniu  Urząd stanu cywilnego w Nowogardzie odnoto-

wał:  42 urodzeń ,23 zgonów i 11  ślubów. Ponadto biorąc pod uwagę cały 
rok 2010 kształtował się on w następujący sposób:

Rok 2010
Zgony – 220
Narodziny – 457
Śluby – 142 

Opr. Jarosław Bzowy 

II KOLEJKA   
22.01.2011
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
11ºº   Gimnazjum Nr 3 Nowogard  -  Gimnazjum Maszewo         
12ºº   Gimnazjum Nr 2 Goleniów   -  Gimnazjum  Kliniska
13ºº   Gimnazjum Nr 4 Goleniów -   Gimnazjum Osina  

 III KOLEJKA
05.02.2011                                                
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum    Osina      
11ºº   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  - Gimnazjum  Kliniska       
12ºº  Gimnazjum Nr 3 Nowogard -   Gimnazjum Nr 2 Goleniów       
13ºº  Gimnazjum Nr 4 Goleniów -    Gimnazjum Maszewo    

IV  KOLEJKA
05.03.2011
10ºº     Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum  Kliniska         
11ºº    Gimnazjum  Osina -      Gimnazjum Maszewo 
12ºº    Gimnazjum Nr 3 Nowogard -   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
13ºº     Gimnazjum Nr 2 Goleniów  -     Gimnazjum Nr 4 Goleniów 

V   KOLEJKA 
19.03.2011
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów -  Gimnazjum Maszewo 
11ºº   Gimnazjum  Kliniska   -  Gimnazjum Nr 3 Nowogard  
12ºº   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  - Gimnazjum Nr 4 Goleniów
13ºº  Gimnazjum  Osina - Gimnazjum Nr 2 Goleniów  

VI   KOLEJKA 
02.04.2011
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów –  Gimnazjum Nr 3 Nowogard        
11ºº     Gimnazjum  Osina - Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
12ºº    Gimnazjum  Kliniska   - Gimnazjum Nr 4 Goleniów                  
13ºº    Gimnazjum Maszewo  -   Gimnazjum Nr 2 Goleniów

VII KOLEJKA
16.04.2011
10ºº Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum Nr 2 Goleniów
11ºº Gimnazjum Nr 3 Nowogard  - Gimnazjum Nr 4 Goleniów
12ºº      Gimnazjum Maszewo  -   Gimnazjum Nr 1 Nowogard                
13ºº     Gimnazjum  Kliniska   - Gimnazjum  Osina

FINAŁ
30.04.2011
10ºº - Mecz o 7- 8 miejsce 
11ºº - Mecz o 5- 6 miejsce 
12ºº - Mecz o III m 

13ºº - FINAŁ
14¹º - Uroczyste zakończenie rozgrywek
 

iV eDYCji PoWiatoWej 
ligi gimNaZjalNej 
koSZYkÓWki - memoriał 
artUra DeCa 

Wszystkie spotkania rozgrywane będą w Goleniowie na hali ZSP 
ul Niepodległości 1 przy basenie Fala

Wspomnienia z Sylwestra
fot LMM
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Marcin Nieradka: To pan wpadł 
na pomysł organizacji tej imprezy?

Maciej Zalewski: Jestem jednym 
z pomysłodawców. Idea organiza-
cji warsztatów narodziła się niepo-
zornie na towarzyskim spotkaniu z 
kolegami – przy piwku. Razem zaj-
mujemy się odtwarzaniem klima-
tów wczesnośredniowiecznego Wo-
lina. Konkretnie udajemy miejsco-
wych słowiańskich piratów, co moż-
na obejrzeć, w skansenie podczas 
letnich dni wikingów. Do tej pory 
zima dla grup historycznych z re-
gionu była sezonem martwym. Nie 

było okazji na spotkań. By ożywić 
środowisko wpadliśmy, więc na po-
mysł organizacji warsztatów. Do im-
prezy czynnie przyłączyło się Stowa-
rzyszenie Słowian i Wikingów. Do-
brze, że pomysł podchwycił Tomasz 
Wojtczak, bo zawsze lepiej gdy za 
organizację zabiera się kilku zapa-
leńców.

We wczesnym średniowieczu 
używano szabel?

- Nie. Impreza nie jest stricte hi-
storyczna. Mogą w niej brać udział 
wielbiciele fechtunku z różnych 
epok. Sami traktujemy imprezę tro-
chę „luźno”, bo nikt jeszcze nie do-
wiódł, że słowiańscy piraci używali 
szabli. W ogóle szabla wywodzi się 
ze wschodu i na terenach dzisiejszej 
zachodniej Polski w średniowieczu 
raczej nie występowała. Najważniej-
szy jest jednak pretekst do ciekawe-
go spędzenia czasu zimą i podwyż-
szania umiejętności fechtunku.

Człowiek, który szabli nie miał w 
ręku poradzi sobie na warsztatach?

- Tak. Będziemy podzieleni na 
grupy. Początkujący zaczną naukę 
od sposobu trzymania białej broni. 
Do każdej grupy będzie przydzie-
lony jeden instruktor. Nie dojdzie, 
więc do sytuacji, w której pomiesza-
ją nam się uczestnicy mający różną 
wiedzę na temat władania szablą.

Gdzie będą odbywały się zajęcia?
- Początkowo będziemy ćwiczyć 

na sali wolińskiego gimnazjum. 

Szable w dłoń
15 i 16 stycznia odbędą się Pierwsze Wolińskie Warsztaty Fechtunku Szablą Historyczną. O imprezie i samym fechtunku rozmawiamy 
z jej organizatorem Maciejem „Borysem” Zalewskim. 

Planujemy jednak wyjścia na świe-
że powietrze. Wieczorem, przy roz-
palonych pochodniach będziemy 
przenosić się do wolińskiego skan-
senu. Poczuć klimat przebywania 
w takich warunkach, to niesamo-
wita frajda dla osób pasjonujących 
się historią. Najlepsze są oczywi-
ście wieczorne biesiady. Oczywiście 
bez przesady, bo przecież rano znów 
czekają nas ćwiczenia z szablami. 
Będzie grupa osób, która w skanse-
nie spędzi noc. Tam warunki nie są 
komfortowe. Po jakimś czasie ogni-
ska w chatach wygasają, a gorzałka 
też przestaje grzać. Najgorzej jest 
rano. Mimo wszystko, myślę, iż war-
to zobaczyć jak żyło się kilka wie-
ków temu. 

Czym różni się szabla sportowa 
od historycznej?

- Generalnie wszystkim. Spor-
towa to taki zwyczajny pręcik. Od 
innego rodzaju broni sportowych 
może ją odróżniać rękojeść. Szabla 
historyczna, to właśnie taka broń, 
jakiej używano w średniowieczu. A 
my mamy na celu odtworzenie tra-
dycji posługiwania się nią sprzed 
kilku wieków. Walki średniowiecz-
nych szermierzy musiały odbywać 
się zgodnie z obowiązującymi wtedy 
traktatami. To one tworzyły tradycję 
i ustalały reguły pojedynków.

Fechtunek to trudna sztuka?
- Uważam, że tak. Szczególnie 

niełatwe są początki. Jeśli wtedy się 
nie spodoba, to raczej ciężko kogoś 
zachęcić do zmiany zdania później. 
To się czuje, albo nie. Sztuka włada-
nia szablą wymaga niezłej kondycji 
fizycznej. Do tego dobrej koordyna-

cji ruchowej ciała. Do tego wszyst-
kiego trzeba jeszcze włączyć głowę 
– myślenie.

Szermierz im silniejszy tym lep-
szy?

- Nie. Siła zawsze przegra ze spry-
tem i mądrością. Osiłkom w szer-
mierce trzeba dać się wyszaleć, 
umieć odeprzeć, lub uniknąć ich 
ataków. 

Kontuzjogenny to sport?
- Nie ukrywam, że urazy się zda-

rzają. Tym bardziej u nas – wojów ze 
wczesnego średniowiecza. Tam nie 
było jeszcze stworzonych traktatów, 
więc walczymy full kontakt. Odwzo-
rowujący grupy z innych epok nazy-
wają nas dlatego barbarzyńcami.

Niech mi pan jeszcze powie, że 
szable macie ostre?

- Nie. Wtedy lałaby się krew. Bro-
ni nie ostrzymy, a na treningach 
specjalnie ją zawijamy. Choć i ude-
rzenie w głowę taką zawiniętą może 
przeciwnika porządnie ogłuszyć. 
Jedna z cięższych kontuzji jaką wi-
działem, to wyjęcie oka. Z tym, że 
miała ona miejsce podczas walki na 
włócznie, a nie szable. 

Jak wielu chętnych zgłosiło się 
do tej pory?

- Początkowo planowaliśmy zor-
ganizowanie imprezy dla 17 osób. 
Dziś mamy 37 chętnych. Jak widać 
jest zapotrzebowanie na tego typu 
imprezy.

Koszty uczestnictwa są duże?
- Nie. Pochłaniają głównie opłaty 

dla instruktorów. Zainteresowanych 
po szczegóły zapraszam jednak do 
kontaktu telefonicznego.

Rozmawiał Marcin Nieradka



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

157-10.01.2011 r.

Golczewo-Nowogard:  
Wypadek Drogowy

4 stycznia o godzinie 16:45 golczewscy ochotnicy otrzymują kolejny alarm. 
Tym razem udają się na trasę Golczewo-Nowogard, gdzie doszło do wypad-
ku drogowego. PSK Kamień Pomorski dysponuje Forda Transita(SLRt) oraz 
Stara 244(GBA), które udają się na miejsce zdarzenia. Na miejscu wypadku 
zastano dwa pojazdy osobowe,które uległy czołowemu zderzeniu. Prowa-
dzący BMW kierował się w stronę Nowogardu, nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na drodze co spowodowało uderzenie w jadącego w 
stronę Golczewa Forda Galaxy. Strażacy z Golczewa udzielili pierwszej po-
mocy przedmedycznej trzem poszkodowanym osobom.  Kolejno (uwzględ-
niając obrażenia ofiar) przekazano ich medykom z pogotowia ratunkowego. 
Na miejscu znajdowały się również dwa radiowozy policji. Funkcjonariusze 
dokonali oględzin miejsca wypadku.

fot.dh Paweł Cieślak

Włoscy naukowcy informują:  
Szczepionka  reaguje system ! 

Wirus Grozy 
 Upływają kolejne lata z walki  cho-

robą AIDS, która swoją „siłą rażenia” 
uśmierca ludzkie istnienia na wszyst-
kich, że Kontynentach Globu. W Kano-
nie chorób cywilizacyjnych zajmuje ona 
jedną z czołach miejsc. Jak dotąd nauka 
i podlegli jej naukowcy z różnych dys-
cyplin nie opracowali skutecznej szcze-
pionki, która by pokonała wirusa HIV. 
To jednak nie oznacza, że czas się za-
trzymał w walce z chorobą. Mimo nie-
dawno publikowanego artykułu przez 
uczniów warto jeszcze raz zdefiniować 
pewne fakty, które zostały zaprezento-
wane dla społeczności i świata medycz-
nego.

Symptomy choroby i podstawowe 
jej objawy

AIDS jest skrótem międzynarodo-
wej nazwy zespołu nabytego niedobo-
ru odporności organizmu na wszelkie 
zakażenia. Jest zaawansowaną postacią 
zakażenia wirusem HIV, który powo-
duje upośledzenie odporności organi-
zmu człowieka. Od zakażenia HIV do 
wystąpienia choroby upływa wiele lat. 
Część osób zakażonych może w ogóle 
nie zachorować. Pierwsze etapy zaka-
żenia nazywamy jest zakażeniem pier-
wotnym i trwa kilka dni do kilku tygo-
dni od wniknięcia wirusa do organizmu 
Przypomina objawami grypę lub mo-
nonukleoze. Chory ma podwyższoną 
temperaturę, występują bóle mięśni są 
powiększone węzły chłonne i występu-
je uporczywa biegunka. Po wystąpieniu 
tych objawów mogą występować okre-
sy nagłych załamań. Następuje okres 
utajnionego nosicielstwa i może on 
trwać od kilku lat do kilkunastu i dłu-
żej. Stwierdzenie zakażenia HIV umoż-
liwiają testy – inaczej badania krwi, 
które wykrywają przeciwciała – białka 
wytwarzane przez układ odpornościo-
wy przeciwko HIV. Głównym objawa-
mi klinicznymi AIDS są nawracającymi 
gorączki, biegunki, utrata masy ciała aż 
do skrajnego wyniszczenia, częste po-
wtarzające się zapalenia płuc wywołane 
drobnoustrojami oraz guzy nowotwo-
rowe, skóry zwane mięsakiem Kaposie-
go. Pierwsze kliniczne opisy tej choroby 
udostępniła prasa medyczna w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Tamtejsi leka-
rze amerykańscy w 1981r. odkryli ją w 
środowisku homoseksualnym. Obecne 
jej występowanie przekracza ramy tylko 
tego środowiska. Obejmuje ona swym 
zasięgiem coraz większą liczbę zakażeń 
i jest jak dotąd nieuleczalna. Określana 
jest mianem padami – swoim zasięgiem 
obejmuje cały świat. Jak dotąd leczenie 
chorych na AIDS jest mało skuteczne, 
a wysiłki niewspółmierne do efektów 
chodź i tak zrobiono już bardzo wie-
le? Na podstawie dotychczasowych do-
świadczeń można przypuszczać, że wy-
ścig z chorobą jest bardzo zacięty w la-
boratoriach powstają nowe leki, które 
swym działaniem decydują o kondycji 
chorego, ale choroba jest też nieugięta i 
cały czas powstają nowe szczepy wirusa, 
którego budowa strukturalna jest coraz 
bardziej złożona i zmienia się. 

Jak się uchronić? - Przede wszyst-
kim trzeba myśleć!

Dla znalezienia odpowiedzi na posta-
wione pytanie w tytule pytanie wystar-
czy przypomnieć sobie główne wiado-
mości o retrowirusie HIV i zastanowić 
się, jakim drogami wirony mogą prze-
mieścić się od człowieka chorego do 
zdrowego.

Od skutecznej szczepionki przeciw 
HIV dzieli nas jeszcze niekreślony czas, 
dlatego też jedynym sposobem szeroko 
pojętej profilaktyki zakażeń tym wiru-
sem jest zmiana zachowań, które powo-
dują przenoszenie infekcji, szczególnie 
dotyczących współżycia seksualnego i 
przyjmowania narkotyków dożylnych. 
Ponieważ większość ludzi nie wybierze 
celibatu, jako sposobu uniknięcia zaka-
żenia, pochodzących trzeźwo do sprawy 
pracownicy służby zdrowia koncentrują 
się na propagowaniu bardziej bezpiecz-
nego seksu, a zwłaszcza stosowania pre-
zerwatyw. Wszelkie demonstracje, które 
są wymierzone w AIDS próbują uświa-
domić światu jak groźna jest to choro-
ba. Finansowane przez rządy państw 
badania wykazały, że zapewnienie do-
stępu do igieł i strzykawek jednorazo-
wego użytku zmniejsza liczbę nowych 
zakażeń nie zwiększając przyjmowania 
narkotyków. 

Obecnie świat medyczny i masmedia 
cały czas opracowują i wdrażają do ży-
cia programy, które mają bezpośrednio 
wpłynąć na potencjalną ofiarę. Zrobio-
no już bardzo wiele, ale czy wszystko? 
Pytanie to pozostawiam niedokończone

 Kraj Nadziei 
Obecnie trwają badania nad skutecz-

ną szczepionka, która jest już w fazie 
bardzo zawansowanych testów. Badania 
nad włoską szczepionką terapeutyczną 
przeciwko AIDS przyniosły pozytyw-
ne rezultaty - poinformowali badacze. 
Ich zdaniem preparat regeneruje system 
immunologiczny. Wyniki eksperymen-
tów, jakim poddano dotychczas 87 pa-
cjentów w wieku od 18 do 58 lat w 11 
ośrodkach we Włoszech.

Badaniami kieruje Barbara Enso-
li z Wyższego Instytutu Zdrowia. Od 
10 lat pracuje ona nad stworzeniem 
skutecznego leku na AIDS. Według 
ustaleń jej zespołu szczepionka działa 
“uderzając” w proteinę Tat, którą za-
wiera wirus HIV i która jest motorem 
umożliwiającym jego odnawianie się i 
szerzenie w organizmie zakażonego.

- Zobaczyliśmy, że szczepionka do-
ciera tam, gdzie zatrzymują się lekar-
stwa - powiedziała Ensoli. Podkreśliła, 
że lekarstwa redukują liczbę krążących 
cząsteczek wirusa, ale nie są w stanie 
ich wyeliminować, przez co chroni się 
on w organizmie tam, gdzie może. 

To jedna z kolejnych faz walki z 
śmiercionośnym wirusem, którego za-
sięg i rozprzestrzenienie się jest na-
dal bardzo niebezpieczne dla ludzko-
ści. Walka z chorobą jest  niełatwa , ale 
nie beznadziejna powyższe informacje i 
wypowiedzi  sugerują, że jest przełom, 
którego celem jest osiągnięcie w postaci 
skutecznej szczepionki.  

opr. Jarosław Bzowy 
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Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmio-
ty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz.1536) działające na terenie gminy do przedstawienia własnych pro-
pozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych zlecanych przez 
Gminę Nowogard do realizacji organizacjom  w 2011 roku.

Celem konsultacji jest umacnianie i rozwijanie partnerstwa publiczno 
– społecznego przy realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę 
Nowogard w 2011 roku.

Konsultacje odbędą się w dniach od 03.01.2011 r. do 12.01.2011 r.

Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi na 2011 rok (załącznik nr 1) wraz z formularzem uwag (załącznik 
nr 2) jest zamieszczony na stronach internetowych: www.bip.nowogard.
pl w zakładce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok, www.nowogard.pl w 
zakładce Aktualności oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W dniu 12.01.2011 r. o godz. 17:00 odbędzie się otwarte spotkanie w 
Nowogardzkim Domu Kultury w sali widowiskowej dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych w sprawie konsultacji i przedstawienia opinii 
odnośnie projektu rocznego programu współpracy na 2011 rok.

Uwagi należy składać na odpowiednio sporządzonym formularzu (za-
łącznik nr 2) dostępnym na powyższym spotkaniu lub pobrać ze strony 
urzędu, jak również uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta pok. 5 Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Wypełniony formularz należy przesłać pod adres:
Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
Można również złożyć osobiście w dniu otwartego spotkania albo w 

Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pok. 
nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2011 r. do godz. 
15.30 z dopiskiem: „Uwagi do projektu rocznego programu współpracy 
Gminy Nowogard z organizacjami  na rok 2011”.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla 

O G Ł O S Z E N I E

bUrmiStrZ golCZeWa
INFORMUJE, ŻE WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZO-
NYCH DO SPRZEDAŻY ORAZ DZIERŻAWY ZOSTAŁY WY-
WIESZONE W DNIACH:

od 30 grUDNia  2010 r. do 20 StYCZNia 2011 r.
NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GOLCZEWIE ORAZ OPUBLIKOWANE NA STRONIE INTER-

NETOWEJ:   www.bip.golczewo.pl 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego

1. Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Gryfitów 4
 Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, korytarz.  
 Cena wywoławcza:  185.377,- zł   
 Wadium:      18.500,- zł
2. Lokal położony w Dobrej przy ul. Traugutta 3A
 Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, ła-
zienka, WC, korytarz.  
 Cena wywoławcza:    92.671,- zł   
 Wadium:          9.300,- zł

Składanie ofert: 14.01.2011 r. do godz.12.00

Otwarcie ofert: 14.01.2011 r.   o godz.12.15 w spółdzielni w obecności 
oferentów
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-
czym o/Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „GARD-
NO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzo-
nej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz z potwierdzoną kserokopią 
wpłaty wadium. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia za-
strzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienie przetargu 
bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze 
Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

emerYt 
PoDejmie PraCę 

DOBRZE PŁATNĄ 
za PRACOWITOŚĆ, 

UCZCIWOŚĆ, SUMIENNOŚĆ, 

Tel. 509 861 724

mieszkanie
do wynajęcia

3 pokojowe 
w centrum miasta

tel. 509 528 688

W dniu 31.12.2010 
w rejonie miejscowości 

Osina – Krzywice 

zaginął pies 
rasy jamnik szorstkowłosy 

maść - dzicza. 
Tatuaż w uchu numer 196 B. 
Pies jest w trakcie leczenia. 

Na uczciwego znalazcę 
czeka nagroda. 

Tel. 692 899 422

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

tel.  913 922 165

SK&AJ
Szkoła Korepetycji  

& Akademia Językowa
Ul. Boh. Warszawy 34 , IIp.

zaprasza

do skorzystania z oferty kursów maturalnych 
w okresie ferii zimowych.

Intensywny tygodniowy 20 godzinny kurs z matematyki, języka obcego 
(angielski, niemiecki) lub z przedmiotu dodatkowego w grupach  

5 osobowych, z dostępem do komputera  i Internetu.  
Całkowity koszt kursu 250,00 zł od osoby (zapewniamy materiały ćwiczeniowe).

Zgłoszenia i bliższe informacje:  913926720 lub 600316638
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia. www.skaj.edu.pl
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SPrZeDam 
mieSZkaNie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewidencje 
przych. (ryczałt), VAT i pozostałe 
ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje po-
datkowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

SZYbY SamoCHoDoWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

F.H.U. „DAR-BUD”

Odśnieżanie 
Telefon: 694 455 280

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. ogrodowa, 
Poniatowskiego, j. Pawła ii, tel. 
605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch dzia-
łek o łącznej pow. 5864 m2 i 5904 
m2 plan zagospodarowania terenu, 
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 PLN 
netto m2, Tel:, 660  424  989; 91 43 
26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, rolna z przeznaczeniem na 
budownictwo szeregowe i jedno-
rodzinne, plan zagospodarowania 
terenu, pow. 26831 m2, w całości 
20 PLN, po podziale 45 PLN m2, Tel:, 
660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy 
smoczaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, 
usługi, plan zagospodarowania te-
ren, przylega do nowego cmentarz, 
droga asfaltowa, 35 PLN m2, Tel. 
660 424 989.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 29 m2, cena 95  000. Tel: 
695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-

kojowe w centrum miasta. Tel: 
510 026 866, po godz. 18:00

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na 
mniejsze. 665 562 511

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z 
projektem nowoczesnego energo-
oszczędnego domu, pozwolenia na 
budowę w willowej dzielnicy Gryfic. 
Atrakcyjna cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam lokal handlowy położo-
ny na działce 490 m2 Nowogard ul. 
3-go Maja, Tel. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia przy ul. Le-
śnej, 605 402 134; 669 973 818

• Pilnie wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie 3 pokojowe w centrum. 0049 
511 8997 16 24; kom. +49 157- 761-
710-96

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – 
I piętro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 
2/1, 91 39 17 955

• Wydzierżawię kiosk handlowy na 
Placu Wolności; 606 998 623

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe na 
ul. Zamkowej, 667 094 079

• Wynajmę stanowisko dla manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim No-
wogard; 91 39 23 540

• Szukam garażu do wynajęcia na 
Osiedlu Bema, 886 594 507

• Sprzedam garaż. Zamkowa. 
607 816 180

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje cen-
trum miasta. 601 090 079

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, umeblowane, 601 724 492

• Działka budowlana, Wojcieszyn, 
650 m2. Dzwonić po 15-stej, Tel. 
533 202 023

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Nowogardu. 51 00 26  866 
po 18-stej.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, ul. 
Ks. Racibora I, Tel. 693 128 117

• Sprzedam lub wynajmę lokal han-
dlowy na ul. Warszawskiej 60 m2

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam lub wy-
najmę, tel. 604 427 427

• Wynajmę garaż- 508 993 318

motorYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w aSo opel ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 

zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Japończyka, Mercedesa 190 D 
do 1997 r., stan obojętny, tel. 
510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do 
golfa 2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nis-
sana, Hondę, Mercedesa 
190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam Opla Corsę rok, 1994 poj. 
1,2 benzyna, zarejestrowany, ubez-
pieczony. Sprawny technicznie. Cena 
1 200 zł do negocjacji. 697 911 902.

• Sprzedam VW Passat B5. 1,8B 1998 r. 
608 697 092.

rolNiCtWo

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedaż byczka i jałóweczki, Ża-
bówko 18, Tel. 605 092 517.

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców Co. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir-y). 
tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCorD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. tel. 501  383 
380.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNformatYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury Vat. 
tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 
tel. 607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 886 310 425 

• korepetycje j. angielski 
668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Kredyty dla firm- 601 627 044
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

Sprzedam 
Nissan micra, 1997 r. 
1,0 l, automat, kolor czerwony, 

użytkowany przez kobietę, w pełni 
sprawny, ubezpieczenie i przegląd 
ważne, cena 5400 zł do negocjacji. 

Tel. 601 47 99 88

www.extradom.net.pl

ZaPraSZamY Do NaSZego biUra

NoWogarD,
 Ul. 3 maja 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł
 72-200 Nowogard

ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

72-100 Goleniów
ul. Szkolna 6

tel/fax 91 407 33 77

72-300 Gryfice
ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

W tym tygodniu polecamy nowe domy w Nowogardzie

Zachęcamy do składania ofert cenowych. Przeprowadzimy dla kupują-
cego formalności związane z kredytem.  Zapraszamy!

Cena 465 tys. 

Cena 700 tys. 

Cena 385 tys. 

Cena 800 tys. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK- 607 092 509

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, regipsy, panele, z 15 letnim 
stażem w Niemczech. 784 188 147

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Glazura terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515.

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Profesjonalne odśnieżanie dachów 
tanio- 791 111 749

• odśnieżanie dachów- 
785 931 513; 91 39 11 153

• Korepetycje, matematyka- 
505 793 280

• Blacharstwo i lakiernictwo samocho-
dowe- Jakub Jankowski, Wojtaszyce 
37, Tel. 721 032 445; 661 283 227

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• orgaNiZoWaNie kUligÓW koN-
NYCH- 607 739 866

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia. 713 852018; 601 759 
797

• Zatrudnię elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w 
Niemczech, 724 080 139

• Zatrudnię na umowę zlecenie- wy-
sokie zarobki- 662 194 540

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika 603 366 286.

• Poszukuję opiekunki do dzieci 
606 998 623

• Szukam pracy w charakterze sprzą-
taczki. 880 308 176

• Podejmę pracę (stażową)- 880  308 
176

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójne-
go zwycięzcy świata, matka z rodo-
wodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Oddam kuchenkę gazowa z piekar-
nikiem elektrycznym- 697 086 561

• Sprzedam Ogara- 514 641 905

• Sprzedam Palmtopa- 514 614 905

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Znaleziono tablice rejestracyjne o 
numerach: Zgl 12791 szczegóło-
we informacje w redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego.

• Oflisy tartaczne na opał (wysuszo-
ne), pocięte w klocki. Sprzedam, do-
wóz gratis. Tel. 514 740 538

• Sprzedam wyposażenie do sklepu 
spożywczego; 784 519 365

Nowogardzianie!
Opracowuję monografię o ks.Grzegorzu Zaklice. Poszuku-

ję dokumentów, fotografii, wspomnień i wszelkich materiałów 
dokumentujących życie tego wspaniałego człowieka. Dlatego 
proszę o udostępnienie posiadanych materiałów, które po ska-
nowaniu zwrócę właścicielom. Fotografie i wszelkie pamiątki 
wyżej wspomniane proszę składać w biurze plebanii lub w czy-
telni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Proszę również o kontakt 
telefoniczny aby umówić się na wywiad wspomnieniowy. Mój 
telefon 91 39 21 074 lub email: franek@kalendarium.com.pl Za 
pomoc serdecznie dziękuję, udostępnione materiały opisane 
zostaną w książce z podaniem źródła ich pochodzenia.

Franciszek Karolewski
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Do wynajęcia  
pomieszczenie 
po sklepie komputerowym 

(były Komputronik) 
I piętro, pod działalność 

gospodarczą, biurową 
lub handlową

Tel. 509 250 996

Drogi, których  
nie ma

Wychodząc naprzeciw sygnałom, jakie docierają do redakcji DN od 
mieszkańców, postanowiliśmy sprawdzić w jakim stanie są drogi dojaz-
dowe do pobliskich wsi. Okazało się, że mimo wzmożonych działań pod-
jętych przez urząd miejski do wielu miejscowości wciąż z trudem można 
dojechać. foto. MS

Droga do Trzechla – zamknięta, czy otwarta? Kierowcy mają kłopoty z inter-
pretacją. My sprawdziliśmy – lepiej nie wjeżdżać. 

Droga do Miętna  – generalnie przejezdna, ale najlepiej terenowym samo-
chodem. 

Droga do Osowa – lodowisko i wyboje. 

Droga wewnętrzna w Wierzbięcinie – jak widać mieszkańcy sami próbują ra-
dzić sobie z niedogodnościami. 
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 7.01

WieCZNie bojĄCY 
Nawet, gdy szef się śmieje 
On w kącie truchleje. 

gDZie jeSt ta DZieWCZYNa 
Biedna Elka wpadła w szał,
Bo pan Jarek przyjść dziś miał,
A nie przyszedł punktualnie, 
Choć wietrzyła już sypialnię! 
Od dwudziestej pierwszej, gdzieś 
Czas się wlókł jak Grześ przez wieś!
Cała wiedza psycholożki 
Wsiąkła jak na bluzce groszki
Po przepierce w proszku X.
Wszystko na nic, ładny gips!
Od dwudziestej drugiej z hakiem 
Zjadła całe ciasto z makiem
I wrzasnęła: - Jarek, wiedz, 
Że nie znoszę takich hec, 
Bo gdzie taka druga czeka 
Tyle godzin na człowieka!
O dwudziestej trzeciej trzy 
Śpiew ją zbudził spoza drzwi: 
Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom,
Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją?!
Wściekła, więc stanęła w progu 
I syknęła: - w lesie, Jarek!
Po czym w twarz rzuciła mu: 
- Będziesz dzisiaj spał na mchu!. 
Kojąc swe zranione ego, 
Pogoniła myśliwego 
I z impetem, jak wiatr halny, 
Zatrząsnęła się w sypialni. 
A myśliwi, ciut podcięty – 
Wolno zmierzać jął do puenty …
- Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, 
Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją?
Tu wszystkie śpią!. 
Morał z bajki płynie taki:
Oszczędzajcie głos, chłopaki!

koCHam lUDZkoŚĆ 
Tak… kocham Ludzkość!
Ale na swój sposób, 
Czyli z wyjątkiem
Pewnych osób. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 31.12 – „Co przy-
niesie Nowy Rok”  nadesłali: 

Jadwiga Maknia, Jan Janiec, Cecylia Furmań-
czyk, St. Pokorska, Danuta Borowik, Barbara Bar-
tosik, Halina Szawal, Teresa Czarnecka, Maryla 
Białek, Szczepan Falaciński, Elżbieta Lewandow-
ska, Jerzy Siedlecki, Andrzej Leszczyński, Eliza 
Zawadzka, Teresa Powalska, Beata Lewandowska, 
Grzelak Grzegorz, Eliza Zawadka. 

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
Jadwiga Maknia z Nowogardu 
Eliza Zawadzka z Orzechowa 
Szczepan Falaciński z Nowogardu 

                                                Gratulujemy! 

                                                             



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

22 Nr 2 (1937)

roZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

TELEFoNY

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

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

Nieradka, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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regUlarNa liNia mi kro bU So Wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWogarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze SZCZeCiNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

PrZeWÓZ oSÓb - ro maN biŃCZYk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

oD PoNieDZiałkU Do PiĄtkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

kino „orzeł”

reD
 Komedia, USA, Kanada 

2010, 111 min, 12 zł, 15 lat
07.01.2011 godz. 17.00
08.01.2011 godz. 17.00

mYSi 
ageNCi

 Animacja, Argentyna, Hisz-
pania 2010, 90 min, 12 zł, B/O

07.01.2011 godz. 19.00
08.01.2011 godz. 19.00

PLAN IMPREZ 
TOWARZY-
SZĄCYCH

XIX FINAŁOWI WIELKIEJ 
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY w Nowogardzie

09.01.2011 r. ZACZYNAMY 
O GODZINIE 13:00

Sala widowiskowa Nowo-
gardzkiego Domu Kultury

W PROGRAMIE:
-SZKOŁA MUZYCZNA-
-ARTYŚCI NDK-
-POKAZ PIERWSZEJ PO-

MOCY-
-POKAZ SPRZĘTU POLI-

CYJNEGO- (przed NDK w 
godz. 15:00-17:00)

-FILIP SOBCZYK-
-WYSTĘPY GRUP HIP-

HOP’owych z Nowogardu-
-ŚWIATEŁKO DO NIEBA-
-ZESPÓŁ „RONES”-

POMIĘDZY WYSTĘPAMI 
BĘDĄ PRZEPROWADZANE 
AUKCJE
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Często nie mamy pojęcia o tym, 
skąd pochodzą piłkarze będący 
często na ustach całej Polski. Czy 
etatowy reprezentant naszego kra-
ju musi zaczynać karierę w wiel-
kim klubie? Oczywiście, że nie. W 
naszym cyklu przyszła pora na Po-
morzanin Nowogard. Klub, w któ-
rym seniorską karierę rozpoczynał 
Marek Leśniak.

LKS Pomorzanin Nowogard po-
wstał w 1964 roku. Oficjalnie został 
zarejestrowany 20 lutego tego same-
go roku. Jest największym i najstar-
szym z obecnie istniejących klubów 
sportowych w Nowogardzie. Od 
swojego powstania do dziś ma cha-
rakter wielosekcyjny. Zrzesza blisko 
300 osób działających w różnych 
sekcjach. Najważniejszą z nich jest 
oczywiście ta dotycząca piłki noż-
nej. Bardzo dobrze rozwinięta jest 
jednak również sekcja piłki ręcz-
nej, w której karierę rozpoczynał 
m.in. obecny reprezentant Polski i 
zawodnik Vive Kielce, Mateusz Za-
remba. Należy również wspomnieć, 
że w latach 70. duże sukcesy w kraju 
i za granicą odnosiła, działająca dziś 
osobno, sekcja kolarska.  Wydatny 
wpływ mieli na to dwukrotny olim-
pijczyk Rajmund Zieliński, a także 
wielokrotny mistrz Polski Czesław 
Polewiak.

Najbardziej znanym piłkarzem, 
który wychował się w Nowogardzie, 
jest wspomniany już wcześniej Ma-
rek Leśniak. Po kilku latach gry w 
Pomorzaninie, już w wieku 18 lat, 
przeniósł się do Pogoni Szczecin. 
Grał tam na tyle dobrze, że 7 paź-
dziernika 1986 roku zadebiutował 
w reprezentacji Polski w meczu z 
Koreą Północną. Niespełna rok 
później zdobył z Pogonią wicemi-
strzostwo kraju, a sam uzyskał ko-

ronę króla strzelców. W 30 ligowych 
spotkaniach zdobył bowiem aż 24 
bramki. Później przeniósł się do Le-
verkusen, gdzie reprezentował bar-
wy tamtejszego Bayeru. W składzie 
„Aptekarzy” wystąpił aż 117 razy, 
jednak tylko dziewiętnastokrotnie 
trafił do siatki. Został uhonorowany 
nagrodą dla najlepszego polskiego 
piłkarza 1993 roku według tygodni-
ka „Piłka Nożna”. W kadrze narodo-
wej zagrał 20 razy i zdobył dziesięć 
goli. Trafił do bramki m.in. w me-
czu z Holandią w ramach eliminacji 
do mistrzostw świata w 1994 roku.

Pomorzanin nie odnosił niestety 
nigdy zbyt wielkich sukcesów. Naj-
wyżej w historii klub znajdował się 
w IV lidze, a ostatnia taka sytuacja 
miała miejsce w sezonie 2003/2004, 
jednak nowogardzianie zajęli wtedy 
dopiero 15. lokatę na 18 występują-
cych w lidze drużyn i pożegnali się z 
tą klasą rozgrywkową. Klub znalazł 
się wtedy w V lidze, w której wio-
dło mu się naprawdę różnie. Po do-
brym sezonie i walce o czołowe lo-
katy przychodził zazwyczaj kryzys 
i w sezonie kolejnym trzeba było 
walczyć o utrzymanie. Nieco ponad 
dwa i pół roku temu zespół dotknął 
poważny kryzys i po zgromadzeniu 
na swoim koncie zaledwie dziewię-
ciu punktów Pomorzanin spadł do 
ligi okręgowej. Przygoda z tą klasą 
rozgrywkową nie trwała na szczę-
ście zbyt długo, dzięki poważnym 
zmianom w zespole powrócił on 
bowiem do V ligi. W zeszłym sezo-
nie uplasował się w połowie staw-
ki na tym szczeblu rozgrywkowym, 
jednak w trakcie sezonu drużynę 
dotknęła poważna tragedia. Jeden z 
młodych zawodników, będący pod-
porą defensywy, Łukasz Marszałek, 
zginął we własnym mieszkaniu w 
wyniku zaczadzenia. Już 22 stycznia 
ma zostać rozegrany drugi memo-
riał ku jego pamięci. W obecnym 
sezonie Pomorzaninowi nie wiedzie 
się zbyt dobrze, nowogardzcy piłka-
rze mają na swoim koncie jedynie 
trzy zwycięstwa, a cztery razy scho-
dzili z boiska z wynikiem remiso-
wym. W rezultacie zgromadzili na 
swoim koncietrzynaście punktów i 
obecnie plasują się dopiero na 13. 
miejscu.

Plany na najbliższą przyszłość 
zdradził trener Pomorzanina, Zbi-
gniew Gumienny. – Treningi przed 
rundą wiosenną wznowimy 7 stycz-
nia. Będzie trenowali w środy, piąt-
ki, soboty i niedziele, z czego dwa 

treningi będą odbywały się na świe-
żym powietrzu, a dwa w hali. Do-
datkowo w każdą sobotę rozgrywać 
będziemy sparingi, a rundę wiosen-
ną rozpoczniemy w połowie marca. 
Jeżeli mecz pierwszej wiosennej ko-
lejki nie dojdzie do skutku, to zmie-
rzymy się z Hutnikiem Szczecin. 
Sporym utrudnieniem jest to, że aż 
12 zawodników pierwszego zespo-
łu uczy się poza Nowogardem. Re-
alnym celem na koniec sezonu jest 
utrzymanie się w V lidze ze względu 
na to, że zespół jest jeszcze w trakcie 
budowy. Przy odrobinie szczęścia 
możemy powalczyć jednak o miej-
sce w środku tabeli.

Kapitan zespołu i asystent tre-
nera, Marcin Skórniewski, uważa, 
że Pomorzanin zasługuje na grę w 
wyższej klasie rozgrywkowej. – Po-
morzanin był i jest postrzegany w 
regionie jako klub z zapleczem na 
poziomie obecnej III ligi. Jednak ni-
gdy nie przełożyło się to na wycze-
kiwany sportowy awans i wymie-
nianie nas w gronie takich klubów 
jak Energetyk Gryfino, Kotwica Ko-
łobrzeg czy Chemik Police. Najwyż-
szą klasą rozgrywkową, w jakiej wy-
stępowaliśmy, była klasa makrore-
gionalna i jej późniejszy odpowied-
nik, czyli IV liga. Główny cel zarzą-
du i zespołu seniorów to oczywi-
ście powrót do tej klasy rozgryw-
kowej. Pracujemy na to blisko trzy 
lata. Całkiem niedawno klub prze-
żywał kryzys, kiedy to spadł do ligi 
okręgowej. Sprowadzenie trenera 
Gumiennego i odmłodzenie zespo-
łu pozwoliło już po roku wrócić do 
V ligi. Zespół, jaki wtedy udało się 
zbudować, był już w stanie walczyć 
o kolejną promocję. Jednak liczne 
czynniki pozasportowe (zwłaszcza 
ekonomiczne) oraz bardzo poważ-
ne kontuzje kliku czołowych graczy, 
w tym najskuteczniejszego strzelca 
z klasy okręgowej Łukasza Noska, 
który do dziś czeka na swój powrót, 
skutecznie zahamowały ambitne 
plany. Niedawno zmienił się także 
zarząd klubu. Chcemy ustabilizo-
wać sytuację w zespole, zatrzymać 
młodych, zdolnych zawodników, 
aby walczyć o awans. Do tego po-
trzeba również sponsorów, których 
jednak w klubie nie ma zbyt wielu.

Głównym problemem Pomorza-
nina są wyjazdy młodych graczy. 
Klub nie ma pieniędzy na to, aby 
ich zatrzymać. – Zespół składa się 
w większości z bardzo młodych za-
wodników. Uczą się oni w szkołach 

średnich bądź studiują. Sporym 
problemem są wyjazdy młodych za-
wodników na studia z dala od No-
wogardu, co utrudnia im dalszą grę 
w klubie. Pomorzanin jest klubem 
całkowicie amatorskim. Piłkarze nie 
mają więc podpisanych stałych kon-
traktów, co często uniemożliwia za-
trzymanie ich w zespole – powie-
dział Skórniewski.

Przyszłością klubu są według 
Skórniewskiego młodzi piłkarze, 
udanie występujący w drużynach 
młodzieżowych. – Siłą zespołu jest 
bardzo młody skład z przewagą za-
wodników poniżej 20. roku życia 
oraz bardzo dobra atmosfera w ze-
spole. Główną siłą klubu jest nato-
miast świetna praca z młodzieżą. 
Dwa zespoły juniorów prowadzo-
ne przez Stefana Pastusiak i Marci-
na Wolnego co roku dostarczają no-
wych zawodników do pierwszego 
zespołu, co jest najważniejszą wy-
kładnią ich pracy. Przy okazji cie-
szą pierwsze miejsca na mecie w I 
czy II klasie juniorów. W odległej na 
chwilę obecną perspektywie zarząd 
chciałby powrotu juniorów do ligi 
wojewódzkiej. Jednak największy 
postęp zanotowali trampkarze pod 
wodzą Michała Sokulskiego. Wystę-
pując w najsilniejszej lidze w okrę-
gu szczecińskim, plasują się w środ-
ku stawki, mając przed sobą Pogoń 
Szczecin czy Błękitnych Stargard, a 
za swoimi plecami Energetyka Gry-
fino, Stal Szczecin i Arkonię Szcze-
cin. Przed nami jeszcze dużo pracy!

To fakt, przed zawodnikami i 
szkoleniowcami Pomorzanina jesz-
cze sporo pracy. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że zespół ten ma spory 
potencjał. Potencjał, który nieste-
ty nie został jeszcze wykorzystany. 
Klub potrzebuje przede wszystkim 
dobrego sponsora, który gotów był-
by wesprzeć cały zespół. Nie cho-
dzi tutaj jedynie o pierwszą druży-
nę, którą niewątpliwie stać na dużo 
więcej, a pieniądze zdecydowanie by 
pomogły. Należy również wesprzeć 
szkolenie juniorów. Ono już stoi na 
bardzo dobrym poziomie, jednak 
może stać się wspaniałą wizytówką 
klubu. To, że można wychować tu 
wspaniałych zawodników, pokazu-
je właśnie postać wspomnianego na 
samym początku Leśniaka.

Maciej Pietrasik
Źródło: igol.pl

Pomorzanin Nowogard
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Postrzelił 
kolegę  
w nogę

Olimpia  
otrzymała  
dofinansowanie

Szpitalna inwestycja w szczegółach

kogo sparzy  
„efekt szklarni”

Nie mówię 
żegnam, 
tylko do 
widzenia
Wywiad z Jerzym Kaczmarskim, 
byłym wiceburmistrzem Nowo-
gardu. 

Miejsca  
dla inwalidów  
i pomroczność 
jasna  
kierowców?

Otwarcie ofert przetargowych na 
modernizację nowogardzkiego szpi-
tala nastąpić ma w najbliższy ponie-
działek. Niestety jak wynika z prze-
prowadzonych przez nas analiz i kon-
sultacji z ekspertami inwestycja zosta-
ła przygotowana fatalnie, a jej konty-
nuowanie w obecnej formie może w 
konsekwencji zagrozić likwidacją pla-
cówki. Jeśli los szpitala dla burmistrza 
Roberta Czapli nie był tylko kartą 
wyborczą, to powinien on rozpocząć 
przetarg od nowa.

Przypomnijmy. By nasz szpital 
mógł istnieć gmina musi do 2012 r. 
spełnić przyjęte przez Polskę kryteria 
Unii Europejskiej. Jednym wyjściem 
na ratowanie placówki jest, więc jej 
modernizacja. Polegać ma ona na do-
kończeniu budowy rozpoczętej jesz-
cze w latach 90-tych jego „nowej” czę-
ści. By móc sfinansować tę inwestycję 
gmina podjęła decyzję o emisji nie-
spełna 20 mln obligacji zadłużając się 

prawie do granic możliwości. Zacią-
gnięta „pożyczka” ma być receptą na 
ratowanie w naszym mieście nie tylko 
placówki chroniącej zdrowie, ale za-
razem jednego z największych zakła-
dów pracy.

Nikt nie wie jakie koszta
Szkopuł jednak w tym, że wątpli-

wym jest, że kwota zdobyta przez 
emisję obligacji starczy na sfinanso-
wanie inwestycji. W zapowiedziach 
przed konkretnymi decyzjami mo-
dernizacja miała być tańsza. Najpierw 
dyrektor Kazimierz Lembas mówił 
o kosztach rzędu 12 mln zł. Później 
było już 15 mln, aż skończyło się na 
prawie 20 milionach. Pozostaje więc 
pytanie, czy władze szpitala i Nowo-
gardu planując inwestycję kierowa-
ły się racjonalnymi wyliczeniami, 
kosztorysami, czy też strzelały kwo-
tami „na oślep”. Nie mógł o tym nie 
wiedzieć również  obecny burmistrz 
Robert Czapla, który popierał obec-

nie realizującą się koncepcję ratowa-
nia szpitala. Niestety istnieją racjonal-
ne przesłanki, by twierdzić, że remont 
szpitala będzie kosztował gminę gru-
bo ponad 20 mln zł.

Ostre kryteria podniosą cenę
Od nowego roku poświęciłem czas 

na zapoznanie się z tematem mo-
dernizacji szpitala. Sprawę konsul-
towałem z kilkoma szczecińskimi 
ekspertami w dziedzinie budownic-
twa. Ich tezy są nad wyraz niepo-
kojące dla realizacji inwestycji. Już  

Szpital to Titanic, na którym ładnie gra już tylko orkiestra. Jeśli władze miasta nie zreflek-
tują się  w porę, to zatonie ciągnąc na dno całą gminę. Dziwi, że burmistrz i zdecydowana 
większość radnych nie chce zmierzyć się z tym problemem. Po kampanii wyborczej jakby ich 
nie interesował.
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Kronika policyjna 
Policja z KP Nowogard interwe-

niowali w następujących zdarze-
niach:

03.01 – Poniedziałek 
Godz.06: 30 – Patrol OPI dopro-

wadził do KP w Nowogardzie Be-
atę R. na podstawie nakazu dopro-
wadzenia do Ośrodka leczeń odwy-
kowych i współuzależnień w Stano-
minie   

20: 45 – Patrol OPI zatrzymał Sta-
nisława, R, który w stanie nietrzeź-
wości kierował rowerem na drodze 
Węgorza- Czermnica z wynikiem 2, 
22 promila alkoholu. 

21:10
Zgłoszenie o włamaniu do domu 

w miejscowości Kolonia Przypólsko 
04.01 – Wtorek 
Godz.10: 00 – Zatrzymanie 

Krzysztofa D. Poszukiwanego przez 
stronę niemiecką celem ustalenia 
miejsca pobytu. 

05.01 – Środa 
11: 00 – Kolizja drogowa na ul. 15 

Lutego, gdzie doszło do zderzenia 
samochodów Mercedes – Citroen 

13: 00 – Policjanci OPI zatrzyma-
li Krzysztofa F. Celem doprowadze-
nia do Zakładu Karnego wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Goleniowie 

14: 10 – Kolizja drogowa na ul. 
Boh. Warszawy doszło do zderzenia 
pojazdów Renault Clio – Fiat Duplo 

15: 30 – Kolizja drogowa przed 
miejscowością Miętno, gdzie zde-
rzyły się dwa pojazdy Skoda Octavia 
– Ford Modeo 

15: 40 – Zgłoszenie o zagubieniu 
dwóch dowodów rejestracyjnych sa-
mochodu Opel Vectra i przyczepki 

17: 00 – Ochrona sklepu „ Bie-
dronka” powiadomiła o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży. Policjanci 
wylegitymowali Ewę J. 

16: 00 – Kolizja drogowa na ul. 
Bema, gdzie uczestniczyły dwa po-
jazdy Audi 100 – Peugeot Viper 

19: 00 – Zgłoszenie o ugryzie-
niu przez psa na ul. 3 Maja, gdzie 
dostawca pizzy został pogryziony 
przez psa

19: 30 – Kierująca samochodem 

Opel Astra powiadomiła, że jadący z 
przodu pojazd m-ki Citroen, z któ-
rego odpadł fragment kawałka lodu, 
który wybił szybę w Oplu Astra. 

05.01 – środa 
Godz. 03: 45 – Patrol OPI zatrzy-

mał na ul. 15 Lutego Roberta G. na 
podstawie nakazu doprowadzenia 
do zakładu karnego w Nowogardzie 
celem odbycia kary. 

06.01 – Czwartek 
Godz. 15: 00 – Kolizja drogowa na 

wyjeździe z Nowogardu do Świer-
czewa, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy Ford Fokus i Mazda 323 

07.01 – Piątek 
W godzinach rannych Patrol OPI 

zatrzymał Ryszarda S. na podstawie 
nakazu doprowadzenia do Zakładu 
Karnego wydanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie 

17: 15 – Ochrona sklepu NETTO 
powiadomiła o zatrzymaniu spraw-
cy kradzieży. Patrol na miejscu wy-
legitymował Adama W. Który do-
konał kradzieży artykułu spożyw-
czych. 

08.01 – Sobota 
Godz. 13: 00 – Zgłoszenie o oszu-

stwie przy zakupie telefonu komór-
kowego na portalu ALLEGRO 

17: 00 – Kradzież z włamaniem do 
garażu na ul. Boh. Warszawy skąd 
dokonano kradzieży szlifierki i wier-
tarki 

09.01 – Niedziela 
Godz. 04: 50 – Kradzież dwóch te-

lefonów i dowodu pozostawionych 
w samochodzie VW Polo przed dys-
kotekom Przystań 

11: 30 – Powiadomienie o kradzie-
ży paliwa z samochodu Opel Astra 

12: 00 – Powiadomienie o kra-
dzieży paliwa z samochodu Opel 
Astra oraz uszkodzenie dwóch opon 
przez przecięcie na ul. Warszawskiej 

18: 35 – Pracownik stacji paliw 
„ORLEN” powiadomił o kradzieży 
oleju napędowego 30 litrów przez 
nieznanego mężczyznę, który zatan-
kował do kanistra i odjechał w nie-
znanym kierunku. 

Opr. Jarosław Bzowy 

W dniu 06.01 (czwartek) o godz. 22.30 na izbę przyjęć nowogardzkiego 
szpitala przywieziono mężczyznę z raną postrzałową nogi.  Jak się okaza-
ło, poszkodowanym, był myśliwy, który tego dnia polował na dziką zwie-
rzyną w okolicach miejscowości Kikorze.  Mężczyźnie nic poważnego się 
nie stało. 

Postrzelił 
kolegę w nogę

Jak udało nam się ustalić w polo-
waniu brali udział dwaj myśliwi. Je-
den z nich w pewnym momencie 
przewrócił się i w następstwie tego 
postrzelił swojego kolegę w nogę. 
Choć zdarzenie wydaje się mieć cha-
rakter niefortunnego wypadku, po-
licja wspólnie z kołem łowieckim 
bada, czy nie doszło do naruszenia 
zasad obowiązujących przy polo-

waniach z bronią palną. Wiadomo, 
że mężczyzna posiadał pozwolenie 
na broń.  Policja ustala szczegółowe 
okoliczności zdarzenia. 

Na szczęście w wyniku postrzału 
mężczyzna nie doznał poważnych 
obrażeń. Po opatrzeniu rany został 
zwolniony ze szpitala do domu. 

Jarosław Bzowy 

Konsultacje  
ze stowarzyszeniami

W dniu 12 stycznia br., w sali kinowej Nowogardzkiego Domu Kultury, 
o godz. 17.00,  odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi 
w sprawie  program współpracy gminy Nowogard z organizacjami poza-
rządowymi. 

Dokument dostępny jest w Urzę-
dzie Miejskim, oraz na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl. Jego 
celem jest umacnianie i rozwijanie 
partnerstwa publiczno-społecznego 
przy realizacji zadań publicznych, w 
taki sposób aby coraz lepiej zaspo-
kajać potrzeby mieszkańców gminy. 
Uwagi do projektu stowarzyszenie 
i fundacje działające na naszym te-
renie mogą zgłaszać na specjalnym 
formularzu.

Przypomnijmy,  że w tym roku 

zmienią się także zasady dotowania 
organizacji przez gminę. Do tej pory 
konkursy stowarzyszeń rozstrzyga-
ne były przez komisję, w której skład 
wchodzili przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, Nowogardzkiego Fo-
rum Organizacji Pozarządowych, 
oraz radni. Tym razem komisja bę-
dzie składać się jedynie z czworga 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego i 
trojga Nowogardzkiego Forum Or-
ganizacji Pozarządowych.

opr. mS  

Nowogardzianie!
Chcąc utrwalić pamięć o osobie śp. Księdza Grzegorza Zakliki, który tak 

wiele zrobił dla swoich parafian przez 19 lat swojej kapłańskiej posługi, roz-
począłem opracowanie albumu wspomnieniowego. Historię pobytu Księdza 
Proboszcza w Nowogardzie w latach 1991 – 2010 pragnę opisać fotografia-
mi. Planuję wydanie 2-tomowego albumu.  Pierwszy zawierać będzie foto-
grafie wykonane przeze mnie, a tom drugi – fotografie udostępnione przez 
innych fotografików i parafian. Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe 
na wydanie albumu, który będzie wspaniałym hołdem złożonym człowieko-
wi, który dla wielu z nas był duchowym przywódcą i powiernikiem.

Franciszek Karolewski

Parafia pw. WNmP

Program kolędy:
Wtorek, 11 stycznia: ul. 700 Lecia 4 – 24, Grota Roweckiego 36 – 57 i Ko-

synierów.
Środa, 12 stycznia: ul. 700 Lecia 25 – 27, Dąbrowszczaków, Głowackiego, 

Racławicka, Rataja.
Czwartek, 13 stycznia: ul. 5 Marca, Plac Wolności 2,3,4, 6 (1-8), Wiej-

ska 1.
Piątek, 14 stycznia: Plac Wolności 6 (9 – 48), Luboszan, Wiejska 2a,b,c.
Sobota, 15 stycznia: ul. Wyszyńskiego, Czarnieckiego, Dąbrowa (lewa 

strona).
Niedziela, 16 stycznia od godz. 13.30: Dąbrowa (prawa strona). 
Kolędę rozpoczynamy od godziny 16.00, w soboty od godziny 15.00, a na wioskach w 

soboty od godz. 10.00, tylko w piątek 7 stycznia od godz. 18.30. Dzień wcześniej mini-
stranci odwiedzą mieszkańców zapowiadając wizytę duszpasterską.
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reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

kogo sparzy  
„efekt szklarni”
zapoznawszy się z ogłoszeniem prze-
targowym zwrócono szczególną uwa-
gę na bardzo ostre kryteria, które mu-
szą spełnić firmy startujące w prze-
targu. Kryteria te jest w stanie spełnić 
tylko kilka przedsiębiorstw budowla-
nych w Polsce. Nie ma prawdopodob-
nie takiej firmy w naszym wojewódz-
twie.

Przedsiębiorstwa chcące startować 
w przetargu musiały w okresie ostat-
nich pięciu lat wykonać przynajmniej 
dwie roboty o wartości 10 mln Z cze-
go jedną powinna być przebudowa 
szpitala.

Powyższy warunek jest w stanie 
spełnić zaledwie kilka firm w kra-
ju. Przedsiębiorstwa te nie przewidu-
jąc szerszej konkurencji mogą celowo 
zawyżyć cenę. I nie należy mieć do 
mich za to pretensji, bo przecież jak 
każdy kierują się zyskiem. Żal nato-
miast można mieć do władz gminy i 
szpitala. Bo przecież, im powinno za-
leżeć, by modernizacja kosztowała 
jak najtaniej. No chyba, że gmina bę-
dzie chciała „dać zarobić” zaprzyjaź-
nionym firmom. Oczywiście naszym 
kosztem.  

Warunki przetargowe nie dość, że 
są wygórowane, to w dodatku nie do 
końca racjonalne, przy realizacji tego 
typu inwestycji. Wymóg budowy jed-
nego szpitala w ostatnich pięciu latach 
można uznać za kryterium eliminu-
jące zdrową konkurencję i mające 
wpływ na cenę. Jeżeli w ogóle istnie-
je coś takiego jak budownictwo szpi-
talne, to czym różni się ono od po-
wszechnego? Może odpowie mi na to 
pytanie ktoś z włodarzy miasta.   

Dzięki tym zapisom prawdopodo-
bieństwo przekroczenie 20 mln zł jest 
dużo wyższe niż, gdyby do przetargu 
stanęło 8, czy 10 konkurujących firm. 
Przekraczając tę kwotę gmina mo-
dernizacji nie zrealizuje, a osób, któ-
re chciałyby racjonalizować koszty 
dokończenia budowy nowej części w 
gminie nie widać. Wygląda na to, że 
nikt od kilku miesięcy nie zaintereso-
wał się tym, by remont szpitala kosz-
tował możliwie jak najtaniej, a przez 
to był do zrealizowania.

Radosny kosztorys
Uśmiech politowania w ludziach 

znających się na tego typu przedsię-
wzięciach budzi kosztorys inwestor-
ski. Czytając go odnosi się wrażenie, 

jakby nikt z władz gminy nie współ-
uczestniczył w powstawaniu tego do-
kumentu, nie mówiąc już o jego ja-
kiejkolwiek analizie. Przygotowany 
przez zewnętrzną firmę zawiera ele-
menty narażające gminę na kolej-
ne zbędne koszta. Bardzo kosztow-
na, choć budząca wątpliwości będzie 
zmiana praktycznie całej konstruk-
cji dachu. Nie wiadomo po co prze-
widziano w nim kompletną wymianę 
istniejącej stolarki, będącej ponoć w 
dobrym stanie. Pytania budzi też po-
głębianie piwnic. Dziwne i zbędne 
wydaje się także powiększanie otwo-
rów okiennych. Autor kosztorysu ten 
ostatni zabieg argumentuje osiągnię-
ciem „efektu szklarni”. Ma się on niby 
przysłużyć zmniejszeniu kosztów 
ogrzewania. Ktoś jednak zapomniał o 
kwocie specjalistycznego szkła do po-
większonych okien, pomijając już tą, 
którą w lato trzeba będzie wydać na 
klimatyzowanie pomieszczeń. Sfor-
mułowanie to świadczy o „radosnej 
twórczości” przygotowującego kosz-
torys. Mieszkańców Nowogardu po 
prostu nie stać na finansowanie czy-
ichś budowlanych fanaberii. Gmina 
może jeszcze zmienić kosztorys, by 
zmniejszyć koszta modernizacji. A na 
tym przecież powinno jej władzom 
zależeć. Prawie wszyscy dokonują-
cą się koncepcję modernizacji szpita-
la popierali w ciemno. Wygląda na to, 
że nikt jej jednak nie przeanalizował 
i nie doprowadził do realnej wyceny.

Czy od kilku lat nie stawiają one so-
bie poprzeczki tak wysoko, by zwy-
czajnie jej nie przeskoczyć? Jeżeli mo-
dernizacja się nie uda, to wniosek o 
celowym i propagandowym wprowa-
dzaniu w błąd mieszkańców i pracow-
ników szpitala nasunie się sam. Obec-
na sytuacja przypomina tę z tonące-
go Titanica . Z tym, że nasz statek o 
nazwie szpital tonie od kilku lat, a od 
kilku miesięcy na pokładzie gra orkie-
stra. 

Podzielić inwestycję na mniejsze
Kolejnym argumentem pozwala-

jącym na twierdzenie, że prawdo-
podobieństwo wyższych niż 20 mln 
zł. kosztów będzie dużo wyższe z 
tego względu, iż inwestycja obejmuje 
ogromny zakres prac. Do zawyżenia 
ceny dojdzie, bo gmina ogłosiła prze-
targ na jednoczesne wykonanie bar-
dzo szerokiego zakresu robót tj.: czę-

ści nowego i starego szpitala, budowy 
kotłowni, czy lądowiska dla śmigłow-
ców. Chodzi o zmianę jednego (wiel-
kiego) zadania inwestycyjnego na kil-
ka mniejszych.

Inwestycja byłaby tańsza gdyby 
na każdą z tych części ogłosić osob-
ny przetarg. Podzielić jedną inwe-
stycję na kilka mniejszych zadań in-
westycyjnych. Po pierwsze, zwiększy 
się wtedy liczba konkurujących firm 
obniżając ceny. Po drugie na realiza-
cję mniejszych inwestycji łatwiej jest 
pozyskiwać środki zewnętrzne. My-
ślę tutaj, choćby o budowie nowej 
kotłowni, na które przewidziano ze-
wnętrzne dotacje. Przy osobnej reali-
zacji nowego budynku można byłoby 
starać się np. sfinansowanie z środ-
ków zewnętrznych jego termoregula-
cji. Uzyskanie dotacji na inwestycję o 
tak wielkim jak obecnie zakresie jest 
praktycznie niemożliwe. 

Przy okazji zapis o wykonaniu ro-
bót z zakresu wspominanego wcze-
śniej tzw. budownictwa szpitalnego 
straciłby sens. Bo to co z tym poję-
ciem wspólnego ma np. hydraulik bu-
dujący szpitalną kotłownię?

Najpierw powinno zacząć się od 
modernizacji samej niedokończo-
nej nowej bryły budynku. Realizacja 
kosztującego 11 mln zł., najważniej-
szego zadania, nie nadszarpnęłaby tak 
bardzo finansów gminy. Po zakończe-
niu głównej inwestycji można byłoby 
spokojnie zabrać się do kolejnych eta-
pów.  

A tak jednym cięciem zdecydowali-
śmy się na 20 mln zł. zadłużenia przy 
sporych wątpliwościach czy zacią-
gnięte pieniądze wydamy sensownie, 
dokonując modernizacji.

Cztery lata to zbyt długo
Gmina potencjalnemu wykonaw-

cy na wykonanie robót daje aż cztery 
lata. Dlaczego aż tyle? Większość firm 
realizuje takie inwestycje najczęściej 
w ciągu dwóch lat.

Co wielkie przedsiębiorstwo bę-
dzie robiło na placu budowy przez 
tak długi okres? Budzi on po raz ko-
lejny wątpliwości, czy gmina bardziej 
niż o swój, nie dba o interes potencjal-
nego zwycięzcy przetargu. Tak długi 
okres jest kolejnym czynnikiem wpły-
wającym na większą cenę inwestycji, 
ale spowodować trudności z rozlicza-
niem inwestora z dokonanych prac.

Opracowanie redakcyjne
Moim zdaniem
Do otwarcia ofert w przetargu już 

kilka dni. Zobaczymy jakie padną 
propozycje cenowe. Burmistrza Ro-
berta Czaplę zachęcam jednak do re-
fleksji i analizy warunków, na któ-
rych odbyć ma się ta inwestycja. Mo-
dernizacja szpitala to najważniejsze 
przedsięwzięcie ostatnich kilkudzie-
sięciu lat naszej gminy. Przewidując 
jej ogromne koszta wynikające z bra-
ku rozeznania, wyborczej fantazji za-
chęcam do przyjrzenia się sprawie na 
nowo.

- przerwania procedury przetar-
gowej

- ustalenia łagodniejszych ale za-
pewniających, nie mniejszą jakość 
wykonania usług kryteriów przetar-
gowych

- urealnienia kosztorysu
- podział wielkiej inwestycji na kil-

ka mniejszych
- skrócenia okresu jej wykonania
Klub Radnych Prawicy na najbliż-

szej sesji Rady Miasta złoży wnio-
sek do burmistrza Roberta Czapli 
uwzględniający realizację powyż-
szych aspektów. Nie ukrywam, że li-
czymy na wyrozumiałość, bo tylko 
ona i wspólne działania mogą spo-
wodować, że modernizacja szpitala 
odbędzie się i przebiegnie sprawnie.

Marcin Nieradka - radny  



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 Nr 3 (1939)

Wywiad z Jerzym Kaczmarskim, 
byłym wiceburmistrzem Nowo-
gardu. 

Redakcja: Czy spodziewał się 
pan odwołania z funkcji? 

Jerzy Kaczmarski: O swoim od-
wołaniu dowiedziałem się dzień 
przed spotkaniem noworocznym, 
jakie tradycyjnie organizuje się w 
ratuszu. Decyzja ta nie była dla mnie 
zaskakująca. Zresztą, już od chwi-
li ogłoszenia wyników wyborów na 
Burmistrza wiedziałem, że misja 
moja dobiega końca. Podczas osob-
nego spotkania otrzymałem kwiaty 
i dyplom dziękczynny z rąk Burmi-
strza. Na odchodne powiedziałem: 
Nie mówię żegnam, tylko do widze-
nia. 

Red.:  Czyli było miło?
J.K.: Tak. Najbardziej cieszyło 

mnie to, że to pracownicy podle-
głych mi wydziałów dziękowali mi 
za dobrą współpracę. Były kwiaty i 
dobre słowa, miłe życzenia... 

Red.: A pan jak szczerze ocenia 
swoją pracę - więcej było sukcesów 
czy porażek?

J.K.: Porażek sobie nie przypomi-
nam, aczkolwiek próbuje mi się je 
przypisać.

Red.: Rozumiem, że ma pan na 
myśli koncesje na sprzedaż alko-
holu, które odebrał pan kilkunastu 
przedsiębiorcom?

J.K.: Tak. Trzeba jednak pamiętać, 

że urzędnicy mają przede wszystkim 
stać na straży prawa. O tym mówi 
zresztą art.7 Konstytucji RP. Tych 
koncesji nie odebrałem, one wyga-
sły z mocy ustawy, ja decyzją tylko 
stwierdziłem ich wygaśnięcie. Nie 
było wtedy innego wyjścia, jak prze-
strzegać prawa.  Zresztą Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze osta-
tecznie podtrzymało decyzję Bur-
mistrza. 

Red.: Tak, tyle, że przedsiębiorcy 
mówią, że stracili przez tę decyzję 
wiele pieniędzy. 

J.K.: Przesada. Tak naprawdę mie-
li mniej jak miesięczną przerwę w 
sprzedaży alkoholu, ale nie w dzia-
łalności gospodarczej. 

Red.:  Dobrze. Wróćmy do suk-
cesów. 

J.K.:  Od początku zostałem wrzu-
cony na głęboką wodę. Trzeba było 
zorganizować obchody 700-lecia 
Nowogardu. Na budżet, jaki na ten 
cel przeznaczono i czas, którym dys-
ponowaliśmy uważam, że przepro-
wadziliśmy te obchody przyzwoicie. 
Szybko trzeba było także się wziąć 
za pozyskiwanie funduszy unijnych, 
tym bardziej, że to mi bezpośrednio 
podlegał Wydział Rozwoju Lokalne-
go i Funduszy. Zaprosiłem do udzia-
łu w konkursie na stanowisko kie-
rownika tego wydziału panią Urszu-
lę Berezowską. Wiedziałem, że jest 
to kompetentna i sprawdzona oso-
ba. Zresztą, co od razu zaczęło mieć 
potwierdzenie w faktach: ścieżka ro-
werowa do Olchowa, budynek świe-
tlicy w Trzechlu, budowa drogi w 
Karsku i wodociągu Błotno-Łęgno 
oraz szereg drobniejszych projektów 
tj. wyposażanie w pomoce dydak-
tyczne sal w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogardzie zna-
lazły finansowanie z pieniędzy unij-
nych. Po za tym były jeszcze projek-
ty finansowane z innych środków. 
Udało nam się przecież wybudować 
Orlika i uzyskać dofinansowanie w 
ramach tzw. „schetynówki” na mo-
dernizację ulicy na osiedlu Bema 

- osobiście podpisywałem umowę 
o dofinansowaniu tego zadania. Z 
własnych środków gmina wybudo-
wała od nowa szkołę podstawową nr 
4…moim zdaniem przez te dwa lata 
udało się zrobić wiele, to był okres 
najbardziej intensywnych zmian w 
historii nowogardzkiego samorzą-
du.. Miasto zmieniło się, potwier-
dzają to ci, którzy odwiedzają je po 
kilku latach. Wreszcie zaczęły się in-
westycje na wsi… 

Red.:  A projekt dofinansowania 
zagospodarowania terenów wokół 
jeziora?

J.K.: Wydział powołany przez po-
przedników do pozyskiwania pie-
niędzy zewnętrznych był w rozsyp-
ce. Początek mojego urzędowania to 
próba powstrzymania tego rozpadu. 
Mimo tych trudności wniosek o do-
finansowanie rzutem na taśmę zo-
stał złożony. Nie udało się uniknąć 
drobnych, dyskusyjnych błędów, 
które jednak spowodowały jego od-
rzucenie przez Urząd Marszałkow-
ski. Z drugiej strony projekt, prze-
kraczał możliwości budżetu gminy, 
mając na uwadze przyszłe plany  bu-
dowy szpitala . Szanse byłyby więk-
sze, gdyby podzielono tamtą inwe-
stycję na mniejsze etapy.  Kosztorys 
opiewał na ponad 15 mln złotych.  
Konkursu więcej nie powtórzono. 
Niewykluczone, że nowy Burmistrz  
ujmie chociaż część tego zadania w 
budżecie tegorocznym w ramach 
konkursu o dofinansowanie rewita-
lizacji miasta. Więcej okazji może 
nie być.

Red.: Czytając rankingi, które 
publikuje prasa ogólnopolska, wi-
dać, że wiele w gmin w Polsce po-
zyskuje znacznie więcej środków 
zewnętrznych. U nas to nie było 
możliwe?

J.K.: Nowogard przegapił środ-
ki unijne tzw. przedakcesyjne (do-
stępne w latach dziewięćdziesiątych 
aż do 2004 r.). Nie był przygotowa-
ny do pozyskiwania środków kie-
dy w 2004 r. Polska wstępowała do 

Unii. Gmina nie miała wykształco-
nych fachowców od pozyskiwania 
tych pieniędzy. Pozyskiwanie środ-
ków unijnych to bardzo trudny, cza-
sochłonny i często kosztochłonny 
proces. Nie załatwia się ich na tele-
fon i po znajomości.

Trzeba widzieć, że od pomysłu i 
projektu do otrzymania zwrotu fun-
duszy z Unii mija kilka lat. Warto też 
podkreślić, że samorządy mogą skła-
dać wnioski o finansowanie swoich 
projektów tylko w ramach ogłoszo-
nych przez Urząd Marszałkowski 
konkursów. Pracując nad budżetem 
Gminy na kolejny rok zwykle jesz-
cze nie wiadomo, jakie zadania in-
westycyjne będą mogły być finanso-
wane z Unii, bo nie jest jeszcze zna-
ny harmonogram konkursów.

Podsumowując, aby aplikować o 
środki unijne trzeba mieć już go-
tową dokumentację techniczną za-
dania, a nie tylko pomysł na inwe-
stycję. Tych projektów nie zastałem 
po poprzednikach zbyt wiele. Trze-
ba było szybko opracowywać nowe, 
a to trwa trochę czasu. Za mojej 
dwuletniej zaledwie kadencji  to, o 
co wnioskowaliśmy, otrzymaliśmy. 
Było tego w sumie kilka milionów. 
Będą wpływały po zakończeniu tych 
inwestycji już do tegorocznego bu-
dżetu. Przypomnę, że poprzednicy 
w ramach tej samej kadencji Rady 
nie zdobyli ani złotówki. W mojej 
opinii można było zrobić więcej pod 
kątem infrastruktury wodno-ście-
kowej, zarówno w mieście jak i na 
wsi. Dla następców zostawiamy go-
tową dokumentację na wiele ambit-
nych zadań (do pozyskania z Unii 
nawet kilkanaście milionów złotych 
tylko w tym roku). Byłoby niedo-
brze, gdyby ich nie zrealizowano. 

Red.: Co czeka nowe władze?
J.K.: To nie będzie łatwa kaden-

cja. Przed nową radą wiele trudnych 
wyzwań i decyzji. Nie wiadomo jak 
rozstrzygnie się przetarg na budowę 
nowego szpitala. Jeżeli rozpocznie 
się jego budowa, to niewiele pienię-
dzy pozostanie by zmieniać gminę.  

Nie mówię żegnam,  
tylko do widzenia
Wywiad z Jerzym Kaczmarskim, byłym wiceburmistrzem Nowogardu. 

 Jerzy Kaczmarski
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Serdeczne 
podziękowania 
wszystkim tym, 

którzy uczestniczyli  
w ostatnie drodze 

śp. Stefana 
Lenarczyka 

składa rodzina

POdziękOWaNia

Miejsca dla inwalidów  
i pomroczność jasna kierowców?

A jest „trochę” do zrobienia. Począ-
tek roku to zapewne decyzja rady o 
podwyżce opłat za wywóz śmieci. Je-
śli rada nie wyrazi zgody na podwyż-
kę, upadnie lokalna firma, która wy-
wozi śmieci. Zdrożeje pewnie woda 
i ścieki. W tym roku gmina będzie 
musiała także przygotować uchwałę 
o przejęcia strumienia śmieci, któ-
rych stanie się właścicielem. Będzie 
trzeba w drodze konkursu wyłonić 
firmę, która się tym wywozem zaj-
mie. W Słajsinie będzie musiał po-
wstać nowy zakład zagospodaro-
wywania odpadów, a z tym wiążą 
się dla gminy dodatkowe koszty w 
postaci np. podłączenia go do sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Zresztą sieci 
takiej wciąż nie posiada większość 
wsi w gminie. Jeśli już jesteśmy przy 
tym temacie, to będzie trzeba wyeli-
minować w końcu problem zalega-
nia nieczystości nad jeziorem, a więc 
zmodernizować sieć deszczowo - sa-
nitarną także w centrum miasta.  Po-
trzebne są grube miliony, a budżet 
gminy nie jest z gumy. Wiem, że rzą-
dzący gminą nie spełnią wielu wy-
borczych obietnic. 

Red.: Jakieś rady dla nowego wi-
ceburmistrza?

J.K.: Mojemu następcy radzę słu-
chać ludzi. W naszym urzędzie pra-
cuje wielu urzędników, którzy mają 
wielkie doświadczenie i wiedzę. Słu-
żą radą swoim szefom także po to, 
by ostrzegać ich przed niebezpie-
czeństwami jakie rodzą umysły poli-
tyków. Analiza i Synteza niech będą 
jego przyjaciółkami.

Red.: Czym się teraz pan będzie 
zajmował? 

J.K.: Do końca stycznia jestem na 
wypowiedzeniu. A później?…Bar-
dzo cenię sobie moje dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe,  nie tylko 
to z ostatnich dwóch lat. Jeszcze nie 
mogę powiedzieć, że od lutego będę 
zajęty. 

Na koniec chciałbym podzięko-
wać wszystkim, którzy zaufali mi 
powierzając dwa lata temu stanowi-
sko zastępcy Burmistrza, za możli-
wość pełnienia tej funkcji w atmos-
ferze dobrej  współpracy mimo róż-
nic poglądów. Myślę tutaj o kole-
gach i koleżankach radnych z Nowo-
gardzkiego Forum Samorządowego 
o  radnych PSL  z Burmistrzem Ka-
zimierzem Ziembą. 

Dziękuję również za wszystkie 10 
głosów, które otrzymałem kandydu-
jąc na radnego z okręgu wiejskiego 
w ostatnich wyborach. Przepraszam 
tych, których zawiodłem nie kandy-
dując tym razem na Burmistrza.

Rozmawiał Marcin Simiński

Miejsce zdarzenia – Parking na ul. 
Kościuszki 

       Do redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego przyszedł jeden z czytel-
ników, który bardzo był zbulwerso-
wany faktem zajęcia miejsca dla osób 
parkujących na miejscu zarezerwowa-
nym dla osób niepełnosprawnych. W 
bezpośredniej rozmowie usłyszałem „ 
Tupet, jaki jest wśród kierowców czasa-
mi nie ma granic. Przyjechałem z moją 
matką do przychodni przy ul. Kościusz-
ki, która jest ciężko chorą kobietą jak i 
w podeszłym wieku. Stan, w jakim była 
nie pozwalał jej na samodzielne podej-
ście do drzwi, dlatego chciałem się za-
trzymać w miejscu dla inwalidów, by 
mogła bezpiecznie wysiąść. To jednak 
nie było możliwe względu na zaparko-
wany tam samochód, którego kierow-
ca nie miał uprawnień, które pozwa-
lałby mu na korzystanie z takiego miej-
sca. Z względu na chorobę mojej matki 
przekonałem się, czym jest brak takiego 
miejsca, kiedy jest konieczność podpro-
wadzenia np. osoby chorej.  Korzystając 
z możliwości sfotografowania chcę udo-
wodnić, że moja złość jest uzasadniona. 
Zrobiłem zdjęcie, które niech będzie do-
wodem, że nie jest to mój wymysł a je-
dynie szczera prawda. Więc, by przypo-
mnieć kierowcą, kiedy mogą korzystać 
z takiego miejsca i jakie grożą im kon-
sekwencje Dz.N. przypomina jeszcze 
raz istotne fakty, które są ustanowio-
ne przez przepisy, które ustanowione są 
wobec poruszonego problemu”. 

Kto może korzystać z miejsc par-
kingowych dla niepełnosprawnych?

Przede wszystkim sam niepełno-
sprawny, posiadający kwalifikacje do 
prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych. Może to być także osoba, która 
przewozi niepełnosprawnego. Po za 
tym prawo to mają pracownicy pla-
cówek zajmujących się opieką, reha-
bilitacją lub edukacją osób niepełno-
sprawnych pozostających pod opieką 
tych placówek. O ile placówkom opie-
ki wydawane są karty parkingowe, 
o tyle inna osoba (np. krewny) prze-
wożący osobę niepełnosprawną musi 
posługiwać się kartą wydaną tej oso-
bie. Poruszanie się z kartą parkingową 
możliwe jest jedynie w trakcie prze-
wożenia osoby niepełnosprawnej. 

Przewidywane Kary 
Nowy taryfikator znacznie podniósł 

kary za stawanie na miejscach prze-
znaczonych dla osób niepełnospraw-
nych. Dotąd mandat za parkowanie na 
takim miejscu przez nieuprawnionego 

kierowcę kosztował 100 zł. Teraz kara 
wyniesie 500 zł! Zajmowanie tych 
miejsc przez zdrowych kierowców 
jest powszechne. Podniesienie kar po-
winno zmniejszyć liczbę parkujących 
w tak drogim miejscu. Nowe przepi-
sy mówią nie tylko o znakach piono-
wych, ale i o kopertach oznaczających 
takie miejsca parkingowe. Dotąd nie 
były one wyszczególnione w taryfi-
katorze, więc interpretowano dowol-
nie wysokość kary - od 20 do 500 zł. 
Zdaniem autorów zmian, często karę 
wyznaczano na zbyt niskim poziomie. 

Komentarz: 
Wiele razy już Dziennik Nowo-

gardzki rozpisywał się o miejscach, 
które maja takie właśnie przeznacze-
nie. Nasze miasto nie jest miejscem 
szczególnie zamieszkiwanym przez 
osoby niepełnosprawne, co może na-
pałać jedynie optymizmem. Jednak 
nie trzeba być dobrze widzącym żeby 
stwierdzić, że takie osoby tu zamiesz-
kują. Niedołężność starcza czy choro-
ba narządu ruchu jest procesem, na 
który człowiek nie ma wpływu, ale ma 
wpływ na jego przebieg, którego jest 
odpowiednie traktowanie czy prze-
ciwstawianie się mu. Jednak, by tak 
było musi uruchomić się wyobraźnia 
i świadomość, którą posiada w sobie 
każdy człowiek. Przykład czytelnika 
pokazuje, że jest jeszcze wiele nieświa-
domości, której nabycie sprowadza się 
absurdalnie do narządu wzroku. Chy-
ba, że zapanowała ogólna ciemność 
wśród kierowców szczególnie tych, 
którzy tylko udają, że widzą. By, za-
chować jakiś przyzwoity umiar wo-
bec użytkowników dróg, którzy w tym 
miejscu zwyczajnie nie mają wiedzy, 
jakie jest to miejsce względu na bardzo 
złe oznakowanie to również „przysło-
wiowy prztyczek” należy się  włoda-
rzom miasta i odpowiednim służbom, 
które zajmują się takim problemami. 

Z anonimowej wypowiedzi jednego z 
osób, które pobliżu  pracują wynika, 
że kierowcy zwyczajnie nie widzą tego 
miejsca, które powinno wedle norm 
bardziej czytelne oznakowanie. Mia-
sto zaniedbało właściwego oznakowa-
nia tego miejsca i nawet porządny kie-
rowca w zimie może stanąć nie świa-
domie w tym miejscu bo nie będzie 
wiedział, że to miejsce dla inwalidy. 
Reasumując chodzi o to aby zmusić 
organ do ustawienia znaku pionowe-
go, który w przeciwieństwie do znaku 
poziomego będzie widoczny o każdej 
porze roku. Policja wezwana na inter-
wencję oprócz pouczenia będzie mo-
gła zasadnie wystawić  mandat, któ-
ry powinien przywołać określony po-
rządek. Wtedy ci nieuczciwi kierowcy 
będą się pilnować bo nie będą  mieć 
wymówki, że nie wdzieli oznakowa-
nia. A ci uczciwi Ducha winni będą z 
daleka widzieli, ze to miejsce jest za-
strzeżone i ze nie należy na nim sta-
wać. Tak więc wina w przypadku tego 
opisywanego  parkingu leży bardziej 
po stronie prawdopodobnie  miasta 
niż samych kierowców.

Jarosław Bzowy
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

TROCHĘ POEZJI W ZIMOWE DNI
 XXX
Choć goni nas czas to i tak nikt nie zdoła rozłączyć nas.
Za mało mam siły by móc zostawić ten ponury świat
Za mało tchu by zostawić świat ,
za mało wiary by nie wierzyć w miłość mą
I chciałabym pamiętać tamten dzień kiedy poznałam cię
Tak bardzo bym chciała wierzyć że wrócisz że nie będziesz
Tam wiecznie  że mnie nie zostawisz,
że znów kiedyś powiem  Ci - kocham cię

XXX
Kochałam cię gdy był na to czas, potem kiedy przeminęła
pora zniszczonych chwil  to się teraz myśli …dlaczego
dlaczego my, ale ty tego nie wiesz, nie zrozumiesz
jak ja bardzo kochałam cię, powiem ci tylko, że
miłość to najpiękniejsze me marzenie ,
dla ciebie wszystko mój  drogi aniele
dla ciebie ściągnę niebo, tylko by z tobą być
bo bardzo cię kocham i pokochałam
cię od pierwszego naszego spotkania
ale ty wszystko zepsuć zechciałeś nam

Karolina Salamon 

WKRÓTCE STUDNIÓWKI 
Skąd się wzięła studniówka? Jakie są jej tradycje?

miało prawo do ich przeprowadza-
nia. 22 lata później wprowadzono 
podział egzaminu na część pisemną 
i ustną.

Zanim matura stała się powszech-
nym zakończeniem średniego etapu 
edukacji musiało upłynąć sporo lat, 
na pewno jednak od początku nobi-
litowała zarówno szkoły, które uzy-
skały prawa do przeprowadzenia 
maturalnych egzaminów jak i oso-
by, które mogły wykazać się matu-
ralnym świadectwem. Świadectwo 
maturalne początkowo było nie tyle 
przepustką w dorosłość, ile gwaran-
towało dobrą pracę. Uświadomienie 
sobie tego faktu mobilizowało mło-
dych ludzi do porzucenia rozrywek 
w okresie poprzedzającym egzami-
ny i intensywnej nauki.

Dlaczego za okres ten przyjęto 
sto dni?

Być może okres trzech miesięcy 
został uznany za wystarczający na 
powtórzenie i doszlifowanie przy-
swojonych wiadomości, być może 
czas wyznaczyło europejskie zami-
łowanie do okrągłych liczb, że setny 
dzień przed egzaminem uznano za 
ostatni dzień młodzieńczej wolności 
i ostatniej zabawy pod kuratelą do-
rosłych. Stąd nazwa - studniówka.
Owe magiczne sto dni szansy na 
maturalny sukces poprzez histo-
ryczną analogię kojarzone jest czę-
sto z okresem stu dni szansy Napo-
leona na odrestaurowanie cesarstwa. 
Zwłaszcza przez grono pedagogicz-
ne, które często i chętnie, acz nie-
taktownie, przypomina o Waterloo i 
wieszczy podobną klęskę mniej su-
miennym uczniom.

Tej boją się wszyscy, bo wiedza 
wiedzą, ale pech każdego może spo-
tkać.

Maturzyści, czyli ludzie światli i 
już dojrzali, przestrzegają więc pilnie 
przesądów, które mają im zapewnić 
powodzenie na egzaminie. Tak na 
wszelki wypadek, bo jeśli nawet nie 
pomogą, to na pewno nie zaszkodzą. 
Część z nich ściśle wiąże się ze stud-
niówką, wszak profilaktykę należy 
zacząć jak najwcześniej...

Dawnych studniówek czar..
Studniówka jest dla maturzystów 

jedną z ostatnich okazji do zabawy 
w gronie szkolnych kolegów.

Dawne studniówki odbywały się 
wyłącznie w szkołach, a ich organi-
zacja i program wymagały zezwole-
nia dyrekcji. Nie było mowy o ma-
kijażu, biżuterii i „cywilnych” stro-
jach, ani o zapraszaniu osób towa-
rzyszących. W „cywilnych” strojach 

i z osobą towarzyszącą można było 
wystąpić dopiero na komersie - balu 
maturalnym, który był prawdziwym 
wejściem w świat dorosłych.

W czasie studniówki chłopców 
obowiązywały uczniowskie mundu-
ry, lub - o ile szkoła takich nie miała 
- białe koszule i granatowe lub czar-
ne spodnie, dziewczęta występowa-
ły w białych bluzkach i granatowych 
spódniczkach. Uczniowie bawili się 
we własnym gronie. O ile szkoła nie 
była koedukacyjna, można było li-
czyć jedynie na zaproszenie przez 
dyrekcję uczniów z innej szkoły.

Kiedyś dla szkolnej społeczności 
studniówka była w głównej mierze 
wyczekiwanym wydarzeniem kultu-
ralnym, prezentacją nabytej wiedzy 
przed szkolnym gremium. Przygo-
towywano się do niego starannie, bo 
ambicją każdego kolejnego rocznika 
było wpisanie się w historię szkoły w 
sposób pamiętny i niebanalny.

Już na kilka miesięcy wcześniej 
maturzyści obmyślali program i sto-
sowne dekoracje, zazwyczaj utrzy-
mane w stylu wybranej epoki. Wy-
konywali je własnoręcznie, sami też 
przygotowywali kostiumy potrzeb-
ne do inscenizacji i układali scena-
riusze.

Ulubionymi formami były skecze, 
kabarety i fragmenty sztuk teatral-
nych.

Burza mózgów, wymyślanie i au-
tocenzurowanie tekstów, tworzenie 
kostiumów i dekoracji w odpowied-
niej konwencji, wielogodzinne pró-
by pełne żartów i śmiechu stanowi-
ły okazję do oderwania się od szkol-
nej rzeczywistości, utrwalały więzi i 
niosły z sobą niezapomniane wraże-
nia wspominane później przez całe 
lata. Bufet i zabawa taneczna były 
raczej sprawą drugorzędną.

Początkowo ograniczano się do 
zimnych napojów, oczywiście bez-
alkoholowych, maleńkich dekora-
cyjnych kanapeczek i ciast przy-
gotowanych w domu. Dochód ze 
sprzedaży zazwyczaj przeznacza-
ny był na potrzeby szkoły. Do tań-
ca przygrywała własna lub zapro-
szona szkolna orkiestra, taneczną 
część zabawy inaugurował polonez, 
a ulubionymi przez młodzież tańca-
mi były mazur, polka i walc. Zaba-
wa kończyła się z wybiciem północy. 
Dziś studniówka jest pierwszym 
dorosłym balem, na którym mło-
dzież chce wyglądać dorośle 
 i elegancko oraz dobrze się bawić. 

A potem już tylko nauka, wszak 
matura za sto dni…

Korzeni tego zwyczaju doszukiwać 
się należy w czasach bardzo odle-
głych, w których powstawały pierw-
sze społeczności, ich hierarchie i 
kształtowały się obrzędy im towarzy-
szące. Już członkowie plemion pier-
wotnych poddawani byli różnego 
typu inicjacjom zapewniającym im 
miejsce w grupie, a poprzedzanym 
okresem przygotowań wypełnio-
nym nauką i nierzadko w ostatniej 
fazie medytacjami w odosobnieniu. 
Od zarania dziejów towarzyszyły im 
obrzędy magiczne, rytuały przejścia 
mające uchronić przed złem, nadać 
lub wzmocnić najbardziej pożąda-
ne cechy, zapewnić szczęście i po-
wodzenie na nowym etapie życia. 
Wspólnym dla wszystkich niemal 
kultur był zwyczaj uroczystego prze-
chodzenia z jednej fazy życia do ko-
lejnej, a wiązał się ze zmianą statu-
su rodzinnego i społecznego. Prze-
łomowe etapy w życiu człowieka 
to przejście z okresu dziecięctwa w 
okres dojrzewania, wejście młode-
go człowieka w dorosłość. Niektó-
re rytuały poprzedzające inicjację 
były sprawdzianem fizycznej i psy-
chicznej gotowości do nowej roli, 

często wiązały się ze świadomym 
przyjęciem bólu, potwierdzającym 
odwagę, opanowanie i wytrzyma-
łość. Inne miały przebieg łagodniej-
szy i raczej symbolicznie zaznacza-
ły nowy etap życia. Rytuałami taki-
mi były choćby „postrzyżyny” sied-
mioletnich chłopców na znak przej-
ścia pod męską opiekę czy żakowski 
zwyczaj „otrzęsin”.

W wielu kulturach niektóre rytu-
ały przetrwały w formie niemal nie-
zmienionej, w innych ich ślady moż-
na odnaleźć w zwyczajach współ-
czesnych. Matura i wytyczony przez 
studniówkę czas ją poprzedzający 
jest jednym z nich.

Nie sposób stwierdzić kiedy i 
gdzie odbyła się pierwsza szkolna 
studniówka.

Być może jej pierwowzorów moż-
na by się doszukać w jakichś żakow-
skich zwyczajach, jednak w formie 
tanecznej zabawy poprzedzającej 
maturę nie mogła zaistnieć wcze-
śniej, niż po 1812 roku. To właśnie 
wtedy reformator pruskiego szkol-
nictwa, Wilhelm von Humboldt 
ustanowił egzaminy dojrzałości i 
początkowo niewiele szkół średnich 
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Wydarzenia ze SOSW w Nowogardzie

Nominacje dla nauczycieli
W dniu 7 stycznia br., Burmistrz Nowogardu wręczył nominacje na sto-

pień nauczyciela mianowanego pedagogom z nowogardzkich placówek 
oświatowych. Otrzymały je trzy panie (na zdjęciu od lewej): Edyta Banasiak 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzbię-
cinie, Anita Rybus - nayczycielka języka niemieckiego z Publicznego Gim-
nazjum nr 1, Agnieszka Dziekanowska nauczycielka fizyki z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie.

opr. MS, foto: UMiG

Andrzejki
Czary - mary, wosku lanie, co ma 

stać się niech się stanie…
Na wieczór andrzejkowy czeka-

li wszyscy: starsi i młodsi, chłopcy i 
dziewczynki, uczniowie i nauczycie-
le. No, bo jak nie czekać, skoro można 
się tyle dowiedzieć o swojej przyszło-
ści. W tym roku organizatorem i ko-
ordynatorem imprezy było Stowarzy-
szenie na Rzecz Integracji Osób Nie-
pełnosprawnych Nasze Szanse utwo-
rzone przy SOSW w Nowogardzie i 
działające od września 2010 r. Wieczór 
ten przewidziany dla wszystkich dzie-
ci chętnych poznać swoją przyszłość i 
zabawić się z innymi. 

Dzięki młodzieży z II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie oraz 
ich nauczycielom, wieczór przepeł-
niony był radością. Wszyscy, z wy-
piekami na twarzy, lali wosk, wróży-
li z kart, ciągnęli losy z przepowied-
niami, wybierali ciasteczka z wróżbą. 
Później wymieniali się doświadczenia-
mi i wrażeniami. Śmiechu było co nie 
miara.

Dziękujemy licealistom za zaanga-
żowanie, ciekawe pomysły, atrakcyjne 
wróżby, a przede wszystkim za przyja-
zny uśmiech i gorące serce.

Nasi uczniowie i nauczyciele też 
przygotowali się do tej imprezy: był 
program artystyczny oraz prezentacja 
multimedialna na temat stowarzysze-
nia oraz tradycji andrzejkowych. Pod 
koniec zabawy na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek.

Wszystko odbywało się  miłym na-
stroju, do którego przyczyniła się rów-
nież   śliczna dekoracja wykonana 
przez wychowanków i wychowawców 
z internatu. 

Mikołajki:
Robić - nie robić, robić - nie robić… 

A co? Mikołajki! Nie, to niemożliwe, 
aby w naszym ośrodku nie było tej im-
prezy. Mikołaj zapowiedział się dużo 
wcześniej - sanie dobrze posmarował 
i wór z prezentami przygotował. Resz-
ta należała do nas, czyli: mikołajko-
wa dekoracja, choinka do wspólnego 
ubierania, kolędy, wiersze, piosenki 
i czas oczekiwania. Wypełniony zo-
stał ozdabianiem drzewka – łańcuchy, 
lampki, bombki, ptaszki - straszki, bia-
łe ważki, z piernika cudaczek.

Dzyń, dzyń, dzyń… dzyń, dzyń, 
dzyń… dzwonią dzwoneczkami, dali 
nam sygnały, że Mikołaj z nami. 

Przyjechał, był i paczki ładne przy-
wiózł dla każdego dziecka. A dzie-
ci było sporo, bo nie tylko z naszego 
internatu, ale również pracowników 
ośrodka. Wypieki na twarzy, wielka 
ciekawość, a w oczach odrobina stra-
chu towarzyszyły każdemu dziecku. 
Na szczęście zainteresowanie zawar-

tością worka było większe, co sprawi-
ło, ze większość dzieci albo zaśpiewało 
Mikołajowi piosenkę, albo powiedzia-
ło wierszyk.

Nikomu nie chciało się opuszczać 
szkoły po skończonej zabawie. Mogła-
by tak trwać i trwać, i trwać…

Świąteczny kiermasz
Jest już naszą tradycją. Od wielu lat 

sprzedajemy bożonarodzeniowe stro-
iki, upominki i dekoracje. W tym roku 
wzbogaciliśmy asortyment o świątecz-
ne wypieki, czyli piernik i ślicznie ude-
korowane pierniczki. Lecz nie o wy-
gląd chodzi, a o smak – prawdziwie 
piernikowy, jak sprzed wielu lat.

W jedną z sobót adwentowych 
sprzedawaliśmy nasze wyroby aż… w 
Berlinie, na ulicy Nowogardzkiej (Na-
ugarder Strasse). Tak, tak, aż tam nas 
pognało. I w tym momencie dzięku-
jemy władzom Nowogardu za życzli-
wość i pomoc w przedsięwzięciu. Bez 
nich nie byłoby to możliwe.

Pogoda spłatała nam psikusa, bo 
od rana padało i padało, co klientów 
troszkę odstraszało. Ale kromka chle-
ba z domowym smalcem i kiszonym 
ogórkiem zachęcały do wstąpienia i 
obejrzenia świątecznych cacek. Tak, że 
narzekać nie możemy, bo inne nasze 
wytwory  wzbudzały zainteresowanie 
i wzbogaciły skarbonkę. 

Krok po kroczku, krok po kroczku, 
najpiękniejsze w całym roczku 

Idą święta, idą święta …
Wigilijny wieczór w internacie
Jest taki dzień, tylko jeden raz do 

roku…
W naszym internacie taki dzień 

był 21 grudnia. Przy dużym stole, od-
świętnie nakrytym zasiedli wycho-
wankowie, pracownicy ośrodka i go-
ście zaproszeni. Przed uroczystą ko-
lacją były tradycyjne jasełka, które 
przygotowali wychowawcy interna-
tu wraz z wychowankami. Słowa z Pi-
sma Świętego, przeczytane przez ks. 
dziekana K. Łukianiuka przypomniały 
nam o znaczeniu zbliżających się świąt 

i zachęciły do dzielenia się opłatkiem. 
W wielu z nas chwila ta, jak każdego 
roku, wywołała wzruszenie a  niejed-
nemu zakręciła się nawet łza w oku. 
W taki wieczór wszyscy stają się sobie 
równi a słowa wypowiadane w formie 
życzeń, przepełnione są szczerością. 

Nasze panie kucharki spisały się 
dzielnie, bo mimo skromnych fundu-
szów, potrafiły wyczarować stół obfity, 

pełen smakołyków. Za co im bardzo 
dziękujemy.

Mikołaju nasz co w swym worku 
masz?

Oj, miał, miał i chętnie dzieciom 
dał. 22 grudnia zawitał w szkole gość 
wspaniały, na którego wszystkie dzieci 
czekały. Całe szczęście, że pamiętał o 
wszystkich i z worka swego ogromne-
go wyciągał paczkę dla każdego.
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OGŁOSZENIAdrObNE
NierUCHOmOŚCi

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 
Poniatowskiego, J. Pawła ii, tel. 
605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch dzia-
łek o łącznej pow. 5864 m2 i 5904 
m2 plan zagospodarowania terenu, 
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 PLN 
netto m2, Tel:, 660  424  989; 91 43 
26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, rolna z przeznaczeniem na 
budownictwo szeregowe i jedno-
rodzinne, plan zagospodarowania 
terenu, pow. 26831 m2, w całości 
20 PLN, po podziale 45 PLN m2, Tel:, 
660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy 
smoczaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, 
usługi, plan zagospodarowania te-
ren, przylega do nowego cmentarz, 
droga asfaltowa, 35 PLN m2, Tel. 
660 424 989.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy 125 m przy ulicy 
5-go marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 29 m2, cena 95  000. Tel: 
695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum miasta. Tel: 
510 026 866, po godz. 18:00

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na 
mniejsze. 665 562 511

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z 
projektem nowoczesnego energo-
oszczędnego domu, pozwolenia na 
budowę w willowej dzielnicy Gryfic. 
Atrakcyjna cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam lokal handlowy położo-
ny na działce 490 m2 Nowogard ul. 
3-go Maja, Tel. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia przy ul. Le-
śnej, 605 402 134; 669 973 818

• Pilnie wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie 3 pokojowe w centrum. 0049 
511 8997 16 24; kom. +49 157- 761-
710-96

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – 
I piętro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 
2/1, 91 39 17 955

• Wydzierżawię kiosk handlowy na 
Placu Wolności; 606 998 623

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe na 
ul. Zamkowej, 667 094 079

• Wynajmę stanowisko dla manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim No-
wogard; 91 39 23 540

• Szukam garażu do wynajęcia na 
Osiedlu Bema, 886 594 507

• Sprzedam garaż. Zamkowa. 
607 816 180

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje cen-
trum miasta. 601 090 079

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, umeblowane, 601 724 492

• Działka budowlana, Wojcieszyn, 
650 m2. Dzwonić po 15-stej, Tel. 
533 202 023

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Nowogardu. 51 00 26  866 
po 18-stej.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, ul. 
Ks. Racibora I, Tel. 693 128 117

• Sprzedam lub wynajmę lokal han-
dlowy na ul. Warszawskiej 60 m2

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam lub wy-
najmę, tel. 604 427 427

• Wynajmę garaż- 508 993 318

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
przy ulicy Kowalskiej te. 661 923 610

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro 
Tel 661 510 846

• Szukam do wynajęcia 2 pokojowego 
mieszkania. 604 161 169

• Zamienię własnościowe M-5 na dwa 
mniejsze. 604 161 169

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe wła-
snościowe. 607 488 128

• Sprzedam nowy domek drewniany 
ogrodowy z dachem dwuspado-
wym. Wymiary 3m x 4m=12m2. Wię-
cej informacji pod nr 504  118  857 
lub 501  418  957 po 15. Cena 5  500 
PLN zł

• Sprzedam kawalerkę 32 m2. 
600 368 810

mOTOrYzaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w aSO Opel ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Japończyka, Mercedesa 190 D 
do 1997 r., stan obojętny, tel. 
510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do 
golfa 2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nis-
sana, Hondę, Mercedesa 
190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam Opla Corsę rok, 1994 poj. 
1,2 benzyna, zarejestrowany, ubez-
pieczony. Sprawny technicznie. Cena 
1 200 zł do negocjacji. 697 911 902.

• Sprzedam VW Passat B5. 1,8B 1998 r. 
608 697 092.

rOlNiCTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedaż byczka i jałóweczki, Ża-
bówko 18, Tel. 605 092 517.

• Sprzedam koguty rasy AUSTRA-
LORPS i koguty rasy mieszanej, 
886 507 813

• Kupię silnik elektryczny o mocy od 5 
KW do 7,5 KW- 665 602 571

USŁUGi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• zespół muzyczny aCOrd – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGi iNFOrmaTYCzNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

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

• daCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 
tel. 607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje, matematyka 
668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.
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SzYBY SamOCHOdOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Sprzedam 
Nissan micra, 1997 r. 
1,0 l, automat, kolor czerwony, 

użytkowany przez kobietę, w pełni 
sprawny, ubezpieczenie i przegląd 
ważne, cena 5400 zł do negocjacji. 

Tel. 601 47 99 88

Sprzedam sklep 
w kikorzach
604 584 320

SPrzedam 
mieSzkaNie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 
668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK- 607 092 509

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, regipsy, panele, z 15 letnim 
stażem w Niemczech. 784 188 147

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Glazura terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515.

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Profesjonalne odśnieżanie dachów 
tanio- 791 111 749

• Odśnieżanie dachów- 
785 931 513; 91 39 11 153

• Korepetycje, matematyka- 
505 793 280

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• OrGaNizOWaNie kUliGÓW kON-
NYCH- 607 739 866

• Nauka gry na keyboardzie oraz 
akordeonie u dyplomowanego 
muzyka. Tel. 507  524  047. www.
lukasband.pl

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, Anglia, 

Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia. 713 852018; 601 759 
797

• Zatrudnię elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w 
Niemczech, 724 080 139

• Poszukuję opiekunki do dzieci 
606 998 623

• Szukam pracy w charakterze sprzą-
taczki. 880 308 176

• Podejmę pracę (stażową)- 880  308 
176

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójne-
go zwycięzcy świata, matka z rodo-
wodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Oddam kuchenkę gazowa z piekar-
nikiem elektrycznym- 697 086 561

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• znaleziono tablice rejestracyjne o 
numerach: zGl 12791 szczegóło-
we informacje w redakcji dzienni-
ka Nowogardzkiego.

• Oflisy tartaczne na opał (wysuszo-
ne), pocięte w klocki. Sprzedam, do-
wóz gratis. Tel. 514 740 538

• Sprzedam wyposażenie do sklepu 
spożywczego; 784 519 365
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)

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

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

Nieradka, Jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki
Tel. 91 392 16 64, 0601 89 35 14

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

informacja PkS 
91 39-21-887  lub   91 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
OdJazdY z NOWOGardU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdJazdY ze SzCzeCiNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

PrzeWÓz OSÓB - rO maN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

Od PONiedziaŁkU dO PiąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
Niedziela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

Nasz na 
mistrzostwach

Mateusz Zaremba znalazł się 
w kadrze reprezentacji Polski 
piłkarzy ręcznych na zbliża-
jące się Mistrzostwa Świata w 
Szwecji. 

Zaremba to rodowity nowo-
gardzianin. Obecnie jest za-
wodnikiem najlepszej drużyny 
ligowej w Polsce – Vive Targi 
Kielce. Przygodę z piłką ręczną 
rozpoczynał w naszej Szkole 
Podstawowej nr 3. Później był 
także zawodnikiem Pomorza-
nina Nowogard. Mistrzostwa 
Świata rozpoczną się w czwartek. 
Reprezentacja Polski swój pierw-
szy mecz rozegra ze Słowacją. 
Transmisja w TVP 2 o godz. 
19.55.  

ms

Piłka ręczna

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

Tel.  913 922 165



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1111-13.01.2011 r. 

liga siatkowa lzS
Zakończyła się zasadnicza runda rozgrywek halowej ligi siatkowej LZS. 

Zanotowano następujące wyniki: ZK – LUKS 3:1,  Sikorki – Nadleśnictwo 
3:0, Słajsino – Szczytniki 3:0, Czermnica – Oldboys 3:1.

Tabela rozgrywek przedstawia się następująco:
 1 Czermnica 18 pkt Sety 18/2
2 Zakład Karny 16 pkt - 17/7
3 Oldboys 15 pkt - 16/7
4 Sikorki 14 pkt - 16/9
5 LUKS 6 pkt - 11/11
6 Nadleśnictwo 4 pkt - 7/15
7 Słajsino 2 pkt - 5/18
8 Szczytniki 0 pkt - 0/21

Do dalszych rozgrywek awansowały 4 pierwsze zespoły, które rozegrają 
play-offy systemem każdy z każdym doliczając punkty zdobyte w rundzie 
zasadniczej. Rozgrywki odbędą się w dniu 15 stycznia br.. O godzinie 15.00 
rozpocznie się mecz ZK z Oldboys,  a o godz. 16.30 Sikorki zagrają z Czerm-
nicą.

Info. MGZ LZS Nowogard
Wpisał MS

Plany, wybory  
i dofinansowanie 
Olimpii 

Olimpia Nowogard lada dzień rozpocznie przygotowania do rundy 
wiosennej. Klub otrzymał także kolejne zewnętrzne dofinansowanie. 

Zespól rozpocznie swe przygo-
towania 18 stycznia. Pierwsze tre-
ningi odbywać się będą głownie w 
hali. Wypadów na świeże powietrze 
także nie zabraknie. Okres przygo-
towawczy składać będzie się także z 
rozgrywanych meczów kontrolnych. 
Pierwsze spotkanie zespół trenera 
Marcina Miklasa rozegra 22 stycznia 
z czwarto ligową Vinetą Wolin: 

Terminy kolejnych sparingpart-
nerów:

- 5 luty  - Orzeł Łożnica – boisko 
w Goleniowie

- 12 luty – Chemik II Police – bo-
isko w Policach

- 19 luty – Kasta Szczecin Majowe 
– boisko w Szczecinie

- 26 luty – Fala Międzyzdroje – 
boisko w Międzyzdrojach

- 5 marzec – Rega II Trzebiatów – 
boisko w Trzebiatowie

- 12 marzec – Polonia Płoty – bo-
isko w Płotach

- 19 marzec – Mewa Resko – boisko 
w Płotach

- 26 marzec – Iskra Golczewo – 
boisko w Golczewie

Dofinansowanie
Jednocześnie zarząd klubu in-

formuje o uzyskaniu kolejnego ze-
wnętrznego dofinansowania. Olim-
pia otrzymała w ostatnim czasie 2 
tys. zł. z Fundacji Wspomagania Wsi. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na 
szkolenie grup młodzieżowych.  

Wybory
W ostatnim czasie Marcin Nie-

radka złożył rezygnację z pełnienia 
funkcji prezesa klubu. Decyzja ta 
spowodowana jest wyborem na sta-
nowisko radnego gminy. Nieradka 
nie chce łączyć sprawowania dwóch 
funkcji publicznych, szczególnie, że 
bycie radnym ma pośredni wpływ 
na kształtowanie polityki sportowej 
w gminie. W związku z tym zarząd 
klubu ogłasza zebranie wyborcze, 
które odbędzie się 21 stycznia w 
Szkole Podstawowej w Wierzbięci-
nie o godz. 18.00. W przypadku nie 
stwierdzenia kworum potrzebnego 
do przeprowadzenia wyborów drugi 
termin wyborów to 21.01.2011 o 
godz. 18.30. 

ms

II KOLEJKA   
22.01.2011
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
11ºº   Gimnazjum Nr 3 Nowogard  -  Gimnazjum Maszewo         
12ºº   Gimnazjum Nr 2 Goleniów   -  Gimnazjum  Kliniska
13ºº   Gimnazjum Nr 4 Goleniów -   Gimnazjum Osina  

 III KOLEJKA
05.02.2011                                                
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum    Osina      
11ºº   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  - Gimnazjum  Kliniska       
12ºº  Gimnazjum Nr 3 Nowogard -   Gimnazjum Nr 2 Goleniów       
13ºº  Gimnazjum Nr 4 Goleniów -    Gimnazjum Maszewo    

IV  KOLEJKA
05.03.2011
10ºº     Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum  Kliniska         
11ºº    Gimnazjum  Osina -      Gimnazjum Maszewo 
12ºº    Gimnazjum Nr 3 Nowogard -   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
13ºº     Gimnazjum Nr 2 Goleniów  -     Gimnazjum Nr 4 Goleniów 

V   KOLEJKA 
19.03.2011
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów -  Gimnazjum Maszewo 
11ºº   Gimnazjum  Kliniska   -  Gimnazjum Nr 3 Nowogard  
12ºº   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  - Gimnazjum Nr 4 Goleniów
13ºº  Gimnazjum  Osina - Gimnazjum Nr 2 Goleniów  

VI   KOLEJKA 
02.04.2011
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów –  Gimnazjum Nr 3 Nowogard        
11ºº     Gimnazjum  Osina - Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
12ºº    Gimnazjum  Kliniska   - Gimnazjum Nr 4 Goleniów                  
13ºº    Gimnazjum Maszewo  -   Gimnazjum Nr 2 Goleniów

VII KOLEJKA
16.04.2011
10ºº Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum Nr 2 Goleniów
11ºº Gimnazjum Nr 3 Nowogard  - Gimnazjum Nr 4 Goleniów
12ºº      Gimnazjum Maszewo  -   Gimnazjum Nr 1 Nowogard                
13ºº     Gimnazjum  Kliniska   - Gimnazjum  Osina

FINAŁ
30.04.2011
10ºº - Mecz o 7- 8 miejsce 
11ºº - Mecz o 5- 6 miejsce 
12ºº - Mecz o III m 

13ºº - FINAŁ
14¹º - Uroczyste zakończenie rozgrywek
 

iV edYCJi POWiaTOWeJ 
liGi GimNazJalNeJ 
kOSzYkÓWki  
- memOriaŁ arTUra deCa 

Wszystkie spotkania rozgrywane będą w Goleniowie na hali ZSP 
ul Niepodległości 1 przy basenie Fala
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

reklamareklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

XIX Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy  

W dniu 09.01.2010 tradycyj-
ne grała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy pod batutą Jur-
ka Owsiaka. W tym roku wolonta-
riusze zbierali pieniądze dla dzie-
ci, które zmagają się z choroba-
mi urologiczno-nefrologicznymi. 
Sztab WOŚP przy Nowogardzkim 
Domu Kultury zebrał w tym roku 
ok. 25 tys. zł w tym z aukcji 5.500 zł. 
Dokładna suma znana będzie po 
ponownym przeliczeniu pieniędzy 
przez Bank. W programie artystycz-

nym były prezentowane układy, któ-
re prezentowały dzieci na scenie No-
wogardzkiego Domu Kultury. Wy-
stępy były poprzedzane aukcjami. 
Finałem było o godz. 20:00 tradycyj-
ne światełko do nieba. W skali kra-
ju dokładana ilość zgromadzonych 
środków będzie wiadoma dopiero 
za jakiś czas w oficjalnym powiado-
mieniu przez sztab WOŚPU. 

Jarosław Bzowy 
Foto: Krzysztof Kostrzanowski, 

Jarosław Bzowy 
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Zakład handlu Laskowscy 
15 Lutego 9c 

Lokale do wynajęcia 
o pow. 120 m2, 40 m2, 40 m2 
przeznaczone pod działalność 
handlową, biurową, usługową. 

Duży parking. 

Tel: 91 39 20 776

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 lutego 2011 r. 

s. 5Zmiany personalne w naszej gminie...

Jedni odchodzą  
drudzy przychodzą

Mirosława Przybyłek

W środę, 12 stycznia Burmistrz Nowogardu odwołał ze stanowiska Mirosławę Przybyłek, wieloletniego dyrektora NDK. 
Tego samego dnia PSL wyłonił ze swojego składu kandydata na wiceburmistrza  Stanisława Saniuka. 

Stanisław Saniuk

Świńska Grypa 
Czy jest  
w Nowogardzie? 
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

rEkLAMA

Honorowe wyróżnienie 
„LAUR CISOWY”  

za rok 2010
Już po raz dziesiąty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do wzięcia udziału 

w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym roku możliwe jest uhonoro-
wanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z tere-
nu miasta i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi 
Nowogardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za grani-
cą w dwóch kategoriach:

1. Biznes i gospodarka
2. Działalność społeczna  (w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki spo-

łecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska)
Kapituła może przyznać również honorowe wyróżnienie Specjalny „Laur 

Cisowy” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i in-
stytucjom, także z zagranicy, za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowo-
gard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej. Kandydatury do wyróżnienia 
„LAUR CISOWY” mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Nowogard, zespoły, sto-
warzyszenia, firmy oraz instytucje działające na terenie miasta i gminy Nowo-
gard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i złożenie wniosku 
do dnia 21 stycznia 2011 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta, 
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w 
Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, z dopiskiem „Laur Cisowy”.

Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie powołania składu Kapitu-
ły, Regulamin oraz Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamiesz-
czony jest na stronie internetowej www.nowogard.pl w zakładce LAUR CI-
SOWY 2010 oraz dostępny  w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5 w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie. 

Informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 91 39 26 233, pok. 210, plac 
Wolności 5, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu
 Robert Czapla

O szpitalu  
we wtorek

Zamieszczony we wtorkowym wydaniu „Dziennika” tekst pt. „Kogo spa-
rzy efekt szklarni” dotyczący nowogardzkiej inwestycji szpitalnej wywołał 
sporo emocji i gorącą dyskusję w różnych środowiskach naszej społeczno-
ści. Otrzymaliśmy m.in. pismo w sprawie od zastępcy dyrektora szpitala i 
rzecznika prasowego w jednej osobie doktora nauk medycznych Marka Ko-
walczyka, a także zapowiedź stanowiska burmistrza miasta Roberta Czapli. 
Oprócz poważnego podejścia do zasygnalizowanych przez redakcję proble-
mów, spotkaliśmy się również z postawami które nie wróżą nic dobrego ja-
kości publicznej dyskusji w sprawie która dla społeczności Nowogardu ma 
zupełnie fundamentalne znaczenie. Warto sobie uświadomić, że inwestycja 
szpitalna ze względu na jej znaczenie i wartość środków gminnych na nią 
przeznaczonych będzie miała decydujące znaczenie dla stanu finansów pu-
blicznych miasta na najbliższe kilka a może nawet kilkanaście lat. Dlatego 
nie można sobie w tej sprawie pozwolić na jakiekolwiek niedomówienia czy 
zaniedbania zawinione czy też niezawinione. Jest też dla redakcji oczywiste, 
czego przez lata dawaliśmy wystarczające dowody, że my, tak jak  większość 
mieszkańców gminy chcielibyśmy aby szpital w Nowogardzie stał się no-
woczesną placówką służby zdrowia przed którą jest przyszłość. Dlatego w 
imię powodzenia tego wielkiego i kosztownego zadania, spełniając społecz-
ne zadanie prasy ,  będziemy temat inwestycji szpitala stale monitorować.   
Ze względu na konieczność zebrania całości wypowiedzi, a także niezbędny 
czas na opadnięcie nie merytorycznych emocji u niektórych uczestników 
tej dyskusji zajmiemy się tematem w najbliższym wtorkowym numerze DN.

Redaktor naczelny  

Ul. kard. Wyszyńskiego 

Awaria sieci wodociągowej
Wykop, kałuże wody  to efekt awarii wodociągowej na ul. Kard. Wy-

szyńskiego, gdzie we wtorek pracownicy spółki „PUWIS” zmagali się 
z awarią. O jej szczegółach  zapytaliśmy Z-ce Dyrektora Technicznego 
spółki Jana Mularczyka

„Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie   
informuje, iż  przyczyną przerwy w dostawie wody dnia 11.01.2011 w godzi-
nach popołudniowych była  awaria na sieci wodociągowej w ul. Wyszyńskie-
go w Nowogardzie. Powstała awaria nastąpiła w wyniku panujących nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych, niezależnych od woli naszego przed-
siębiorstwa. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji w sprawie wycieku wody 
do piwnicy w bloku nr 5 pracownicy naszych służb technicznych przystąpili do 
zlokalizowania miejsca wycieku wody. Prace były utrudnione  ze względu na  
brak aktualnej inwentaryzacji przebiegu przedmiotowej sieci (niezgodny prze-
bieg z obecnym planem). Zaznaczamy, że sieć wodociągowa wraz z budową 
bloków przy ul. Wyszyńskiego wykonana była w latach 70-tych, nie zgodnie ze 
sztuką budowlaną. Po zlokalizowaniu miejsca awarii okazało się, że sieć prze-
biega w odległości ok. 1 mb. od ściany bloku, a na niej umiejscowiona został a 
zabudowa wejścia do  trzeciej klatki, jak i pozostałych. Wpływ na sprawność 
usunięcia awarii oraz jej bezpośredniego wystąpienia miał zalegający gruz na 
rurze wodociągowej (głazy, cegły itp.), na co wpływ miały panujące warun-
ki atmosferyczne. Przedsiębiorstwo nasze w trybie niezwłocznym, awaryjnym 
przystąpiło do usuwania skutków powstałej awarii. Po zlokalizowaniu przed-
miotowej awaria została ona usunięta w ciągu 3 godzin.  Na odcinku powsta-
łej awarii został wymieniony całkowicie urobek, w celu uniknięcia ponowne-
go takiego zdarzenia. Zabezpieczyliśmy okoliczne nieruchomości w dostawę 
wody poprzez jej dostarczanie w beczkowozie przewoźnym, przeznaczonym 
do tych celów. Wszystkich odbiorców naszych usług przepraszamy za utrud-
nienia w dostawie wody z przyczyn niezależnych od naszego przedsiębiorstwa 
Spółki.”

Tyle wypowiedź 
dyrektora. Warto za-
uważyć, że awarie 
sieci wodno-kanali-
zacyjnej zdarzają się 
w Nowogardzie coraz 
częściej i zapewne - 
co wynika pośrednio 
również z wypowie-
dzi dyrektora Mular-
czyka - są one zwią-
zane z poważną dekapitalizacja znacznej części tej sieci, zwłaszcza w cen-
trum miasta.  To chyba poważny, kolejny sygnał dla władz samorządowych 
będących właścicielem sieci ,świadczący o tym ,że nie uda się uniknąć w naj-
bliższych latach poważnych wydatków inwestycyjnych na kapitalny remont i 
wymianę starych odcinków.

Jarosław Bzowy 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
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SPRZEDAM 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

ładowarkę 
mechaniczną na ciągnik ursus_385 

z zapasową łyżką

samochód zapasowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

Świńska grypa - bać się czy nie? 
Jakie są jej pierwsze objawy? Czy 
można je pomylić ze zwykłym prze-
ziębieniem? To kwestie, na, które 
wyjaśni na łamach Dziennika No-
wogardzkiego Edyta Pałkowska- 
Ślipek - Pielęgniarka epidemiolo-
giczna nowogardzkiego szpitala.

Dziennik Nowogardzki Jak do-
chodzi do zakażenia świńską grypą?

Edyta Pałkowska-Ślipek  Grypa 
przenosi się z osoby na osobę drogą 
kropelkową podczas kichania, kaszlu 
lub w wyniku bezpośredniego kon-
taktu ze świeżą wydzieliną z dróg od-
dechowych zakażonych osób.

D.N., Kto jest najbardziej nara-
żony na działanie wirusa?

E.Ś Ryzyko zarażenia dotyczy 
wszystkich: zdrowych osób doro-
słych, osób starszych, małych dzieci 
oraz osób z istniejącymi problema-
mi zdrowotnymi.

D.N., Dla kogo wirus może być 
groźny? 

E.Ś Do grupy ryzyka należą 
przede wszystkim osoby przewlekle 
chore na choroby układu oddecho-
wego i krążenia, które słabiej bro-
nią się przed wirusem.  Częściej ten 
typ wirusa atakuje osoby otyłe, cze-
go naukowcy nie potrafią wyjaśnić. 
Szczególnie podatne są też kobiety 
w ciąży, w przypadku, których prze-
bieg choroby jest wyraźnie ostrzej-
szy niż w przypadku zwykłej grypy.

D.N. Czy są lekarstwa, którymi 
można leczyć świńską grypę? 

E.Ś Tak jak w przypadku innych 
chorób wywoływanych przez wiru-
sy antybiotyki są nieskuteczne i le-
czenie jest głównie objawowe. Za-
leca się pozostanie w domu i odpo-
czynek. W przypadku osób należą-
cych do grup ryzyka lekarz może 
zadecydować o zastosowaniu leków 
antywirusowych

D.N. Czy szczepienie przeciw 
zwykłej grypie może zabezpieczyć 
nas przed świńską?

Świńska Grypa 

Czy jest w Nowogardzie? 
E.Ś Tego roczne szczepionki na 

sezon 2010/2011 zabezpieczają tak-
że przed wirusem A/H1N1. Warto 
jeszcze się zaszczepić, bo szczyt za-
chorowań na grypę wciąż jest przed 
nami.

D.N. Można się zarazić, spoży-
wając mięso wieprzowe?

E.Ś Nie, grypa świńska nie przeno-
si się przez żywność, nie można za-
razić się nią poprzez zjedzenie mięsa 
wieprzowego i produktów wieprzo-
wych. Jedzenie prawidłowo przygo-
towanego i poddanego obróbce ter-
micznej mięsa jest bezpieczne. 

D.N. A mycie rąk może obniżyć 
prawdopodobieństwo zarażenia?

E.Ś Ależ naturalnie!. Trzeba je jed-
nak myć ręce bardzo często. Szcze-
gólnie teraz!.

D.N. Jeżeli stwierdzimy u siebie 
lub rodziny podejrzane symptomy, 
co należy robić?

 E.Ś Osoby, u których występuje 
jeden lub więcej z poniższych obja-
wów takich jak gorączka, bóle gło-
wy, bóle mięśni, ból gardła, katar, 
dreszcze, poczucie ogólnego rozbi-
cia - mogą być chore na grypę. W 
celu zapobieżenia zachorowaniu i 
dalszemu szerzeniu się grypy zale-
ca się: regularne, coroczne szczepie-
nie przeciwko grypie; regularne my-
cie rąk. Częste mycie rąk wodą i my-
dłem, a w przypadku, gdy nie jest to 
możliwe środkiem dezynfekującymi 
na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko 
zakażenia; unikanie bliskiego kon-
taktu z osobami chorymi; w przy-
padku wystąpienia objawów grypo-
wych pozostanie w domu, a gdy ko-
nieczne jest przebywania poza do-
mem - unikanie tłumu i masowych 
zgromadzeń; zakrywanie ust i nosa 
podczas kaszlu oraz kichania, najle-
piej przy pomocy chusteczki, ewen-

tualnie rękoma, które następnie na-
leży umyć wodą i mydłem lub środ-
kiem dezynfekującym na bazie al-
koholu, się ze swoim lekarzem pod-
stawowej opieki zdrowotnej.

 - Po zebraniu wywiadu i zba-
daniu pacjenta lekarz, jeżeli po-
dejrzewa zakażenie wirusem A/
H1N1, podejmie decyzję o leczeniu 
w domu lub o hospitalizacji, biorąc 
pod uwagę stan kliniczny pacjenta.

- Transport osoby, u której wystą-
pią objawy grypowe nie powinien 
podróżować środkami transportu 
publicznego takimi jak np. autobu-
sy, tramwaje.

D.N. Każdy lekarz rodzinny bę-
dzie wiedział, co robić w przypad-
ku podejrzenia u pacjenta obja-
wów świńskiej grypy?

E.Ś Oczywiście, że tak!
D.N. Powinniśmy się bać grypy 

szczególne tej świńskiej? 
E.Ś Należy żyć normalnie, tyl-

ko trochę bardziej uważać na swoje 

zdrowie. Obserwować siebie i swo-
ich bliskich pod kątem objawów 
grypy. Pamiętajmy, że 99 % zacho-
rowań przebiega bez powikłań, a 
tylko 0,25%  zakażonych może mieć 
problemy zagrażające życiu. Ten 
wirus jest zjadliwy w tym sensie, że 
wywołuje bardzo dużo zakażeń.

D.N. Czy nowogardzki szpital 
jest przygotowany na ewentual-
nych chorych?

E.Ś Pacjenta z podejrzeniem gry-
py lub już z objawami grypy należy 
wg. zaleceń leczyć w domu, szcze-
gólne przypadki powinny być kie-
rowane do specjalistycznych od-
działów zakaźnych, oczywiście jed-
nak pacjenci skierowani do nasze-
go szpitala objęci zostaną leczeniem 
i diagnostyką. Na przełomie lat 
2009/10 były przypadki hospitaliza-
cji osób z grypą, które po wylecze-
niu wyszły do domu.

Rozmawiał: Jarosław Bzowy 
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Dyrektor NDK odwołana 
W środę, 12 stycznia, Burmistrz Nowogardu, odwołał ze stanowiska dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury Mirosławę Przybyłek. Do końca 

kwietnia pozostanie na wypowiedzeniu, bez świadczenia pracy. Nowy dyrektor NDK ma być wyłoniony w drodze konkursu. Najprawdopodobniej 
poznamy go na początku marca. Tymczasem p.o. dyrektora domu kultury została Kamilla Ratajczak - dotychczasowy asystent dyrektora.

PSL ma kandydata

Stanisław Saniuk  
wiceburmistrzem

Jak dowiedziała się redakcja DN, kandydatem na wiceburmistrza Nowo-
gardu  z ramienia PSL jest Stanisław Saniuk – świeżo  upieczony radny i wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej. Tym samym  zakończyły się kilkutygo-
dniowe poszukiwania godnego i lojalnego kandydata  na to stanowisko, gwa-
rantowane w ramach umowy koalicyjnej zawartej z SLD. Teraz wszystko w 
rękach Burmistrza Nowogardu, który ostatecznie podejmie decyzje o nomi-
nacji nowego wiceburmistrza. 

Jeżeli  tak się stanie to, S. Saniuk, będzie musiał zdać mandat  radnego a 
jego miejsce w radzie zajmie Lidia Bogus, która zdobyła  kolejno najwięcej 
głosów w wyborach w okręgu nr 2 na liście PSL.

MS

Mirosława Przybyłek była dyrek-
torem NDK dwukrotnie. Pierwszy 
raz pełniła tą funkcję w latach 1989 
- 93. Później do roku 1999 pracowa-
ła w NDK jako instruktor zajęć dla 
dzieci, by do ostatniej środy kiero-
wać tą instytucją. 

- Bardzo dziękuję za współpra-
cę wszystkim tym, którzy pracują w 
NDK i tym, którzy tu pracowali. Bo 
to oni tworzyli dla naszej małej oj-
czyzny. To bardzo ciężka praca i za to 
wszystkim dziękuję. Dziękuję wszyst-
kim sponsorom, organizacją  i wszyst-
kim, którym na sercu leży rozwój kul-
tury. Wierzę, że to co zapoczątkowa-
łam będzie kontynuowane. W tym 
roku mamy 15-lecie festiwalu Lato z 
Muzamii - powiedziała redakcji DN, 
Mirosława Przybyłek. Nie ukrywała 
również, że spodziewała się swojego 
zwolnienia. Ma jednak żal, że zosta-
ło to zrobione w kontrowersyjnym 
stylu. - Wydaje mi się, że za tyle lat 
pracy powinnam być inaczej potrak-
towana. Nie dano mi nawet szansy 
przekazania i rozliczenia jednostki. 
Oddaje dom kultury bez długów i  z 
perspektywą zwrotu środków w kwo-

cie 230 tys. zł, które stanowią rozli-
czenie wniosków o dofinansowanie 
ubiegłorocznego festiwalu Lato z Mu-
zamii i wymiany młodzieży.

Jak powiedział redakcji Burmistrz 
Nowogardu, odwołanie  M. Przyby-
łek nastąpiło w skutek negatywnych 
sygnałów jakie napływały w sprawie 
działalności NDK.

- Nie ma odwołania bez przyczy-
ny - mówi R. Czapla, burmistrz No-
wogardu. Szereg skarg i zażaleń ja-
kie napływały nie tylko do mnie ale 
przecież i za pośrednictwem Państwa 
gazety na temat działalności domu 
kultury, jego hermetyczności na dzia-
łalność innych grup artystycznych, 
uwag na temat formuły organizowa-
nia międzynarodowych festiwali i in-
nych wewnętrznych już kontrower-
sji spowodowały, że musiałem pod-
jąć taką a nie inną decyzję. Zresztą 
ja widzę kierowanie jednostką kul-
tury trochę inaczej od strony mena-
dżerskiej.

Jak udało nam się ustalić nowy 
dyrektor zostanie wyłoniony w dro-

dze konkursu, który zostanie ogło-
szony przez Burmistrza Nowogardu. 
Wcześnie radni będą jednak musie-
li uchwalić regulamin na podstawie, 
którego konkurs zostanie przepro-
wadzony. Burmistrz już taki doku-

ment przygotowuje i przedłoży go 
do uchwalenia na następnej sesji 
Rady Miejskiej, która odbędzie się 
pod koniec stycznia. 

Marcin Simiński

Komentarz
W złym stylu....
Najpierw Jerzy Kaczmarski, a teraz Mirosława Przybyłek. Ewidentnie 

widać,  że w urzędzie miejskim rozpoczęły się roszady. I generalnie nie  po-
winno nas to dziwić. W USA, nowo wybrany prezydent, wymienia cała ka-
drę  współpracowników, włącznie ze sprzątaczkami Białego Domu. To zro-
zumiałe,  że i burmistrz małego miasta chcę realizować swoją politykę oraz  
program rządzenia w otoczeniu zaufanej kadry. 

I wszystko byłoby  w porządku, pod warunkiem, że dotychczasowych 
pracowników odprawia się w  godnym stylu. Tego, w tych dwóch przy-
padkach jednak ewidentnie zabrakło.  Trudno mówić o odwołaniu ze sta-
nowiska, kiedy człowieka, do którego nie  było poważniejszych zarzutów 
wynikających chociażby z kodeksu pracy,  formalnie odsuwa się w trybie 
natychmiastowym od obowiązków. Nie dając  nawet szansy na spokojne 
posprzątanie biurka.

Trzeba się nieźle wysilić, żeby doszukiwać się w takim zachowaniu  ja-
kiejś niezbędnej konieczności. Jeszcze trudniej takie decyzje zrozumieć, 
tym  bardziej, że ich autorem jest człowiek wywodzący się ze środowiska, 
dla  którego rzekomo „CZŁOWIEK-DOM-PRACA” to najwyższe standar-
dy...

Redakcja

konsultacje  
ze stowarzyszeniami

W środę, 12 stycznia, o godz. 17.00 w sali kinowej NDK odbyło się otwarte 
spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie konsulta-
cji i przedstawienia opinii odnośnie projektu rocznego programu współpracy  
z gminą Nowogard na rok 2011 rok. 

Podczas spotkania zgłoszono wiele uwag i propozycji, z tego też względu 
na szerszą relację zapraszamy w kolejnym wydaniu DN. 

MS

Pogorzelcy dziękują !
Serdeczne podziękowania pracownikom 

Urzędu Pracy w Goleniowie i Nowogardzie 
za okazaną pomoc w trudnych chwilach 

składa Radosław Idziak z rodziną
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

KANCELARIA

DORADZTWA PRAWNEGO
Mgr Krzysztof Kolibski3

Pomoc prawna dla każdego
Porady prawne z zakresu prawa:

Pisma procesowe, umowy,
Minimalne stawki - już od 30 zł

ożyczki gotówkowe do 120 000 zł

pracy, cywilnego, administracyjnego,
handlowego.

Sprawy spadkowe, testamenty,
zachowek, dział spadku.
Sprawy podatkowe, rodzinne
i inne.

Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4

- tel. 501 341 824

tel. 513 157 166

BIURO KREDYTOWE

P

Szybka decyzja - szybka wypłata!

Kredyty konsolidacyjne do 150 000 zł
Spłata rozłożona nawet na 96 m-cy

Kredyty dla każdego



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 4 (1939)

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 
religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

PArAfIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; 
Dąbrowa: 12:30.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PArAfIA PW. ŚW. rAfAłA kALINOWSkIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PArAfIA PW. MB fATIMSkIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

II Niedziela Zwykła

Wyznawać wiarę
„Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto 

Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 
Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 
aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który 
jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, 
ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad 
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, któ-
ry chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 
Bożym (J 1,29-34)”

Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o  wyznaniu wiary Jana Chrzciciela 
w  Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wyznanie to czyni z  syna Elżbiety i  Zachariasza 
drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego słowach: „Oto Baranek Boży”, 
na drugi dzień, Jan oraz brat Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza i po-
wędrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie wiary Jana Chrzciciela ukazało 
im drogę do Zbawiciela. Wielu współczesnych ludzi usiłuje twierdzić, że wia-
ra to prywatna sprawa, to rzeczywistość, którą można zamknąć na dnie swego 
serca i nie należy jej na zewnątrz ujawniać. Najczęściej pogląd ten zawarty jest 
w stwierdzeniu: „Należę do ludzi wierzących, lecz nie praktykujących”. Zwolen-
nicy tego sposobu myślenia nie zdają sobie sprawy z tego, że pośrednio przyzna-
ją się do braku chrześcijańskiej wiary. Ktokolwiek bowiem wchodzi przez akt 
wiary w kontakt z Chrystusem, jego serce wypełnia nie tylko prawdziwe szczę-
ście, lecz i wielkie pragnienie podzielenia się nim z innymi. Wykładnikiem au-
tentycznej wiary jest pragnienie apostolstwa, troska, by innym ukazać drogę do 
prawdziwego szczęścia. Jeśli więc ktoś twierdzi, że wiara to jego prywatna spra-
wa, dowodzi jednoznacznie, że jej nie posiada. Ona bowiem nigdy nie mieści się 
w sercu człowieka, lecz przelewa się na innych. To należy do jej natury. Nadmiar 
szczęścia zawartego w akcie wiary zmusza człowieka wierzącego do dzielenia 
się nim z innymi. Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim nawróceniu 
pragnął podzielić się swoją radością i pokojem z innymi. „O, gdyby oni dostrze-
gli to wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco poznałem, dręczyło 
mnie, że nie miałem sposobu, aby je ukazać innym (...) Nie wiedziałem, w jaki 
sposób można wspomóc te głuche trupy, do których liczby sam przedtem na-
leżałem”. Najprostszą formą publicznego wyznania wiary jest udział w nie-
dzielnej Eucharystii. Już samo wędrowanie do kościoła jest wyznaniem naszej 
wiary, nie mówiąc o obecności przy ołtarzu, wspólnej modlitwie, śpiewie, czy 
przyjmowaniu Komunii świętej. Ta niedzielna praktyka religijna kształtuje z ko-
lei wyznanie wiary w życiu codziennym. Tam, gdzie nie dociera religijna książka, 
kapłan, dociera wierzący chrześcijanin i rozlewa szczęście swego serca na oto-
czenie. Staje się wówczas, jak Jan, drogowskazem ukazującym nie łatwą, ale je-
dynie pewną i piękną drogę do prawdziwego szczęścia.

Kto twierdzi, że wiara to jego prywatna sprawa, winien głębiej przemyśleć 
Chrystusowe słowa: „Wy jesteście światłością świata”. Wynika z nich, że otrzy-
maliśmy wiarę nie po to, by oświecała jedynie nasze serca, ale świat! To oświeca-
nie świata dokonuje się często przez publiczne wyznanie wiary.

Ks. Tomasz Tylutki

Ogłoszenia duszpasterskie:
Trwa kolęda w naszych parafiach. Jest to dla nas okazja do wspólnej mo-

dlitwy o błogosławieństwo dla domu i rodziny w nowym roku. Pamiętajmy 
o przygotowaniu naszego domu do tego spotkania.

W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy:
Poniedziałek 17.01 – św. Antoniego
Wtorek – rozpoczynamy tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrze-

ścijan 18-25 stycznia
Środa 19.01 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara bp
Piątek 21.01 – Św. Agnieszki 

PIELGrZYMkA  
DO ZIEMI ŚWIęTEJ…

W dniach 30.04-07.05 2011 roku 
organizujemy PIELGRZYMKĘ DO 
ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa 
i naszej wiary. 

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawie-
ra: przejazd autokarem na lotnisko w 
Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw 
– Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwa-
terowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach 3 gwiazdkowych 
– zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki dziennie, udział w programie 
imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opieka polskojęzyczna 
przewodnika podczas zwiedzania, ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do 30 
stycznia. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; GG: 240 40 46; e-mail: 
ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni 
Młodych do Madrytu w sierpniu 
2011 roku

Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w tym 
wielkim wydarzeniu. Organizujemy wyjazd na ŚDM 
w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie składał się z 
dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San 
Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w 
Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po drodze Frank-
furt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 zł (w 
tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet 
pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych 
miejsc). Zapisy do 10 lutego 2011. Informacje w punkcie przygotowań przy 
Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; 
GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w 
poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl.
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Parafia pw. WNMP

Program kolędy:
Piątek, 14 stycznia: Plac Wolności 6 (9 – 48), Luboszan, Wiejska 2a,b,c.
Sobota, 15 stycznia: ul. Wyszyńskiego, Czarnieckiego, Dąbrowa (lewa 

strona).
Niedziela, 16 stycznia od godz. 13.30: Dąbrowa (prawa strona). 
Kolędę rozpoczynamy od godziny 16.00, w soboty od godziny 15.00, a na 

wioskach w soboty od godz. 10.00, tylko w piątek 7 stycznia od godz. 18.30. 
Dzień wcześniej ministranci odwiedzą mieszkańców zapowiadając wizytę 
duszpasterską.

Najserdeczniejsze 
życzenia z okazji 

60 urodzin 
Kochanemu 

mężowi 
Bogumiłowi 

składa  
żona Teresa

Grażynie 
Salwa  

z okazji urodzin
najserdeczniejsze 

życzenia, dużo zdrowia 
i radości na każdy dzień, 

a także spełnienia marzeń 
kochanej 

żonie, mamie i babci 
składa 

mąż, dzieci i wnusiu

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Poproszono mnie, jako osobę ma-
jącą kontakt z literaturą bym napi-
sała kilka zdań na temat książki lub 
książek godnych polecenia. Trudno 
było mi wybrać pozycje, która zado-
woli większość. Postanowiłam zapro-
ponować i przedstawić kolekcję wy-
dawniczą, która ukazuje się od grud-
nia 2009 roku – w 20. rocznicę histo-
rycznej daty 1989. Jest to Kanon Li-
teratury Podziemnej. Kolekcja zawie-
ra 23 książki wydane w latach Polski 
Ludowej w obiegu pozacenzuralnym. 
Do chwili likwidacji cenzury (1990 r.) 
w drugim obiegu ukazało się ok. 5000 
książek i broszur, z czego przynaj-
mniej 1000 to utwory literackie, które 
osiągnęły łączny nakład kilku milio-
nów egzemplarzy. 

Tego ważnego przedsięwzięcia pod-
jęła się Oficyna Wydawnicza  Vo-
lumen i wydawnictwo Bellona we 
współpracy z Europejskim Centrum 
Solidarności, Narodowym Centrum 
Kultury, Radą Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz Stowarzyszeniem 

Pokolenia. Książki, które jeszcze nie 
tak dawno były oficjalnie zakazane, te-
raz ukazują się w wysokich nakładach, 
jednakowym formacie i zbliżonej sza-
cie graficznej z twardą okładką, szyte, 
wydane na dobrym papierze i nie mę-
czącym oczu drukiem. 

Jako pierwsze ukazały się ,,Rozmo-
wy polskie latem roku 1983” Jarosła-
wa Marka Rymkiewicza i ,,Moc tru-
chleje” Janusza Głowackiego. Wy-
mienię jeszcze kilku autorów, są to: Ja-
cek Bocheński, Zyta Oryszyn, Ryszard 
Bugajski, Marian Brandys, Jan Józef 
Szczepański, Piotr Wierzbicki. Do 
przeczytania polecam niewielką (77 
stron) ,,Książeczkę wojskową” Anto-
niego Pawlaka. Jest to zapis i świadec-
two konfrontacji młodego 20-letnie-
go chłopaka z systemem totalitarne-
go przymusu, opresji, wojskowej ,,fali”. 
Autor jest członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich i polskiego PEN Clu-
bu. W 2009 roku został odznaczony 
przez Ministra Kultury odznaką Glo-
ria Artis. 

Zofia Pilarz
Dyrektor Biblioteki Publicznej

Biblioteka poleca
kanon Literatury 
Podziemnej

Już dzisiaj 

Dzieci z Mostów  
zamieszkają  
w Nowogardzie

Dziś wieczorem część dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Mostach 
przeprowadzi się do dwóch nowo wybudowanych budynków mieszkal-
nych w Nowogardzie. Za nim to nastąpi, w ciągu dnia odbędzie się ofi-
cjalne otwarcie placówki. Jak dowiedziała się  redakcja DN  do Nowogar-
du przeprowadzi się na razie 26 osób. 

Będą to dzieci w różnej rozpię-
tości wiekowej. Od poniedziałku 
wszystkie z nich pójdą już do nowo-
gardzkich szkół. Do celowo  domy w 
Nowogardzie są przystosowane dla 
28 mieszkańców. Dzieci bardzo cie-
szą się na przeprowadzkę. Wiele z 
nich pochodzi z terenu Nowogardu 
– powiedziała Magdalena Dudziak 
– Mużyło, dyrektor Domu Dziecka 
w Mostach.

W obu domach pracę podejmie 
także 10 wychowawców. Wśród nich 
zostanie wybranych dwóch koordy-
natorów.  Domy znajdują się tuż za 
plebaniom parafii pw. Rafała Kali-
nowskiego. 

Warto dodać, że cała placówka w 
Mostach liczyła 73 wychowanków. 
Część z nich już przeprowadziła się 
do 3 domów na terenie Golenio-
wa. Wraz z przeprowadzką, zmie-
ni się także nazwa instytucji. Teraz 
zamiast domu dziecka będzie Wie-
lofunkcyjna Placówka Opiekuńcza 
i Wychowawcza w Goleniowie fi-
lia w Nowogardzie. Siedziba dyrek-
cji zostanie na razie przeniesiona do  
budynku Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie. 

Relacja z otwarcia placówki we 
wtorkowym wydaniu DN. 

M. Simiński
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Logo, które miało się stać wizytówką, mającego powstać pod Nowogar-
dem, Obszaru Intensywnego Gospodarowania (OIG) okazało się pla-
giatem - dowiedziała się redakcja Dziennika Nowogardzkiego. Autorem 
grafiki jest Marcin Płusa, notabene kierownik opieki społecznej w Osi-
nie. Projekt, który rzekomo stworzył, tak naprawdę jest niemal identycz-
ny ze znakiem firmowym Polskich Kolei Mazowieckich. 

Plagiat zdemaskowany

W ubiegłym roku gminy Nowo-
gard, Osina i Płoty ogłosiły konkurs 
na znak graficzny, który będzie wi-
zytówką OIG. W konkursie wzię-
ło udział 35 prac. Ostatecznie, ko-
misja konkursowa nagrodziła pra-
cę mieszkańca Osiny. Zwycięzca, 
na oficjalnej gali otrzymał dyplom i 
czek proforma od byłego burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby. Od 
początku co do loga pojawiały się 
jednak wątpliwości. W końcu jeden 
z uczestników konkursu wpadł na 
właściwy trop. 

- Oglądając któregoś razu wypo-
wiedź rzecznika prasowego Kolei 
Mazowieckiej  w telewizji zauważy-
łem, że w tle jest logo, które bardzo 
przypomina to, które zwyciężyło w 
konkursie - mówi Andrzej Mrów-
czyński, jeden z uczestników kon-
kursu. Szybko sprawdziłem to w in-
ternecie. I okazało się, że oba loga są 
niemal identyczne. 

Pan Andrzej poinformował o 
sprawie nowogardzki wydział roz-
woju lokalnego i funduszy, który był 
organizatorem konkursu z ramienia 
gminy Nowogard. Sprawa nabrała 
tempa, co w konsekwencji spowo-
dowało, że autor loga zrezygnował 
z przyjęcia nagrody. Sam, w rozmo-
wie z nami nie za bardzo chciał się 
tłumaczyć z całej sprawy, twierdząc, 
że nie wie jak doszło do tej sytuacji. 

Koleje zaskoczone
Z informacją o odkrytym plagia-

cie zadzwoniliśmy do szefa wydzia-
łu promocji Polskich Kolei Mazo-
wieckich, Marcjusza Włodarczyka. 
Ten był wyraźnie zaskoczony i do-
piero pokierowany w rozmowie te-
lefonicznej w odpowiednie miejsce 

na stronie internetowej urzędu miej-
skiego w Nowogardzie ujrzał zdję-
cie, na którym zwycięzca konkursu 
z dumą prezentuje logo.

- To ewidentny plagiat. Porównu-
jąc dwie grafiki trudno nie zauwa-
żyć, że są nie mal identyczne. Oba ry-
sunki utrzymane są nawet w tej sa-
mej kompozycji barw. Jeszcze dzisiaj 
zwrócę się z pismem do urzędu miej-
skiego w Nowogardzie o wyjaśnienie 
tej sprawy.  Jeśli się okaże, że logo nie 
było rozpowszechniane nie będą wy-
ciągnięte żadne konsekwencje ani w 
stosunku do organizatora konkursu 
ani do autora loga - zapewniał M. 
Włodarczyk. 

Co dalej z konkursem?
Organizatorzy konkursu spełnili 

wszelkie wymogi jakie obowiązują 
w przypadku tego typu konkursów. 
Każdy uczestnik musiał złożyć pod-
pisane ręcznie oświadczenie, w któ-
rym zapewniał, że jest jedynym au-
torem przedłożonego komisji pro-
jektu graficznego. Takie oświadcze-
nie złożył również zwycięzca. 

Na razie nie wiadomo co dalej. 
Jak powiedziała nam Urszula Be-
rezowska, będąca członkiem komi-
sji konkursowej z ramienia urzędu 
miejskiego w Nowogardzie, nie ma 
decyzji o tym, czy konkurs zostanie 
ponownie ogłoszony, czy może spo-
śród prac, które nadesłano jeszcze 
raz zostanie wybrana ta najlepsza. 
W najbliższym czasie ma odbyć się 
spotkanie burmistrzów miast, które 
wchodzą w skład OIG.  Najprawdo-
podobniej na nim zapadną decyzja 
w tej sprawie. 

Marcin Simiński

Oryginalne logo kolei mazowieckich

Oświadczenie autora zwycięskiego loga dostarczone do redakcji DN.

Logo, które zwyciężyło w konkursie

Na parkingach  
stoją wraki

Pozostawione na parkingach przez swych właścicieli auta to jeden z proble-
mów, na który ostatnio reagują nasi czytelnicy. Ostatnio otrzymaliśmy kilka 
telefonów od mieszkańców osiedla przy ul. Zamkowej. O kilku lat na parkingu 
stoi stara porzucona Lancia. Nie dość, że wrak auta szpeci, to blokuje miejsce 
parkingowe, których w Nowogardzie jak na lekarstwo. Niestety interwencje 
mieszkańców osiedla w Urzędzie Miejskim okazały się bezskuteczne. Nikt na 
problem nie zareagował, nie mówiąc już o próbie jego rozwiązania. Przykład 
porzuconej Lancii jest tylko jednym z wielu. Do tematu pozostawionych 
samochodów jeszcze powrócimy. 

ms
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ŻYCZENIA

„Wśród ciągłej  życia pogody 
niech rozkosz was oplata, 

wśród miłości wiary zgody żyjcie 
w zdrowiu długie lata.”

Edwardowi i Elwirze 
Gibkim 

z okazji rocznicy 

ślubu i urodzin
Najserdeczniejsze życzenia 

składa 
córka z rodziną 

i bratem Albertem

Efekty tegorocznej  Zimy 

Dziura na dziurze  
dziurę pogania 

Choć do tej pory Nowogard mógł poszczycić się całkiem niezłym sta-
nem dróg, po zimie powodów do zaszczytu nie będzie. Odwilż, którą 
mamy od kilku dni, odsłoniła skalę zniszczeń, jakich dokonała aura w 
ostatnim czasie na drogach. Sytuacja, co widać na zdjęciach, jest bardzo 
poważna. 

Jak wynika z prognoz pogody, 
zima odpuściła ale tylko na chwilę. 
Kilka dni wyższej temperatury wy-
starczyło do tego by zima ukazała 
skalę wyrządzonych zniszczeń ja-
kich dokonała na powierzchniach 
dróg. Sytuacja nie napawa optymi-
zmem kierowców. Przejazd przez 
miasto to jak pokonywania toru 
przeszkód. Z jednej strony pozosta-
łości lodu, z drugiej dziury. 

 Przykładem jest  ul. Kardynała 
Wyszyńskiego i odcinek drogi przy 
Jednostce Straży Pożarnej. Odci-
nek drogi w tym miejscu jak widać 
na zdjęciu nie wymaga komentarza. 
Fotografie mówią za siebie. Kierow-
cy muszą zatem zachować wyjątko-
wą ostrożność, żeby przypadkiem, 
nie uszkodzić swoich  samochodów. 

Co jednak, gdy tak się stanie? Pra-
wo teoretycznie stoi za kierowcą, 
który za uszkodzenia pojazdu wyni-
kłe wskutek złego stanu dróg może 
ubiegać się o stosowne odszkodowa-
nie. W praktyce wiadomo, że uzy-
skanie takiego zadość uczynienia 
graniczy z cudem. Już samo ustale-
nie, kto ma odpowiadał za wyrzą-
dzoną szkodę może był kłopotliwe. 
Za stan dróg odpowiadają ich za-
rządcy.  Tych jak wiemy jest wielu. 
Mamy bowiem  drogi powiatowe, 
krajowe, gminne i osiedlowe. 

Należy mieć nadzieję, że z na-
staniem wiosny dziury w drogach 
szybko zostaną załatane a do tej 
pory nikt nie zerwie zawieszenia... i 
tak do następnej zimy. 

Jarosław Bzowy 

Aby uzyskać odszkodowanie  gdy uszkodzimy samochód:
Należy:
- wezwać policję na miejsce zdarzenia,
- przypilnować, aby sporządzono protokół,
- wypełnić wniosek o odszkodowanie (można pobrać ze stron interneto-

wych ZDM), określając rodzaj szkody (utrata zdrowia, uszkodzenie pojaz-
du),

- zgłosić się do zarządcy drogi.
- Jeżeli mamy aparat to  zrobić zdjęcie, które będzie dowodem w postępo-

waniu 
Warto pamiętać, że:
- rozpatrzenie pisma ma nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia,
- od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela można się odwołać, 
- na złożenie odwołania jest 30 dni,
- kierowca nadal niezadowolony z decyzji może skorzystać z drogi sądowej. 

Jarosław Bzowy 
Źródło: Rzeczpospolita

Ogłoszono już wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2011 
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. W tym roku zmieniła się formuła 
rankingu. Rozpoczęto klasyfikację „Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 
Ogólnokształcących”. Uwzględnia on wyniki z matur (60%), osiągnięcia 
w olimpiadach (30%) i rekomendację uczelni wyższych (10%). Dotych-
czasowy ranking uwzględniający tylko osiągnięcia w olimpiadach został 
nazwany „Rankingiem Szkół Olimpijskich”.

Sukces II LO
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie zostało sklasyfikowane na-

stępująco: „Ranking Szkół Olimpijskich 2011” - 6 miejsce w woj. zachodnio-
pomorskim i 111 miejsce w kraju. „Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólno-
kształcących” - 28 miejsce w woj. zachodniopomorskim.

info. redakcja

Mamy więcej miast
Z początkiem roku 2011 na mapie administracyjnej Polski przybyło pięć 

nowych miast – informuje za portalem Onet.pl  tygodnik Angora. Nowe 
miasta to: Wolbórz (woj. Łódzkie), Nowe Brzesko (woj. Małopolskie), 
Pruchnik (woj. Podkarpackie), Czyżew (woj. Podlaskie) oraz  Gościno po-
łożone w powiecie kołobrzeskim. O nadania praw miejskich mogą ubiegać 
się miejscowości, które spełniają szereg wymogów. Przede wszystkim licz-
ba mieszkańców musi przekraczać 2 tysiące, z czego ponad połowa musi 
być zatrudniona po za rolnictwem. Miejscowość musi posiadać także odpo-
wiednią infrastrukturę wodną i sanitarną. Ważna jest także działalność edu-
kacyjna i kulturalna. 

Jak  odnotowuje gazeta, w ciągu ostatnich 10 lat przybyło w Polsce 25 
miast. Łącznie w całym kraju jest ich obecnie 908. 

MS za M.K. Angora za www.onet.pl 

Organizatorzy   Szczecińskiego Music Fest. ogłosili konkurs na grafikę te-
gorocznej, 8 edycji imprezy. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. 

Przygotuj grafikę  
i wygraj pieniądze

Zasady są proste- organizatorzy cze-
kają na pomysły dotyczące plakatów, 
ulotek, banerów, innymi słowy iden-
tyfikacji graficznej dla całej impre-
zy. Prace, w formie plików jpg. Nale-
ży przesyłać na adres email:konkurs@
szczecinmusicfest.pl lub pocztą trady-
cyjną przez umieszczenie plików JPG 
na CDR i przesłanie na adres: Koncer-
ty.com, ul. Tytusa 14 A/1, 72-006 Mie-
rzyn z dopiskiem „Konkurs”, do końca 
stycznia 2011. Przesłane do konkursu 
prace muszą być przedstawione w ska-
li 1:1 w wersji wydruku. Autor najlep-
szego projektu otrzyma 800 zł w for-
mie honorarium autorskiego. 

Szczecin Music Fest (w skrócie 
SMF) jest pierwszym szczecińskim fe-
stiwalem prezentującym najważniej-
sze zjawiska współczesnej world mu-
sic (muzyki świata) i jazzu. Udział w 
festiwalu wzięło wielu znakomitych 
muzyków światowej sławy m.in.  Bu-
ena Vista Social Club, Cesaria Evora, 
Gotan Project, Angelique Kidjo, Salif 

Keita, Youssou N`Dour, Natasha Atlas 
czy Ofra Haza.  W tym roku Festiwal 
odbędzie się w dniu 1 kwietnia, tra-
dycyjnie na dziedzińcu Zamku Ksią-
żąt Pomorskich. Więcej informacji na 
stronie organizatora: www.szczecin-
musicfest.pl. MS
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 Autor rubryki: Janusz Roguski,  
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Karolina córka 
Małgorzaty Syldatk 
ur. 1.01.2011 
z Wyszomierza

Marcel syn Ewy i 
Sebastiana Źróbek 
ur. 7.01.2011 
z Nowogardu

Syn Beaty i Józefa 
ur. 3.01.2011 z 
Wołowca

Krzysztof syn Moniki 
i Sławomira ur. 
7.01.2011 
z Nowogardu

Aleksandra 
córka Magdaleny 
Wesołowskiej 
ur. 10.01.2011 
z Dębic

Agata córka 
Małgorzaty i 
Przemysława Bienias 
ur. 8.01.2011 
z Nowogardu

Oliwier syn Emilii 
Psuja ur. 12.01.2011 
z Bienic

Kacper syn Anny 
Golik ur. 5.01.2011 
z Koťciuszek

Paweł syn Ewy 
Rugała ur. 5.01.2011 
z Bielic

Piotr syn Magdaleny 
i Artura Połuch 
ur. 5.01.2011 z 
Rogowa

Anna córka Kamili 
i Sylwestra 
ur. 5.01.2011 z Błotna

Aleksandra siostra 
Moniki, córka Ewy i 
Andrzeja Januszonek 
ur. 6.01.2011 
z Nowogardu

Weronika Zofia córka 
Barbary i Krzysztofa 
Idziak ur. 6.01.2011 
z Taczały

Natalia córka Agaty i 
Piotra Kubackich 
ur. 6.01.2011 z Łobza

 Witamy wśród nas...

Jasełka
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie klasy I c pod opieką 

pani Barbary Bartoszyńskiej, przygotowali spektakl bożonarodzeniowy. 
Prawie cała klasa wcieliła się w role postaci biblijnych lub ludzi współ-
czesnych. Kulminacyjnym punktem Jasełek było powitanie Dzieciątka 
Jezus, którego przyjście na świat zjednoczyło wszystkich ludzi. W przedsta-
wieniu uczestniczyła również publiczność śpiewając popularne kolędy. Na 
zakończenie, nauczyciele I LO wykonali pastorałkę z dedykacją dla młodzieży. 
 

Wieści  
z I LO

Sport

Juliusz Cezar
Wreszcie doczekaliśmy się. Długo zapowiadana adaptacja sztuki Szek-

spira „Juliusz Cezar” miała swoją premierę w dniu 20 grudnia 2010 r. 
na deskach Nowogardzkiego Domu Kultury. Cała społeczność szkolna 
oczekiwała długo tego momentu, zatem wszyscy stawili się w tym dniu 
niemal w komplecie. Dramat wyreżyserował Michał Sokulski - nauczy-
ciel j. polskiego, a w postać Juliusza Cezara wcielił się Zbigniew Micha-
lak - nauczyciel matematyki. W pozostałych rolach wystąpili uczniowie 
liceum w przeważającej części płci męskiej. Dialogi aktorów uatrakcyjnił 
występ taneczny dziewcząt z klasy Ib. 

Kolejny sukces sportowców z I LO. 
W dniu 21 grudnia 2010 r. w ZSP w 
Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców 
o puchar Starosty Goleniowskiego. 
Drużyna I LO, pod opieką pana 
Łukasza Podemskiego wywalczyła I 
miejsce i tym samym awansowała do 
rozgrywek rejonowych.

W dniu 07 grudnia w I LO odbyły 
się zawody w siatkówce chłopców w 
ramach Ligi Szkolnej. W zawodach 

brały udział drużyny I LO, ZSP w No-
wogardzie oraz II LO w Nowogardzie. 

Wyniki spotkań:
I LO - II LO    2 : 1 
II LO - ZSP    0 : 2 
I LO - ZSP    1 : 2
Skład drużyny I LO: Maciej 

Grzejszczak, Mateusz Grzejszczak, 
Błażej Siuda, Bartek Machol, Jakub 
Jerzykowski, Rafał Podbiegło, M. 
Maciąg. 
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„... Świat po chorobie jest inny. Ale 
wcale nie gorszy. Trzeba nauczyć się 
nowej siebie,zmienić niektóre nawy-
ki i dietę, kupić nowe stroje. Kobieta 
po mastektomii jest nią nadal w 100 
procentach. I powinna korzystać ze 
wszystkiego, co podnosi komfort ży-
cia.(autor: Anna Ławniczak)

Jesteśmy organizacją, której głów-
nym celem jest pomoc kobietom do-
tkniętym nowotworem piersi, a tak-
że innymi chorobami onkologiczny-
mi. Do tego czasu na terenie naszego 
regionu kobiety  z problemem onko-
logicznym, po opuszczeniu szpitala 
pozostawały same. Niepewne swojej 
przyszłości, pełne ogromnych prze-
żyć psychicznych. W tej sytuacji ko-
biety po operacjach szukały się, aby 
wymienić wzajemnie doświadczenia 
i znaleźć w innej wsparcie. W odpo-
wiedzi na zainteresowanie tym pro-
blemem powstało Nasze Stowarzy-
szenie.

 Dnia 26.06.2009 r Stowarzyszenie 
zostało zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym i uzyskało oso-
bowość prawną. Każdej z Nas Ktoś 
kiedyś pomógł pozbierać się po szo-
ku wywołanym złowrogą diagnozą, 
okaleczającą operacją oraz obciążają-
ca chemio i radioterapią. Teraz same 
chcemy „spłacić zaciągnięty dług”, 
chcemy pomagać innym kobietom 
wstępującym dopiero na trudną dro-
gę zmagań z chorobą. Złowroga dia-
gnoza jaką jest rak piersi i inne cho-
roby onkologiczne, które dotykają 
kobiet, a w następstwie trudy opera-
cji i dalszego leczenia powodują ol-
brzymie zmiany w psychice i niejed-
nokrotnie załamanie się kobiet do-
tkniętych choroba.

     Możliwość korzystania z pomo-
cy psychologa w formie warsztatów 

, wykładów, terapii grupowej czy in-
dywidualnej-jest nieocenionym wiel-
kim krokiem w powrocie do zdro-
wia. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
wiadomym jest, że w pełni zrehabi-
litowana psychicznie kobieta szyb-
ciej powraca do zdrowia. Kobiety po 
przebytej chorobie zgłaszające się do 
Stowarzyszenia często są pozostawio-
ne same sobie i nie potrafią uporać 
się z ogromem napięć i stresów zwią-
zanych z chorobą, leczeniem,nową 
sytuacją w życiu. Często konieczne 
jest prowadzenie intensywnej, dłu-
gotrwałej terapii indywidualnej, aby 
chora mogła powrócić do normalne-
go funkcjonowania i potrafiła żyć da-
lej i walczyć z chorobą. Nieoceniona 
jest w tym momencie również reha-
bilitacja ogólnoustrojowa wspoma-
gająca powrót do zdrowia.

Zapewniamy naszym członkiniom:
1. Manualny drenaż i masaż limfa-

tyczny oraz bandażowanie wielowar-
stwowe-  wykonywane przez wykwa-
lifikowaną masażystkę

2. Ćwiczenia ogólnousprawniające 
w grupie oraz korzystanie ze sprzętu           
rehabilitacyjnego pod kierunkiem 
wykwalifikowanej rehabilitantki

3. Spotkania z psychologiem
   -grupowe
   -terapia indywidualna
Celem Stowarzyszenia jest repre-

zentowanie interesów kobiet z pro-
blemami onologicznymi między in-
nymi poprzez takie działania jak :

1. Prowadzenie rehabilitacji fizycz-
nej i psychicznej po zabiegach onko-
logicznych ułatwiających powrót do 
pracy zawodowej i życia rodzinnego

2. Włączenie się do wszystkich ak-
cji i na rzecz wczesnego wykrywania i 
leczenia chorób onkologicznych

3. Zaznajamianie społeczeństwa z 
problematyką  wczesnego wykrywa-

Stowarzyszenie kobiet z Problemami 
Onkologicznymi „LILA-rÓŻ”

nia raka piersi, leczenia i rehabilitacji
Wśród członkiń Stowarzyszenia 

znajdują się przeszkolone meryto-
rycznie ochotniczki.  Są to kobiety, 
które zostały przygotowane do pro-
wadzenia rozmów i wsparcia psy-
chicznego kobiet przed i po opera-
cji raka piersi.  Stowarzyszenie jest 
członkiem Federacji Stowarzyszeń 
Amazonek w Poznaniu oraz człon-
kiem Zachodniopomorskiej Unii 
Amazonek z siedziba w Szczecinie. 
W przyszłości Stowarzyszenie za-
mierza otworzyć filię w Dobrej, aby 
łatwiej dotrzeć do kobiet dotkniętych 
chorobą zamieszkujących obszar 
Gminy Dobra. Działalność Stowa-

rzyszenia odbywa się w lokalu-świe-
tlicy użyczonym Nam przez dyrekcję 
szpitala w Nowogardzie w każdą śro-
dę  od godz. 17 do 19 przy ulicy Woj-
ska Polskiego 7. Środki finansowe na 
prowadzenie działalności statutowej 
pochodzą ze składek członkowski-
ch,dotacji,darowizn i ofiarności pu-
blicznej.

Więcej informacji można uzyskać 
pod nr telefonu 519-721-202 lub na 
stronie internetowej www.lila-roz-
nowogard.ugu.pl

Serdecznie Zapraszam
Prezes Stowarzyszenia

Wiesława Kuś
Informacja własna 

1% dla Patrycji
Zwracam się z ogromną 

prośbą aby w tym roku pomóc 
Patrycji Jadwiżyc darując jej 
swój 1 proc. podatku. Patrycja 
w listopadzie 2010 r. skończy-
ła roczek i niestety jest chora 
na mukowiscydozę, która jest 
jedną z najczęściej występują-
cych chorób uwarunkowanych 
genetycznie. Przyczyną choro-
by jest wrodzony defekt powo-
dujący zagęszczenie śluzu, co 
prowadzi do zalegania gęstej 
wydzieliny, głownie w obrębie 
układu oddechowego (płuca) 
i w przewodach trzustkowych. 
Choroba w głównej mierze do-
tyczy układu oddechowego i 
objawia się przede wszystkim 
nawracającymi i przewlekły-
mi zapaleniami płuc i oskrze-
li, oraz zatok. Mukowiscydoza 
w chwili obecnej jest chorobą 
nieuleczalną.

Dzięki pieniądzom z 1 proc. będzie można zapewnić Patrycji odpowied-
nie leczenie, które umożliwi jej normalne funkcjonowanie. Aby przekazać 
1 proc. podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym poda nazwę fundacji. 
MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKO-
WISCYDOZĘ, oraz numer KRS 0000097900. Koniecznie w rubryce „in-
formacje uzupełniające należy wpisać: „Dla Patrycji Jadwiżyc”. Rubryka ta 
mieści się odpowiednio w pozycjach: poz. 133 w PIT-28, poz. 309 w PIT-
36, poz. 109 w PIT-36L, poz. 128 w PIT-37, poz. 62 w PIT-38. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć Patrycje w leczeniu i zła-
godzić skutki choroby. Rodzice Patrycji.      

Dodatkowo dla osób, które chcą bezpośrednio wesprzeć Patrycję po-
dajemy nr. konta do wpłacania darowizn: BPH S.A Oddz. Kraków 
36106000760000320001329248
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GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Warsztat samochodowy 
Wyszomierz 37  

naprawa zawieszeń układów 
hamulcowych, wymiany silni-
ków, ustawienia zbieżności, ka-
sowanie błędów - 667 819 934

Legalna praca 
w Niemczech 

(Hamburg) 
„Dom Spokojnej Starości” 

od dnia 1.05.2011 
zatrudni legalnie 

pielęgniarki i salowe 
do obsługi osób słabszych. 
Podstawa języka niemieckiego 

więcej informacji  
pod numerem kontaktowym 

00 49 157 795 225 27

Firma „WENA” w Kikorzach 

zatrudni pracownika 
przy produkcji okien z umiejęt-
nością okuwania o dużych kwali-
fikacjach. Kontakt 604  623  235 i 
608 367 664 lub biuro 91 39 25 880

Nowogardzie Forum Organizacji Pozarządowych zapra-
sza przedstawicieli wszystkich organizacji działających na te-
renie miasta Nowogard na spotkanie, które odbędzie się 27 
stycznia b.r. o godzinie 17 tej w lokalu przy ul.700-lecia 14a 
w siedzibie Zboru Chrześcijańskiego. (koło siedziby Związku 
Emerytów i Rencistów)Tematem spotkania będzie min. wy-
bór przedstawicieli do Komisji przyznającej środki na dzia-
łalność w 2011 roku, oraz inne sprawy organizacyjne. Z uwa-
gi na liczebność organizacji prosimy o wytypowanie po 1 
przedstawicielu z prawem głosu. Serdecznie zapraszamy.

 Członek Zarządu NFOP
 przew. Kom. Rewizyjnej

 Jadwiga Cichecka

Urząd Miejski w Nowogardzie 
przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym 

sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku 
wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.  

I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Nie dokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości 

skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń 

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-

cji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: 
„Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 
19.05.2008 r.

NABÓR DO IV EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „Z 
BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” TERMIN REKRUTACJI 
17.01. – 17.02.2011 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje projekt 
systemowy pn. „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Pro-
jekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integra-
cji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowany 
jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w 
partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej z tere-
nu powiatu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym do osób bezrobotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej a także osób niepełnosprawnych 
w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianej 
młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuń-
czo - wychowawcze. Celem ogólnym projektu jest poprawa do-
stępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawo-
dowo w tym niepełnosprawnych, usamodzielnianych wycho-
wanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do pie-
czy zastępczej w powiecie goleniowskim. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych form 
aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecz-
nej.

Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W styczniu 2011 roku rozpoczyna się nabór do IV 
edycji projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik socjal-
ny projektu PO KL Anna Baran.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl, www.ops.nowogard.pl

Rozpoczęcie kursu 19 stycznia 2011 r. g. 16.00
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SPrZEDAM 
MIESZkANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

SZYBY SAMOCHODOWE 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

ZWrOT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 91 39 27 479

F.H.U. „DAR-BUD”

Odśnieżanie 
Telefon: 694 455 280

Mieszkanie
do wynajęcia

3 pokojowe 
w centrum miasta

tel. 509 528 688

Udostępnię 
salon fryzjerski 

do samodzielnej 
pracy 

Tel. 607 407 240

PRASOWANIE
szybko, tanio. 

Odbiór, dowóz.
Tel. 600 311 840
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• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickie-
go w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogar-
du 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym remoncie 
ze względu na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być mieszkanie 
do remontu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 
39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamkowej, 
3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
- okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, J. 
Pawła II, tel. 605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch działek o łącz-
nej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan zagospoda-
rowania terenu, inwestycyjna, 1 ogrodzona, 
droga asfaltowa, centrum miasta, 800 m od 
głównego skrzyżowania, 35 PLN netto m2, Tel:, 
660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Stargard, 
rolna z przeznaczeniem na budownictwo szere-
gowe i jednorodzinne, plan zagospodarowania 
terenu, pow. 26831 m2, w całości 20 PLN, po po-
dziale 45 PLN m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smoczaku, 
pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, plan zagospo-
darowania teren, przylega do nowego cmentarz, 
droga asfaltowa, 35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 125 
m przy ulicy 5-go Marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie – 608 302 040 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do kwoty 
140 000, tel: 608 302 040

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, 
cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum 
miasta. Tel: 510 026 866, po godz. 18:00

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na mniejsze. 
665 562 511

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z projektem 
nowoczesnego energooszczędnego domu, po-
zwolenia na budowę w willowej dzielnicy Gryfic. 
Atrakcyjna cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam lokal handlowy położony na 
działce 490 m2 Nowogard ul. 3-go Maja, Tel. 
503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia przy ul. Leśnej, 
605 402 134; 669 973 818

• Pilnie wynajmę lub sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe w centrum. 0049 511 8997 16 24; kom. 
+49 157- 761-710-96

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 58 
m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Wydzierżawię kiosk handlowy na Placu Wolno-
ści; 606 998 623

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe na ul. Zamko-
wej, 667 094 079

• Wynajmę stanowisko dla manicurzystki w zakła-
dzie fryzjerskim Nowogard; 91 39 23 540

• Szukam garażu do wynajęcia na Osiedlu Bema, 
886 594 507

• Sprzedam garaż. Zamkowa. 607 816 180

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje centrum miasta. 
601 090 079

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, umeblo-
wane, 601 724 492

• Działka budowlana, Wojcieszyn, 650 m2. 
Dzwonić po 15-stej, Tel. 533 202 023

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w centrum 
Nowogardu. 51 00 26 866 po 18-stej.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, ul. Ks. Racibora I, 
Tel. 693 128 117

• Sprzedam lub wynajmę lokal handlowy na ul. 
Warszawskiej 60 m2; Tel. 603 118 286.

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remon-
cie, doskonała lokalizacja, spokojna okolica, 
sprzedam lub wynajmę, tel. 604 427 427

• Wynajmę garaż- 508 993 318

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe przy ulicy 
Kowalskiej te. 661 923 610

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel 
661 510 846

• Szukam do wynajęcia 2 pokojowego mieszka-
nia. 604 161 169

• Zamienię własnościowe M-5 na dwa mniejsze. 
604 161 169

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe własnościowe. 
607 488 128

• Sprzedam nowy domek drewniany ogrodo-
wy z dachem dwuspadowym. Wymiary 3m x 
4m=12m2. Więcej informacji pod nr 504 118 857 
lub 501 418 957 po 15. Cena 5 500 PLN zł

• Sprzedam kawalerkę 32 m2. 600 368 810

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem. Cena do uzgodnienia”  tel: 
604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 607 083 
845

• Sprzedam mieszkanie + garaż na ul. Zielonej 58 
m2, 3 pokoje, własne CO po generalnym remon-
cie, Tel. 692 027 501

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 2, warunki 
zabudowy. Cena 50 000’ 694 521 787

• Zamienię własnościowe 3 pokojowe mieszkanie 
58 m2 IV piętro na mniejsze własnościowe 2 po-
kojowe na parterze, Tel. 697 665 791

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogardzie; 
606 399 633

• Wynajmę mieszkanie, nowe umeblowane 1km 
od Nowogardu, 606 106 142

• Wynajmę pokój osobie niepalącej. Tel. 
798 282 886 

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej Tel. 
508 948 888

• Wynajmę mieszkanie M3 w Centrum Nowogar-
du. 607 420 272

• Wynajmę mieszkanie firmie; 660 315 662

• Pilnie sprzedam dom w Nowogardzie; 91 39 
21 603; 663 748 230

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i cztero-
pokojowe- 508 309 880

• Boh. Warszawy- działka 1.12 Ha za piekarnią, ko-
mercja, zabudowa ok. 20 zł/m2 660 206 833

• Sąpolnica 5 km od Nowogardu działka 2500 m2 
pod zabudowę przy szosie 17 zł/m2 783 534 677

• Połowa domu k/Dobrej 70 m2 z działką 1100 m2 
remont 57 000; 501 307 666

• Mieszkanie na wsi k/Golczewa 45 m2, 2 pokoje 
kuchnia, łazienka, bezczynszowe, ogród jezioro 
po remoncie 77 000. 889 133 882

• Ziemię rolną w obrębie Mieszewo tanio sprze-
dam. 502 103 432

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY W 
NOWOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 14 
( OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 691125617.

• Wynajmę piekarnię; Piekarnia – Cukiernia w 
miejscowości Dębice k/Maszewa (Zachodnio-
pomorskie). W skład piekarni wchodzą nastę-
pujące  pomieszczenia: Hala produkcyjna, po-
mieszczenie cukiernicze, magazyn mączny, 2 
magazyny na produkty pomocnicze, ostygalnia; 
hala wydawcza produktów gotowych, biuro, 
pomieszczenie socjalne - szatnia, prysznice i wc. 
Obiekt wyposażony do produkcji; kompletnie 
(nowy piec Wulkan na olej z komorą garowni-
czą). Wszystkie media. Piekarnia położona jest 
przy drodze krajowej Nowogard – Stargard 
Szczeciński. Wjazd z dwóch stron, plac manew-
rowy, obiekt ogrodzony. Kontakt: 913920334, 
kom.887467309

MOTOrYZACJA

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Rover 
serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny me-
talik, przeb. 136900 km, 08/2006, książka ser-
wisowa (serwisowany w ASO Opel kozłowski 
- faktury), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, opo-
ny zimowe. Zadbany po dużym przeglądzie. 
Cena 41 500 zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 1997 r., stan 
obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 2- 
795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 510336324

• Sprzedam VW Passat B5. 1,8B 1998 r. 608 697 092.

• Opel Astra II Kombi 1.6 benzyna 2001 r. bez-
wypadkowy z salonu. Stan bardzo dobry 
506 499 935

• Sprzedam 4 opony zimowe 175-65-14 na fel-
gach stalowych, cena 380 zł. 607 289 885

• Kupię VW Passat Kombi diesel- 665 541 960

rOLNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 50 140.

• Sprzedaż byczka i jałóweczki, Żabówko 18, Tel. 
605 092 517.

• Sprzedam koguty rasy AUSTRALORPS i koguty 
rasy mieszanej, 886 507 813

• Kupię silnik elektryczny o mocy od 4 KW do 7,5 
KW- 665 602 571

• Sprzedam ziemniaki bryza. Olchowo 21; 91 39 
21 595

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 
91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Zespół muzyczny ACOrD – oprawa muzyczna 
wesel, zabaw i innych imprez okolicznościo-
wych. www.zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kAJ – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkuren-
cyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 55 
33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INfOrMATYCZNE– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, 
szybko.

• DUr – DACH, pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWArIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

www.extradom.net.pl

ZAPrASZAMY DO NASZEGO BIUrA

NOWOGArD,
 UL. 3 MAJA 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
Licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

Mieszkania w Nowogardzie na sprzedaż:

ENTER LAPTOP
 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGARD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEL. 795 648 748

kAWALErkI                                                         nr oferty

Okolice Nowogardu 30 m2, parter  49 000 zł     EX461899623 
Nowogard  24 m2, parter  78 000 zł      EX401721392  

MIESZkANIA 2-POkOJOWE

 53m2, I piętro  cena:156 100 zł         EX337128728 
42m2, parter  cena:125 800 zł     EX338939242 
57m2, IV piętro  cena: 175000 zł  LN300204442
62 m2, parter  cena: 168 500 zł     EX404750423  
44 m2, poniżej parteru  cena:102 000 zł EX339899400 

MIESZkANIA 3-POkOJOWE

68m2, II piętro  cena: 206 000 zł     EX408081106 
67m2, II piętro  cena: 188 000 zł EX332909317  
62m2 II piętro  cena: 160 000 zł EX306590087 
70m2, IV piętro  cena: 195 000 zł EX303421011 
66 m2, II piętro  cena: 188 000 zł  LN309349280 
100m2, trzy-poziomowe  cena 210 000 zł LN257794449 
61 m2, II piętro  cena: 207 320 zł    EX409318367 
66 m2, IV piętro  cena 156 000 zł EX331627842 
69 m2 IV piętro  cena 180 000 zł      EX252497034 
57 m2, I piętro  cena 181 400 zł      EX402504897 

MIESZkANIA 4-POkOJOWE

77m2, II piętro  cena 237 400 zł EX408172025 
67m2, I piętro  cena 186 000 zł   EX302531661  
68m2, IV piętro  cena 180 000 zł LN257791579 
68m2, IV piętro  cena 167 000 zł   LN257787699 
68m2, I piętro  cena 195 200 zł      EX404179123 

pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 91 39 
72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, stro-
pów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 692 562 306

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK- 
607 092 509

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• remonty, glazura, terakota, szpachlowanie, 
malowanie, tapetowanie, regipsy, panele, z 
15 letnim stażem w Niemczech. 784 188 147

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Glazura terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515.

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Profesjonalne odśnieżanie dachów tanio- 
791 111 749

• Odśnieżanie dachów- 785  931  513; 91 39 
11 153

• Korepetycje, matematyka- 505 793 280

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• OrGANIZOWANIE kULIGÓW kONNYCH- 
607 739 866

• Nauka gry na keyboardzie oraz akordeonie 
u dyplomowanego muzyka. Tel. 507 524 047. 
www.lukasband.pl

• MEBLE NA WYMIAr. TANIO I SOLIDNIE; TEL. 
697 786 967

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Monster garaż – naprawa samochodów i 
motocykli. Tomasz Pietrzak, Lestkowo 9 tel. 
506 132 449; godz. Otwarcia pon. – sob. 10-18  

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne remonty ła-
zienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 517 424 826

• Elektryczne instalacje. Centralne ogrzewanie, 
prace dachowe do 30% taniej. 506 323 560

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowa-
nie, malowanie. 662 678 895

• korepetycje z języka niemieckiego- 665 541 
960

PrACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852018; 601 759 797

• Zatrudnię elektryka i pracownika do prac wy-
kończeniowych. 723 432 323

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch 
języków obcych szuka pracy opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w Niemczech, 
724 080 139

• Poszukuję opiekunki do dzieci 606 998 623

• Szukam pracy w charakterze sprzątaczki. 
880 308 176

• Podejmę pracę (stażową)- 880 308 176

• Poszukuję fachowców murarzy i glazurnika, 
662 678 895

• Zatrudnimy stażystkę do pracy biurowej. Wyma-
gania: wykształcenie średnie, znajomość obsługi 
komputera, kontakt: 667 800 245; 91 39 25 275.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-
goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, trans-
port. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- england; 
Duży wybór, pełna rozmiarówka. Targowisko 
miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- tygodniowe- 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata, 
matka z rodowodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KASIA”, kolor 
buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 18 621

• Oddam kuchenkę gazowa z piekarnikiem elek-
trycznym- 697 086 561

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i 
porąbane- 603 353 789

• Oflisy tartaczne na opał (wysuszone), pocięte w 
klocki. Sprzedam, dowóz gratis. Tel. 514 740 538

• Sprzedam czyściwo, 693 925 093

• Przyjmę do komisu dziecięcego w Nowogar-
dzie artykuły dziecięce i sprzęt dziecięcy. Tel. 
784 265 088

• Tanio sprzedam pralkę i wirówkę. 507 228 736
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Do wynajęcia  
pomieszczenie 
po sklepie komputerowym 

(były Komputronik) 
I piętro, pod działalność 

gospodarczą, biurową 
lub handlową

Tel. 509 250 996
ŻYCZENIA

CHOINKA W DĄBROWIE
Już tradycyjnie „Choinka w Dąbrowie” w tym roku odbyła się 8 stycznia. 

Na choinkę zaprosiliśmy zespół „Clerboyz” ze Szczecina, który umilił część 
artystyczną prawie godzinnym koncertem i zabawą z dziećmi. Występ był 
czymś nowym bo grali klerycy i to w sutannach, ale myślę, że występ został 
przyjęty pozytywnie sądząc po oklaskach i bisie. Po występie na salę przybył 
św. Mikołaj rozdawał prezenty nie tylko dla dzieci. Byli też tacy co dostali w 
prezencie rózgę. W czasie całej imprezy można było skosztować ciasta wła-
snych wypieków, napić się kawy i herbaty. Jako organizatorzy dziękujemy 
bardzo serdecznie naszym niezawodnym Paniom, które upiekły wspania-
łe ciasta.

Współorganizatorami choinki była Rada Sołecka, Stowarzyszenie Miesz-
kańców Dąbrowy „DĄB” oraz Rada Kościoła w Dąbrowie.

Sołtys 
Zbigniew Florkowski
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkAkupon - 14.01

APEL
Skończmy biadolić! 
Resztę biadoleń 
Zachować dla 
Przyszłych pokoleń. 

CZAPLA 
Wybierała się nad morze czapla,
Że je spali, tak w koło papla i papla.
Błyskawicy lotem 
Obiegła świat wieść o tym. 
Strach zdjął mieszkańców Neptuniego władztwa.
Całe stada morskiego uciekają ptactwa, 
A z lasów się zwierzęta zbiegają co żywo 
Aby zobaczyć dziwo, 
Jak czapla zapali nie zgłębione tonie 
I jak ocean zapłonie.
Głosiły nawet słuchy śród skrzydlatej rzeszy, 
Że  chmara pieczeniarzy przed wszystkimi spieszy 
Z łyżkami na brzeg  morza, aby rybnej zupy 
Takiej skosztować, Jaką nigdy za odkupy 
Najhojniejszy dzierżawca nie raczył swych gości. 
Tłok! Nikogo czekanie przydługie nie złości, 
Każdy w milczeniu na przód podziwia już cud,
Oczy w morze wlepiwszy: i czasem, u wód 
Ktoś bliżej stojąc, szepnie: „Kipi! Zaraz się zapali!” 
Nic z tego. Ani śladu ognia w morskiej fali. 
Czy chociaż wre przynajmniej? Nawet i to nie!
I czym, że się skończyły wielkie zapowiedzi? 
Widząc, że z podpaleniem morza coś jest źle
I, że się na próżno biedzi, 
Czapla, pełna wstydu w te pędy umknęła.
Nie chcę nikogo wytykać palcami, 
Leć się nie trzeba swymi zamiarami 
Chwalić zawczasu, nim przyjdzie do dzieła. 

TANkOWANIE 
Jeszcze kilka krotne 
Paliwa podwyżki – 
A taniej będzie do baku
Wlewać szkocką whisky. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 7.01 – „PORA NA 
BALE” nadesłali:

Krystyna Wojtkiewicz Krystyna Tretiak, Konrad 
Słomski, Jadwiga Maknia, Maria Gortat, Elżbieta 
Lewandowska, Tadeusz Salamoń, Zbigniew 
Dymek, Teresa Januszonek, Cecylia Furmańczyk, 
Jerzy Siedlecki, Janina Grudzińska, Danuta 
Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, An-
drzej Leszczyński, Ewa Skowrońska, Zbigniew 

Szeremeta, Bogdan Krystkiewicz, Józef Kochelski

Prenumeraty na miesiąc Luty wylosowali: 
Konrad Słomski z Lestkowo 
Barbara Bartosik z Nowogardu
Elżbieta Lewandowska z Nowogardu 

Gratulujemy!!! 

Prosimy o czytelne wypełnianie kuponów! 
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roZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

TELEFoNY

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

re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

rEGULArNA LINIA MI krO BU SO WA SErOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia METrO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGArDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

PrZEWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYk - Linia regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

MISTrZOSTWA   
NOWOGArDU  
W "BILArD"

Dnia 22 stycznia 
(SOBOTA) o godzinie 

17:00 odbędzie się 

Turniej w  Bilarda 
o Mistrzostwo 
Nowogardu.

Turniej odbędzie się w Pubie 
"PASADENA" ul .Warszawska 9

(pod  "Biedronką")
Przyjmujemy zapisy  do 19-

go stycznia  w Pubie  wpisowe  
15.00 zł

Organizatorem Mistrzostw 
jest klub sportowy "Bosman 
Nowogard", którego członkowie  
grają  w Polsce  i za granicą.

Anna  Protas

kino „Orzeł”
POGRZEBANY

14.01.2011 godz. 19:00
15.01.2011 godz. 19:00 
16.01.2011 godz. 19:00  
USA 2010, thriller - 95 min,
12 zł, od lat 15 

SKRZYDLATE 
ŚWINIE 

21.01.2011 godz. 19:00
22.01.2011 godz. 19:00
23.01.2011 godz. 19:00  
Polska 2010, komedia - 99 

min
12 zł, od lat 15
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NAJSKUTECZNIEJSI STRZELCY 
W RZUTACH ZA 2 PKT 

DAWID MUSIALSKI                -  54 PKT ( GIM NR 1 GOL)
DAMIAN BANACHEWICZ     -  48 PKT ( GIM NR 1 GOL)
GRZEGORZ FELBUR              -   27 PKT ( GIM NR 1 GOL)
DAMIAN  IWANIUK               -   22 PKT( GIM NR 2 GOL)
DAWID GAJEWSKI                  - 16 PKT ( GIM NR 2 GOL)
CEZARY GRYGIEL                  - 16 PKT ( GIM NR 3 NOW )
PRZEMYSŁAW GALUS          - 16 PKT ( GIM OSINA )
DAMIAN BARANOWSKI        - 13 PKT( GIM NR 3 NOW )
MARCIN KOŻYBSKI               - 10 PKT ( GIM OSINA )

NAJSKUTECZNIEJSI  
W RZUTACH ZA 3 PKT 

GRZEGORZ FELBUR              3 TRAFIENIA ( G-1 GOL)
CEZARY GRYGIEL                 2 TRAFIENIA ( G-3 NOW)
PATRYK OTRZĄSEK              1 TRAFIENIE ( G-4 GOL)
ŁUKASZ ŁYDZIŃSKI             1 TRAFIENIE  ( G-3 NOW)
DAMIAN  MAKOSZ                1 TRAFIENIE  ( G OSINA )

TABELA 
1.  GIMNAZJUM NR 1 GOLENIÓW      2
2.  GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW                2
3.  GIMNAZJUM MASZEWO                           2     
4. GIMNAZJUM  NR 3 NOWOGARD              2   
5. GIMNAZJUM  OSINA                                   1
6.  GIMNAZJUM KLINISKA                            1 
7.  GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD              1 
8. GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW                  1                

WYNIkI SPOTkAŃ 
GIMNAZJUM 1 GOLENIÓW   -  GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW           149 – 11      
 GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW  -  GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD   70 -6                                                                                                      
GIMNAZJUM 3 NOWOGARD   - GIMNAZJUM OSINA                             42 - 33                                                                                                            
GIMNAZJUM MASZEWO    -   GIMNAZJUM KLINISKA                          18 - 9

IV EDYCJI POWIATOWEJ 
LIGI GIMNAZJALNEJ 
kOSZYkÓWkI  
- MEMOrIAł  
ArTUrA DECA

fundacja  
Marcina 

Gortata objęła 
patronatem 

PLGk -  
Memoriał  

Artura Deca 

GIMNAZJUM NR 1 GOLENIÓW

GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD

GIMNAZJUM NR 3 NOWOGARD

GIMNAZJUM OSINA
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SkÓrOMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

KOMIS DZIECIĘCY 
W NOWOGARDZIE PRZYJMIE:

	Wózki
	Leżaczki 
	Foteliki samochodowe
	Maty
	 Inne akcesoria dziecięce

Telefon  784 265 088
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 5

Czytaj s. 2

Czytaj s. 11

Firma HURTPOL 
poszukuje specjalistów 
do  Biura Obsługi Klienta 
Wymagamy:
- preferowane wyższe techniczne 
- doświadczenie w branży instalacyjnej i 
grzewczej min. 5 lat 
- komunikatywność i dobra organizacja pracy 
- doświadczenie w obsłudze klienta B2B, B2C 
- znajomość obsługi komputera 
- prawo jazdy kat. B 
- Mile widziana znajomość rynku inwestycyj-
nego

Oferty: ul. Młynarska 1a lub  
kadry@hurtpol.pl

Skradziono  
dokumenty 

wraz z pieniędzmi w punkcie opłat „Biedronka” 
na nazwisko Marian Kwiatkowski, za zwróce-
nie portfela wraz z zawartością przewidziana 
nagroda. Telefon kontaktowy 662 310 121.

Geo-Gis-Projekt spółka z o.o. 

zatrudni  
geodetów, asystentów 

geodetów i pomiarowych
Kontakt i szczegóły 

biuro@geogisprojekt.pl lub 
tel. 601500090

reklama reklama reklama

reklama

No i (nie) wyszło... 

Czytaj s. 3

Samobójstwo 
w Wołowcu

Otwarcie 
domu 
dziecka 
w Nowogardzie

Od mieszania 
w garnku, 
zupy nie 
przybędzie



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 5 (1940)

Kronika policyjna 

Łatają...

...więcej łat niż „zasadniczej jezdni”.

10.01 – Poniedziałek 
Godz. 08: 15 – Pracownik sklepu 

„LIDL” powiadomił policje o ujęciu 
sprawcy kradzieży, którym okazał się 
nieletni. Dokonał on kradzieży dez-
odorantu. Sporządzono wniosek do 
Sądu dla nieletnich 

10: 55 – Zgłoszenie przez właści-
ciela zakładu produkcji betonu o 
kradzieży urządzeń do produkcji be-
tonu.

12: 25 – Kradzież paliwa na stacji 
ORLEN, gdzie sprawca został roz-
poznany na monitoringu. W wyni-
ku działań operacyjnych policjantów 
sprawca został ustalony. Sprawa zo-
stanie skierowana do Sądu Rejono-
wego. 

14: 50 – Zderzenie na ul. Młynar-
skiej poza drogą publiczną dwóch 
pojazdów, gdzie sprawca jednego z 
nich został pouczony przez policjan-
tów. 

11.01 – Wtorek
Godz.10: 30 Kradzież elektrona-

rzędzi z pojazdu zaparkowanego na 
ul. Bankowej 

12: 15 – Interwencja policji na ul. 
Zamkowej, gdzie właściciel pojazdu 
mył samochód w miejscu niedozwo-
lonym. Zastosowano pouczenie. 

13: 35 – Kradzież sklepowa w Net-
to, gdzie sprawca ukradł artykuły 
spożywcze. Po zatrzymaniu został 
sporządzony wniosek do Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie. 

14: 35 – Kradzież pieniędzy oby-
watela narodowości romskiej w za-
kładzie fryzjerskim podczas wyko-
nywania usługi przez pracownicę 

19: 25 – Kradzież sklepowa w IN-
TERMARCHE, gdzie sprawca został 
zatrzymany i następnie przekazany 
policji, która skierowała wniosek do 
Sądu Rejonowego w Goleniowie 

12.01 – środa 
Godz. 03: 00 – Patrol policji RD po 

zatrzymaniu kierującego stwierdził, 
że nie ma on aktualnego ubezpiecze-
nia OC. W wyniku zaistniałych fak-
tów sporządzono informacje do fun-
duszu ubezpieczeniowego.

11: 30 – Kradzież z włamaniem do 
kontenera na terenie betoniarni w 
miejscowości Długołęka, gdzie zo-
stały skradzione elementy transfor-
matora i kable.

17: 45 – Usiłowanie kradzieży pa-
liwa na stacji ORLEN, gdzie spraw-
ca został spłoszony i wyniku szybkiej 
interwencji policjantów zatrzymany 

20: 35 – Kradzież paliwa na stacji 
HL, gdzie sprawca skradł paliwo na 
kwotę 270 zł. W wyniku szybkiej in-
terwencji we współpracy z policjan-
tami Posterunku w Płotach sprawcy 
zostali ujęci. 

13.01 – Czwartek 
Godz.12: 30 - Wykroczenie doty-

czące usiłowania kradzieży drzewa z 
pasa drogowego z drogi Nowogard- 
Truskolas. Zgłoszenie przyjęto od 

Pracownika Zarządu Dróg Powiato-
wych 

13: 10 – Przy ul. Leśnej doszło do 
kolizji dwóch pojazdów, gdzie jeden 
z kierowców nie zachował należy-
tej ostrożności w trakcie cofania. Po 
przybyciu policjantów i wyjaśnieniu 
zdarzenia został nałożony mandat 
karny na jednego z kierowców. 

15: 10 – Kradzież sklepowa w mar-
kecie Biedronka na ul. Boh. War-
szawy, gdzie sprawca ukradł zupkę 
chińską o wartości 0, 65 groszy. Po-
licja skierowała wniosek o ukaranie 
do Sądu Rejonowego w Goleniowe. 

19: 00 – Policjanci w czasie kon-
troli drogowej ujawnili w pojeździe 
zatrzymanego kierowcy narkotyki 
w postaci marihuany. Postępowanie 
będzie wyjaśniane.

21: 55 – Ujęcie sprawców kradzie-
ży drewna opałowego z terenu pose-
sji. Sprawcy ukarani zostali manda-
tem karnym. 

14.01 – Piątek 
Godz. 04: 08 – Pracownik ochrony 

ujawnił kradzież 3 laptopów w skle-
pie MEDIA-EKSPERT.

06: 45 – Zatrzymanie nieletniego 
uciekiniera z Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego, gdzie następnie 
został on przekazany dyrekcji. 

12: 25 – Zgłoszenie oszustwa przez 
osobę, która dał się oszukać fałszy-
wemu przedstawicielowi telewizji 
„CYFRA PLUS „ 

16: 35 – Kradzież kosmetyków w 
hurtowni „NATURA”, gdzie spraw-
cy ukradli kosmetyki do koszyka fir-
mowego a następnie oddalili się w 
nieznanym kierunku

20: 50 – Kradzież butelki wódki 0, 
7 w sklepie „Biedronka” gdzie spraw-
ca został zatrzymany i ukarany man-
datem karnym

15.01 – Sobota 
Godz.09: 40 – Uszkodzenie mienia 

w postaci wybicia szyby na ul. Boh. 
Warszawy

12: 00 – Kradzież roweru typu 
„składak” koloru wiśniowego na ul. 
Cmentarnej 

16: 40 – W czasie kontroli drogo-
wej policjanci ujawnili, że kierują-
cy miał aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów, za co odpowie przed Są-
dem Rejonowym w Goleniowe. 

23: 50 – Wybicie szyby w gablo-
cie ogłoszeniowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury. 

16.01 – Niedziela 
Godz. 01: 50 – Zatrzymanie nie-

trzeźwego kierującego na ul. 3 Maja, 
który w wydychanym powietrzu po-
siadał 0, 5 promila alkoholu 

14: 25 – Kradzież na ul. Osiedlo-
wej kołpaków samochodowych z 
pojazdu zaparkowanego przed blo-
kiem.

Opr. Jarosław Bzowy 

Samobójstwo  
w Wołowcu

W ubiegły wtorek, tj. 11 stycznia br.,  w miejscowości Wołowiec młody 
mężczyzna popełnił samobójstwo. Prawdopodobną przyczyną tego tragicz-
nego aktu desperacji był zawód miłosny. Policja wykluczyła udział osób trze-
cich w zdarzeniu. W związku z tym, nie wszczęto działań mających  na celu 
ustalenie potencjalnych sprawców samobójczej śmierci młodego człowieka 
- poinformował komendant nowogardzkiej policji kom. Leszek Nowak.

Jarosław Bzowy 

Czytelnicy alarmują
Chciałbym zwrócić uwagę na wielką dziurę, znajdująca się na drodze 

krajowej nr 6.
Konkretnie na ulicy 3 maja 

przy głównej bramie do za-
kładów biopaliw REM (byłej 
„krochmalni”). Dziura za dnia 
nie jest aż tak groźna, ponie-
waż na środku jezdni znajduje 
się dodatkowy pas co umożli-
wia jej omijanie.

Niestety w nocy, niektó-
rym kierowcą zdarza się w nią 
wpaść, co w przypadku cięża-
rówek powoduje hałas i pewne 
zagrożenie.

Na dnie dziury widać kocie 
łby, dziura ma długość samo-
chodu osobowego. W załącz-
niku umieściłem 3 zdjęcia. 

Przemysław Olejnik 
mieszkaniec Nowogardu
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reklama

SPrzedam 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

ładowarkę 
mechaniczną na ciągnik ursus_385 

z zapasową łyżką

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

No i (nie) wyszło... 
W poniedziałek otwarto oferty 

na modernizację nowogardzkiego 
szpitala. Najtańsza aż o 3 mln 376 
tys. zł. przekracza zakładany przez 
gminę koszt inwestycji.  

Otwarcie ofert odbyło się w sali 
posiedzeń Rady Miasta. Dokładnie 
o godz. 11 przewodnicząca komisji 
przetargowej Agnieszka Biegańska-
Sawicka przystąpiła do otwarcia 
kopert złożonych przez firmy ubie-
gające się o wykonanie inwestycji. 
Najtańszą ofertę złożyła bydgoska 
firma BUDOPOL – 22 mln 876 tys. 
647 zł. Wrocławskie przedsiębior-
stwo WROBIS za wykonanie robót 
zaproponowało 23 mln 308 tys. 501 
zł. Najdroższą cenę złożyła firma 
SKANSKA. Warszawska spółka za 
wykonanie inwestycji żąda od gminy 
24 mln 352 tys. 770 zł.

Wszystkie oferty zdecydowanie 
przekroczyły sumę 19 mln 500 tys. 
zł. Właśnie tyle pieniędzy władze 

Nowogardu chcą pozyskać z emisji 
obligacji, by zmodernizować szpital. 

- Ciężko będzie wykonać tak wielki 
zakres robót za kwotę 19 mln 500 tys. 
zł. Teraz władze miasta wyjścia mają 
dwa. Pierwsze to ogłoszenie drugiego 
przetargu. Kolejne ty dołożenie przez 
Radę Miasta brakującej kwoty 3 mln 
376 tys. zł. Myślę, że ciężko będzie 
zrealizować tak dużą inwestycję za 
proponowaną przez miasto kwotę. 
Może się okazać, że inwestycja będzie 
kosztować jeszcze drożej. W jej trakcie 
możemy przecież spotkać się z robo-
tami, których nie ujęto w kosztorysie, 
a ich wykonanie będzie niezbędne do 
wykonania inwestycji – skomentował 
przedstawiciel firmy WROBIS.  

Podczas otwierania ofert obecny 
był także dyrektor szpitala Kazimierz 
Lembas, który w trakcie odczyty-
wania ofert cenowych minę miał 
nietęgą: - Jestem zaskoczony. Spo-
dziewałem się, że będzie taniej. Tym 

bardziej, że kosztorys nie obejmuje 
wykonania prac związanych z budo-
wą lądowiska dla śmigłowców. Nie 
wiem, co będzie dalej. Teraz burmistrz 
powinien zwołać spotkanie z ludźmi 
odpowiedzialnymi za modernizację 
szpitala. Myślę, że należy ogłosić nowy 
przetarg i złagodzić jego warunki. Na 
dziś dokładnie ich nie znam, bo do-
wiedziałem się o nich z prasy.

Według dyrektora Lembasa w 
czwartek ma dojść do spotkania ta-
jemniczej komisji ratuszu. Co dziwne 
sam Robert Czapla wczoraj o godz. 
14 nic na temat zebrania jeszcze nie 
wiedział. Jak burmistrz skomentował 
otwarcie ofert?

- Ciężko komentować. Oferty wpły-
nęły takie jak widać. Trzeba będzie 
się zastanowić, co robić dalej – nie? 
O czwartkowym spotkaniu pierwsze 
słyszę. Niczego takiego nie zwoływa-
łem. Rozwiązania są dwa. Albo Rada 
Miejska dołoży brakujące pieniądze i 

zrealizujemy te zadanie. Albo siadamy 
powrotem do projektu i wycinamy z 
niego wszystkie te elementy, które nie 
mają wpływu na kontrakt z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Jeżeli w 
projekcie są elementy inwestycyjne, 
które nie mają wpływu na podpisanie 
kontraktu z NFZ. Chciałbym spotkać 
się z dyrektorem szpitala i z dyrekto-
rem miejskiego Wydziału Inwestycji 
i omówić dwa rozwiązania. Dziś nie 
przesądzam, która wersja zostanie 
przyjęta – twierdzi Czapla.         

Przypomnijmy, że gmina musi 
zmodernizować szpital do końca 
2012 r. Jeśli placówka zdrowotna nie 
spełni do tego czasu europejskich 
wymogów to będzie musiała zostać 
zamknięta. Gmina planuje sfinanso-
wać modernizację emitując 19,5 mln 
zł. obligacji. W konsekwencji stanie 
na granicy możliwego zadłużenia, 
którego wartość nie może przekro-
czyć 60 proc. względem budżetowych 
dochodów.

Dzisiejsze otwarcie ofert stawia pla-
nowaną modernizację pod niemałym 
znakiem zapytania.  

red.

Nie kwestionuję modernizacji szpitala. Natomiast postępowanie w 
sprawie modernizacji władz miasta i placówki budzi już spore wątpliwo-
ści. 

W poniedziałek stało się to, 
co przewidywaliśmy w ostatnim 
wtorkowym wydaniu „Dzienni-
ka”. Wszystkie przetargowe oferty 
są znacznie droższe niż zakładane 
przez władze 19,5 mln zł. pozyskane 
z emisji obligacji. Tekst „Kogo spa-
rzy efekt szklarni” okazał się nieste-
ty proroczy. Niestety, bo każdy roz-
sądny nie kwestionuje modernizacji 
nowogardzkiego szpitala. Wątpliwo-
ści pozostawiają jednak czynione od 
kilku lat działania władz miasta i dy-
rekcji placówki.

Gdy przyjrzeć się im bliżej, to 
ewidentnie widać, że modernizacja 
kosztować będzie więcej niż ciągłe 
zaręczenia.  Pierwszym czynnikiem 
mającym wpływ na podwyższe-
nie ceny jest ogromny zakres robót 
przewidziany w kosztorysie. Tak jak 
pisaliśmy, według ekspertów koszta 
można zminimalizować i nie ucierpi 
na tym, jakość wykonanej inwesty-
cji. Kolejnym czynnikiem mającym 
wpływ na wysoką cenę są bardzo 
ścisłe kryteria zawężające możliwość 
startu w przetargu większej ilości 
firm. Ich konkurencja mogłaby spo-
wodować spadek ceny. Wbrew oba-
wą nie wpłynęłoby to, na jakość wy-
konanych usług.

Do tekstu dr Marka Kowalczy-
ka ustosunkowywał szczegółowo 
się nie będę. Zaznaczę jedynie, że 
chcąc wykonać modernizację szpi-
tala z prezentowanym podejściem 
i bezgranicznym zaufaniem powi-
nien zacząć grać Totolotka. Zwy-
cięstwo przy dużej kumulacji spra-
wę rozwiąże natychmiast. Po dru-
gie propagandowe wykorzystywanie 
w publicznej dyskusji personelu jest 
właśnie nikczemne. Po trzecie leka-
rze niepełniący publicznych funkcji 
z wyboru powinni raczej skupiać się 
na kwestiach medycznych, bo bez-
refleksyjne wdawanie się w sprawy 
budowlane naraża ich na ośmiesze-
nie podważając zarazem ogólny au-
torytet. Ileż to już lat dr Kowalczyk 
opowiada te same frazy (często wy-
stępując na sesji Rady Miasta i bar-
dziej uprawiając politykę niż nieje-
den radny) niepoparte żadnymi ar-
gumentami, a szpital tak jak daleko 
od modernizacji był, tak jest. Myślę, 
że pracownicy widzą te postępowa-
nie. 

Dziwne okazuje się też zachowa-
nie dyrektora szpitala Kazimierza 
Lembasa. Twierdzenie, że o warun-
kach przetargu dowiedział się z pra-
sy stawia go w niejasnym świetle. 

Dziwny to dyrektor, który nie intere-
suje się przyszłością swojej placów-
ki. A tak poważnie, to mam wraże-
nie jakby o wszystkim on wiedział, 
ale chciał „umyć ręce” od odpo-
wiedzialności za popełnione błędy. 
Niestety takim postępowaniem nie 
uniknie odpowiedzialności za inwe-
stycję. Nie uniknie jej również obec-
ny burmistrz Robert Czapla. Szpital 
to zbyt poważna sprawa, wokół któ-
rej zbyt wiele naobiecywano, by te-
raz wycofać się po cichu.    

Niestety brakuje w Nowogardzie 
poważnej dyskusji nad przyszłością 
szpitala. Poważnej to takiej, w któ-
rej udział biorą wszystkie opcje spo-
łeczne i polityczne. Toczonej na ar-
gumenty i przy otwartej kurtynie. 
Tymczasem każdy, kto o moderni-
zację stawia pytania odsądzany jest 
od czci i wiary. Ktoś jakby bał się 
dyskutować otwarcie. Na przyszły 
czwartek planowane jest spotkanie u 
burmistrza jakiejś tajemniczej gru-
py, która być może podejmie decyzje 
o przyszłości szpitala. Mówił o niej 
dyrektor Lembas. Co najlepsze sam 
burmistrz jeszcze nic o takim spo-
tkani nie wie. Mimo wszystko liczę 
w dalszym ciągu na rozpoczęcie w 
tej sprawie przez burmistrza mery-
torycznej dyskusji. Proszę jedynie, 
by decydenci uwzględnili poniższe 
aspekty:     

Potraktować szpital poważnie  - przerwania procedury przetar-
gowej

- ustalenia łagodniejszych, ale za-
pewniających, nie mniejszą, jakość 
wykonania usług kryteriów przetar-
gowych

- urealnienia zakresu robót
- podziału wielkiej inwestycji na 

kilka mniejszych
- skrócenia okresu jej wykonania
Klub Radnych Prawicy będzie 

wnioskował na najbliższej sesji o 
wzięcie pod uwagę powyższych 
aspektów. Liczymy w tej sprawie 
na przychylność radnych Polskie-
go Stronnictwa Ludowego i Wspól-
nego Nowogardu. Szpital to wspól-
na sprawa, której należy się poważne 
traktowanie.  

Marcin Nieradka – radny         
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Redaktor Naczelny
Dziennika Nowogardzkiego

 Szanowny Panie redaktorze!
W numerze 3 z 11 stycznia 2011 roku ukazał się artykuł pt „Kogo sparzy „efekt 

szklarni”. Zgodnie z dobrym zwyczajem prawa do przedstawienia swojego stano-
wiska uprzejmie prosimy o wydrukowanie poniższych uwag pracowników szpitala.

1/. Artykuł nie jest podpisany, czyżby Autorowi zabrakło cywilnej odwagi firmo-
wania swoim nazwiskiem rzeczonego dzieła?

 2/. Już pierwsze zdanie „ szpital to Titanic, na którym ładnie gra już tylko or-
kiestra” wywołało oburzenie pracowników szpitala. Autor nie zadał sobie trudu 
aby zapoznać się z sytuacją finansową i medyczną naszej jednostki. Pomawia pra-
cowników o brak działania statutowego (inaczej siedzą i nic nie robią a biorą pie-
niądze) co jest oczywistym oszczerstwem. Należy głośno i publicznie powiedzieć, 
że szpital nie jest deficytowy w bieżącej działalności, czyli nie generuje długów. 
Utrzymuje się z własnej działalności medycznej. Dzięki stałemu uzupełnianiu 
sprzętu (m.in. z pieniędzy gminnych i unijnych) należy do najlepiej wyposażonych 
małych szpitali w województwie. Załoga stale podnosi kwalifikacje i poszerza za-
kres oferowanych mieszkańcom Miasta i Gmin usług medycznych. Porównanie z 
Titanikiem jest prymitywne i zupełnie nie trafione. Gdyby Autor miał dosyć cywil-
nej odwagi powinien przyjść do szpitala i przeprosić pracowników.

3/. Cytuję: „ Od nowego roku poświęciłem czas na zapoznanie się z tematem 
modernizacji szpitala  itd.”. Dziennik z artykułem ukazał się 11 stycznia, czyli 
Autor złożył tekst w przeddzień tj 10 stycznia, zatem na zapoznanie się z tematem 
i konsultacje ze szczecińskimi ekspertami miał 9 (słownie dziewięć) dni. Czytel-
nikom chciałem przypomnieć, że materiały w skład, których wchodzą: projekt ar-
chitektoniczny, budowlany, opracowania branżowe, uzgodnienia, opinia instytucji 
kontrolnej (PROMIS), szczegółowy kosztorys, opracowanie przetargu budowlane-
go to kilkaset stron. Nawet największy ekspert w zakresie budownictwa nie jest 
w stanie zapoznać się z takim materiałem w tak krótkim czasie, tym bardziej 
nie mógł dokonać tego Autor, którego pojęcie o sprawach szpitala i budownictwa 
jest żadne.

4/. Jeżeli Autor powołuje się na: ”kilku szczecińskich ekspertów w dziedzinie bu-
downictwa” powinien wymienić ich z nazwisk. Osobiście uważam, że żaden eks-
pert nie wypowie się w ww. sprawie bez szczegółowego zapoznania się z materia-
łami, którymi przecież nie dysponowali – czyli jest to kolejne nadużycie Autora.

5/. Kilka uwag odnośnie wymogów stawianych firmom mającym przystąpić do 
przetargu:

 a/. przypominam, że jedynym kryterium jest cena, to warunki postawione w 
przetargu miały na celu odsiew firm nie mających doświadczenia w budownictwie 
szpitalnym. Jest zabezpieczenie stosowane rutynowo w całej Unii. Jeżeli chcę wy-
budować elektrownię to nie dopuszczam do przetargu firm specjalizujących się 
w budowie stadionów sportowych. Takie postępowanie świadczy jak najlepiej o 
odpowiedzialności Burmistrza i Jego Służb.

 b/. „jeśli w ogóle istnieje budownictwo szpitalne” – to już woła o pomstę do 
Nieba, ignorancja Autora jest bezgraniczna. Informuję, że od kilkudziesięciu lat 
w całej Europie istnieją biura projektowe i specjalistyczne firmy budujące obiekty 
służby zdrowia, budowa szpitala jest tak różna od zwykłego budownictwa, że do 
prawidłowej realizacji potrzebne są specjalistyczne firmy.

 c/. „no chyba, że gmina będzie chciała „dać zarobić” itd. – a to już jest zwy-
kłe pomówienie kwalifikujące się do wszczęcia postępowania na drodze prawnej, 
decyzja będzie należała do Pana Burmistrza. Jeżeli oficjalna komisja otwiera za-
lakowane oferty jednocześnie w tym samym czasie (spełniające warunki formal-
ne) a decydującym kryterium jest cena to gdzie tu jest miejsce na „dać zarobić”?

6/. Uwagi dotyczące kosztorysu: 
Tutaj wychodzi fakt, że Autor nie zapoznał się jednak dokładnie z materiała-

mi co skutkuje kompletną ignorancją, i tak:
a/. „zmiana praktycznie całej konstrukcji dachu” - zgodnie z opinią biura pro-

jektowego i PROMISU (nadzorcy inwestycji) istniejący dach nie odpowiada obec-
nym standardom a poza tym jest nieocieplany, zmiana jest konieczna w świetle 
przepisów.

b/. „pogłębienie piwnic” w piwnicach będą szatnie, centralna sterylizatornia, 
stacja mycia i dezynfekcji łóżek, pomieszczenia te muszą odpowiadać szczegóło-
wym przepisom unijnym, nie jest to tylko takie sobie pogłębienie,

c/, „powiększanie otworów okiennych” oraz „specjalistyczne szkło” „koszty 
klimatyzowania pomieszczeń w lecie” – znowu kłania się ignorancja Autora: w 
poprzednim częściowo zrealizowanym projekcie już wtedy otwory okienne były za 

małe – niezgodnie z przepisami, obecne wymagają odpowiednio większych okien, 
wymiana jest nieunikniona, istniejące okna nie spełniają nowych standardów, te 
same przepisy regulują jakiego szkła należy użyć w budynku szpitalnym, Autor nie 
wie, że klimatyzacja pracuje cały rok – w zimie grzeje, latem chłodzi, w szpitalu 
klimatyzowane będą Intensywna terapia, bloki operacyjne (zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami),

d/. „radosnej twórczości przygotowującego kosztorys” -  a tutaj Autor poma-
wia biuro projektowe i firmę PROMIS, które to przygotowały i sprawdzały kosz-
torys.

7/. „podzielić inwestycję na mniejsze” – realizacja kilku mniejszych przedsię-
wzięć w rezultacie zawsze okazuje się droższe i dłużej trwające niż jedna duża in-
westycja,

 Czytelnikom należy przypomnieć, że nie będzie przeniesienia szpitala do „no-
wego budynku”. Ten jest za mały, dotychczasowy szpital pomieści oddział pedia-
tryczny – przeniesiony z drugiej strony ulicy, rehabilitację, oddział opiekuńczy, 
diagnostykę obrazową, pracownię endoskopii, poradnie specjalistyczne duszące się 
w budynku dyrekcji. Wszystko to wymaga adaptacji. W łączniku między budyn-
kami będzie izba przyjęć i oddział ratunkowy z prawdziwego zdarzenia. Proszę 
pamiętać, że pomimo budowy szpital musi działać w ruchu ciągłym. Spada na nas 
obowiązek takiego działania aby prace budowlane nie były utrudnieniem dla pa-
cjentów. Trudno to zapewnić przy realizacji mniejszych inwestycji ciągnących się 
latami.

Podsumowując zwracamy się do mieszkańców miasta i gminy   Nowogard i 
ościennych, które korzystają z usług szpitala. Nie pierwszy raz próbuje się wciągać 
szpital w rozgrywki polityczne z ewidentną szkodą dla niego. Szpital nie jest dla 
jego pracowników monetą przetargową. Wiele lat starań i ciężkiej pracy doprowa-
dziło do postawienie szpitala na obecnym wysokim poziomie medycznym. To po-
wód do dumy nie tylko dla nas ale i dla Państwa. Przebudowa szpitala zgodnie z 
unijnymi standardami pozwoli na jego dalszy rozwój z korzyścią dla wszystkich.

Teraz pojawia się Autor i pisze: „ nasz statek o nazwie szpital tonie od kilku 
lat”

JaKIe TO maŁe, SmUTNe I NIKCzemNe!
 Pozostajemy z poważaniem

w imieniu pracowników szpitala
zca dyrektora ds. medycznych i rzecznik prasowy

dr nauk medycznych marek Kowalczyk

Nerwy doktora, czy poważna dyskusja?
Opublikowaliśmy tekst w całości w oryginalnej formie. Wystąpienie to, jak 

widać nie nadaje się do poważnej dyskusji o szpitalu, bowiem poza demon-
stracja bezwzględnego zaufania do bliżej nieznanej firmy PROMIS jest zasad-
niczo autorytatywnym sformułowaniem totalnego oskarżenia wobec autorów 
artykułu pt.  "Kogo sparzy efekt szklarni",  z dopisaniem tymże niecnej - za-
pewne politycznej – motywacji. Można odnieść wrażenie, że w rozumieniu au-
tora wyżej publikowanego tekstu, sprawa szczegółów inwestycji szpitalnej jest 
poza wszelką publiczną dyskusją, a jakakolwiek krytyka poszczególnych dzia-
łań,  to zamach na szpital. Nasze (DN) rozumienie jest jednakże inne, ponie-
waż te przynajmniej 20 milionów, które będzie kosztował szpital zostanie po-
brane, na dzisiaj w całości, z kieszeni nowogardzkiego podatnika a np. pan dr 
M. Kowalczyk jako mieszkaniec Szczecina nie dołoży do tej kwoty nawet swo-
jej prywatnej cegiełki.

Co do formy to poza dyskusją oczywiście jest cała symfonia epitetów i przy-
miotników, które jak się domyślamy, maja służyć zdemaskowaniu nikczemno-
ści autora tekstu w DN - interesujący jest natomiast w tym aspekcie krąg kultu-
rowy, zapewne bardzo ekskluzywny, w jakim to uczą takiego sposobu polemiki. 

Wracając do merytoryki warto w tym miejscu przypomnieć, że to redakcja 
DN w połowie ubiegłego roku zwróciła uwagę na pewne niepokojące i znane 
wówczas  szczegóły finansowania inwestycji. Ówczesny tekst w DN zaowoco-
wał dyskusją w Radzie Miejskiej i zmianami w zakresie harmonogramu wy-
datków na modernizację szpitala. Wtedy również, z niektórych kręgów oko-
łoszpitalnych,  spotkaliśmy się z oskarżeniami o działania na szkodę szpitala. 

Wierzymy jednak ze realna społeczność szpitala czyli jego pracownicy chcą, 
aby inwestycja przebiegała pomyślne czyli była realizowana "z głową" , a nie 
" za wszelką cenę". Dopiero bowiem takie gospodarskie podejście na każdym 
etapie realizacji modernizacji gwarantuje jej realizację, przyszłość miejsc pra-
cy i zapobiegnie zatrzymaniu budowy z powodu braku realnych a nie wirtual-
nych, środków finansowych.

Marek Słomski – redaktor naczelny      
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Trudno myśli ubrać w słowa,  
oddać piórem życia kwiat…  
Wyrzec to, co serce chowa…  

powiem krótko żyj nam 100 lat

W dniu 
70 rocznicy urodzin, 
wszystkiego co najlepsze  
kochanej mamie i babci

Sabinie  
Kierasińskiej

życzą  
syn Bogdan z żoną Lidią oraz 

wnuki Adrian, Marcin i Patryk

Naszemu wspaniałemu 
Koledze 

mirkowi  
Gradzik 
w dniu Jego urodzin 
życzymy realizacji 

zamierzonych planów,
dalszych sukcesów 

i miłości rodzinnej oraz 
tolerancji dla przyjaciół!

Tereska z Frankiem

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Otwarcie domu dziecka
W miniony piątek tj. 14.01.br. w 

Nowogardzie odbyło się uroczyste 
otwarcie dwóch nowo wybudowa-
nych placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych dla dzieci w wieku od 3 
do 16 lat. Nowo wybudowane domy 
będą miejscem zamieszkania dla 28 
dzieci po 14 dzieci na każdy budy-
nek. W otwarciu uczestniczyli: Po-
słanka na Sejm Magdalena Kochan, 
ks. dziekan Kazimierz Łukjaniuk 
proboszcz Parafii pw. Świętego Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
Starosta Tomasz Stanisławski, Vice-
starosta Tomasz Kulinicz, Dyrektor 
Placówki Magdalena Dudziak- Mu-
żyło, Burmistrz Nowogardu jak rów-
nież Radni Powiatu i gminy Nowo-
gard. 

 
Informacje o inwestycji: 
Każdy z budynków, który został 

wcześniej zaprojektowany a później 
wybudowany od podstaw posiada 
standard, którego opis jest skrom-
ną dygresją tego, co jest w rzeczywi-
stości. Wszystkie pomieszczenia są 
schludne, które dzielą się na: 7 dwu-
osobowych pokoi mieszkalnych, ła-
zienki z miejscem do prania i susze-
nia rzeczy osobistych i toalety, sa-
lon, gdzie jest duży TV wraz z DVD,  
kuchnie i jadalnię, pokój wycho-
wawców,  nowoczesną kotłownię   i 
pomieszczenia gospodarcze, osobny 
pokój dla osób niepełnoprawnych 

Obydwa budynki zrealizowano w 
okresie od grudnia do 30 listopada 
2010. Autorem projektów był Łukasz 
Skarżyński reprezentującą pracow-
nię z Goleniowa. Całkowity koszt 
inwestycji ok. 1 891 000, 00 zł,  któ-
rego wykonawcą była firma ZHU 
„MAKRES” z Reska. Nadzór inwe-

storski Przedsiębiorstwo Relaziacji 
Inwestycji Spółka zoo ze Szczecina.   
nad całością inwestycji czuwało sta-
rostwo, które reprezentował Tadeusz 
Siembida  inspektor WRIP 

Nowe domy, w których rozbudza 
się „dzieciuchowa” radość 

Do niedawna jeszcze szczere pole 
dziś dwa piękne domy, których  wy-
budowanie było naznaczone okre-
ślonym i chęcią pomocy dla dzieci, 
których los niestety nie jest zbyt ła-
skawy. Idea wybudowania placówek 
zrodziła się z potrzeby polepsze-
nia bytu dla  dzieci. W poprzednim 
domu, który był w Mostach nie było 
takich warunków, jakie stworzo-
no tu w Nowogardzie. Przestrzen-
ne dwu pokojowe sale, nowe łóżka, 
meble, radosne kolory na ścianach, 
duże łazienki, świetlica i inne po-
mieszczenia, które zostały stworzo-
ne mogą budzić wielki zachwyt i da-
wać nadzieję, że dzieci szybko polu-
bią swój nowy dom. W powitalnym 
przemówieniu dyrektor magdale-
ny dudziak – mużyło powiedziała 
„ To cudowna chwila dla nas wszyst-
kich, ale przede wszystkim dla dzie-
ci, które będą miały nareszcie godne 
warunki do egzystencji. To prawdzi-
we piękne domy a nie tylko budyn-
ki, w których oprócz zgromadzonych 
nowych bardzo przydatnych  przed-
miotów najważniejszą kwestią będzie  
troska o każde dziecko jak również 
okazywanie mu zrozumienia, ro-
dzinnego dobra poprzez mądre postę-
powanie zatrudnionych tu pracow-
ników. Wierzę głęboko w to, że dzie-
ci szybko się zadomowia i polubią 
to miasto, szkołę jak i domy, w któ-
rych będą mieszkać, na co dzień” Do-

świadczenie wychowawców  i empa-
tia ilustrują, że praca ta będzie nie 
obowiązkiem, lecz przyjemnością, 
w której zostaną zawarte wszystkie 
elementy opiekuńczo-wychowaw-
cze, gdzie podstawową sprawą jest 
dobro dziecka. Dzieci takie jak; ma-
riola, agnieszka, Natalia, marcin, 
zuzia, amelia, Paweł, Jacek, Kuba, 
dawid, Kuba, marzena i martyn-
ka to tylko „połowa” część dzieci, 
jakie mieszkają w placówce. Każdy 
dom zaczyna tworzyć swoją własną 
historię, której podstawową sprawą 
będzie dokonanie takich warunków, 
które będą dawały namiastkę   cie-
pła rodzinnego. Wystrój sal, jadal-
ni i innych pomieszczeń, o który za-
dbali inwestorzy mogą budzić szcze-
re intencje i myśleć, że jest to dobra 
inicjatywa, której głównym przesła-
niem jest przede wszystkim radość 
pociech. Wszystkie dzieci, na co 
dzień będą uczęszczać do szkoły czy 
przedszkola. Ich  życie będzie zupeł-
nie normalne. Takie  czynności jak; 
nauka, odrabianie, lekcji, zadbanie o 
własną przestrzeń, gry, zabawy czy 

wreszcie wspólne posiłki przy jed-
nym stole obrazują, że życie dzieci 
w nowych domach będzie bardziej 
komfortowe pozbawione szarości i 
tego, co powinno być dla nich naj-
bardziej niedostępne – smutku.

Komentarz:
Ze względu ochronę danych oso-

bowych i wizerunku możemy jedy-
nie wymienić dzieci tylko z imie-
nia i niestety pokazać je z mglisty-
mi twarzami. Wynika to z prawa, 
jakie ustanowione jest przez prze-
pisy, które w tym przypadku chyba 
są zupełnie absurdalne. Wydaje nam 
się, że publikacja twarzy dzieci na 
pewno nie spowodowałaby żadnych 
konsekwencji a jedynie dała ogólna 
radość wśród samych dzieci, które 
bardzo chętnie pozowały do zdjęć i 
okazywały zainteresowanie podczas 
wizyty fotoreportera. Jednak, by nie 
wywołać niepotrzebnych polemik 
przychylamy się do prośby kierow-
nictwa placówki kierując się dobrem 
dzieci. 

    tekst i fot. Jarosław Bzowy 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Nauka i praktyka za  
dotacje daje kwalifikacje

Od stycznia 2011 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica przystąpił do realizacji projektu „Nauka i praktyka za dotacje daje 
kwalifikacje”. Działaniami projektowymi będą objęci uczniowie technikum 
żywienia i gospodarstwa domowego, technikum hotelarstwa, technikum 
pojazdów samochodowych oraz zasadniczej szkoły zawodowej – mechanik 
pojazdów samochodowych i kucharz małej gastronomii w tym uczniowie z 
orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. W ra-
mach projektu odbędzie się cykl zajęć związanych z poszczególnymi zawo-
dami i kursy kwalifikacyjne. Ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego zostaną zakupione pomoce dydaktycz-
ne, podręczniki, materiały audiowizualne oraz sprzęt komputerowy wraz z 
oprogramowaniem. 

mateusz Zaremba 
pamięta o naszej szkole 

Absolwent naszej szkoły Mateusz Zaremba, obecnie reprezentant Polski 
w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej, nie zapomina o naszej szkole i w 
tym roku szkolnym podarował 22 piłki do piłki ręcznej z logo Vive Kielce. 
Miejmy nadzieję, że wśród naszych uczniów odnajdziemy kolejne sporto-
we talenty. A Mateuszowi dziękujemy i życzymy wielu celnych strzałów na 
bramkę rywali!

Na SŁODkO…
Placek kubuś

Składniki:
masa:
- 2 budynie śmietankowe 
- 1 litr soku Kubuś 
Śmietana:
- 1/2 l śmietany kremówki 
- 3 śmietan-fix 
Biszkopt:
- 6 jaj 
- 6 łyżek wody 
- 30 dag cukru 
- 25 dag mąki

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Przepis:
Biszkopt: Białka ubić z wodą aż będą sztywne. Następnie powoli dodawać 

cukier i miksować na wolnych obrotach. Później dodać żółtka i wolno mik-
sować. Powoli dodać mąkę i proszek do pieczenia mieszając ciasto. Gdy już 
będzie wszystko dobrze wymieszane wylać ciasto na przygotowaną blachę i 
piec w temperaturze180 stopni ok. 20-25 min.

Masa: Budynie ugotować na soku Kubuś. Gorącą masę wylać na biszkopt.
Śmietana: Śmietanę ubić na sztywno. Pod koniec ubijania dodać śmietan-fix. 
Gdy masa budyniowa będzie już zimna, wyłożyć na nią śmietanę, wierzch 
można posypać gorzkim kakao.

Placek z masą krówkową
Składniki:

- słoik powideł 
- tabliczka mlecznej czekolady 
- 3 łyżki mleka

Biszkopt:
- 6 jaj 
- 6 łyżek wody 
- 30 dag cukru 
- 25 dag mąki 
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
- 2,3 łyżki kakao

masa:
- kostka margaryny 
- puszka mleka skondensowanego słodzonego, wcześniej ugotowanego (za-
lać wodą i gotować przez 3 godziny.

Przepis:
Biszkopt: Oddzielamy żółtka od białek. Białka ubijamy z wodą aż będą 

sztywne. Następnie powoli dodajemy cukier i miksujemy na wolnych obro-
tach. Później dodajemy żółtka i wolno miksujemy. Powoli dodajemy mąkę, 
proszek do pieczenia i kakao mieszając ciasto. Gdy już będzie wszystko do-
brze wymieszane wlewamy ciasto na uprzednio przygotowaną blaszkę i pie-
czemy w temperaturze 180 stopni ok. 20 - 25 min.

Masa: Margarynę ucieramy tak, aby była puszysta. Mleko z puszki studzi-
my, a następnie powoli dodajemy do margaryny ciągle mieszając.

Gdy będziemy mieć już jednolitą masę, biszkopt przecinamy na 2 czę-
ści. Obie smarujemy powidłami. Na jedną przekładamy masę. Równo roz-
prowadzamy i nakrywamy drugim biszkoptem. Czekoladę rozpuszczamy w 
mleku i polewamy nią placek.

TrOCHĘ  POezJI…
             XXX
Tyle dni nie widzę cię
Nagle wiem, że to nie sen
Przy tobie jest mój świat
Tak się rodzi nowy świt
Z dnia na dzień wszystko jest inaczej 
Kiedy jesteś tyle chwil i dni
Chcę patrzeć ci w oczy
A jeden gest jest dla mnie
Czymś wielkim 
To tak się rodzi mój piękny świat 
Bo ty zaczarowałeś mi go tak. 

            XXX
Wiem, jak to żyć w złości
I beztroskiej gotowości
Ja to wiem, 
Ja ciebie dobrze znam
Wiem, że nie chcesz żyć tak jak ja
Jeśli tylko chcesz
Wróć i przytul się 
Jeśli tylko chcesz
To obejmę cię 
Tylko kochaj mnie!

Karolina Salamon
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zaPraSza Na
ZaBaWĘ W rYTmIe 

mUZYkI 
laT  `70 `80 `90

PIĄTeK - 21.01.2011 r.
GOdz. 21.00

Informacje w lokalu   
lub tel. 91 392 24 24

Legalna praca 
w Niemczech 

(Hamburg) 
„Dom Spokojnej Starości” 

od dnia 1.05.2011 
zatrudni legalnie 

pielęgniarki i salowe 
do obsługi osób słabszych. 
Podstawa języka niemieckiego 

więcej informacji  
pod numerem kontaktowym 

00 49 157 795 225 27

PraSOWaNIe
szybko, tanio. 

Odbiór, dowóz.
Tel. 600 311 840

Firma „WeNa” w Kikorzach 

zatrudni pracownika 
przy produkcji okien z umiejęt-
nością okuwania o dużych kwali-
fikacjach. Kontakt 604  623  235 i 
608 367 664 lub biuro 91 39 25 880

Specjalista psychiatra 
Dr n med. Marcin Jabłoński

Środy godz. 16.00-20.00
Goleniów, ul. Słowackiego 1a 

w pobliżu szpitala
rejestr. Tel. 603 132 035

Sprzedam wyposażenie 
do sklepu spożywczego

lada chłodnicza rok produkcji 2008, 
szafa chłodnicza dwudrzwiowa rok 
produkcji 2009, waga elektroniczna,  
kosz nastawny na pieczywo, regały, 
lady, gabloty szklane
Kontakt: 784 519 365; 504 930 230

zatrudnię 
Panią do pracy 

w biurze 
509 528 688

eNTer LaPTOP
 SerWIS - KOmIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGard, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TeL. 795 648 748

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: 
„z BezradNOŚCI dO aKTYWNOŚCI”

Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 
19.05.2008 r.

NABÓR DO IV EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „Z BEZ-
RADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” TERMIN REKRUTACJI 17.01. – 
17.02.2011 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje projekt systemo-
wy pn. „z BezradNOŚCI dO aKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany 
jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „z BezradNOŚCI dO aKTYWNOŚCI” realizowany jest 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w partner-
stwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu 
oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, w tym do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej a także osób niepełnosprawnych w wieku aktyw-
ności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianej młodzieży opuszcza-
jącej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Celem 
ogólnym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych, usamo-
dzielnianych wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opie-
kuńczo – wychowawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowa-
nych do pieczy zastępczej w powiecie goleniowskim. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych form aktyw-
nej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.

Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. W styczniu 2011 roku rozpoczyna się nabór do IV edycji projektu. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik socjalny pro-
jektu PO KL Anna Baran.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl, www.ops.nowogard.pl

reklama reklama

SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

Solarium 
„Ania”

w GaBINeCIe 
KOSmeTYCzNYm

ul. zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Parafia pw. WNmP - Plan kolędy: 
Wtorek, 18 stycznia: ul. Wiejska 3, 5 – 25, Warszawska 10 (41 – 100) i 11.
Środa, 19 stycznia: ul. Wiejska 26 – 50, Jodłowa, Warszawska 13 i 14, Ar-

mii Krajowej 7 – 9, Wojska Polskiego 1 – 29. 
Czwartek, 20 stycznia: ul. Kościuszki 1 – 10, Armii Krajowej 9a – 50, 

Wojska Polskiego 29 – 55.
Piątek, 21 stycznia: ul. Kościuszki 11 – 22, Sikorskiego, Ar. Krajowej 51, 

Zamkowa 1, 2, 2a, 6, 9 – 12 i Pustać, Wojska Polskiego 56 – 72.
Sobota, 22 stycznia: Wojcieszyn (od godz. 10.00), Zamkowa 3, 3a, 3b, 3c, 
4, 5, 7a, 8.
Niedziela, 23 stycznia: Gardna.
Kolędę rozpoczynamy od godziny 16.00, w soboty od godziny 15.00, a na wio-

skach w soboty od godz. 10.00. Dzień wcześniej ministranci odwiedzą mieszkań-
ców zapowiadając wizytę duszpasterską. Rodziny, które chcą przyjąć kolędę, a nie 
mogły jej przyjąć w wyznaczonym czasie, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii.  
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie - okolice ul. Ogrodowa, Poniatow-
skiego, J. Pawła II, tel. 605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan za-
gospodarowania terenu, inwestycyjna, 
1 ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowa-
nia, 35 PLN netto m2, Tel:, 660 424 989; 
91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne, plan 
zagospodarowania terenu, pow. 26831 
m2, w całości 20 PLN, po podziale 45 PLN 
m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smo-
czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, 
plan zagospodarowania teren, przylega 
do nowego cmentarz, droga asfaltowa, 
35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• Sprzedam sklep murowany na targo-
wisku miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m przy ulicy 5-go marca 13 
(centrum miasta) 667 994 240

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie – 608 302 040 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do kwoty 
140 000, tel: 608 302 040

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 
m2, cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta. Tel: 510 026 866, po 
godz. 18:00

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na mniejsze. 
665 562 511

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z pro-
jektem nowoczesnego energooszczęd-
nego domu, pozwolenia na budowę 
w willowej dzielnicy Gryfic. Atrakcyjna 
cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam lokal handlowy położony na 
działce 490 m2 Nowogard ul. 3-go Maja, 
Tel. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia przy ul. Leśnej, 
605 402 134; 669 973 818

• Pilnie wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie 3 pokojowe w centrum. 0049 511 
8997 16 24; kom. +49 157- 761-710-96

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I 
piętro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 
91 39 17 955

• Wydzierżawię kiosk handlowy na Placu 
Wolności; 606 998 623

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe na ul. 
Zamkowej, 667 094 079

• Wynajmę stanowisko dla manicurzystki 
w zakładzie fryzjerskim Nowogard; 91 
39 23 540

• Szukam garażu do wynajęcia na Osiedlu 
Bema, 886 594 507

• Sprzedam garaż. Zamkowa. 607 816 180

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje centrum 
miasta. 601 090 079

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
umeblowane, 601 724 492

• Działka budowlana, Wojcieszyn, 
650 m2. Dzwonić po 15-stej, Tel. 
533 202 023

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Nowogardu. 51 00 26  866 po 
18-stej.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, ul. Ks. Ra-
cibora I, Tel. 693 128 117

• Sprzedam lub wynajmę lokal han-
dlowy na ul. Warszawskiej 60 m2; Tel. 
603 118 286.

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spokoj-
na okolica, sprzedam lub wynajmę, tel. 
604 427 427

• Wynajmę garaż- 508 993 318

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
przy ulicy Kowalskiej te. 661 923 610

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel 
661 510 846

• Szukam do wynajęcia 2 pokojowego 
mieszkania. 604 161 169

• Zamienię własnościowe M-5 na dwa 
mniejsze. 604 161 169

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe własno-
ściowe. 607 488 128

• Sprzedam kawalerkę 32 m2. 600 368 810

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przyle-
gającym ogródkiem oraz garażem. Cena 
do uzgodnienia” tel: 604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie + garaż na ul. Zie-
lonej 58 m2, 3 pokoje, własne CO po ge-
neralnym remoncie, Tel. 692 027 501

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 
2, warunki zabudowy. Cena 50  000’ 
694 521 787

• Zamienię własnościowe 3 pokojowe 
mieszkanie 58 m2 IV piętro na mniejsze 
własnościowe 2 pokojowe na parterze, 
Tel. 697 665 791

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie; 606 399 633

• Wynajmę mieszkanie, nowe umeblowa-
ne 1km od Nowogardu, 606 106 142

• Wynajmę pokój osobie niepalącej. Tel. 
798 282 886 

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej 
Tel. 508 948 888

• Wynajmę mieszkanie M3 w Centrum No-
wogardu. 607 420 272

• Wynajmę mieszkanie firmie; 660 315 662

• Pilnie sprzedam dom w Nowogardzie; 91 
39 21 603; 663 748 230

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe 
i czteropokojowe- 508 309 880

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻO-
NY W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WAR-
SZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO 
). Telefon 691125617.

• Wynajmę piekarnię; Piekarnia – Cukier-
nia w miejscowości Dębice k/Maszewa 
(Zachodniopomorskie). W skład piekarni 
wchodzą następujące  pomieszczenia: 
Hala produkcyjna, pomieszczenie cu-
kiernicze, magazyn mączny, 2 magazyny 
na produkty pomocnicze, ostygalnia; 
hala wydawcza produktów gotowych, 
biuro, pomieszczenie socjalne - szat-
nia, prysznice i wc. Obiekt wyposażony 
do produkcji; kompletnie (nowy piec 
Wulkan na olej z komorą garowniczą). 
Wszystkie media. Piekarnia położona 
jest przy drodze krajowej Nowogard 
– Stargard Szczeciński. Wjazd z dwóch 
stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzo-
ny. Kontakt: 913920334, kom.887467309

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Karsku, pow. 3800 m2, tel 663 
026 093 po 17.00

• Wynajmę kawalerkę małżeństwu w Cen-
trum miasta Tel, 91 39 21 809

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 wła-
snościowe, Nowogard- sprzedam Tel 
603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowo-
gardu. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiejskiej, 
Nowogard, 604 284 597

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe- 
608 302 040.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
metalik, przeb. 136900 km, 08/2006, 
książka serwisowa (serwisowany w aSO 
Opel kozłowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, filtry, 
klocki hamulcowe, opony zimowe. Za-
dbany po dużym przeglądzie. Cena 41 
500 zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 1997 r., 
stan obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 
2- 795 911 886.

• Sprzedam VW Passat B5. 1,8B 1998 r. 
608 697 092.

• Opel Astra II Kombi 1.6 benzyna 2001 r. 
bezwypadkowy z salonu. Stan bardzo 
dobry 506 499 935

• Sprzedam 4 opony zimowe 175-65-
14 na felgach stalowych, cena 380 zł. 
607 289 885

• Kupię VW Passat Kombi diesel- 665 541 
960

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedaż byczka i jałóweczki, Żabówko 
18, Tel. 605 092 517.

• Sprzedam koguty rasy AUSTRALORPS i 
koguty rasy mieszanej, 886 507 813

• Kupię silnik elektryczny o mocy od 4 KW 
do 7,5 KW- 665 602 571

• Sprzedam ziemniaki bryza. Olchowo 21; 
91 39 21 595

• Sprzedam owies- 796 144 225

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

POradY BezPŁaTNe
Nowogard, ul.  zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK- 607 092 509

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowanie, 
regipsy, panele, z 15 letnim stażem w 
Niemczech. 784 188 147

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Glazura terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515.

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Profesjonalne odśnieżanie dachów ta-
nio- 791 111 749

• Korepetycje, matematyka- 505 793 280

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Nauka gry na keyboardzie oraz akor-
deonie u dyplomowanego muzyka. 
Tel. 507 524 047. www.lukasband.pl

• meBle Na WYmIar. TaNIO I SOlID-
NIe; Tel. 697 786 967

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne re-
monty łazienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Elektryczne instalacje. Centralne ogrze-
wanie, prace dachowe do 30% taniej. 
506 323 560

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• korepetycje z języka niemieckiego- 
665 541 960

• Usługi ogólnobudowlane 513 202 205

• Usługi budowlane, remont na każdą kie-
szeń, 668 980 751

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852018; 601 759 797

• Zatrudnię elektryka i pracowni-
ka do prac wykończeniowych. 
723 432 323

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w Niem-
czech, 724 080 139

• Poszukuję opiekunki do dzieci 
606 998 623

• Szukam pracy w charakterze sprzątaczki. 
880 308 176

• Podejmę pracę (stażową)- 880 308 176

• Poszukuję fachowców murarzy i glazur-
nika, 662 678 895

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• P.H. „arNO” sp. z o.o. przyjmie do 
pracy na stanowisku okuwacz okien, 
drzwi PCV i alU, wymagane doświad-
czenie na w/w stanowisku. Tel. 91 39 
21 088.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- tygo-
dniowe- ojciec wnuk podwójnego zwy-
cięzcy świata, matka z rodowodem, tel: 
91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KASIA”, 
kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Oflisy tartaczne na opał (wysuszone), po-
cięte w klocki. Sprzedam, dowóz gratis. 
Tel. 514 740 538

• Sprzedam czyściwo, 693 925 093

• Tanio sprzedam pralkę i wirówkę. 
507 228 736

• Sprzedam wózek spacerowy „TAKO 
SPORTING” czerwono-czarny. Jak nowy. 
Cena 250 zł- 798 483 902

• Zgubiono obrączkę ślubną wygra-
werowaną pod nazwą: „aNeTa 10 
kWIeTNIa ‘10” znalazcę prosimy 
o kontakt, przewidziana nagroda, 
512 144 846.

Sprzedam sklep 
w kikorzach
604 584 320
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(codziennie)

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

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

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 91 392 16 64, 0601 89 35 14

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

Informacja PkS 
91 39-21-887  lub   91 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

kNaGa 
informuje

zarząd Klubu Żeglarskie-
go KNaGa w Nowogardzie 
zwołuje zebranie wszystkich 
członków klubu założycieli i 
sympatyków na zebranie orga-
nizacyjne w dniu 28.01.2011 o 
godz.17: 00 w rCP na ul. Woj-
ska Polskiego w Nowogardzie.

Zarząd Klubu Żeglarskiego 
KNAGA w Nowogardzie ogła-
sza nabór na kurs żeglarski, któ-
ry odbędzie się w części teore-
tycznej i praktycznej w Nowo-
gardzie. Informacje o terminach 
i zakresie kursu chętni uzyska-
ją u osób: Kom. Klubu Tadeusz 
Chłubowski tel. 509 – 431-901, 
Sekretarz klubu Andrzej Mek-
sa tel. 695-455-323, Zgłoszenia 
przyjmowane będą do dnia 5 
marca 2011 r. 

msza św. za 
zmarłych  
proboszczów

W środę, 19 stycznia,  o godz. 
18.00 w kościele pw. WNMP 
odbędzie się Msza św. w inten-
cji dwóch księży św. pamięci, 
proboszczów parafii: Ks. Prałata 
Bornisława Pisarka i Ks. Kano-
nika Grzegorza Zaklikę. W tym 
dniu minie również 20 rocznica 
od śmierci śp. B. Pisarka, który 
był proboszczem parafii w No-
wogardzie w latach 1969-1991. 

opr. MS

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165
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W środę, 12 stycznia, o godz. 17.00 w sali kinowej NdK odbyło się otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
w sprawie konsultacji i przedstawienia opinii odnośnie projektu rocznego programu współpracy  z gminą Nowogard na rok 2011 rok. 
Podczas spotkania zgłoszono wiele uwag i propozycji, na temat których rozmawiamy z mieczysławem Cedro – prezesem Nowogardz-
kiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Od mieszania w garnku, zupy nie przybędzie

 dN.: Czy program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi 
przygotowany przez urząd miejski 
jest Pana zdaniem dobrym progra-
mem?

mieczysław Cedro: Nie do koń-
ca, co widać po ilości wniosków i po-
prawek, które zostały zgłoszone. W 
programie pominięto m. in. organiza-
cje zajmujące się ochroną zdrowia czy 
wspierania młodych przedsiębiorców. 
Nie sprecyzowano także trybu w jakim 
będzie ustalany skład komisji konkur-
sowej. Oczywiście złożyliśmy wnioski o 
wpisanie tych punktów do programu. 

dN.: Skład komisji konkursowej 
budzi kontrowersje. Podczas kon-
sultacji społecznych podnoszono 
zarzut, że o przyznaniu środków 
decydują często pobudki oparte na 
wzajemnej adoracji względem, nie-
których organizacji. Jak Pan sko-
mentuje te zarzuty?

m.C.: - Nigdy nie będzie tak, że 
wszyscy będą zadowoleni. To bierze się 
z podziału środków. Zawsze bowiem 
potrzeby są większe niż możliwości. 
Tak jest i w tym roku. 

dN.:W ustawie zmieniono jednak 
zapis dotyczący składu komisji przy-
znających środki. Teraz nie mogą w 
niej zasiadać radni. Jak w takim ra-

zie będzie wyglądał skład takiej ko-
misji?

m.C.: Faktycznie do tej pory oprócz 
członków organizacji pozarządowych 
i przedstawicieli urzędu miasta w ko-
misji zasiadało także dwóch radnych. 
Uważam, że zmiana tego zapisu to do-
bry pomysł. Chodzi o całkowite od-
dzielenie polityki. Nie oszukujmy się, 
że takie zakusy zawsze mogą się poja-
wić. 

dN.: Czy przepisy mówią wprost 
w jaki sposób dokonać wyboru 
członków tejże komisji z ramienia 
organizacji pozarządowych?

m.C.: Przepisy nie wskazują dokład-
nie w jaki sposób należy to zrobić. Dla-
tego też zaproponowaliśmy, żeby trzech 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, było wybieranych do komisji 
przez burmistrza, spośród kandydatów 
zgłoszonych właśnie przez NFOP. 

dN: Niektórzy kwestionują jed-
nak statut NFOP jako organizacji 
mającej prawo do reprezentowania 
wszystkich stowarzyszeń z terenu 
gminy i proponują powołanie „rady 
pożytku publicznego”. Co Pan o tym 
myśli?

m.C.:  Jako NFOP, odnosimy się do 
tego sceptycznie. Z wieloletniego do-
świadczenia działalności społecznej 

trzeba nauczyć się szanować czas lu-
dzi, którzy poświęcaj go na działalno-
ści społeczną i podkreślam robią to nie-
odpłatnie. Ja jestem przeciwnikiem po-
woływania nasiadówek, zebrań i dys-
kutowania o niczym. Z tego mieszania 
zupy w garnku nie przybędzie. Rób-
my coś konkretnego. Uważamy, że for-
muła NFOP jest dobra. Zawarte są w 
niej właśnie wszystkie czynności, któ-
re miała by wykonywać rada. Poza 
tym Forum zrzesza 43 spośród ponad 
50 stowarzyszeń, które działają na na-
szym terenie. 

dN.: Wróćmy do konsultacji. 
Podczas spotkania w NdK, zgłasza-
no propozycje złagodzenia sposobu 
rozliczania dotacji. Czy faktycznie 
organizacje mają z tym problem?

m.C.: Ustawa jasno określa sposób 
rozliczania organizacji. Złotówka pu-
bliczna musi być obejrzana trzy razy. 
Patrząc z boku może się nam wyda-
wać, że rozliczanie przyznanych dota-
cji jest skomplikowane ale w rzeczywi-
stości jest szybkie i proste. Zgodnie z 
umową, jaką każda organizacja pod-
pisuje otrzymując dotację, trzeba roz-
liczać się kwartalnie. Jeśli się to robi na 
bieżąco nie powinno być z tym proble-
mu. Zresztą NFOP powstał również po 
to by to ułatwić. Każdy, kto ma jakieś 
trudności w tej kwestii może skorzystać 

z naszej pomocy. I tak się zresztą dzie-
je.

dN: a co jeśli rozliczenie zostanie 
błędnie sporządzone lub jeśli go za-
niedba?

m.C.:  Każda organizacja musi się 
liczyć z kontrolą Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej (RIO). W każdej chwili 
RIO może poprosić o dokumenty roz-
liczeniowe. Jeśli w odpowiednim czasie 
nie będą one sporządzone konsekwen-
cje mogą być bolesne. Trzeba się liczyć 
nawet z cofnięciem dotacji lub skiero-
waniem sprawy do prokuratury. 

dN.: Członkowie organizacji pod-
nosili również kwestię związaną z li-
mitem środków, które można wydać 
np. na zakup sprzętu. 

m.C.: To zawsze jest problem. Wy-
nika on jednak z charakteru działalno-
ści danej organizacji. Gmina powinna 
sobie odpowiedzieć na pytanie co chce 
poprzez wspieranie organizacji reali-
zować? Natomiast organizacje muszą 
wiedzieć na co konkretnie chcą pozy-
skać dotację. To w jakim procencie i 
na co można wydać przyznane środ-
ki reguluje uchwała rady gminy przy-
jęta w poprzedniej kadencji. Chodziło 
o to, żeby organizacje nie inwestowały 
w dużej mierze w środki trwałe a sku-
piały się na wykonaniu projektu, któ-
ry ma służyć społeczeństwu. Dla przy-
kładu. Jeśli uczniowski klub sportowy 
spożytkuje większość przyznanej do-
tacji na zakup sprzętu, to okaże się, że 
zabraknie pieniędzy na szkolenie dzie-
ci w określonej dyscyplinie, co było  ce-
lem przyznania pieniędzy. Trzeba jed-
nak tutaj pokreślić, że od zapisu tego 
w uzasadnionych przypadkach się od-
chodziło. Organizacja pisała wniosek 
do burmistrza o przesunięcie limitu. 

dN.: W dniu 27 stycznia odbędzie 
się spotkanie NFOP. O czym będzie-
cie rozmawiać?

m.C.: Spotkanie odbędzie się głów-
nie w sprawie ustalenia trybu wybiera-
nia naszych przedstawicieli do komisji 
przyznających dotacje. Będzie to także 
spotkanie po sesji Rady Miejskiej, na 
której mam nadzieję, program współ-
pracy z organizacjami pozarządowy-
mi, po uwzględnieniu naszych popra-
wek zostanie uchwalony przez rad-
nych. 

Rozmawiał marcin Simiński

Mieczysław Cedro
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RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

PIaSeK, ŻWIr, 
CzarNOzIem, POSPÓŁKa 

• ŻWIrOWNIa • 
dŁUGOŁĘKa

tel. 504 872 700, 
z dOWOzem dO KLIeNTa

reklama

rozpoczęcie kursu 19 stycznia 2011 r. g. 16.00

Jasełka w kościele
W niedzielę, w kościele pw. WNMP, podczas Mszy św. o godz. 12.30, dzie-

ci wykonały jasełka, które przygotowała siostra Hiacynta. 
MS
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 lutego 2011 r. 

s. 5

Informujemy, że 

25 stycznia 2011 r.
środa w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

remont idzie 
jak po grudzie

Opóźnia się remont Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Już miesiąc temu do użytku 
oddany miał być pierwszy etap inwestycji.  Niestety, ślimacze tempo prac remontowych, po-
woduje, że uczniowie i nauczyciele wciąż skazani są na pracę w ekstremalnych warunkach. 

Saniuk 
jednak 
odpadł

Głos 
Urzędu  
o szpitalu

Wielki mały  
kolarz  
- Czesław 
Polewiak
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

rEkLAMA

Od kilku dni po mieści krążyły 
pogłoski o tym, że Stanisław Saniuk, 
nie zostanie jednak wiceburmi-
strzem. Wczoraj przed południem, 
informacje te potwierdził w rozmo-
wie z DN, szef PSL w regionie, Kazi-
mierz Ziemba.  Przypomnijmy, że to 
właśnie jego kandydaturę w ramach 
umowy koalicyjnej zaproponowa-
ło Burmistrzowi Nowogardu PSL. 
Jak się okazało Saniukowi, nie uzna-

no w świetle przepisów cywilnych, 
wyższego wykształcenia zdobytego 
w służbach policyjnych. W przypad-
ku tego stanowiska kryterium to jest 
narzucone przez przepisy krajowe.

Tym samym PSL znów rozpoczął 
intensywne poszukiwania odpo-
wiedniego kandydata. Najprawdo-
podobniej zostanie on wybrany po 
weekendzie. 

Marcin Simiński

Znowu czegoś zabrakło...

Saniuk jednak odpadł

Urząd Skarbowy w Nowogardzie
Od połowy lutego do końca kwietnia w Nowogardzie będzie funkcjono-

wał punkt przyjęć Urzędu Skarbowego. W biurze, które będzie się mieściło 
w ratuszy przy Placu Wolności, oprócz możliwości złożenia zeznania podat-
kowego, będzie można pobrać odpowiednie formularze PIT oraz uzyskać 
niezbędne informacje dotyczące ich wypełniania. Punkt czynny będzie trzy 
razy w tygodniu. Na razie nie wiadomo jednak w jakich godzinach. Urząd 
miejski ma o tym poinformować niebawem. 

MS

Woda leje się do piwnic!
Ubiegły tydzień, dla strażaków, 

minął pod znakiem usuwania na-
gromadzonej wody z piwnic. 

10.01 – Poniedziałek 
Godz. 13:50 – Wypompowywanie 

wody z budynku mieszalnego w wy-
niku roztopów w miejscowości Re-
dło. Interwencje podjęli strażacy z 
OSP Redło

15.01 – Sobota 
Godz. 09:19 Wypompowywanie 

z piwnicy budynku mieszalnego w 
wyniku roztopów w miejscowości 
Ostrzyca. Interwencje podjęli stra-
żacy OSP Ostrzyca 

10:09 – Wypompowywanie wody 

ze studzienki kanalizacyjnej z 
udrożnieniem. Interwencję podjęli 
strażacy OSP Węgorza 

11:22 - Wypompowywanie z piw-
nicy budynku mieszalnego w wyni-
ku roztopów w miejscowości Redło. 
Interwencje podjęli strażacy OSP 
Redło 

14:12 – Wypompowywanie wody 
z budynku mieszalnego w miejsco-
wości Węgorza. Interwencje podjęli 
strażacy OSP Węgorza 

16.01 – Niedziela 
Godz. 09:38 - Wypompowywa-

nie wody z budynku mieszalnego 
w miejscowości Redło. Interwencje 
podjęli strażacy OSP Redło 

Opr. Jarosław Bzowy 

Straż Pożarna

Co z martwą 
zwierzyną? 

Zdarza się, że martwy lub osłabiony, dziki zwierz przeleży kilka dni 
gdzieś w lesie, zanim ktoś go znajdzie podczas np. spaceru. Do kogo po-
winniśmy się zgłosić lub gdzie zadzwonić, by zutylizować padlinę lub 
uratować jeszcze żyjące zwierzę.

Wykonaliśmy telefon do Nadle-
śnictwa w Nowogardzie, w którym 
zapytaliśmy, co zrobić z właśnie taka 
znalezioną zwierzyną podczas spa-
ceru w lesie lub innym miejscu. W 
bezpośredniej rozmowie z nadleśni-
czym Tadeuszem Piotrowskim usły-
szałem: „Ten kłopot ma bardziej zło-
żony aspekt, który w paru słowach 
jest niemożliwy do wyjaśnienia. Mó-
wiąc najprościej, gdy znajdziemy 
taką zwierzynę powinniśmy ten fakt 
zgłosić do Urzędu miasta i Gminy 
Nowogard w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska (GKMiOŚ) lub Kół 
Łowieckich. Na terenie gminy są dwa: 
„Ryś” Nowogard nr kontaktowy (661) 
957625 i ”Lis” Błotno”(brak numeru 
kontakowego). To jak zwierzęta leśne 
przeżyją Zimę zależy w dużej mierze 
od nich samych, ale co zrobić, gdy 
już ja spotkamy chora lub martwą? -  
Najprościej będzie informować pod 
wskazane „namiary”. 

Jarosław Bzowy 
foto. Krzysztof Kostrzanowski 

I Giełda „Osobliwości i rozmaitości” w 2011 
„Na Giełdę zapraszamy i na gości czekamy”
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera Nowogard zaprasza na I 

Giełdę Kolekcjonerską „Osobliwości i rozmaitości” w roku 2011. W pro-
gramie wymiana, skup, sprzedaż oraz wycena: medale, banknoty, monety, 
znaczki filatelistyczne, karty tel., literatura, eksponaty piwne oraz inne akce-
soria. Giełda odbędzie się dnia 23.01.11 r. (niedziela) godz. 15.00 w Nowo-
gardzkim Domu Kultury przy Placu Wolności. Szczególnie zapraszamy naj-
młodszych z babciami i dziadkami z okazji ich święta. 

Jednocześnie nadmieniamy, że można wstąpić do naszego Koła Numi-
zmatycznego oraz Klubu Kolekcjonera. Informacje w tym temacie udzieli-
my w czasie trwania giełdy. 

 Zarząd PTN Nowogard

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność na terenie miasta i gminy 

Nowogard na zebranie otwarte,
które odbędzie się 27 stycznia o godz.17.00 w lokalu przy ul. 700-lecia 14 

w siedzibie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.
Tematem spotkania będzie wybór przedstawicieli do komisji konkursowej 

oceniającej wnioski składane w ramach otwartych konkursów ofert w 2011 
r. oraz omówienie innych spraw związanych z bieżącą działalnością organi-
zacji. Z uwagi na dużą liczbę organizacji prosimy aby na zebranie przybył je-
den przedstawiciel z każdej organizacji z prawem głosu.

Serdecznie zapraszamy!
Prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych

Mieczysław Cedro  
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

rEkLAMA

SPrZEDam 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

ładowarkę 
mechaniczną na ciągnik ursus_385 

z zapasową łyżką

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

Do „dwójki” uczęszcza ponad 300 
uczniów. Remont to nie lada wyzwa-
nie organizacyjne dla dyrekcji i na-
uczycieli. Zajęcia lekcyjne odbywa-
ją się praktycznie wszędzie. Na wagę 
złota jest każde pomieszczenie. Dzie-
ci uczą się w byłym pokoju nauczyciel-
skim, na korytarzu a nawet w stołów-
ce i kuchni. Z tego też względu inwe-
stycja została podzielona na segmen-
ty, tak by prace budowlane  nie spara-
liżowały całkowicie funkcjonowania 
placówki. Nie do końca się to jednak 
udało. Pierwszy etap inwestycji miał 
być oddany do użytku już miesiąc 
temu. Kontrola urzędników miejskich 
i inspektora budowlanego, która mia-
ła miejsce w miniony wtorek wyka-
zała, że nie usunięto wszystkich zgła-
szanych wcześniej uwag. Organizacja 
pracy wykonawcy robót pozostawia 
wiele do życzenia. Z relacji pracowni-
ków szkoły wynika, że czasami przez 
kilka dni w budynku nic się dzieje. Po-
stanowiliśmy sprawdzić to sami.  W 
poniedziałek po szkole kręciły się dwie 
osoby – majster i pracownik. We wto-
rek od rana ruch był jakby większy, co 
pewno spowodowane było mającą się 
odbyć kontrolą. 
UStErki, fUSZErki...tOalEta 
bEZ trZymaNki

Przechadzając się po części obiektu, 
w którym do końca zbliża się remont, 
nie sposób nie zauważyć pewnych 
niedociągnięć.  Pomijając już fakt, że 
podczas kontroli w niektórych salach 
brakowało prądu, wszyscy zwracali 
uwagę na estetykę wykończenia. Pra-
cownicy firmy nie dość ostrożnie ob-
chodzili się również z istniejącym już 
wyposażeniem. Podczas prac remon-
towych uszkodzono kilka grzejników. 
Nie wiadomo również, czy uda się do-
myć okna. Naszą uwagę, zwróciła tak-
że toaleta, rzekomo wybudowana dla 
osób niepełnosprawnych, w której 
brakowało m. in. specjalnych poręczy.  
Są też fragmenty ścian, które mimo 
wykończenia już nadają się do gene-
ralnej poprawki, z powodu zacieków 
z dachu. 
firma Się brONi

Kierownik budowy jak i majster 
firmy Walbud, która wykonuje pra-
ce remontowe na terenie SP nr 2, po-
wiedzieli redakcji, że opóźnienia wy-
nikają z wielu przyczyn. Pierwszą z 
nich jest niespodzianka, która spotka-
ła pracowników już podczas pierwsze-
go etapu remontu, kiedy to zrobiono 
odkrywkę posadzki na parterze. Oka-
zało się, że nie ma tam  izolacji pozio-
mej a na dodatek zalegają w niej nie-
bezpieczne i nie stosowane dzisiaj już 
materiały izolacyjne. Firma musia-
ła do gołej ziemi skuć całe podłoże i 
wywieść gruz. To znacznie opóźniło 
harmonogram prac. Drugą przyczyną 

opóźnień jest intensyfikacja prac bu-
dowlanych prowadzonych na innych 
budowach, stąd też nie zawsze pra-
cownicy są kierowani do prac w szko-
le. Firma nie ma zamiaru także brać 
odpowiedzialności za zacieki na ścia-
nach, twierdząc, że są one skutkiem 
złego wykonania opierzenia dachu, 
które wykonywała inna firma.  Jak 
twierdzi jednak, Adam Czernikiewicz, 
z miejskiego wydziału inwestycji, bę-
dzie trzeba sprawdzić, czy prace wyko-
nywane na dachu przez firmę Walbud,  
nie wpłynęły na pogorszenie jego sta-
nu. Jeśli się okaże, że nie, to dach bę-
dzie musiał być poprawiony w ramach 
bieżących remontów. W innym przy-
padku firma będzie musiała wykonać 
poprawki w ramach gwarancji. 
DOStali 7 DNi

Po wtorkowej wizycie urzędników, 
firma budowlana, dostała kolejne upo-
mnienie i 7 dni na ostateczne usunię-
cie wszelkich niedociągnięć. W obec-
ności redakcji pracownicy wykonaw-
cy robót gwarantowali, że opóźnień 
nie będzie.  Jeśli tak się stanie  już w 
przyszłym tygodniu uczniowie i na-
uczyciele będą mogli rozpocząć naukę 
w komfortowych warunkach. 
tErmiN OStatECZNy 

Obszerne prace remontowe obej-
mują całe wnętrze budynku szko-
ły. Wymieniane są wszystkie instala-
cje, podłogi oraz drzwi. Remontowa-
ne są toalety, klasy i biura. Odnowio-
na zostanie także sala gimnastyczna. 
Remont nie obejmuje części piwnicz-
nej budynku, w której zgodnie z pro-
jektem mają znaleźć się szatnie dla 
uczniów. Do pełni szczęścia będzie 
brakowało tylko nowej elewacji, na 
którą w przyszłości ma zostać ogło-
szony kolejny przetarg. 

Zgodnie z umową przetargową, fir-
ma Walbud ma czas do końca kwiet-
nia na zakończenie wszystkich prac. 

Marcin Simiński

remont idzie jak po grudzie
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Nie widzą problemu

Głos Urzędu o szpitalu
Poniżej publikujemy odpowiedź na artykuł pt. kogo sparzy „efekt szklarni”,  opublikowany w DN w dniu 11 stycznia br., której auto-
rem z ramienia urzędu miejskiego jest adam Czernikiewicz, kierownik wydziału inwestycji i remontów. Jednocześnie informujemy, że 
poniższy tekst w naszej opinii wyczerpuje obszar dyskusji, który podjęliśmy w/w artykułem.  Oczywiście redakcja będzie się nadal skru-
pulatnie przyglądać dalszym losom szpitala i na bieżąco o nich informować opinię publiczną. 

Odpowiadając na artykuł doty-
czący rozbudowy szpitala opubliko-
wany w miniony wtorek trudno jest 
się zgodzić ze stwierdzeniem, że in-
westycja została źle przygotowana. 
Sporządzony został projekt, wydane 
zostało  pozwolenie na budowę, uzy-
skano też wszystkie wymagane pra-
wem uzgodnienia pozwalające na 
rozpoczęcie budowy. Wszystkie te 
działania zostały podjęte aby dosto-
sować szpital do nowych wymogów 
i już obowiązujących standardów. 
Prace nad projektem trwały ponad 
rok i były na bieżąco konsultowane 
z użytkownikiem obiektu (dyrekcja 
i zespół lekarzy). Propozycje projek-
towe oraz plan finansowania inwe-
stycji omawiane były również na po-
siedzeniach Komisji Finansowo-Go-
spodarczej Rady Miejskiej.

W kwestii kosztów wyjaśniam, 
że kosztorys inwestorski wykonuje 
biuro projektowe już po sporządze-
niu dokumentacji i na jej podsta-
wie. Kosztorys pokazuje szacunko-
we koszty potrzebne do wykonania 
inwestycji  i nie można go dowolnie 

zmieniać. Pisząc wprost jest to wy-
cena zaplanowanych do wykonania 
prac. W tym przypadku kosztorys 
został wykonany zgodnie z przepi-
sami przez wykwalifikowane osoby. 

Charakter inwestycji, jej bardzo 
duży zakres, koszt i stopień skompli-
kowania powodują, że kryteria sta-
wiane wykonawcom muszą być bar-
dzo wysokie. Rozbudowa szpitala to 
nie poligon doświadczalny, na któ-
rym wykonawcy będą dopiero zdo-
bywać doświadczenie. Warunki ja-
kie postawiono mają na celu wybór 
firmy profesjonalnej, dysponującej 
takim potencjałem technicznym i 
ekonomicznym, który pozwoli na 
sprawną i technicznie poprawną re-
alizację inwestycji. Podobne kryte-
ria stawiane są wykonawcom na in-
nych podobnych realizacjach. W na-
szym przypadku żądanie wykazania 
się wykonaniem w ciągu ostatnich 
5 lat dwiema inwestycjami o warto-
ści 10mln każda jest niczym innym 
jak wskazaniem, że wykonawca już 
wcześniej wykonywał podobne in-
westycje, przy czym ich zakres mógł 

być dużo mniejszy niż tej, którą bę-
dziemy realizować.

Wniosek o unieważnienie postę-
powania przetargowego jest bez-
zasadny, ponieważ przepisy jasno 
określają sytuacje, w których prze-
targ można unieważnić. Na obec-
nym etapie postępowania takich 
przyczyn nie stwierdzono. Przy-
czyną taką nie może być artykuł w 
prasie. Do tut. urzędu nie wpłynę-
ły również żadne analizy ani inne 
opracowania będące efektem kon-
sultacji z ekspertami na które powo-
łuje się autor artykułu.

Proponowane podzielenie in-
westycji na kilka mniejszych nie 
gwarantuje zmniejszenia kosz-
tów, a wręcz przeciwnie w końco-
wym efekcie może spowodować ich 
zwiększenie. Ponadto należy zauwa-
żyć, że w takim wypadku na placu 
budowy byłoby jednocześnie kilku 
wykonawców. Wówczas nigdy nie 
będziemy w stanie uzyskać jedna-
kowego poziomu jakości wykona-
nych prac, byłyby też duże trudności 
z egzekwowaniem gwarancji jakości 

wykonanych robót. Budynek szpita-
la jest obiektem mocno uzbrojonym 
w media, poza standardowymi in-
stalacjami jak energia elektryczna, 
woda, sieć telefoniczna, komputero-
wa dochodzą również instalacje ty-
powo medyczne (instalacje gazów 
medycznych, sprężonego powietrza, 
tlenu) i wskazanym jest aby realiza-
cja zadania była prowadzona przez 
jednego wykonawcę, który posia-
da duże doświadczenie w realizacji 
tego typu obiektów. Podsumowując 
nie ma żadnych przyczyn technicz-
nych, organizacyjnych ani ekono-
micznych, dla których należałoby 
podzielić zadanie na części.

Ze względu złożoną specyfikę mo-
dernizowanego obiektu oraz fakt, że 
część obiektu w czasie prowadzo-
nych robót będzie funkcjonować, 
założono trzyletni okres realizacji 
inwestycji i do tego okresu dostoso-
wany został program jej finansowa-
nia. 

Adam Czernikiewicz
Kierownik Wydz. Inwestycji i Remontów

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Najpierw odśnieżali, teraz sprzątają
Więźniowie, którzy wcześniej zajmowali się odśnieżaniem miasta, na zlecenie urzędu miejskiego, teraz dbają o czystość chodników. 
Pierwsze efekty ich pracy widać gołym okiem.  Na temat akcji sprzątania, rozmawiamy z koordynatorem robót Publicznych w Nowo-
gardzie Pawłem lembasem. 

Dziennik Nowogardzki – W ja-
kich godzinach pracują więźnio-
wie?

Paweł lembas: Więźniowie pra-
cują w godzinach od 8 do 15.

DN.:  kto ustala harmonogram 
pracy dla więźniów 

P.l.:  Bezpośredni plan pracy wy-
znacza wydział gospodarki nieru-
chomościami,  a skazani są bezpo-
średnimi wykonawcami prac. W 
praktyce wygląda to tak, że codzien-
nie o godzinie 08: 00 spotykamy się 
ustalamy harmonogram prac a póź-
niej przemieszamy się we wskazane 
miejsce.

DN.:  ilu więźniów pracuje przy 
wyznaczonych pracach? 

P.l.:  Na obecną chwilę 23, ale jest 
to  liczba zmienna. 

DN.:  Co mają w zakresie obo-
wiązków skazani?

P.l.:  Zakres obowiązków jest 
związany z bieżącymi potrzebami na 
terenie miasta. Na obecną chwilę to 
zamiatanie chodników i ogólne po-
rządkowanie ulic. Zima bardzo dużo 
pozostawiła nieczystości. 

DN.:  Jak się sprawują więźnio-
wie przy porządkowaniu miasta? 

P.l.:  Są bardzo mili i jak na ra-
zie nie sprawiają żadnych proble-
mów i mam nadzieję, że tak zosta-
nie. Jestem w stałym kontakcie z pa-
nią kierownik z zakładu karnego i 
jeżeli wystąpiły by jakieś problemy 
to na pewno szybko zostałyby roz-
wiązane. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 
Paweł Lembas
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1,9 km

Husqvarna 
236 e-series

699 zł

24.01.2011. g. 16

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, 
wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PArAFIA Pw. wNIEBOwZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; 
Dąbrowa: 12:30.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PArAFIA Pw. Św. rAFAłA kALINOwSkIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PArAFIA Pw. MB FATIMSkIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

III Niedziela Zwykła (Mt 4,12-23)

„Nawracajcie się!”
 „Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 

Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Za-
bulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i zie-
mia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemno-
ści, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd 
począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. 
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego 
Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł 
do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci 
i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Ze-
bedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. 
Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus 
całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu”. (Mt 4,12-23)

Wezwanie do nawrócenia stanowi serce religii. Jezus rozpoczyna swe publiczne 
działanie od tego wezwania i kończy je tym wezwaniem. Przyszedł bowiem, by pomóc 
nam w dokonaniu wielkiej wewnętrznej przemiany, w dorastaniu do życia wiecznego.

Jakie są podstawowe elementy nawrócenia? Pierwszy z nich to troska o dojrzałość 
człowieka. ten się nawraca, kto szuka ubogacenia swego umysłu, serca i uczuć. Na-
wracanie jest zawsze znakiem dojrzałości człowieka, zdolności do zmobilizowania 
wszystkich sił, by sięgnąć po wartość wyższą. Komu nie zależy na pogłębianiu wiado-
mości o świecie, o Bogu, o ludziach, o sobie, komu nie zależy na duchowym rozwoju, 
ten nie odpowie na wezwanie Jezusa.

Drugim elementem jest postawa otwarta na przyjęcie wartości religijnych. Zależy 
ona od człowieka i Jezus w Ewangelii wielokrotnie się o nią upomina. Chodzi tu o od-
powiednie nastawienie. Na przykład zupełnie z innym nastawieniem wędrujemy do 
teatru, by oglądać komedię, a z innym na pogrzeb. Jeśli ktoś przyjdzie do teatru z we-
wnętrznym nastawieniem takim jak na pogrzeb, nie potrafi odebrać tych wartości, 
które można dostrzec w dobrej komedii.

Niewłaściwe nastawienie bardzo utrudnia przyjęcie wartości religijnych. Cza-
sem nakładające się na siebie drobiazgi decydują o narastaniu uprzedzeń, które w re-
zultacie uniemożliwiają przeżycie nawrócenia. trzeba ustawicznie zabiegać o posta-
wę otwartą, gotową na przyjęcie wartości religijnych.

Trzecim ważnym elementem jest widzialny znak, którym bóg się posługuje dla 
przekazania swojej łaski. Może to być tekst Pisma Świętego odczytany jako Słowo 
Boga adresowane wyłącznie do mnie. Tak między innymi przeżył nawrócenie św. Au-
gustyn czytając jedno zdanie z Listu św. Pawła do Rzymian. Może to być głębsze prze-
życie zjawisk przyrody, majestatu gór lub zachodu słońca, ostatnie słowo umiera-
jącego przyjaciela lub piękna melodia. Pewne z tych znaków zostały wykorzystane 
w życiu religijnym. Do nich należy przede wszystkim chrzest, czyli zanurzenie czło-
wieka w wodzie. Wynurza się już jako oczyszczony, jako nawrócony. Znak ten znany 
innym religiom, był stosowany przez Jana Chrzciciela głoszącego nawrócenie i został 
przez Jezusa ustanowiony jako sakramentalny znak nawrócenia.

Wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się!” stanowi doskonałą okazję do głębszej re-
fleksji nad najważniejszą misją Kościoła, jaką jest wzywanie ludzkości do nawróce-
nia. A ponieważ każdy człowiek potrzebuje nawrócenia, jest to również okazja do re-
fleksji nad swoim nawróceniem, nad dorastaniem do pełnego nawrócenia.

Zbawienie człowieka jest zawarte w jego nawróceniu. Człowiek przez nie staje się 
w pełni sobą, odnajduje siebie wobec Boga, bliźnich, świata i sam zostaje wypełniony 
prawdziwym pokojem.

Ks. Tomasz Tylutki

Ogłoszenia duszpasterskie:
Trwa kolęda w naszych parafiach. Jest to dla nas okazja do wspólnej mo-

dlitwy o błogosławieństwo dla domu i rodziny w nowym roku. Pamiętajmy 
o przygotowaniu naszego domu do tego spotkania.

W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy:
Poniedziałek 24.01 – św. Franciszka Salezego
Wtorek 25.01 – Nawrócenie św. Pawła - zakończenie tygodnia powszech-

nej modlitwy o jedność chrześcijan 
Środa 26.01 – Św. Tymoteusza i Tytusa
Czwartek 27.01 - bł. Jerzego matulewicza
Piątek 28.01 – Św. Tomasza z Akwinu

PIELGrZYMkA  
DO ZIEMI ŚwIęTEJ…

W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PiElGrZymkę DO 
ZiEmi ŚWiętEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 

koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 
Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 
posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do 30 stycznia. Zapisy i informacje u ks. 
Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
(tel: 604339286; GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni 
Młodych do Madrytu w sierpniu 2011

Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Or-
ganizujemy wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie składał 
się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hisz-
panii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po 
drodze Frankfurt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd 
autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy 
do zwiedzanych miejsc). Zapisy do 10 lutego 2011. Informacje w punkcie 
przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. 
Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy 
na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl

kolejny etap Olimpiady  
Teologii katolickiej

W dniu 13 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Szczecinie 
odbył się kolejny etap – już diecezjalny - Olimpiady Teologii Katolickiej Kra-
ków 2011. Wzięło w nim udział blisko 60 uczniów z szkół ponadgimnazjal-
nych naszej diecezji, w tym i czworo uczniów naszej szkoły wraz z opieku-
nem ks. Tomaszem Tylutkim. Po bardzo trudnym teście i zmaganiach wy-
łoniła się pierwsza 8 finalistów, z której pierwsze 3 miejsca pojadą na etap 
ogólnopolski do Krakowa. W tej ósemce znalazła się także nasza uczennica 
– Monika Duda z klasy Ib, która zajęła 5 miejsce. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przygotowanie i udział. Zapraszamy 
do udziału  za rok. x.TT
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Odeszli nasi duchowni
śp. ks. alojzy mochalski
W poniedziałek,  17 stycznia br.,,  w pożarze 

własnego mieszkania w bydgoszczy zginął ks. 
alojzy mochalski, proboszcz parafii w Sikorkach 
w latach 1970-1982. miał 78 lat. 

Ks. Alojzy Mochalski urodził się 19 czerwca 1933 
r. w Kruszwicy (Diec. Gnieźnieńska). Święcenia 
kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 r. w Gorzowie 
Wielkopolskim. W latach 95-2009 był m. in. pro-
boszczem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Goleniowie. Po przejściu 
na emeryturę, ks. Alojzy, mieszkał w Bydgoszczy. 

śp. ks. mariusz Dobrowolski
We wtorek, 18 stycznia 2011 r., w godzinach wie-

czornych, zmarł ks. Mariusz Dobrowolski,  który 
dwukrotnie pracował w parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie. Miał 45 lat. 

Ks. Mariusz Dobrowolski urodził się 9 kwietnia 
1966 r. w Trzciance (Diec. Koszalińsko-Kołobrze-
ska). Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1992 
r. w Bazylice Katedralne pw. św. Jakuba Apostoła w 
Szczecinie. MS

Parafia pw. wNMP
Plan kolędy na najbliższe dwa tygodnie
Piątek, 21 stycznia: ul. Kościuszki 11 – 22, Sikorskiego, Ar. Krajowej 51, 

Zamkowa 1, 2, 2a, 6, 9 – 12 i Pustać, Wojska Polskiego 56 – 72.
Sobota, 22 stycznia: Wojcieszyn (od godz. 10.00), Zamkowa 3, 3a, 3b, 3c, 

4, 5, 7a, 8.
Niedziela, 23 stycznia: Gardna.
Poniedziałek, 24 stycznia: ul. Kościuszki 23 – 35A (1 – 7), Traugutta, Pił-

sudskiego, Monte Cassino, Blacharska, Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Pro-
menada, Wojska Polskiego 73 – 86.

Rodziny, które chcą przyjąć kolędę, a nie mogły jej przyjąć w wyznaczonym czasie, 
prosimy o zgłaszanie się w zakrystii.  

kolejny Tydzień Misyjny w II LO
W dniach 3-5 stycznia 2011 r. w ramach tygodnia misyjnego w Polsce, na 

zaproszenie ks. Tomasza Tylutkigo gościliśmy w naszej szkole Siostrę Kar-
melę ze zgromadzenia Sióstr Dominikanek z Krakowa. Pełna radości opo-
wiadała nam o misjach swojego zakonu na całym świecie i o tym czym się 
obecnie zajmuje w życiu. Zachęcała nas do dobrych wyborów w życiu, do 
przyjaźni, wzajemnej miłości i do rozwijania swoich talentów i pasji, któ-
re mogą służyć Bogu i człowiekowi. Każdy z uczniów otrzymał po numerze 
gazetki „Okruszyna” dla młodzieży. Nasza szkoła wspiera dzieci afrykańskie 
w ramach programu „Duchowej Adopcji”, gdzie opiekujemy się małym Pa-
trickiem z Kamerunu. x.TT

Załodze sklepu spożywczego 
„Promyk” 

przy ul. Żeromskiego 20 w Nowogardzie 
serdeczne podziękowania za miłą obsługę 

składają stali klienci sklepu

Noworoczne spotkanie  
w CiVitaS CHriStiaNa 

15.01.2011 Jak co roku w Katolickim Stowarzyszeniu CIVITAS CHRI-
STIANA odbyło się spotkanie opłatkowe z członkami i sympatykami stowa-
rzyszenia. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Dyrektor Stowarzyszenia 
Jacek Strużyński, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Dziekan ks. Kazi-
mierz Łukjaniuk. Wszystkich gości zaproszonych oraz członków i sympaty-
ków przywitał Przewodnicząca Stowarzyszenia Barbara Gontarska. Spotka-
nie przebiegało w katolickiej atmosferze, śpiewano, Kolendy i prowadzono 
rozmowy przy syto zastawionym stole. Wszyscy uczestnicy złożyli sobie ży-
czenia noworoczne. 

Andrzej Leszczyński – Członek Zarządu Stowarzyszenia
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Beata córka 
Doroty Bielskiej ur. 
14.01.2011 
z Nowogardu

Kryspin syn Marleny 
Dzierzbickiej ur. 
17.01.2011 
z Korytowa

Bartosz syn 
Patrycji Szabuńko 
ur. 18.01.2011 
z Dąbrowy

Krzysztof syn 
Joanny Wawryca ur. 
19.01.2011 
z Nowogardu

Nikodem syn Sylwii 
i Tomasza 
ur. 19.01.2011 
z Kulic

Michalina córka 
Magdaleny i Tomasza 
ur. 19.01.2011 
z Nowogardu

 Witamy wśród nas...

Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, 
a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce.  W 
wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia rozpo-
częto powoływanie tzw. Uniwersytetów trzeciego Wieku. Obecnie w Pol-
sce działa blisko 110 Uniwersytetów trzeciego Wieku, które łącznie zrze-
szają 25 tysięcy słuchaczy.  W zachodniopomorskim jest ich 10. 

UtW w Nowogardzie?
Powstanie pierwszego UtW
Pierwszy Uniwersytet tego typu po-

wstał we Francji. Utworzył go w 1973 
roku profesor nauk społecznych Pierre 
Vellas. Dwa lata później powstaje jed-
na z organizacji działających na rzecz 
ludzi starszych o nazwie Association 
International des Uniwersites du Tra-
isem Age (AIUTA), co w tłumacze-
niu na język Polski oznacza Między-
narodowe Stowarzyszenie Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. Jest ona mię-
dzynarodową organizacją skupiającą 
uniwersytety trzeciego wieku z całego 
świata. 

Pierwszy UtW w Polsce
W Polsce pierwszy Uniwersytet 

Trzeciego Wieku powstał już w latach 
70, a dokładnie w 1975 roku w War-
szawie. Pomysłodawcą jego utworze-
nia była prof. Halina Szwarz. Uniwer-
sytet działa do dziś i liczy sobie oko-
ło 1120 członków. Obecnie w Polsce 
działa blisko 110 Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, które łącznie zrzeszają 25 
tysięcy słuchaczy. Najliczniejszą grupą 
słuchaczy może się poszczycić UTW z 
Krakowa, w którym liczba słuchaczy 
wynosi ponad 1800.

Potrzeba tworzenia UtW
Przemiany ekonomiczne, gospodar-

cze, postęp techniczny i ekonomiczny 
sprawiły, że to właśnie ta grupa pol-
skiego społeczeństwa najmniej zyskała 
na tych przeobrażeniach jakie dokony-
wały się na świecie i w Polsce w ostat-
nich latach. Często osoby te musiały 
rezygnować z dalszej edukacji, z przy-
czyn ekonomicznych czy losowych. W 
efekcie tego pozostają niezaspokojo-
ne takie potrzeby jak: potrzeba samo-
kształcenia, potrzeba poznawania śro-

dowiska, potrzeba poszerzania wiedzy 
i umiejętności, potrzeba wykonywania 
społecznie użytecznych działań, po-
trzeba bycia uznanym za część społe-
czeństwa, grupy, potrzeba wypełnienia 
wolnego czasu, potrzeba utrzymywa-
nia więzi towarzyskich, potrzeba sty-
mulacji psychicznej i fizycznej, a tak-
że możliwość realizacji młodzieńczych 
marzeń, które były dotychczas nie do 
pogodzenia z życiem zawodowym i 
obowiązkami wobec rodziny.

UtW w Nowogardzie
Stowarzyszenie Akademia Wspie-

rania Inicjatyw Społecznych „AWIS” 
wychodzi z inicjatywą utworzenia No-
wogardzkiego Uniwersytety Trzeciego 
Wieku. Celem działania będzie  przede 
wszystkim: prowadzenie działalno-
ści na rzecz wszechstronnej aktywiza-
cji intelektualnej, psychicznej, fizycz-
nej osób starszych i niepełnospraw-
nych oraz  aktywizacja społeczna i po-
prawa jakości życia seniorów. Cele te 
będą realizowane min. poprzez: orga-
nizowanie rożnego rodzaju wykładów, 
seminariów, sesji naukowych, konfe-
rencji, szkoleń, zebrań dyskusyjnych 
i spotkań tematycznych, rehabilitację 
zdrowotną, upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu, i turystyki, naukę ję-
zyków obcych i wiele, wiele innych. 

Wszystkie osoby zainteresowane 
działalnością Uniwersytetu trzecie-
go Wieku na spotkanie dotyczące po-
wołania UtW w Nowogardzie. Spo-
tkanie odbędzie się 24 stycznia 2011 
r. (poniedziałek) o godzinie 14.00, w 
sali 107 w budynku Centrum Eduka-
cji i Przedsiębiorczości „Profit” ul. 
Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie. 

Info. AWIS, opr. MS/DN

Na długie zimowe wieczory nie ma 
nic lepszego od dobrej książki i gorą-
cej herbaty z cytryną. Proponuję pań-
stwu podróż do Hiszpanii z książką pt. 
„Cień wiatru” Carlosa 
ruiza Zafona – barceloń-
czyka urodzonego w 1964, 
ucznia kolegium jezuickie-
go, absolwenta dziennikar-
stwa, pisarza. Debiutował 
jako pisarz powieści dla 
młodzieży,  międzynaro-
dową sławę przyniosła mu 
wydana w 2001 roku po-
wieść dla dorosłych ,,Cień 
wiatru” przetłumaczona 
na 36 języków w 40 kra-
jach.

Przenieśmy się do rozgrzanej let-
nim słońcem Barcelony 1945 roku. 
Na Cmentarz Zapomnianych Książek, 
miejsce ukryte w samym sercu Barcelo-
ny idzie dziesięcioletni Daniel Sempere 
główny bohater, wraz z ojcem – księga-
rzem i antykwariuszem. Idą ku tajem-
nicy, która na zawsze zawładnie życiem 
Daniela, idą bowiem tam gdzie ukryte są 
wszystkie zapomniane i przeklęte książ-
ki, wkraczamy w gęstą od tajemnic hi-
storię rodzinną, według której, zgodnie 
z tradycją nasz bohater musi wybrać so-
bie jedną książkę by ocalić ją od zapo-
mnienia. Trudno jest dokonać wyboru 
spośród tysięcy tomów poukładanych 
na regałach, tworzących swoisty  labi-
rynt korytarzy. Kierując się intuicją i 
przeczuciem wybiera ,, Cień wiatru” Ju-
liana Caraxa.

Daniel zafascynowany utworem po 
wielu latach pragnie poznać autora i 
odnaleźć jego inne książki. Napotyka 
na trudności, okazuje się bowiem, że 
wszystkie w dziwnych okolicznościach 
znikały z bibliotek, antykwariatów i 
magazynów. Został tylko ten jeden eg-
zemplarz, który on ma  przechowywać i 
chronić. Daniel chce z wszelką cenę od-

kryć tajemnicę i sekret autora, nie przy-
puszczając, że zaczyna największą i naj-
bardziej niebezpieczną przygodę życia.

 Jesteśmy świadkami przemiany 
chłopca w mężczyznę, jego 
pierwszych miłości i zawo-
dów, przyjaźni, bohater-
stwa i strachu. Te doświad-
czenia zaważą na całym 
jego życiu. Motywem prze-
wodnim jest oczywiście 
wydobyta z zapomnienia 
przeklęta książka. Mamy 
możliwość do przemyśleń 
ludzkich postaw i czasem 
niezrozumiałych zacho-
wań. 

Czytając zachwycimy 
się przebogatym, barwnym językiem, 
zaskoczy nas ukryta intryga i przerazi 
groza. Wielkim walorem tej książki jest 
dbałość z jaką autor odtwarza topogra-
fię powojennej Barcelony. Wiedzie nas 
przez kręte uliczki, domy pogrążone w 
mroku, korytarze, podziemne krypty, 
galerie oraz nieskończoną ilość scho-
dów. Trudno nie zgodzić się z jednym z 
bohaterów, który mówi:

,,To miasto ma czarodziejską moc – 
zanim się człowiek obejrzy już wejdzie 
pod skórę i skradnie duszę”.

Dla bibliomanów powieść ta ma swo-
iste znaczenie, zadajemy sobie pytanie, 
czy rzeczywiście książka może zmienić 
nasze życie, jeśli tak to pod jakimi wa-
runkami? Czy to my wybieramy książkę, 
czy ona wybiera nas?

,,Książka jest lustrem i możemy się w 
niej znaleźć tylko to, co nosimy w sobie”

Kończąc proponuję przyjść do Biblio-
teki, wypożyczyć przewodnik po Barce-
lonie, wyruszyć śladami Daniela i Julia-
na, oczywiście z ,,Cieniem wiatru” Carla 
Ruiza Zafona.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Literatury rodem 
z Hiszpanii
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PraSOWaNiE
szybko, tanio. 

Odbiór, dowóz.
tel. 600 311 840

Zatrudnię 
Panią do pracy 

w biurze 
509 528 688

Samodzielny Publiczny Szpital rejonowy w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 7

uruchamia od dnia 24 stycznia 2010 r.

Poradnie 
Ginekologiczną-Położniczą
- poradnia posiada kontrakt z NfZ ZOW Szczecin

Czas pracy: poniedziałek 10:00-13:00,   środa 10:00-13:00
rejestracja telefoniczna:   91 392 18 00, 91 392 18 06

lub bezpośrednio w Przychodni.

rEkLAMA

rEkLAMArEkLAMA

Sprzedam wyposażenie 
do sklepu spożywczego

lada chłodnicza rok produkcji 2008, 
szafa chłodnicza dwudrzwiowa rok 
produkcji 2009, waga elektroniczna,  
kosz nastawny na pieczywo, regały, 
lady, gabloty szklane
kontakt: 784 519 365; 504 930 230

Nie palcie „żółtych kalendarzy”

Czyli właściwie, który mamy rok?
Zakończenie.
Aby zrozumieć sens kalendarza gre-

goriańskiego, używanego przez nas, na 
co dzień, należy cofnąć się na osi czasu 
przeszło 9 wieków wstecz.

kalendarz rzymski.
Najstarszy, tzw. rok Romulusa, miał 

dziesięć nie równych miesięcy i rozpo-
czynał się 1 marca, dla tego wrzesień, 
październik, listopad i grudzień mają w 
łacinie i w większości nazwy oznaczają-
ce: siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. 

Ok. 700 p.n.e. Wprowadzono rok 
księżycowy 12 – miesięczny, uzgadnia-
ne od 5 w.p.n.e. z rokiem słonecznym 
przez dodawanie miesiąca przestępne-
go. W 153 p.n.e. początek roku przenie-
siono na pierwszy stycznia, kiedy kon-
sulowie obejmowali swój urząd. Refor-
mę tego kalendarza powierzył Juliusz 
Cezar astronomowi aleksandryjskiemu 
Sosigenesowi, który zaproponował rok 
słoneczny, znany w Egipcie od 5 tysiąc-
lecia p.n.e.  

Odtąd, zamiast dodatkowego mie-
siąca, wprowadzono w latach przestęp-
nych tylko nad liczbowy dzień, w lu-
tym. Rok 46 p.n.e., w którym wprowa-

dzono tę reformę, tzw. annus confusio-
nis (łac. „rok zamieszania”) trwał o 67 
dni dużej dla wyrównania powstałej 
przez lata różnicy. Kalendarz ten, zwa-
ny juliańskim albo kalendarzem stare-
go stylu, przewyższał wszystkie greckie 
i poprzedni rzymski tak dalece, że zdo-
był świat i z niewielką poprawką, wpro-
wadzoną przez papieża Grzegorza XIII, 
obowiązuje do dziś. W październiku 
1582 wyrównano błąd Sosigenesa wno-
szący rocznie 11’9.6”, który ok. 46 p.n.e. 
do 1582 wynosił już 12 i pół dnia, oraz 
ustalono właściwy plan opuszczania dni 
przestępnych w pewnych określonych 
latach przestępnych. Kalendarz z tymi 
poprawkami otrzymał nazwę grego-
riańskiego (od imienia Grzegorza XII) 
albo nowego stylu.

rzymskie nazwy miesięcy:
- ianuarius (od boga Janusa, staroital-

skiego bóstwa biegu Słońca)
- februarius (od święta oczyszczenia, 

Februa )
- martius (od Marca, rzymskiego 

boga wojny lub 4. planety Układy Sło-
necznego, znanej w starożytności)

- aprilis (prawdo. Etruskie)
- maius (od Mai, italskiej bogini przy-

rody)
- Junius (od bogini Juniny, małżonki 

Jowisza), 
- Qunictilis („piąty”) od 44 p.n.e. na 

cześć Juliusz Cezara – Julius 
- Sextilis („szósty”, od ósmego p.n.e. 

na cześć Oktawiusza Augusta – Augu-
stus)

- September, October, November, 
December („7.,8., 9., 10.”)

Za Augusta, dla chronologii hist.-
lit. wprowadzono system datowania od 
założenia Miasta (tj. Rzymu) – ab urbe 
condita (753 p.n.e.)

Dla porównania nazwy miesięcy w ję-
zyku angielskim:
January – Styczeń July - Lipiec            
february – Luty august - Sierpień
march – Marzec September - Wrzesień

april – Kwiecień October - Pażdziernik
may – Maj November - Listopad
June – Czerwiec December - Grudzień

kalendarz grecki: Opierał się na 
roku księżycowym, ale nie był jednolity 
dla całej Hellady; poszczególne miasta- 
państwa miały własne nazwy miesięcy 
i różne sposoby dostosowywania roku 
księżycowego do słonecznego, (co kil-
ka lat dodatkowy miesiąc). Poszczegól-
ne lata nazywano imieniem archonta w 
Atenach, a efora w Sparcie. System okre-
ślenia lat według olimpiad (np. rok 490 
p.n.e. – to 3. rok 72 Olimpiady). Miał 
charakter nie urzędowy, ale literacki 

iran i afganistan – 1390 rok mamy 
właśnie według kalendarza perskie-
go, używanego również w Afganistanie. 
Kalendarz perski liczy również czas od 
słynnej przeprowadzki Mahometa do 
Medyny, tyle, że miesiące liczy według 
księżyca, a lata według Słońca. W Afga-
nistanie obowiązują jednocześnie dwie 
daty: jedna zgodna z kalendarzem gre-
goriańskim i druga zgodna z tradycją 
muzułmańską.

4 razy tybet – Tybetańczycy mogą 
witać nowy Rok aż 4 razy w roku. Ofi-
cjalne święto Losar przypadnie w 2011 
roku 21 lutego, kiedy to rozpocznie się 
rok 2138. Czas liczą, bowiem Tybetań-
czycy od ustanowienia swojego kró-
lestwa, czyli od koronacji pierwszego 
króla Tybety Neatri Tsempo, która od-
była się w roku 127 p.n.e. Jednak o wie-
le ważniejszy od tego kalendarza jest 
wciąż używany kalendarz astronomicz-
ny. Nowy Rok wypada w nim zawsze a 
pierwszym dniu nowiu miesiąca Tygry-
sa (jedenastego miesiąca księżycowego, 
czyli mnie więcej w grudniu.

francuski kalendarz republikań-
ski (rewolucyjny) – rozpoczynał rok 
od jesiennego zrównania dnia z nocą i 
był używany we Francji od 22. IX. 1782, 
dnia proklamacji, do 1.I.1806, kiedy Na-
poleon I przywrócił kalendarz Grego-
riański. Miesiące miały po 30 dni, a w 
końcu roku dodawano 5 dni uzupełnia-
jących. Projekt kalendarza ułożył Gil-
bert Romma (1750-95), nazwy miesię-
cy wynalazł poeta fr. Fabre d’Eglanti-
ne (1755-94) i wiązały się z sezonowy-

mi zmianami pogody, wegetacji, uprawą 
roli oraz winorośli. Erę Rewolucji Fran-
cuskiej rozpoczynał rok I.

kalendarz słoneczny, solarny, oparty 
na cyklu zmian pór roku, związanych z 
obiegiem Ziemi dookoła słońca.

kalendarz berdyczowski – jeden z 
najpopularniejszych kalendarzy pol-
skich 2.poł XVIII w. (w 1. poł. wieku 
słynne były kalendarze profesorów Aka-
demii Zamojskiej – Niewieskiego i Duń-
czewskiego).

Gdy nam mówił o pogodzie,
 Marnych bajek nie powiadał.
Deszcz stronami, – kto dowiedzie,
 Że stronami deszcz nie padał?
W maju będą błyskawice – 
Mogłeś temu wierzyć śmiało. […]
Człek spod chmury miał pogodę,
A czy kiedy chmur nie stanie?
Nasz Kalendarz berdyczowski
To kalendarz był, mopanie

K. Gliński 
Kalendarz berdyczowski, 1-6,9-12

To już prawie wszystkie używane ka-
lendarze, wybór dat jest całkiem niezły. 
A tak naprawdę – wszystko zależy jak li-
czyć!

No to - Dosiego Roku!!!

Czy za rok nastąpi koniec świata?
 
Kalendarz Majów jest najstarszy na 

świecie, a do tej pory uchodzi za najdo-
kładniejszy – jest bardzie zbliżony do 
roku zwrotnikowego, niż używany przez 
nas kalendarz gregoriański. Majowie na-
zywani byli władcami czasu. Według ich 
lunarno solarnego kalendarza czas jest 
spiralny. Nie ma początku ani końca, 
chodź za początek świata lud ten uważał 
chyba rok zapisywany w ich kalendarzu, 
jako 13.0.0.00. Według różnych przelicz-
ników jest to 11 albo 13 sierpnia 3114 
r.p.n.e. lub 15 października 3374 p.n.e. 
(ale-wg jeszcze innych badaczy-także 
8499 lub 8238 p.n.e.). A kiedy się skoń-
czy? Niedługo. 21 Grudnia 2012 roku wg 
kalendarza gregoriańskiego, kiedy to wg 
kalendarza Majów skończy się tzw. wiel-
ki cykl trwający 26 tys. lat i powstanie 
Nowy Świat.

 Kalendarz ten zdobywa sobie coraz 
większe rzesze miłośników, również w 
Polsce, ale nie ma go w użytku oficjal-
nym żadnego państwa. Więc chyba nie 
musimy się bać, że nasz czas skończy się 
za rok?

Wyszukał i opracował dla Państwa 
Marian A. Frydryk



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 6 (1941)

Chodzi oczywiście o Czesława Po-
lewiaka. Ten wybitny kolarz urodził 
się rok przed zakończeniem II wojny 
światowej w Jeżopolu, koło Sieradza. 
Jego rodzice w 49 roku przyjecha-
li na tzw. ziemie odzyskane. Rodzi-
na Polewiaków osiedliła się w Jeni-
kowie koło Nowogardu. To właśnie 
w tej wsi wychowywała się później-
sza gwiazda nowogardzkiego kolar-
stwa. - Z okresu powojennego pamię-
tam bardzo niewiele. Dobrze w gło-
wie utrwaliły mi się natomiast cza-
sy stalinowskie. Mój ojciec – rolnik 
– bardzo często był gościem na UB. 
Zdarzało się, że w areszcie spędzał 
nawet po dwa tygodnie. Wtedy ka-
rano nawet za zabicie świni, bez wie-
dzy władzy. Pamiętam też, że ojciec 
nie chciał wstąpić do spółdzielni. Na-
ciskano na niego niesamowicie. Pod-
słuchiwano nas nawet pod oknami. 
Mieliśmy dłuższą przerwę w słucha-
niu Wolnej Europy – wspomina Po-
lewiak.

W tych niełatwych czasach młody 
Czesław zainteresował się sportem. 
Do kolarstwa namówił go ówczesny 
szef Ludowego Zrzeszenia Sporto-
wego Franciszek Palenica. Pierwsze 
wyścigi były typowo amatorskimi 
zawodami. Młodzi zbierali się w nie-
dziele i ścigali się np. do Goleniowa 
i z powrotem. Czy nowogardzki ko-
larz pamięta swój pierwszy wyścig?

- Tak. To było chyba w 1957 r. na 
spartakiadzie w Osowie. Wcześniej 
zainspirowany Wyścigiem Pokoju oj-
ciec kupił mi dość profesjonalny jak 
na tamte czasy rower. Palenica nie 

bardzo chciał mnie dopuścić do za-
wodów. I choć wydawałem mu się 
zbyt mały, to zająłem trzecie miejsce. 
Od tego właściwie zaczęła się przygo-
da z kolarstwem – opowiada kolarz.

Wtedy młody Czesiek nie myślał 
jeszcze, że kiedykolwiek uda mu się 
pojechać w barwach reprezentacji 
Polski w słynnym Wyścigu Pokoju. 
Chłopakowi ze wsi trudno było so-
bie wyobrazić duże sukcesy. Jego ta-
lent oszlifował jednak trener Marian 
Bednarek.

- To twórca sukcesów nowogardz-
kiego kolarstwa z tamtych lat. Po za-
kończeniu swojej kariery wziął się za 
trenerkę. Organizował nam zajęcia, 
sporządzał plany na cały tydzień. Po-
woli wdrażał profesjonalne nawyki. 
Pod okiem trenera jazda zaczęła mi 
wychodzić coraz lepiej – wspomina 
pan Czesław.
MYł rOwEr w rZECE

Pierwsze cenne sukcesy Polewiak 
zaczyna osiągać w 1962 r. Wygrywa 
wtedy kilka poważnych wyścigów i 
w głowie pojawia się myśl, że war-
to postawić na kolarską karierę. W 
1963 r. Czesław zostaje młodzieżo-
wym wicemistrzem Polski w wyści-
gach przełajowych. Wtedy było już 
wiadomo, że może zapisać się w hi-
storii polskiego kolarstwa. Rok póź-
niej zdobył pierwsze, tym razem już 
seniorskie mistrzostwo Polski.

- Pamiętam ten wyścig, bo wtedy 
poczułem, że jestem coś wart. To było 
w Warszawie. Trasa nie była trudna, 
raczej płaska. Od wyniku na tych mi-
strzostwach zależał mój start w Wy-
ścigu Pokoju. Powołanie do reprezen-
tacji narodowej to było dla nie wyda-
rzenie. Dziś, to niemożliwe, by kolarz 
szosowy ścigał się w przełajach. Wte-
dy zmiana konkurencji była normą. 
W przełajach startowali wszyscy szo-
sowcy – przyznaje kolarz.

Później zwycięstwa w mistrzo-
stwach kraju staną się dla Polewiaka 
normą. Zdobędzie ich jeszcze sześć, 
a najlepszym polskim przełajowcem 
pozostanie aż do połowy lat 70-tych.

- Lubiłem przełaje. Byłem zawod-
nikiem lekkim i dobrze przygotowa-
nym ogólnie fizycznie. To były duże 
atuty w wyścigach przełajowych. Wy-
ścigi na szosie były jednak moim za-
sadniczym zajęciem – uważa Cze-
sław.

Polewiak na przełajowych mi-
strzostwach świata startował pięcio-

krotnie. Pierwszy start odnotowuje 
w 1967 r. w Zurichu. Zajmuje tam 
dopiero 22 miejsce. Ale wynik mógł 
być znacznie lepszy, gdyby nie fa-
talne przygotowanie sprzętowe pol-
skiej kadry. Na półmetku trasy no-
wogardzianin był drugi.

- Dzień przed wyścigiem spadł 
duży deszcz. Trasa była bardzo cięż-
ka, a jazda po mokrej glinie sprawia-
ła wiele trudności. Bez zmiany rowe-
ru nie było mowy o dobrym rezulta-
cie. Ja musiałem pokonać trasę nie 
dość, że jednym, to jeszcze typowo 
szosowym rowerem. Koła zalepiły się 
gliną i nie chciały się kręcić. By w ogó-
le dojechać do mety musiałem płukać 
rower w rzece. Po wielu latach spo-
tkałem zdobywcę brązowego medal. 
Ja go nie pamiętałem, ale on przy-
pomniał mi moje mycie roweru. „Jak 
ty to robiłeś?!” - powiedział. Takie to 
były czasy – wspomina Polewiak.

Największy sukces nowogardz-
kiego kolarza w wyścigach przełajo-
wych to piąta lokata w 1974 r. wy-
walczona na mistrzostwach świata w 
Hiszpanii. Tamten wyścig Polewiak 
także wspomina z niedosytem.
ODPOCZYwAł NA rOLI

Nowogard w latach 60-tych i 70-
tych był krajową potęgą w kolar-
stwie. Jeżdżący z miejscowym klu-
bie LZS olimpijczyk z Tokio i Mek-
syku Rajmund Zieliński, czy właśnie 
Polewiak nadawali miastu duży pre-
stiż. Nowogard chciał nawet wysta-
wić swoją drużynę w jednym z wy-
ścigów Tour de Polonge. Organiza-
torzy obawiając się zwycięstwa do 
startu jednak nie dopuścili.

Głównym zajęciem świetnego 
przełajowca było jednak szosowe 
ściganie. W 1966 r. Polewiak po raz 
pierwszy wystartował w legendar-
nym dziś Wyścigu Pokoju. Wielo-
etapowe zawody rozpoczynały się w 
Pradze, a kończyły w Berlinie.

- Pamiętam, że do Katowic byłem 
chyba na piątym miejscu. Z czołówki 
wypadłem dopiero w Niemczech na 
13 etapie. Finalnie zająłem 22 miej-
sce – wspomina.

W klasyfikacji drużynowej Polska 
była druga za ZSRR. Z odwiecznym 
rywalem przegraliśmy zaledwie od 
sześć sekund.  

- Wszystko przez czasówkę, na któ-
rej zakłada się lekkie koła. W całej 
reprezentacji mieliśmy ich tylko trzy 
pary. Dostali je Rajmund Zieliński, 
oraz Jankowie Magiera i Kudra. Ten 
ostatni pojechał fatalnie, a ja byłem 
trzeci. Myślę, że gdybym miał lekkie 
koła, to czasówkę wygrałbym z po-
wodzeniem, a Polska drużyna cały 
wyścig – twierdzi.

Po raz kolejny okazało się, że na-
sza reprezentacja organizacyjnie da-
leko jest nawet za Związkiem Ra-
dzieckim, a co dopiero mówić o eki-
pach z zachodu. Z zawodowcami nie 
było nawet porównania. - Sportowo 
nie czuliśmy się gorsi, bo wyniki po-
kazywały naszą wartość. Zazdrości-
liśmy jednak organizacji, sprzętu i 
przygotowań kolarzom z zachodu. 
Miałem okazje zostania za granicą, 
ale wtedy nie przyszło mi to nawet 
na myśl. Najbardziej żałuje jednak, 
że Ministerstwo Sportu nie pozwoli-
ło mi na wyjazd do zawodowej grupy 

Wielki mały kolarz
Choć stare wyścigi śnić mu się już przestały, to opowiada o nich ze szczegółami. Dziś drużynowy zwycięzca Wyścigu Pokoju 
więcej czasu niż na rowerze spędza w swojej szklarni w Olchowie.

Znani Nowogardzianie

Zawody o „Złote koło” - jedne  
z pierwszych poważnych w karierze
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szwajcarskiej. Nie chciałem zostawać 
za granicą, a tylko zwyczajnie zaro-
bić – uważa reprezentant LZS No-
wogard.

Czesławowi start w Wyścigu Po-
koju przyniósł dużą popularność. 
Woda sodowa do głowy nie uderzy-
ła jednak naszemu kolarzowi. Kibice 
jego skromny charakter podkreślają 
do dziś. Za to właśnie zyskał sobie 
szacunek u fanów kolarstwa nie tyl-
ko w Nowogardzie, ale całym kraju.

- Nigdy nie oderwałem się od rze-
czywistości. Może dlatego, że wcze-
śnie, bo 1965 r. w wypadku przy ma-
szynie rolniczej umarł mi ojciec. Czę-
sto wracałem do Jenikowa, by poma-
gać matuli w gospodarstwie. Praca 
na roli mnie relaksowała. Mogłem 
odpocząć w spokoju od sportowej 
rywalizacji, nie tracąc jednocześnie 
kondycji. Mama choć była zapraco-
wana, to interesowała się moimi wy-
nikami. Opowiadała, że ludzie zabie-
rali w pole radioodbiorniki by słuchać 
relacji z Wyścigu Pokoju – twierdzi 
Polewiak.
rUSCY COŚ łYkALI

Nasz kolarz w Wyścigu Pokoju 
startował jeszcze w 1967 i 1972 r. W 
klasyfikacji indywidualnej zajmował 
odpowiednio 15 i 22 miejsce. Do 
tradycji wyścigu wpisała się zaciekła 
walka z reprezentacją ZSRR. Często 
mówi się, że kolarze zza wschodniej 
granicy byli faworyzowani, a żeby 
temu zapobiec ich przeciwnicy w tu-
nelach używali nawet pompek.

- To przesada. Wokół imprezy na-
rosło bardzo dużo mitów. Rosjanie po 
prostu byli bardzo dobrzy. Sajdhu-
żin, Petrow, czy Melichow, to była na-
prawdę czołówka światowego kolar-
stwa. Podejrzewaliśmy ich o zażywa-
nie niedozwolonych środków, ale do-
wodów nie ma, więc oskarżać dziś już 
nie można – zaznacza sportowiec.

Największy chyba sukces Polewia-
ka to właśnie drużynowe zwycię-
stwo w Wyścigu Pokoju z 1967 r.

- Feta była mocna. Polska wygrała 
wygrała drużynówkę po bardzo dłu-
giej przerwie. Pamiętam, że od razu 
przyznano mi odznakę Gryfa Za-
chodniopomorskiego. W Szczecinie 
była audiencja u pierwszego sekreta-
rza wojewódzkiego KC. Wszędzie by-
łem przyjmowany z często przesad-
nymi honorami. Człowiek czuł się 
wyjątkowy – opowiada pan Czesław. 
- Ten wyścig mi odpowiadał. Byłem 
zawodnikiem małej postury i świet-
nie odpowiadały mi wieloetapowe 
wyścigi. Im dłuższe etapy, tym szansa 
na zajęcie prze zemnie dobrego miej-
sca była lepsza. Kochałem dystanse 
ponad 200 km. Gorzej jechało mi się 
na etapach do 100 km.

Atmosfera samych wyścigów na-
leżała do wyjątkowych. Na trasie 
gromadziły się steki tysięcy kibi-
ców, a miliony wysłuchiwały rela-
cji nadawanych przez radio. Kolarze 
nie do końca czuli ten klimat. Mimo 
wszystko Polewiak twierdzi, że wy-
ścig był najlepiej zorganizowaną 
amatorską imprezą na świecie.

- Jechałem też we francuskim Tour 
de L`avenir i twierdzę, że nasza im-
preza była lepsza. Wiedzieliśmy, że 
jesteśmy na oczach całej Polski. Kon-
taktu z kibicami podczas wyścigu jed-
nak nie było. Z trasy od razu wędro-
waliśmy do hotelów. Duże zaintere-
sowanie odbijało się natomiast czę-
stymi rozmowami z dziennikarza-
mi. Teksty widywałem już rzadziej 
– wspomina. - Pamiętam biegnący 
Wyścig Pokoju przez Nowogard. Wy-
grałem u nas premię lotną. Ludzie 
siedzący na dachu ówczesnego sklepu 
Jubilat zrobili na mnie niesamowite 
wrażenie. Znajomi opowiadali, że po 
mojej wygranej ludzie byli tak zado-
woleni, że mało kto wracał do domu 
trzeźwy.
kUMYS NIEZBYT SMAkOwAł

W czasach kiedy nasz kolarz do-
nosił wielkie sukcesy zwycięstwa na-
wet w największych imprezach nie 
wiązały się z ogromnymi gratyfika-
cjami finansowymi. Nawet za trzecie 
miejsce w wyścigu dookoła Austrii 
Polewiak otrzymał rzeczową nagro-
dę.

- Za wygranie etapu często dosta-
wało się radio, lub telewizor. Czasa-
mi po podłączeniu okazywało się, że 
nagroda nie działa. Stabilizację da-
wały nam etaty w zakładach pracy. 
Oczywiście w nich nie pracowaliśmy, 
ale otrzymywaliśmy wynagrodzenie 
– twierdzi nasz kolarz.

Sportowcy w czasach szarej ko-
muny należeli do niewielkiej gru-
py osób, które mogły wyjeżdżać za 

granicę. I choć wojaże wiązały się 
raczej z wyścigami, lub treningami 
na zgrupowaniach, to na zwiedza-
nie musiało znaleźć się zawsze tro-
chę czasu.

- Pierwszy raz za granicę wyje-
chałem na wyścigi przygotowawcze 
przed Wyścigiem Pokoju do Fran-
cji. To był akurat okres przed Wiel-
kanocą. Tamtejsza atmosfera i wy-
strój miast wprawił mnie w podziw. 
Duże wrażenie wywierały wtedy ta-
kie kraje jak Anglia, Szwajcaria, czy 
Austria. Zawsze kupowało się jakieś 
rzeczy dla rodziny – przyznaje Pole-
wiak.  

Dla naszego reprezentanta Polski 
jedną z ciekawszych była wyprawa 
do Mongolii.

- Zaproszono nas tam na wyścig, ale 
siedzieliśmy tam aż dwa tygodnie. W 
zawodach po ulicach Ułan Bator bra-
ło udział około 20 zawodników. Sam 
wyścig był śmieszny, bo większość go-
spodarzy odpadła już po pierwszych 
kilometrach. Same miasto wywarło 
na mnie duże wrażenie. Było w nim 
kilka budowli w stylu warszawskiego 
pałacu kultury, trochę bloków, a resz-
ta mieszkała w jurtach, które stano-
wiły główny krajobraz. Zaproszono 
nas nawet do środka. Okazało się, że 
wnętrza urządzone są w przepychu, 
a wszystko wyścielane atłasami. Po-
częstowano nas kumysem, ale już po 
jednym łyku nie wiedziałem co z tym 
zrobić. Głupio było mi odmówić, a 
smaku nie zapomnę do końca życia – 
opowiada kolarz.   

W karierze Polewiaka zabrakło 
startu na Igrzyskach Olimpijskich.

-Na wyścigi jednoetapowe z nasze-
go kraju zabierano zazwyczaj kolarzy 
o większych posturach. Później często 
okazywało się, że przegrywają oni z 
mikrusami. Ale co zrobić taka była 
wtedy selekcja. Bardziej od igrzysk 
żałuje, że nie pozwolono mi wystar-

tować na mistrzostwach świata w 
1966 r. To była trasa dla mnie – gó-
rzysta. Byłem też w tym czasie w zna-
komitej formie – mówi.

Polewiak nie pojechał na kolar-
ski mundial, bo nie dano mu poka-
zać się na mistrzostwach Polski. Za-
miast ścigać się pod okiem trenera 
kadry Henryka Łasaka na rozkaz 
działaczy startował w podrzędnym 
wyścigu w Poznaniu.
kONIEC ZA wCZEŚNIE

Polewiak karierę sportową zakoń-
czył w 1976 r. Dziś twierdzi, że tro-
chę za wcześnie. Tym bardziej, że 
wychowująca dwójkę dzieci żona, z 
powodu długich pobytów na zawo-
dach i zgrupowaniach nie nalegała 
by rower odstawić do kąta.

- Byłem zmęczony psychicznie. 
Teraz żałuje, bo mogłem odpocząć 
przez jeden sezon i powrócić do ści-
gania. Później zatęskniłem za ściga-
niem – zdradza.

Kolarz już przed zakończeniem 
kariery zaplanował, że zajmie się 
ogrodnictwem i kwiaciarstwem. Bę-
dąc na zawodach często podglądał 
nawet szklarnie. Wiedział, że po za-
kończeniu kariery w PRL jakoś na 
życie trzeba będzie zarobić. Ogrod-
nictwo w pierwszym okresie przy-
nosiło zyski. Polewiak wybudował 
nowym dom, w którym dziś miesz-
ka jego córka prowadząc ogrodniczą 
firmę.

Dziś pan Czesław mieszka w Ol-
chowie. W dalszym ciągu prowadzi 
firmę ogrodniczą. Kolarstwem się 
interesuje, czasami wsiada na ro-
wer, ale w sport angażować się już 
nie chce. Jest zrażony fatalną  orga-
nizacją kolarstwa i wszechobecnym 
dopingiem.

- Dla nas dopingiem, działającym 
na pobudzenie była bardzo mocna 
kawa. Nigdy nas nie korciło. Choć 
na Wyścigu Pokoju w 1972 r. mia-
ła miejsce dziwna sytuacja. Prawdo-
podobnie lekarz przed jednym z eta-
pów podał nam środek wspomagają-
cy, ale przez pomyłkę nieodpowiedni. 
Wszystkich nas sparaliżowało. Byli-
śmy dosłownie sztywni, a wyścig za-
kończył się klapą – przyznaje.

Polewiak uważa, że przyczyną złej 
kondycji kolarstwa jest fatalny sys-
tem szkolenia.

- Dziś 14-latkom każe się na siłę 
wygrywać byle wyścigi. Zamiast spo-
kojnie się szkolić i zdobywać wiedzę, 
to muszą wygrywać podrzędne zawo-
dy po to by klub i pracujący w nim 
działacze dostali kilka złoty dotacji. 
To do niczego nie doprowadzi. Mło-
dzi chłopcy są bardzo szybko wyeks-
ploatowani – twierdzi.

Marcin Nieradka
Czesław Polewiak - dziś

Nasz kolarz w wyścigu  
dookoła Bułgarii
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GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

POraDy bEZPŁatNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Solarium 
„Ania”

w GabiNECiE 
kOSmEtyCZNym

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

warsztat samochodowy 
Wyszomierz 37  

naprawa zawieszeń układów 
hamulcowych, wymiany silni-
ków, ustawienia zbieżności, ka-
sowanie błędów - 667 819 934

legalna praca 
w Niemczech 

(Hamburg) 
„Dom Spokojnej Starości” 

od dnia 1.05.2011 
zatrudni legalnie 

pielęgniarki i salowe 
do obsługi osób słabszych. 
Podstawa języka niemieckiego 

więcej informacji  
pod numerem kontaktowym 

00 49 157 795 225 27

firma „WENa” w kikorzach 

zatrudni pracownika 
przy produkcji okien z umiejęt-
nością okuwania o dużych kwali-
fikacjach. Kontakt 604  623  235 i 
608 367 664 lub biuro 91 39 25 880

Urząd Miejski w Nowogardzie 
przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym 

sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku 
wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.  

I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Nie dokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości 

skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń 

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-

cji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: 
„Z bEZraDNOŚCi DO aktyWNOŚCi”

Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 
19.05.2008 r.

NABÓR DO IV EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „Z 
BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” TERMIN REKRUTACJI 
17.01. – 17.02.2011 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje projekt 
systemowy pn. „Z bEZraDNOŚCi DO aktyWNOŚCi”. Pro-
jekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integra-
cji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Z bEZraDNOŚCi DO aktyWNOŚCi” realizowany 
jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w 
partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej z tere-
nu powiatu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym do osób bezrobotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej a także osób niepełnosprawnych 
w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianej 
młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuń-
czo - wychowawcze. Celem ogólnym projektu jest poprawa do-
stępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawo-
dowo w tym niepełnosprawnych, usamodzielnianych wycho-
wanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do pie-
czy zastępczej w powiecie goleniowskim. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych form 
aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecz-
nej.

Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W styczniu 2011 roku rozpoczyna się nabór do IV 
edycji projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik socjal-
ny projektu PO KL Anna Baran.

biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl, www.ops.nowogard.pl
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SPrZEDAM 
MIESZkANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

HaliNa GalUS
HElENa WNUk

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewidencje 
przych. (ryczałt), VAT i pozostałe 
ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje po-
datkowe, deklaracje ZUS

tel. 091 39 27 479

SZYBY SAMOCHODOwE 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Mieszkanie
do wynajęcia

3 pokojowe 
w centrum miasta

tel. 509 528 688

Udostępnię 
salon fryzjerski 

do samodzielnej 
pracy 

tel. 607 407 240

ENtEr laPtOP
 SErWiS - kOmiS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGarD, ul. blacharska 2 
(w podwórku)

tEl. 795 648 748

Specjalista psychiatra 
Dr n med. Marcin Jabłoński

Środy godz. 16.00-20.00
Goleniów, ul. Słowackiego 1a 

w pobliżu szpitala
rejestr. tel. 603 132 035

O G Ł O S Z E N i E   !!!
Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Cisy” w Nowogardzie zawiadamia, że 

przystępuje do realizacji inwestycji polegającej na budowie 

„osiedla garażowego” 
 przy ul. Boh. Warszawy 

za nowobudowanym budynkiem mieszkalnym 
- koszt garażu własnościowego z udziałem w gruncie  26 000,00zł

- termin realizacji: rozpoczęcie  III-IV/2011r. Zakończenie X-XI/2011r.

Osoba upoważniona do kontaktu w/w sprawie: 
z-ca Prezesa W. Piotrowicz

telefon 91 39 25 261   kom. 697 104 578
Wizualizacja osiedla garażowego do wglądu w biurze Spółdzielni.
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• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulic-
kiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowo-
gardu 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym re-
moncie ze względu na osobę niepełnospraw-
ną zamienię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku wolno-
stojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biuro-
we w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 
91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamkowej, 
3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
- okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, J. 
Pawła II, tel. 605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
125 m przy ulicy 5-go Marca 13 (centrum 
miasta) 667 994 240

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie – 608 302 040 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do kwoty 
140 000, tel: 608 302 040

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, 
cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w cen-
trum miasta. Tel: 510 026 866, po godz. 18:00

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na mniejsze. 
665 562 511

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 162 m kw., 
na działce 7 arów, cena do  uzgodnienia, tel. 
662 678 895

• Sprzedam lokal handlowy położony na 
działce 490 m2 Nowogard ul. 3-go Maja, Tel. 
503 150 300

• Pilnie wynajmę lub sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe w centrum. 0049 511 8997 16 24; 
kom. +49 157- 761-710-96

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 
58 m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Wydzierżawię kiosk handlowy na Placu Wol-
ności; 606 998 623

• Sprzedam garaż. Zamkowa. 607 816 180

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje centrum mia-
sta. 601 090 079

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, ume-
blowane, 601 724 492

• Działka budowlana, Wojcieszyn, 650 m2. 
Dzwonić po 15-stej, Tel. 533 202 023

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w centrum 
Nowogardu. 51 00 26 866 po 18-stej.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, ul. Ks. Racibo-
ra I, Tel. 693 128 117

• Sprzedam lub wynajmę lokal handlowy na ul. 
Warszawskiej 60 m2; Tel. 603 118 286.

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po re-
moncie, doskonała lokalizacja, spokojna oko-
lica, sprzedam lub wynajmę, tel. 604 427 427

• Wynajmę garaż- 508 993 318

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe przy uli-
cy Kowalskiej te. 661 923 610

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel 
661 510 846

• Szukam do wynajęcia 2 pokojowego miesz-
kania. 604 161 169

• Zamienię własnościowe M-5 na dwa mniej-
sze. 604 161 169

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe własnościowe. 
607 488 128

• Sprzedam kawalerkę 32 m2. 600 368 810

• Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 87 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem. Cena do uzgodnienia” tel: 
604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie + garaż na ul. Zielonej 
58 m2, 3 pokoje, własne CO po generalnym 
remoncie, Tel. 692 027 501

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 2, warunki 
zabudowy. Cena 50 000’ 694 521 787

• Zamienię własnościowe 3 pokojowe mieszka-
nie 58 m2 IV piętro na mniejsze własnościowe 
2 pokojowe na parterze, Tel. 697 665 791

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogardzie; 
606 399 633

• Wynajmę mieszkanie, nowe umeblowane 
1km od Nowogardu, 606 106 142

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej Tel. 
508 948 888

• Pilnie sprzedam dom w Nowogardzie; 91 39 
21 603; 663 748 230

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe- 508 309 880

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY 
W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAW-
SKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 
691125617.

• Wynajmę piekarnię; Piekarnia – Cukiernia w 
miejscowości Dębice k/Maszewa (Zachod-
niopomorskie). W skład piekarni wchodzą na-
stępujące  pomieszczenia: Hala produkcyjna, 
pomieszczenie cukiernicze, magazyn mączny, 
2 magazyny na produkty pomocnicze, osty-
galnia; hala wydawcza produktów gotowych, 
biuro, pomieszczenie socjalne - szatnia, prysz-
nice i wc. Obiekt wyposażony do produkcji; 
kompletnie (nowy piec Wulkan na olej z ko-
morą garowniczą). Wszystkie media. Piekar-
nia położona jest przy drodze krajowej Nowo-
gard – Stargard Szczeciński. Wjazd z dwóch 
stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzony. 
Kontakt: 913920334, kom.887467309

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Karsku, pow. 3800 m2, tel 663 026 093 po 
17.00

• Wynajmę kawalerkę małżeństwu w Centrum 
miasta Tel, 91 39 21 809

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościo-
we, Nowogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogar-
du. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiejskiej, No-
wogard, 604 284 597

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe- 608 302 040.

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w 
Nowogardzie. Tel. 722283490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
Możliwość podziału działki na dwie mniej-
sze. Dojazd z obu stron. kontakt 605 
315 304.

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2; 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, 
Nowogard; 604 284 597

• Wynajmę lokal pod działalność gospodarczą 
80 m2; 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum 
miasta; 601 090 079

• Zamienię nowe mieszkanie 57 m na parterze 
na ul. Ks. Racibora na mniejsze w Sadzie Cze-
reśniowym, 513 548 738

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 ar i 41 a; 
796 820 971; 790 508 388

• Sprzedam garaż przy ul. 15-go Lutego; 91 39 
21 002

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe w Centrum 
Nowogardu; 51 00 26 866 po 18

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe- 608 302 040

• Wynajmę lub sprzedam pomieszczenie 39 m2 
z działką- 505 661 342

• Tanio sprzedam działkę budowlaną 
607 083 845

• Sąpolnica 5 km od Nowogardu działka 
2500 m2 pod zabudowę przy szosie 17 zł 
783 534 677

• Połowa domu k/Dobrej 70 m2 z działką 1100 
m2, remont 57 000. 501 307 666

• Mieszkanie na wsi koło Golczewa 45 m2, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, bezczynszowe, ogród 
jezioro po remoncie 69 000; 889 133 882

•  Ziemię rolną w obrębie Mieszewo tanio 
sprzedam, 502 103 432

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 
91 39 21 558

MOTOrYZACJA

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Rover 
serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
metalik, przeb. 136900 km, 08/2006, książ-
ka serwisowa (serwisowany w ASO Opel 
kozłowski - faktury), klimatronic dwustre-
fowy, nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-

mulcowe, opony zimowe. Zadbany po du-
żym przeglądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 1997 r., stan 
obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 2- 
795 911 886.

• Sprzedam VW Passat B5. 1,8B 1998 r. 
608 697 092.

• Opel Astra II Kombi 1.6 benzyna 2001 r. bez-
wypadkowy z salonu. Stan bardzo dobry 
506 499 935

• Kupię VW Passat Kombi diesel- 665 541 960

• Sprzedam Opel Vectra, rok prod. 1991 1,6 
benzyna; 782 813 383

• Sprzedam Opel Vectra 1,8 16V + LPG, klima-
tronik, cena do uzgodnienia, 784 225 810

• Monster garaż, naprawa samochodów i 
motocykli. Tomasz Pietrzak, Lestkowo 9, 
Tel 506 132 449; godz. otwarcia Pon - sob 
10-18

• Sprzedam motor Romet poj. 125 rok prod. 
2009; Tel. 696 630 538

rOLNICTwO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 50 140.

• Sprzedaż byczka i jałóweczki, Żabówko 18, 
Tel. 605 092 517.

• Sprzedam koguty rasy AUSTRALORPS i kogu-
ty rasy mieszanej, 886 507 813

• Kupię silnik elektryczny o mocy od 4 KW do 
7,5 KW- 665 602 571

• Sprzedam ziemniaki bryza. Olchowo 21; 91 
39 21 595

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam kombajn Bizon 56 m w bar-
dzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 
660 229 504

• Sprzedam ziemniaki jadalne- 518 488 714

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż 
i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. www.zespolacord.pl. Tel. 
501 383 380.
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ZAPrASZAMY DO NASZEGO BIUrA

NOwOGArD,
 UL. 3 MAJA 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
Licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

Mieszkania w Nowogardzie na sprzedaż:
kAwALErkI                                                         nr oferty

Okolice Nowogardu 30 m2, parter  49 000 zł     EX461899623 
Nowogard  24 m2, parter  78 000 zł      EX401721392  

MIESZkANIA 2-POkOJOwE

 53m2, I piętro  cena:156 100 zł         EX337128728 
42m2, parter  cena:125 800 zł     EX338939242 
57m2, IV piętro  cena: 175000 zł  LN300204442
62 m2, parter  cena: 168 500 zł     EX404750423  
44 m2, poniżej parteru  cena:102 000 zł EX339899400 

MIESZkANIA 3-POkOJOwE

68m2, II piętro  cena: 206 000 zł     EX408081106 
67m2, II piętro  cena: 188 000 zł EX332909317  
62m2 II piętro  cena: 160 000 zł EX306590087 
70m2, IV piętro  cena: 195 000 zł EX303421011 
66 m2, II piętro  cena: 188 000 zł  LN309349280 
100m2, trzy-poziomowe  cena 210 000 zł LN257794449 
61 m2, II piętro  cena: 207 320 zł    EX409318367 
66 m2, IV piętro  cena 156 000 zł EX331627842 
69 m2 IV piętro  cena 180 000 zł      EX252497034 
57 m2, I piętro  cena 181 400 zł      EX402504897 

MIESZkANIA 4-POkOJOwE

77m2, II piętro  cena 237 400 zł EX408172025 
67m2, I piętro  cena 186 000 zł   EX302531661  
68m2, IV piętro  cena 180 000 zł LN257791579 
68m2, IV piętro  cena 167 000 zł   LN257787699 
68m2, I piętro  cena 195 200 zł      EX404179123 

www.extradom.net.pl

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

• Zespół muzyczno – taneczny kAJ – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konku-
rencyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFOrMATYCZNE– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791  111  749. Ta-
nio, szybko.

• DUr – DACH, pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AwArIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 91 
39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, 
stropów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 692 562 306

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK- 
607 092 509

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• remonty, glazura, terakota, szpachlowa-
nie, malowanie, tapetowanie, regipsy, 
panele, z 15 letnim stażem w Niemczech. 
784 188 147

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Glazura terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515.

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Profesjonalne odśnieżanie dachów tanio- 
791 111 749

• Korepetycje, matematyka- 505 793 280

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Nauka gry na keyboardzie oraz akor-
deonie u dyplomowanego muzyka. Tel. 
507 524 047. www.lukasband.pl

• MEBLE NA wYMIAr. TANIO I SOLIDNIE; TEL. 
697 786 967

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne remonty 
łazienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Elektryczne instalacje. Centralne ogrzewanie, 
prace dachowe do 30% taniej. 506 323 560

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlo-
wanie, malowanie. 662 678 895

• korepetycje z języka niemieckiego- 
665 541 960

• Usługi ogólnobudowlane 513 202 205

• Usługi budowlane, remont na każdą kieszeń, 
668 980 751

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 
600 626 268

• Malarz pokojowy szybko i tanio. 511 009 257

• Korepetycje: j. polski, geografia, matematyka, 
91 35 03 138; 692 035 506

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków, 
ostrzenie noży, naprawa zamków drzwio-
wych itp. 697 370 437

• Ciasta domowe na każdą okazję; 69555327

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i 
okien, tynki gipsowe, glazura, terakota, szyb-
ko tanio i solidnie. 503 589 235 po 18.

PrACA

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch 
języków obcych szuka pracy opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w Niemczech, 
724 080 139

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• P.H. „ArNO” sp. z o.o. przyjmie do pracy 
na stanowisku okuwacz okien, drzwi PCV 
i ALU, wymagane doświadczenie na w/w 
stanowisku. Tel. 91 39 21 088.

• Zaopiekuję się dzieckiem- 609 283 347

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, wpiso-

we 0 zł wysokie rabaty i prezenty, 506 171 732; 
604 189 118

• Zatrudnimy stażystkę do pracy biurowej, Wy-
magania: wykształcenie średnie, znajomość 
obsługi komputera, 667 800 245; 91 39 25 275

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- england; 
Duży wybór, pełna rozmiarówka. Targowisko 
miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- tygodnio-
we- ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata, matka z rodowodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KASIA”, kolor 
buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 18 621

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam czyściwo, 693 925 093

• Tanio sprzedam pralkę i wirówkę. 507 228 736

• Sprzedam wózek spacerowy „TAKO SPOR-
TING” czerwono-czarny. Jak nowy. Cena 250 
zł- 798 483 902

• Zgubiono obrączkę ślubną wygrawerowa-
ną pod nazwą: „ANETA 10 kwIETNIA ‘10” 
znalazcę prosimy o kontakt, przewidziana 
nagroda, 512 144 846.

• Sprzedam czyściwo- 693 925 093

• Kupię wagę inwentarzową 91 39 109 17

• Sprzedam Keyboard Yamaha Tyrosa 1 tel. 
795 279 165

• Sprzedam Quada poj. 2000 cm3 cena 2100; 
603 353 789

• Owczarki niemieckie 3 miesięczne ojciec 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata, matka 
z rodowodem w tym długowłosa suczka, 91 
39 21 828

• Zaginął pies duży owczarek niemiecki , zna-
lazcę czeka nagroda, 793 908 098

• Okazyjnie przewiozę Busem Maxi rzeczy 
do Ostródy lub okolic w dniu 24 I 2011 r. 
Tel. 668 404 295

rEkLAMA
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Do wynajęcia  
pomieszczenie 
po sklepie komputerowym 

(były Komputronik) 
I piętro, pod działalność 

gospodarczą, biurową 
lub handlową

tel. 509 250 996

Kochanym rodzicom 

Teodorze i Piotrowi 
Klimek 
z okazji 

40 rocznicy pożycia małżeńskiego
dalszej wytrwałości i kolejnych  
wspólnie przeżytych lat życzą 

Dzieci z rodzinami



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

21-24.01.2011 r. 17

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYżówkAkupon - 21.01

rEFLEkSJA NAD JEZIOrEM 
Przed każdym się zginam, 
Bo w górę iść pragnął – 
Był giętki jak trzcina, 
Co wpada już w bagno.

MYŚMY PrZYSZłOŚCIĄ NArODU…
Słuchajcie ludzie, bowiem nie wiecie, 
Co się zdarzyło u nas w powiecie.
Był to wypadek wręcz epokowy,
Gdy się urodził chłopak bez głowy. 
Mama płakała, tata był smutny, 
Lecz zatajali fakt ów okrutny. 
Żyli nadzieją: gdy się uchowa, 
Może mu jeszcze urośnie głowa. 
Lat kilkanaście z hakiem czekali,
Gdy nie urosła, zrezygnowali. 
Mąż mówi: „żono, masz tyle kumów,
Wujów i stryjów, z nimi coś umów. 
Może bez głowy da sobie radę, 
Niech mu wyrobią jakąś posadę!” 
Partie czekają na członka nowego, 
Wciągną na ewidencję, potraktują jak swego.
Całego rodu synowie, córy, 
Pchnęli chłopaka – siup – do kultury!
Lecz w gminnej sztuce oraz kulturze, 
Bez głowy chłopak długo nie służył. 
Nim roczek minął, chłopak bez głowy, 
W mig się na szczebel wspiął – powiatowy!
Powiat i tyle, nic ciekawego! 
Cóż taki powiat dla bezgłowego.
Ni ma kultury. Tam wśród nieuctwa, 
Wio! Jadziem dalej ! Do województwa!
I w województwie mała jest sława, 
Chłopak wziął rozpęd. I już Warszawa. 
Na swym fotelu siedzi bezpieczny,
Urząd jest skromny, ale stołeczny.
Chłopak bez głowy czymś tak kieruje, 
W papiero sprawach dobrze się czuje. 
I właśnie o nim często jest mowa. 
Że to myśliciel i tęga głowa. 
A że jej nie ma, co za różnica!
Ściśle służbowa to tajemnica. 
Oto opowieść – nie dla kawału, 
Lecz dla nauki oraz morału. 
Szanujcie głowy! Bo na nie liczy, 
Nasz nieudolny aparat urzędniczy!

rozwiązanie krzyżówki nr 14.01 – „Na Wal-
ka DESZCZE” nadesłali:

Maria Gortat, Jerzy Siedlecki, Danuta Salamon, 
Chorążyczewska Zdzisława, Andżelika Nizio, 
Skowrońska Agnieszka, Skowroński Sławomir, 
Feliksiak Pelagia, Skowronska Ewa, Kochelski Łu-
kasz, Teresa Czarnecka   

Prenumeraty na miesiąc luty  wylosowali: 
Łukasz Kochelski-  Błotno
Andżelika Nizio – Nowogard 
Maria Gortat – Nowogard 
Gratulujemy!!! 

Prosimy o czytelne wypełnianie kuponów! 
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roZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

TELEFoNY

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

re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
war sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

rEGULArNA LINIA MI krO BU SO wA SErOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia METrO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOwOGArDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

PrZEwóZ OSóB - rO MAN BIŃCZYk - Linia regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

kABArET 
PARA-

NIENOR-
MALNI

Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza w dniu 29.01.2011 r. o 
godz. 16.30 na występ kabare-
tu „Paranienormalni”. Bilety w 
przedsprzedaży w cenie 40 zł za 
szt. można nabyć w kasie lub w 
sekretariacie NDK. Serdecznie 
zapraszamy.

MISTrZOSTwA 
NOwOGArDU  
w "BILArD"

Dnia 22 -go stycznia (SOBO-
TA) o godzinie 17:00 odbędzie 
się Turniej

w  Bilarda o Mistrzostwo No-
wogardu.

Turniej odbędzie się w Pubie 
"PASADENA" ul .Warszawska 9

(pod  "Biedronką")
Przyjmujemy zapisy  do 19-

go stycznia  w Pubie  wpisowe  
15,00 zł

Organizatorem Mistrzostw 
jest klub sportowy "Bosman 
Nowogard", którego członkowie  
grają  w Polsce  i za granicą.

Anna  Protas

Sprzedam 
sklep 

w kikorzach
604 584 320
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OSIŃSkA LIGA  PIłkI 
SIATkOwEJ
SEZON 2010 / 2011 r.

W niedzielę 19  grudnia 2010  
roku   w Zespole Szkół im. Bronisła-
wa  Malinowskiego w  Osinie rozpo-
częła  się IV  edycja Osińskiej Ligi 
Piłki  Siatkowej (OLPS). Organizato-
rem ligi są : Urząd Gminy w  Osinie 
oraz Rada Gminna LZS. Do  udzia-
łu w  rozgrywkach zgłosiło  się  sześć 
zespołów : LZS Osina, LZS Węgorza, 
LZS Kikorze,  LZS Kościuszki, An-
pol Krzywice oraz Max Żabowo.

   Po pierwszym meczu Wójt Gmi-
ny Osina p.  Krzysztof Szwedo  do-
konał oficjalnego otwarcia turnieju 
,  życząc wszystkim sportowej rywa-
lizacji oraz przysłowiowej ,, gry bez  
kontuzji ”.

   ,,OLPS” rozgrywana  jest  zgod-
nie  z  oficjalnymi przepisami  gry 
w  piłkę  siatkową. Za  mecz wygra-

ny 3:0 i 3:1  zespół  otrzymuje 3 pkt, 
przegrany 0.  Za  wygrany 3:2 zespół  
otrzymuje 2 pkt ,przegrany 1 pkt. Po 
każdym spotkaniu sporządzona zo-
staje oficjalna tabela.

   W pierwszej rundzie zespoły  za-
grają  systemem ,, każdy z  każdym. 
Do drugiej rundy „play-off ”awansu-
ją cztery najlepsze zespoły, które za-
grają systemem 1  - 4 ; 2 – 3 . Zwy-
cięzcy spotkań spotkają się  w  fina-
le , natomiast ,,przegrani” zagrają  
o miejsce III . Wszystkie spotkania 
rozgrywane są zgodnie z ustalonym 
terminarzem. 

   Nad sprawnym przebiegiem ligi  
czuwa sędzia piłki  siatkowej To-
masz Gajda.

Tomasz Gajda

Sukces Piłkarzy 
ręcznych SP1 

W dniach 14 – 16 stycznia uczniowie UkS ,,Jedyneczka” przy SP 1 bra-
li udział  w międzynarodowym turnieju Piłki ręcznej Chłopców r ´99 i 
´98 o Puchar Prezydenta miasta Szczecina. 

W zawodach wzięło udział 25 zespo-
łów z Polski i Niemiec. W turnieju bar-
dzo dobrze zaprezentowali się szczy-
piorniści klasy V R´99 uczący się w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogar-
dzie. W swojej grupie wiekowej, na 16 
drużyn, zajęli iii miejsce. Nasza dru-
żyna wygrywała mecze z zespołami 
znanymi  przez kibiców szczypiornia-
ka: AZS Gorzów Wielkopolski, Gwardia 
Koszalin, Zielona Góra, Kusy Szczecin 
37, Kusy Szczecin 23, Kusy Szczecin 55, 
Energetyk Gryfino, Zawisza Świdwin, 
SP Kołbacz. 

Pierwsze miejsce w tej kategorii wie-
kowej wywalczyła drużyna UMKS Dą-
bie Szczecin. Po tak dobrym występie 
nie obyło się bez nagród indywidual-
nych: nasz zawodnik Patryk Ustyjań-
czuk zdobywając 54 bramki został naj-
lepszym strzelcem turnieju a kacper 
królik został wyróżniony jako najlepszy 
zawodnik drużyny. Cała drużyna i tre-
ner otrzymali  puchar oraz  medale z rąk 
Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina 
p. Elżbiety Masojć.

Pełny skład drużyny: Woroniecki mi-
chał, feńczak Paweł, Olesiński Patryk, 
miklas Patryk, Chodor Łukasz, Patyk 
Piotr, kwieciński miłosz, konieczny 
Dominik, kacper królik, Ustyjańczyk 
Patryk, trener – artur Danilewski.

W kategorii klas VI UKS ,, Jedynecz-
ka” zajęła IX miejsce. Drużyna ta zmie-
rzyła się z następującymi drużynami SC 
Charllottennburg Berlin, Gwardii Ko-
szalin, Nowe Skalmierzyce, Zielonej 
Góra, Kusy -55 Szczecin, Dąbie i Dą-
bie II Szczecin, Kusy -37 Szczecin. Naj-
lepszym zawodnikiem drużyny został 
konrad królik, oto pełny skład: mańka 
adam, fedeńczak Dawid, Oraczyński 
Jacek, Szulc Grzegorz, Grabowski ka-
rol, brewka Łukasz, Oraczyński rafał, 
Sprysak Jakub, Sulima marcin, trener 
– bogdan Wawryczuk.

Uczniowie i opiekunowie dziękują 
Panu Burmistrzowi Robertowi Czapli 
za sfinansowanie przejazdu oraz firmie 
„Cadsystem” sponsorowi UKS „Jedy-
neczka” Nowogard.  

Uczniowie i Opiekunowie 
UKS ,,Jedyneczka”  
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SkórOMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

PiaSEk, ŻWir, 
CZarNOZiEm, POSPÓŁka 

• ŻWirOWNia • 
DŁUGOŁęka

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEm DO kliENta
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA
Informujemy, że 

25 stycznia 2011 r.
wtorek od godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 11

Firma HURTPOL 
poszukuje specjalistów 
do  Biura Obsługi Klienta 
Wymagamy:
- preferowane wyższe techniczne 
- doświadczenie w branży instalacyjnej i 
grzewczej min. 5 lat 
- komunikatywność i dobra organizacja pracy 
- doświadczenie w obsłudze klienta B2B, B2C 
- znajomość obsługi komputera 
- prawo jazdy kat. B 
- Mile widziana znajomość rynku inwestycyj-
nego

Oferty: ul. Młynarska 1a lub  
kadry@hurtpol.pl

Geo-Gis-Projekt spółka z o.o. 

zatrudni  
geodetów, asystentów 

geodetów i pomiarowych
Kontakt i szczegóły 

biuro@geogisprojekt.pl lub 
tel. 601500090

reklama reklamareklama

Ciekawie zapowiada się najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej.  Radni podejmą między innymi  de-
cyzję o tym ile zapłacimy w tym roku za śmieci.  Zgodnie z obliczeniami podanymi jako załącznik do 
uchwały wzrosły koszty związane z składowaniem odpadów a także ich odbiorem. Tym samym mie-
sięczny koszt wywozu odpadów dla 4-osobowej rodziny wzrośnie dokładnie o 15,75%. Podczas sesji 
odbędzie się również pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2011. 

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Nowo-
gard z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. Radni zdecydują również o zasadach i trybie przeprowadzanie kon-
kursu na dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury. Przypomnijmy, że w dwa tygodnie temu Burmistrz Nowogar-
du odwołał z tego stanowiska Mirosławę Przybyłek. 

Głosowana będzie także uchwała w sprawie powołania rady społecznej szpitala w Nowogardzie. 
Sesja odbędzie się w środę (26 stycznia) o godz. 12.00. Relacja w piątkowym wydaniu DN. 

MS

W środę radni zadecydują 

Za śmieci więcej o 15%?

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Z ostatniej chwili 

kto wice- 
burmistrzem?

Powodzianie 
z wizytą w 
Nowogardzie

Dzień  
Babci  
i Dziadka
w Nowogardzie

memoriał 
Deca
kolejne rozgrywki
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Kronika policyjna 

Parafia  
pw. WNmP  
- Plan kolędy: 

Wtorek, 25 stycznia: ul. Kościuszki 
35A (8 – 23), Okulickiego, Wileńska, 
Dąbrowskiego. 

Środa, 26 stycznia: Warnkowo i 
Ogorzele oraz u tych rodzin, które nie 
mogły przyjąć kolędy w wyznaczo-
nym terminie.

Sobota, 29 stycznia: Karsk

Kolędę rozpoczynamy od godziny 
16.00, w soboty od godziny 15.00, a 
na wioskach w soboty od godz. 10.00. 
Dzień wcześniej ministranci odwie-
dzą mieszkańców zapowiadając wizy-
tę duszpasterską. Rodziny, które chcą 
przyjąć kolędę, a nie mogły jej przy-
jąć w wyznaczonym czasie, prosimy o 
zgłaszanie się w zakrystii.  

Punk Informacyjny  w Nowogardzie
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie  
Filia Nowogard
Plac Wolnoœci 9  pokój 11, Nowogard
tel. 91 392- 13 -76  wew. 28

Bezp³atne szkolenia zawodowe  
Zadzwoñ!   tel.  609 321 337 

Instytucja szkoleniowa - doradcza

e-pro edukacja
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,  Priorytet VII. Promocja Integracji Spo³ecznej, 
Dzia³anie 7.2 Przeciwdzia³anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo³ecznej, 
Poddzia³anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
realizuje   w okresie od paŸdziernika 2010 r. do wrzeœnia 2011 r. projekt

„Nowa praca - Druga m³odoœæ 45+”
Zapraszamy
Panie i Panów powy¿ej 45 roku ¿ycia d³ugotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy
 w Goleniowie FILIA NOWOGARD do bezp³atnego zdobycia  nowego zawodu i powrotu na rynek pracy.

Zapewniamy:
- wsparcie Animatora Pracy  oraz korzystanie z pomocy 
  Centrum Animacji Zawodowej;
- indywidualne spotkania z doradc¹ zawodowym;
- opracowanie Indywidualnej  Œcie¿ki Rozwoju Zawodowego;
- uczestnictwo w zajêciach aktywizuj¹cych oraz szkoleniu z zakresu technik aktywnego           

poszukiwania pracy;
- uzyskanie lub/i uaktualnienie Pracowniczej Ksi¹¿eczki Zdrowia;
- dedykowane poœrednictwo pracy. 
- us³ugi oko³o szkoleniowe: stypendium, zwroty kosztów dojazdu, poczêstunek w trakcie 
zajêæ, zabezpieczenie opieki nad dzieæmi lub osobami zale¿nymi.

Uczestnictwo w dzia³aniach  projektu jest bezp³atne.
Us³ugi projektu realizowane bêd¹ z dostosowaniem do potrzeb Osób Niepe³nosprawnych.

Partner Wspieraj¹cy - Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie Filia Nowogard
Dla Pracodawców  - Akcja  Pracodawca Równych Szans

ORGANIZUJEMY BEZP£ATNE SZKOLENIA 
 GRUPOWE I INDYWIDUALNE:

� Opiekun/Opiekunka osób starszych i niepe³nosprawnych; 
� Profesjonalny pracownik handlu detalicznego i hurtowego;
� Specjalista/Specjalistka  ds. organizacji i administracji;
� i inne.

Informacje i zg³oszenia                                                                                            
e-pro edukacja                   
tel. 91 4 501-201 wew. 350
www. e-pro.szczecin.pl ;  
www.rekrutacja.e-pro.szczecin.pl                                                                                      

ZAWODOWE

Centrum Animacji Zawodowej w Nowogardzie
ul. Zielona 11 pok. 14, 72-200 Nowogard

tel. 609 321 337

12.01 – środa 
Godz. 09:10 – Powiadomienie o kra-

dzieży 4 kół samochodowych z pojazdu 
Renault Kangoo.

09:50 – Kolizja drogowa na wyjeździe 
drogi Nowogard – Sąpolnica, gdzie 
samochód m-ki Audi A6 uderzył w 
samochód m-ki Skoda Fabia.

10:40 – Kolizja drogowa na ul. War-
szawskiej, gdzie doszło do zderzenia 
skutera drogowego z pojazdem m-ki 
Opel Astra, gdzie kierowca Opla został 
poszkodowany. 

17:30 – Powiadomienie o włamaniu 
do obiektu „Zielona Kuźnia” w miejsco-
wości Płotkowo, gdzie sprawca poprzez 
wyważenie okna weszli do środka skąd 
zabrali rury miedziane oraz baterie 
łazienkowe. 

17:45 – Policjanci RD Goleniów w 
czasie kontroli drogowej miejscowości 
Orzechowo zatrzymali nietrzeźwego 
rowerzystę Józefa S., z wynikiem 0, 
94 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

22:00 – Powiadomienie o zadymieniu 
na klatce schodowej przy ul. Warszaw-
skiej, gdzie spaleniu uległ wózek dziecię-
cy oraz została odymiona ściana klatki. 

18: 01 – wtorek 
09:15 – Powiadomienie o kradzieży 

pilarki spalinowej w piwnicy budynku 
mieszkalnym w miejscowości Błotno 

12:40 – Kierownik fermy drobiu w 
Boguszycach powiadomił o zranieniu 
psa, który został skaleczony ostrym na-
rzędziem. Lek. Weterynarii mimo udzie-
lenia pomocy nie zdołał go uratować. 

16:45 – Powiadomienie o włamaniu 
do altanki ogrodowej znajdującej na 
terenie ogródków działkowych na ul. 
Armii Krajowej gdzie sprawca dokonał 
kradzieży kosiarki spalinowej. 

19.01 – środa 
11:45 – zatrzymanie nietrzeźwego 

kierowcy podczas kontroli drogowej 
samochodu m-ki MAN z wynikiem 0, 
54 promila alkoholu. 

18:10 – Patrol zatrzymał Grzegorza W. 
Poszukiwanego listem gończym przez 
KPP Gryfice celem ustalenia miejsca 
pobytu. 

20:00 – Zdarzenie drogowe na ul. 15 
Lutego, gdzie kierowca m-ki Renault 
Scenik najechał na wyrwę w jezdni 
uszkadzając przednie koło. 

22:00 – Zgłoszenie o palącej się al-
tance na ogródkach działkowych przy 
ul. Armii Krajowej W wyniku działań 
policjantów ujawniono osobę, która zo-
stała przewieziona na komisariat, gdzie 
ujawniono z jej telefonu informacje sms 
świadczące o podpaleniu. 

20:01 – czwartek 
08:00 – Doprowadzenie przez patrol 

policji Janusza P. i Mieczysława B. do 
poradni odwykowej w Nowogardzie 
na wniosek Sądu Rejonowego w Gole-
niowie. 

08:20 – Patrol zatrzymał na ul. Kowal-
skiej Zdzisława L. Celem doprowadzenia 
do poradni odwykowej w Nowogardzie 

10:15 – Powiadomienie o kradzieży rur 
żeliwnych kanalizacyjnych zdemontowa-
nej ze starej instalacji przy ul. 5 Marca. 

12:50 - Ochrona sklepu Biedronka 
przy ul. Warszawskiej powiadomiła o 
ujęciu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymował Jacka 
R., który dokonał kradzieży artykułów 
spożywczych. 

18:00 – Zgłoszenie o wybiciu szyby 
w altance na terenie ogródków działko-
wych przy ul. Armii Krajowej 

19:00 – Policjanci z sekcji drogowej 
w Goleniowie podczas kontroli przy ul. 

Dworcowej pojazdu VW Golf ujawnili, 
ze kierujący Michał T. znajduje się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 0, 30 
promila. 

21.01 – Piątek 
W godzinach rannych patrol w Jar-

chlinie zatrzymał Krzysztofa C., na pod-
stawie listu gończego wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

12:50 – Powiadomienie o uszkodzeniu 
szyby wystawowej w lokalu małej gastro-
nomii przy ul. 3 Maja.

14:20 – Powiadomienie o włamaniu 
do mieszkania przy ul. Czarneckiego 
przez wyłamanie zamka w drzwiach 
wejściowych. 

17:30 – Kolizja drogowa przy ul. Ar-
mii Krajowej, w której udział brały dwa 
pojazdy Renault Laguna – AUDI 80, 
którego kierowca Paweł K. był w stanie 
nietrzeźwości. Miał 1, 70 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

22.01 – Sobota 
 13:30 – Powiadomienie o uszkodze-

niu altanki ogrodowej znajdującej się na 
ul. Zamkowej.

23.01 – Niedziela 
 17:00 – Pracownik sklepu NETTO 

powiadomił o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Na miejscu patrol 
policji wylegitymował Mariana D., który 
dokonał kradzieży wierteł

19:20 – policja zatrzymała nietrzeźwe-
go rowerzystę podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Brzozowo. Zatrzymany 
Józef N. miał w wydychanym powietrzu 
2,18 promila alkoholu a także zakaz 
prowadzenia roweru.

21:00 – Potrącenie prawidłowo prze-
chodzącego pieszego na przejściu dla 
pieszych na ul. 700 lecia przez samochód 
m-ki WV Golf. Poszkodowany na szczę-
ście nie odniósł żadnych poważniejszych 
obrażeń. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Spotkanie dla niewidomych 
i niedowidzących

W poniedziałek, 31 stycznia br., o godz. 10.00 w świetlic ZBK przy ul. 
700-lecia 14 (wejście od biura) odbędzie się pierwsze spotkanie ludzi niewi-
domych i niedowidzących z terenu gminy Nowogard. Organizatorem spo-
tkania jest grupa robocza mającego powstać w przyszłości koła. 

Na spotkaniu będzie można m. in. uzyskać informacje dotyczące praw i 
przywilejów osób z grupą zaznaczoną na orzecznictwie ZUS 04-40. 

Organizatorzy

Znaleziono klucze „Gerda”, 
które są do odbioru  

w Redakcji Dziennika  
Nowogardzkiego

Red.
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Wczoraj, tj. w poniedziałek, w go-
dzinach wieczornych przesłuchano 
dwóch, oficjalnych już kandydatów. 
Są nimi Beata Augustynek, wielo-
letni pracownik kadry kierowniczej 
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych 
i Sanitarnych w Nowogardzie oraz 
Damian Simiński dyrektor depar-
tamentu controllingu i pełnomoc-
nik zarządu Grupy Kapitałowej PO-
L-DRÓG. 

 - Obydwoje z kandydatów wyka-
zuje się znajomością tematu, posia-
dają odpowiednie kwalifikacje. Ju-
tro, na posiedzeniu zarządu PSL (tj. 
wtorek, 25.01. - dop. red.) ostatecz-
nie wybierzemy jednego z kandyda-
tów. Myślę, że burmistrz R. Czapla, 
nie będzie miał powodów do ich za-
kwestionowania – powiedział redak-
cji DN, chwilę po opuszczeniu biura 
PSL w Nowogardzie, szef partii w re-
gionie Kazimierz Ziemba. 

Prawdopodobnie nowy wicebur-
mistrz zacznie pracę w pierwszej po-
łowie lutego. 

MS

reklamareklama

Szwaczki, krawcowe
mistrza konfekcji,

brygadzistę, prasowaczki 
z doświadczeniem

zatrudnię  
w Nowogardzie

do produkcji 
eksportowej

tel. 509 396 060

SPRZEDAM 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

ładowarkę 
mechaniczną na ciągnik ursus_385 

z zapasową łyżką

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

Dyskotekowy  
wandalizm - czy ktoś 
z tym skończy?

Tradycyjnie już, po „gorących sobotnich nocach”, w niedzielny poranek,  
spacerujących mieszkańców zastał widok powywracanych koszy na śmieci i 
mieniące się odłamki szkła w okolicach punktów  sprzedaży alkoholu.  Tak, 
swoje taneczne frustracje, przenosi na ulice miasta  młodzież dyskotekowa. 
Odgłosy tłuczonego szkła, pisków opon samochodów oraz niebywałe krzyki 
to  stały fragment życia ludzi zamieszkujących przy trasach powrotu rozba-
wionej młodzieży z dyskotek. Czy ktoś się tym w końcu zajmie, pytają nie-
wyspani mieszkańcy?

MS

kto wiceburmistrzem?

UWaGa WĘDkarZe
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie zaprasza człon-

ków Koła w Dniu 13.02.2011 w godzinach 09: 30 na Zebranie Sprawoz-
dawcze Zarządu Koła. Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie na ul. Bohaterów Warszawy. 

Informacja Koła 
Jednocześnie zawiadamiamy wędkarzy, że obecnie obowiązuje całko-

wity zakaz budowy kładek i pomostów na jeziorze w Olchowie. Kładki 
nielegalnie wybudowane bez zezwolenia zostaną zlikwidowane. 

Zarząd 

Ważne dla Diabetyków 
W dniu 01-02-2011r. o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków Koła Nowogard odbędzie się spotkanie członków i sympatyków 
PSD Koła Nowogard

Proponowany porządek spotkania: 
Prezentacja Apteki Przyjaznej Cukrzykom - Apteka MEDIQ w Nowogar-

dzie. Propozycje współpracy NZOZ „SANUS” s.c. w Nowogardzie - Spotka-
nie z Panią Dyrektor Anną Fedorczuk-Smolira. 

Omówienie działań podjętych w celu założenia Szkoły Cukrzycy w No-
wogardzie. Omówienie działań prowadzonych przez PSD Koło Nowogard w 
2010 roku. Dyskusja nad założeniami do planu działania na 2011 rok. 

Zapraszam na spotkanie wszystkich członków Koła Nowogard oraz ich 
sympatyków

Prezes PSD Koła Nowogard
Eugeniusz Tworek

WYJAZD NA BADANIA  
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ

 z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 12.02.2011r. 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program 

„Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów.Panie Będą mogły zbadać 
słuch i uzyskać dalsze zalecenia. Rejestracja i szczegółowe informacje Sa-
modzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636. Dobrowol-
na wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZA-
DBAĆ SAMA!  

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Nie zapadła jeszcze decyzja co do tego, kto zostanie wiceburmi-
strzem Nowogardu. PSL jest jednak bliżej dokonania wyboru niż 
przed tygodniem. 

Za tymi drzwiami „klamka zapadnie”
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Wszystko się przydało...

Powodzianie z wizytą w Nowogardzie
W ubiegłym roku w maju wielka fala powodziowa zniszczyła wiele miejscowości na Południu Polski. Na pomoc powodzianom ruszyli 
mieszkańcy Nowogardu. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej wspólnie z Cechem Rzemieślników i 
Przedsiębiorców oraz Dziennikiem Nowogardzkim zorganizowali zbiórkę darów dla wsi Szczekarków w gm. Wilków, która została za-
lana prawie w 100%. Inicjatorem akcji był Kazimierz Rynkiewicz z Łobza. Dzięki ofiarności ludzi  do Szczekarkowa wysłano dwa trans-
porty z darami. W miniony weekend w Nowogardzie przebywał Józef Świstak z rodziną -  mieszkańcy Szczekarkowa. W rozmowie z 
DN, pan Józef , wspomina tamte dni i opowiada jak dzisiaj żyje się na zniszczonych przez wielką wodę terenach. 

DN.: Jak Pan wspomina te tra-
giczne dni?

Józef Świstak: Jesteśmy przyzwy-
czajeni do tego, że woda przychodzi 
raz, dwa razy do roku. Trwa to jed-
nak dobę, może dwie i odchodzi. A tu 
okazało się, że fala ma długość 500 
km. Na dodatek nie mieliśmy świa-
domości, że jeden wał o długości 2,5 
km był pozbawiony darni i pozosta-
wiony do remontu. To jeszcze efekt 
prac związanych z powodzią z 1997 
roku. Nie rozwala się starego wału, 
żeby dopiero budować nowy. Lu-
dzie mieszkający przy wale ostrzegali 
przed tym. Niestety nie słuchano ich.

DN.: Czyli tym razem woda was 
zaskoczyła?

J.Ś.: Byliśmy ostrzegani przed wy-
sokim stanem wód, ale nikt nie spo-
dziewał się takiej fali. Tradycyj-
nie pełniliśmy dyżuru przy wałach 
i pompach. Kiedy zaczęło robić się 
groźnie, próbowaliśmy umocnić wały 
z pomocą wojska, strażaków i więź-
niów. Udało nam się zabezpieczyć ki-
lometrowy odcinek wału, w miejscu 
w którym miało być najgroźniej. Nie-
stety puszczały inne odcinki. Nie mie-
liśmy szans.

DN.: Ile osób ucierpiało w powo-
dzi?

J.Ś.: Zalanych zostało ponad tysiąc 
gospodarstw i 20 miejscowości. W 
naszej gminie mieszka ponad 5 tys. 
ludzi.

DN.: Jak wyglądały pierwsze dni, 
tygodnie po powodzi?

J.Ś.: Zaczęliśmy sprzątać. Po go-
spodarstwach jeździły ekipy straża-
ków, wojskowych i więźniów. Dzięki 
dobrze utrzymanej sieci melioracyj-
nej woda dość szybko schodziła z pól. 

DN.: Jak dzisiaj wygląda wasze 
życie? 

J. Ś.: Około 20-30% mieszkań-
ców wciąż mieszka w lokalach za-
stępczych, poza miejscem stałego za-
mieszkania. Pracujemy ciężko, żeby 
odbudować to co zostało zniszczone. 
Remontujemy maszyny, trwa rekul-
tywacja gleb, osuszanie pól, budyn-
ków. Nasz region słynie ze specjali-
stycznych upraw – głównie chmielu. 
Próbujemy się wciąż zorientować, czy 
nie wytrącono nas przez ten czas z 
rynku. Nie wiemy, czy ktoś będzie ko-
rzystał z naszego surowca. 

DN.: W trakcie powodzi rząd i 
szereg innych instytucji oferowa-
ło pomoc. Czy ludzie faktycznie ja 
otrzymali?

J.Ś.: Część skorzystała z wielu form 
pomocy. Niestety w ferworze trage-
dii popełniono kilka błędów. Ludzie 
odbudowują domy, które jeszcze do-
brze nie wyschły. Boją się, że jak te-
raz nie wykorzystają pomocy, to póź-
niej wcale jej nie dostaną. To nie jest 
dobre. Jest też problem z uzyskaniem 
odszkodowań. Firmy ubezpieczenio-
we nie uznają wielu szkód. Chcemy 

Od lewej: Józef Świstak, Janusz Łyjak (z Nowogardu) i Zbigniew Kowalski

Statystyki 2010
Gmina Nowogard  
na tle bezrobocia

   Rok 2010 dla gminy Nowogard pod każdym względem był rokiem 
barwnym. Wybory samorządowe, Burmistrza a także wójtów i radnych 
bardzo emocjonowały mieszkańców gminy Nowogard, która oprócz 
przeprowadzonych wyborów ma również swoje zmartwienia, do, których 
niewątpliwie jest liczba osób bezrobotnych. Na okres  31.12.210 Statysty-
ki Powiatowego Urzędu Pracy W Goleniowie Filia w Nowogardzie odno-
towały następujące dane na:

Stan na koniec roku  2010 wyniósł:
Całkowita ilość podjęć pracy - 1320 na dzień 31.12.2010 
Całkowita liczba osób, zarejestrowanych - 1960 na dzień 31.12.2010 
% wskaźnik osób będących bez pracy w rozbiciu na mężczyzn i kobiety
Kobiety        56 % 
mężczyźni   44 % 
Podział osób bezrobotnych ze względu na wykształcenie:
Wyższe                                               -    6,6%
Policealne i średnie zawodowe          - 15,8 % 
Średnie ogólnokształcące                   - 17,0 % 
Zasadnicze zawodowe                        - 24,5 % 
Gimnazjalne i poniżej                         - 36,1 % 
Podział osób bezrobotnych ze wskazaniem na wiek:
Wiek
Od  Do
18 - 24        -  21,5% 
25 - 34        -  28,7% 
35 - 44        - 17,7 % 
45 - 54        - 20,4 % 
55 - 59        -   9,6 % 
60 - 64        -   2,1 % 
 Kolejną ważną częścią analizy  są  osoby niepełnoprawne. Ich obecna 

liczba to 53 osoby.
Z ogólnej liczby osób bezrobotnych 48,26% stanowią osoby długotrwa-

le  poszukujące zatrudnia. 
 Jarosław Bzowy 

Źródło materiałów: PUP Goleniów

powołać stowarzyszenie, które będzie 
reprezentowało zbiorowe interesy po-
szkodowanych mieszkańców.

DN.: Mieszkańcy Nowogardu 
również przyłączyli się do pomocy. 
Trudno  było sobie wyobrazić, co 
konkretnie było wam potrzebne. 

J. Ś.:  Wszystko się przydało. Kie-
dy człowiek traci cały dobytek życia, 
potrzebne są najbardziej przyziemne 
rzeczy. Od was otrzymaliśmy np. ma-

terace, dzięki którym mogliśmy noco-
wać na strychach, bez konieczności 
opuszczania wsi w czasie akcji usu-
wania szkód.  To przyśpieszyło pra-
ce. Na wagę złota była woda, bo by-
liśmy od niej odcięci, chemia, ubra-
nia, żywność.  Za pośrednictwem 
państwa gazety,  pragnę podziękować 
wszystkim, którzy choć w najmniej-
szym stopniu przyłączyli się do akcji. 

Tekst i foto marcin Simiński



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

525-27.01.2011 r. 

Dzień Babci i Dziadka
w SP nr 1

Babcia i dziadek- to dumnie brzmi!. Bardzo znaczącymi osobami są dla 
swoich wnuków, które doskonale wiedzą, iż to właśnie oni zawsze mają dla 
nich czas, niepojętą cierpliwość i wyrozumiałość. W szalonym tempie co-
dziennego życia, babcie i dziadkowie stali się ostoją spokoju, stabilności i 
tego, co w życiu najważniejsze- bezinteresownej miłości.

Wiele jest ważnych kartek w kalendarzu, które mają dla nas szczególne 
znaczenie. Takimi są także 21 i 22 stycznia –Dzień Babci i Dziadka. Były 
one szczególnie uroczyście obchodzone tradycyjnie w placówkach oświa-
towych naszego miasta.

 Miało to także miejsce w SP Nr 1 w Nowogardzie - obydwie kl. 0, kl. 1a 
i kl. 3 c - zorganizowały uroczyste spotkania, którymi gośćmi byli babcie 
i dziadkowie tych klas. Tłumnie przybyli, aby podziwiać swoje wnuczęta, 
które w tym dniu dla nich i tylko dla nich recytując, śpiewając i tańcząc, 
dziękowali im za to, że są i zawsze mogą na nich liczyć. 

Zes. Red SP Nr 1 

w Przedszkolu nr 4 
Uroczysty dzień Babci i Dziadka 
W dniu 21.01.2011 Tradycyjne obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka
Z wielka zadowoleniem i radością przedszkole nr IV obchodzony był 

Dzień Babci i Dziadka. Cała uroczystość rozpoczęła się specjalnie przygo-
towywanym przez dzieci występem artystycznym, gdzie specjalnym gośćmi 
byli dostojni goście Babcia i Dziadek . Całą uroczystość przygotowały panie 
pracujące, na co dzień w przedszkolu: Maria Waszak, Alina Demianiuk, Bo-
żena Siemieniako i Elżbieta  Ciesielska a także dzieci z  poszczególnych grup 
wiekowych. Zabawa była bardzo radosna, do której przygrywał zespół mu-
zyczny GREGORY BAND.  

Jarosław Bzowy 

w NDK
Aby tradycji stało się zadość, w miniony piątek (21 bm.) instruktorzy 

NDK zorganizowali tradycyjną już, coroczną imprezę adresowaną wszyst-
kim naszym kochanym (a jakże!) babciom i dziadkom. O samy programie 
artystycznym nie napiszę ani słowa, jako, że był powtórką z grudniowych 
(mikołajek). Przede wszystkim na uwagę zasługiwały:

efektowna scenografia utrzymana w morskich klimatach,
spontaniczna i roztańczona grupa maluchów, 
oraz finał przedstawienia,podczas którego wykonawcy odśpiewali zgodnie 

zgodnie gromkie „Sto lat”, licznym przybyłym Seniorom, wręczając każde-
mu papierowe serduszko z napisem: „Kochanej Babci, Kochanemu Dziad-
kowi, w dniu Babci i Dziadka – dzieciaki z NDK”. 

Ot niby nic, a jednak taki drobny na pozór gest też posiada wyrazistą i 
symboliczną wymowę. 

Foto i tekst Marian A. Frydryk 

w Kościuszkach
W dniu 22 stycznia bieżącego roku o godzinie 18.30 w Świetlicy Środowi-

skowej w Kościuszkach odbyła się impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka. . 
Młodzież na tę okazję

zaprezentowała program artystyczny, którego prezentacje zakończono 
odśpiewaniem gromkiego sto lat zadedykowanego przybyłym Seniorom. W 
Drugiej części imprezy zaśpiewane zostały Babciom i Dziadkom przeboje 
muzyczne   z przekroju lat 1950-do czasów współczesnych .Nie zabrakło 
pysznego ciasta .kawy i herbaty, dzięki ofiarności

i zaangażowaniu rodziców młodzieży i dzieci uczestniczących w zajęciach 
świetlicy w Kościuszkach.

Henryka Bogdanowicz Opiekun Świetlicy w Kościuszkach
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Stanisław Staszic jest nie tylko 
jedną z najważniejszych postaci pol-
skiego oświecenia, ale także jedną z 
najważniejszych osobistości w całej 
historii Polski. Jego wielka aktyw-
ność w zakresie literatury, filozo-
fii, publicystyki, geografii, geologii 
i polityki sprawia, że bez wahania 
możemy go nazwać człowiekiem 
niezwykle wszechstronnym, praw-
dziwym człowiekiem renesansu. To 
właśnie tę wszechstronność Staszi-
ca i tę wielką rolę,  jaką odegrał w 
historii Polski chcieliśmy pokazać 
organizując w szkole uroczystości 
związane z Dniem Patrona. W tym 
celu w gablocie w holu szkoły wy-
konana została wystawa, dzięki któ-
rej uczniowie mogli zapoznać się z 
najważniejszymi wydarzeniami z 
życia Staszica, a także poznać jego 
liczne zainteresowania. Prawdziwą 
perełką okazała się także wystawka 
książek poświęconych Staszicowi, 
która również przybliżała uczniom 
sylwetkę Patrona. O Dniu Patrona 
przypominały także plakaty poroz-

wieszane w różnych miejscach w 
szkole.  Aby zapoznać młodzież z 
pierwszych klas z biografią Patro-
na szkoły, zorganizowane zostały 
specjalne lekcje prowadzone tym 
razem nie przez nauczycieli, ale 
przez wyznaczonych uczniów, któ-
rzy mogli wcielić się w role wykła-
dowców. Marek Wiatr z klasy I TŻ 
opowiadał kolegom o dzieciństwie i 
edukacji Staszica, Paweł Brzeziński z 
klasy I TH o pracy naszego Patrona 
w domu Zamoyskich i  jego pasjach 
przyrodniczych, Kasia Kozieł z klasy 
I THO streszczała słuchaczom naj-
ważniejsze treści dwóch kluczowych 
dzieł działacza ( „Uwagi nad życiem 
Jana Zamoyskiego” i „Przestrogi dla 
Polski”), Jola Parszyk z klasy I TH 
przybliżała nam najważniejsze wy-
darzenia z życia publicznego Patro-
na, Jacek Kopiecki z klasy I TŻ opo-
wiadał o twórczości piśmienniczej, 
naukowej, literackiej i translator-
skiej Staszica. Całość podsumowała 
Katarzyna Podleś.  

Dzięki wystąpieniom młodych 
wykładowców uczniowie mogli do-
strzec jak bardzo wszechstronną 

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

DZIEŃ PATRONA 
W ZESPOLE SZKÓŁ  

PONADGIMNAZJALNYCH
Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna 

praca go obrobi i wartość mu wielką nada – słowa te wypowiedziane przez 
Stanisława Staszica można uznać za motto Dnia Patrona, który obchodzili-
śmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 24 stycznia. 

osobą był Stanisław Staszic, którego często się nie docenia. Najlepiej świad-
czyły o tym zdziwione twarze niektórych uczniów, którzy nie dowierzali, 
że jedna osoba była w stanie zrobić tak wiele w czasie tylko jednego życia. 
Miejmy nadzieję, że Dzień Patrona przybliżył uczniom sylwetkę tej wspa-
niałej osoby, jaką był Stanisław Staszic.  Władysław Zieliński pisał o naszym 
Patronie:

  On to prawdziwy „Ojciec Narodu”,
 Potężnem echem mówi młodzieży:
„Bierz się do pracy, pilnuj zawodu,

      Bo w tobie przyszłość Ojczyzny leży!”

Podpisujemy się pod jego słowami!

Paweł Brzeziński mówi o zaintereso-
waniach geologicznych Staszica.

Kasia Kozieł podczas wygłaszania 
referatu o dziełach Staszica. 

Klasa I IHO w czasie wykładu. 

Wystawa książek poświęconych Patronowi. 

Gazetka poświęcona Stanisławowi Staszicowi. 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

725-27.01.2011 r. 

PRASOWANIE
szybko, tanio. 

Odbiór, dowóz.
Tel. 600 311 840

Firma „WENA” w Kikorzach 

zatrudni pracownika 
przy produkcji okien z umiejęt-
nością okuwania o dużych kwali-
fikacjach. Kontakt 604  623  235 i 
608 367 664 lub biuro 91 39 25 880

Zatrudnię 
Panią do pracy 

w biurze 
509 528 688

ENTER LAPTOP
 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGARD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEL. 795 648 748

SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: 
„Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 
19.05.2008 r.

NABÓR DO IV EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „Z BEZ-
RADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” TERMIN REKRUTACJI 17.01. – 
17.02.2011 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje projekt systemo-
wy pn. „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany 
jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowany jest 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w partner-
stwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu 
oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, w tym do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej a także osób niepełnosprawnych w wieku aktyw-
ności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianej młodzieży opuszcza-
jącej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Celem 
ogólnym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych, usamo-
dzielnianych wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opie-
kuńczo – wychowawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowa-
nych do pieczy zastępczej w powiecie goleniowskim. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych form aktyw-
nej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.

Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. W styczniu 2011 roku rozpoczyna się nabór do IV edycji projektu. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik socjalny pro-
jektu PO KL Anna Baran.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl, www.ops.nowogard.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 7

uruchamia od dnia 24 stycznia 2010 r.

Poradnie 
Ginekologiczną-Położniczą
- poradnia posiada kontrakt z NFZ ZOW Szczecin

Czas pracy: poniedziałek 10:00-13:00,   środa 10:00-13:00
Rejestracja telefoniczna:   91 392 18 00, 91 392 18 06

lub bezpośrednio w Przychodni.

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Sprzedam sklep 
w kikorzach
604 584 320
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OGŁO SZE NIA dROb NE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapi-
talnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter lub I 
piętro. Może być mieszkanie do remontu w 
budynku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie - okolice ul. Ogrodowa, Poniatow-
skiego, J. Pawła II, tel. 605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na targo-
wisku miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m przy ulicy 5-go marca 13 
(centrum miasta) 667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 
m2, cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta. Tel: 510 026 866, po 
godz. 18:00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I 
piętro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 
91 39 17 955

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
umeblowane, 601 724 492

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spokoj-
na okolica, sprzedam lub wynajmę, tel. 
604 427 427

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel 
661 510 846

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przyle-
gającym ogródkiem oraz garażem. Cena 
do uzgodnienia” tel: 604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 
2, warunki zabudowy. Cena 50  000’ 
694 521 787

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie; 606 399 633

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe 
i czteropokojowe. 508 309 980.

• Pilnie sprzedam dom w Nowogardzie; 91 
39 21 603; 663 748 230

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻO-
NY W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WAR-
SZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO 
). Telefon 691125617.

• Wynajmę piekarnię; Piekarnia – Cukier-
nia w miejscowości Dębice k/Maszewa 
(Zachodniopomorskie). W skład piekarni 
wchodzą następujące  pomieszczenia: 
Hala produkcyjna, pomieszczenie cu-
kiernicze, magazyn mączny, 2 magazyny 
na produkty pomocnicze, ostygalnia; 
hala wydawcza produktów gotowych, 
biuro, pomieszczenie socjalne - szat-
nia, prysznice i wc. Obiekt wyposażony 
do produkcji; kompletnie (nowy piec 
Wulkan na olej z komorą garowniczą). 
Wszystkie media. Piekarnia położona 
jest przy drodze krajowej Nowogard 
– Stargard Szczeciński. Wjazd z dwóch 
stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzo-
ny. Kontakt: 913920334, kom.887467309

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Karsku, pow. 3800 m2, tel 663 
026 093 po 17.00

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 wła-
snościowe, Nowogard- sprzedam Tel 
603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowo-
gardu. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiejskiej, 
Nowogard, 604 284 597

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe- 
608 302 040.

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Dom do wynajęcia kikorze 120 m2; 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesiono-
wej 3, Nowogard; 604 284 597

• Wynajmę lokal pod działalność gospo-
darczą 80 m2; 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  cen-
trum miasta; 601 090 079

• Zamienię nowe mieszkanie 57 m dwa 
pokoje duża kuchnia duża łazienka, dwa 
balkony na parterze na ul. Ks. Racibora 
na mniejsze na parterze w Sadzie Czere-
śniowym, 513 548 738

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 ar i 
41 a; 796 820 971; 790 508 388

• Sprzedam garaż przy ul. 15-go Lutego; 
91 39 21 002

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe w 
Centrum Nowogardu; 51 00 26  866 po 
18

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe- 
608 302 040

• Wynajmę lub sprzedam pomieszczenie 
39 m2 z działką- 505 661 342

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy 
na targowisku w Nowogardzie, prąd, 
woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam garaż, osiedle Gryfitów przy 
SP3, Tel: 601 984 876

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, 
sprzedam,   cena 185.400,- zł, tel.  
91-3910010, 607607814

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 
m2 na ul. Zamkowej własność wyod-
rębniona, akt notarialny. 600 626 244

• Sprzedam garaż – Zamkowa Tel. 
693 162 256

• Sprzedam połowę domu 4 km od Nowo-
gardu 198 m2 + budynek gospodarczy i 
ziemię 607 647 146 po godz. 15.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w aSO Opel kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym 
przeglądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 1997 r., 
stan obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 
2- 795 911 886.

• Opel Astra II Kombi 1.6 benzyna 2001 r. 
bezwypadkowy z salonu. Stan bardzo 
dobry 506 499 935

• Kupię VW Passat Kombi diesel- 
665 541 960

• Sprzedam Opel Vectra, rok prod. 1991 
1,6 benzyna; 782 813 383

• Sprzedam Opel Vectra 1,8 16V + LPG, 
klimatronik, cena do uzgodnienia, 
784 225 810

• Sprzedam motor Romet poj. 125 rok 
prod. 2009; Tel. 696 630 538

• Sprzedam Opel Omega 2,5 TD 1996 
r. 2 poduszki, niedrogo cena 5  000 zł- 
669 755 775

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam ziemniaki bryza. Olchowo 21; 
91 39 21 595

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam kombajn Bizon 56 m w bar-
dzo dobrym stanie, cena do uzgodnie-
nia. 660 229 504

• Sprzedam ziemniaki jadalne- 518  488 
714

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno”  
w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej  
własności lokalu mieszkalnego

1. Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Gryfitów 4
    Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, ła-

zienka, WC, korytarz.  
    Cena wywoławcza:  185.377- zł  Wadium:  18.500,- zł
2. Lokal położony w Dobrej przy ul. Traugutta 3A
    Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, ła-

zienka, WC, korytarz.  
    Cena wywoławcza:    92.671- zł  Wadium:    9.300,- zł

Składanie ofert do 28.01.2011 r. do godz. 12.00, otwarcie ofert - 
28.01.2011 r. o godz. 12.15.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecno-
ści oferentów.  

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-
czym o / Nowogard nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz z potwierdzoną 
kserokopią wpłaty wadium. 

Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia 
zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienie prze-
targu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biu-
rze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK- 607 092 509

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowanie, 
regipsy, panele, z 15 letnim stażem w 
Niemczech. 784 188 147

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Glazura terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515.

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Profesjonalne odśnieżanie dachów ta-
nio- 791 111 749

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• meBle Na WYmIar. TaNIO I SOlID-
NIe; Tel. 697 786 967

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne re-
monty łazienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Elektryczne instalacje. Centralne ogrze-
wanie, prace dachowe do 30% taniej. 
506 323 560

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• korepetycje z języka niemieckiego- 
665 541 960

• Usługi budowlane, remont na każdą kie-
szeń, 668 980 751

• Usługi: docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, re gipsy i podło-
gi, Tel. 600 626 268

• Korepetycje: j. polski, geografia, mate-
matyka, 91 35 03 138; 692 035 506

• Ciasta domowe na każdą okazję; 695 550 
327

• Malowanie, szpachlowanie, montaż 
drzwi i okien, tynki gipsowe, glazu-
ra, terakota, szybko tanio i solidnie. 
503 589 235 po 18.

PraCa

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• P.H. „arNO” sp. z o.o. przyjmie do 
pracy na stanowisku okuwacz okien, 
drzwi PCV i alU, wymagane doświad-
czenie na w/w stanowisku. Tel. 91 39 
21 088.

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, 
wpisowe 0 zł wysokie rabaty i prezenty, 
506 171 732; 604 189 118

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika 603 366 286.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- tygo-
dniowe- ojciec wnuk podwójnego zwy-
cięzcy świata, matka z rodowodem, tel: 
91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KASIA”, 
kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam czyściwo, 693 925 093

• Tanio sprzedam pralkę i wirówkę. 
507 228 736

• Sprzedam wózek spacerowy „TAKO 
SPORTING” czerwono-czarny. Jak nowy. 
Cena 250 zł- 798 483 902

• Kupię wagę inwentarzową 91 39 109 17

• Sprzedam Keyboard Yamaha Tyrosa 1 tel. 
795 279 165

• Sprzedam Quada poj. 2000 cm3 cena 
2100; 603 353 789

• Zaginął pies duży owczarek niemiecki , 
znalazcę czeka nagroda, 793 908 098

• Sprzedam niedrogo!!! Alby komunij-
ne chłopięcą zw. 140 dziewczęcą zw. 
146 oraz wianuszek. Tel kontaktowy- 
509 996 096

• Potrzebuję pralki 513 548 738

Legalna praca 
w Niemczech 

(Hamburg) 
„Dom Spokojnej Starości” 

od dnia 1.05.2011 
zatrudni legalnie 

pielęgniarki i salowe 
do obsługi osób słabszych. 
Podstawa języka niemieckiego 

więcej informacji  
pod numerem kontaktowym 

00 49 157 795 225 27

PROŚBA 
O POMOC

wielodzietna rodzina 
prosi ludzi dobrej woli  
o przekazanie pralki 

automatycznej
tel. 513 548 738
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)

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

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

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 91 392 16 64, 0601 89 35 14

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

Informacja PkS 
91 39-21-887  lub   91 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

Sparing 
i wybory

Olimpia Nowogard ma za 
sobą pierwszy mecz sparingo-
wy. Doszło też do zmian per-
sonalnych w zarządzie klubu.

Zajmujący drugie miejsce w 
piłkarskiej A-klasie podopiecz-
ni Marcina Miklasa w ramach 
przygotowań do rundy wio-
sennej zmierzyli się z silnym, 
IV-ligowym rywalem – Vinetą 
Wolin. Do pojedynku doszło w 
ostatnią niedzielę, na nowym 
sztucznym boisku w Goleniowie. 
Nasi piłkarze przegrali w pierw-
szym sprawdzianie 3:0. Wynik 
można traktować jednak jako 
mały wymiar kary, bo zespół wy-
stąpił w okrojonym składzie. W 
następną sobotę piłkarze Olimpii 
rozegrają mecz towarzyski ze 
Zniczem Wysoka Kamieńska.

W miniony piątek w klubie 
doszło do wyborów nowego za-
rządu. Wszystko spowodowane 
jest rezygnacją Marcina Nieradki 
z funkcji prezesa klubu. Przyczy-
ny dymisji są czysto formalne. 
Nieradka zostając radnym nie 
może pełnić funkcji prezesa w 
stowarzyszeniu finansowanym 
z budżetu gminy.

W skład nowego zarządu we-
szli: Przemysław Saja – prezes, 
Roman Golema – wiceprezes, 
Andrzej Januszonek - członek, 
Adam Kutowicz – członek, Ty-
mon Piórowski – członek.

ms     
     

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165
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NAJSKUTECZNIEJSI STRZELCY PLGK 
DAWID MUSIALSKI               -  84 PKT ( GIM NR 1 GOL)
DAMIAN BANACHEWICZ    -  80 PKT ( GIM NR 1 GOL)
GRZEGORZ FELBUR             -   41 PKT ( GIM NR 1 GOL)
PRZEMYSŁAW GALUS         - 40 PKT ( GIM OSINA )
CEZARY GRYGIEL                 - 35 PKT ( GIM NR 3 NOW )
DAMIAN  IWANIUK              -   32 PKT( GIM NR 2 GOL)
DAMIAN MAKOSZ                -   21 PKT( GIM OSINA ) 
DAWID GAJEWSKI                 - 19 PKT ( GIM NR 2 GOL)
JAKUB ŁACINA                       - 18 PKT (GIM NR 2 GOL)
ALEKSANDER GAPIŃSKI     - 18  PKT (GIM KLINISKA)
GRZEGORZ FIGURSKI          - 16  PKT (GIM NR 1 NOW)

NAJSKUTECZNIEJSI W RZUTACH ZA 3 PKT 
GRZEGORZ FELBUR              7  ( G-1 GOL)
DAMIAN MAKOSZ                4 (G- OSINA) 
DIAMIAN BANACHEWICZ    (G- 1 GOL)
PRZEMYSŁAW GALUS  2 ( G- OSINA)
CEZARY GRYGIEL                2  ( G-3 NOW)
ALEKSANDER GAPIŃSKI      2 ( G- KLINISKA)
ŁUKASZ ŁYDZIŃSKI             2   ( G-3 NOW)
DAMIAN  MAKOSZ               1   ( G OSINA )                
JAKUB  ŁACINA              1 ( G-2 GOL)
PATRYK DĄBROWSKI            1 ( G-1 NOW)
OSKAR NIEDŹWIEDZKI  1 (G MASZEWO)
PATRYK OTRZĄSEK             1  ( G-4 GOL)

TABELA 
1.  GIMNAZJUM NR 1 GOLENIÓW      4
2.  GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW                4
3 GIMNAZJUM  NR 3 NOWOGARD             4   
4. GIMNAZJUM  OSINA                                   3
5. GIMNAZJUM MASZEWO                           3  
6.  GIMNAZJUM KLINISKA                            2 
7.  GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD              2 
8. GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW                  2                

WYNIKI SPOTKAŃ 
GIMNAZJUM 1 GOLENIÓW   -  GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD          79- 24
GIMNAZJUM 3 NOWOGARD -  GIMNAZJUM MASZEWO                        43-14
GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW  -   GIMNAZJUM KLINISKA                   39-16        
GIMNAZJUM OSINA      -        GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW                 56-10 

Fundacja  
marcina 

Gortata objęła 
patronatem 

PlGk -  
memoriał  

artura Deca 

IV eDYCJI POWIaTOWeJ 
lIGI GImNaZJalNeJ 
kOSZYkÓWkI  
- memOrIaŁ  
arTUra DeCa

I rodziny
Turniej 
Sportowy w SP nr 1

Sobotnie przedpołudnie 22 stycznia w SP Nr1 upłynęło pod znakiem 
zmagań sportowych, w trakcie, których w szranki -trochę na poważnie, tro-
chę na wesoło, stanęły wspólnie ramie w ramie, dzieci ze swoimi rodzica-
mi. Przybyłe rodziny, zmagały się w konkurencjach wymagających i siły- 
pompki na czas przy drabinkach, i sprytu- np. ustawienie najwyższej wieży z 
plastikowych kubeczków, szybkości- różne wyścigi w workach, na wózkach. 
Zarówno dzieci, jak i ich rodzice wykazali się wielką sprawnością fizyczną 
w trakcie rozgrywek tenisa stołowego, rzutów do kosza itp. Dobrze było zo-
baczyć, jak świetnie potrafią się wspólnie bawić - rodzice ze swoimi pocie-
chami, i że to jest potrzebne dla ich prawidłowego rozwoju, tak samo, jak 
zapewnienie odpowiednich potrzeb materialnych. Była to także okazja do 
integracji szkoły z rodzicami naszych uczniów.

Rywalizacja była zawzięta, ale przede wszystkich udana zabawa- zarówno 
dla dzieciaków, rodziców oraz organizatorów -nauczycieli wychowania fi-
zycznego naszej placówki i wspomagających ich nauczycieli.

Każda rodzina otrzymała dyplom za udział w zawodach, natomiast, jak to 
zwykle bywa, zwycięskie trzy rodziny drobne upominki, choć tak naprawdę 
zwycięzcami byli wszyscy.Brawa dla nich, iż potrafią i chcą wspólnie spędzać 
czas ze swoimi dziećmi.

Organizatorzy- SP NR 1
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Toyota Nowogard MK
ul. 3-go Maja 27b,
72-200 Nowogard

e-mail: 002@toyota.pl
www.toyotanowogard.pl

Salon tel. 91 39 25 700, serwis tel. 91 39 25 702

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165

Informujemy, że 

25 stycznia 2011 r.
wtorek od godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 lutego 2011 r. 

s. 5

Geo-Gis-Projekt spółka z o.o. 

zatrudni  
geodetów, asystentów 

geodetów i pomiarowych
Kontakt i szczegóły 

biuro@geogisprojekt.pl lub 
tel. 601500090

rozpoczęcie kursu 2 lutego 2011 r. g. 16.00
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Czyżby stare w nowym wydaniu?

Kościoły  
„to nie nasze 

zabytki”...

Damian 
Simiński 
wiceburmistrzem

W 20 rocznicę śmierci

Proboszcz  
Pisarek – jaki 
był naprawdę?

Igrzysk  
nie będzie

radni odrzucili...

Stawki  
za śmieci 
bez zmian
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

rEkLAMA

Straż Pożarna

Foto tydzień

O to, jakie rozwiązanie w kwestii 
miejsc parkingowych wokół Placu 
Wolności zaproponowali podczas 
ostatniej sesji, niektórzy  radni obec-
nej kadencji. Za parking posłużył im 
trawnik za budynkiem Ratusza. Po-
licja informuje, że za takie zachowa-
nie grozi nawet 500 zł mandatu!

Mieszkańcy alarmują - „eternit 
leży pod koszami i tylko zagraża na-
szemu zdrowiu – coś trzeba z tym 
zrobić?” 

Co zrobić z eternitem po jego wy-
mianie? To pytanie chcieliby zadać 
mieszkańcy Wspólnoty na ul. Ko-
walskiej Zarządcy. Zrobione foto-
grafie mogą jedynie tylko sygnałem 
do zarządcy lub odpowiedniego wy-
działu w ratuszu, że należy sprawą 
się zając i zneutralizować walający 
się azbest. 

W  dniu 26.01.2011 jadący w kie-
runku Nowogardu trasą nr 6  samo-
chód ciężarowy Mercedes Actros  
około godz. 05:00 nagle zjechał na 
prawe pobocze uderzając w skarpę 
pobocza.  Przyczyną kolizji  było naj-
prawdopodobniej zaśnięcie kierow-
cy. W zdarzeniu kierowca nie odniósł 
żadnych obrażeń.  

W dniach 19-20 stycznia br., na 
zaproszenie Burmistrza Heide Ulfa 
Stecher, delegacja w składzie: Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Antoni Bielida oraz wiceprzewod-
niczący Rady Mieczysław Laskow-
ski uczestniczyli w uroczystościach 
miejskich miasta partnerskiego He-
ide.

W poniedziałek, 24 stycznia, w 
sali obrad Rady Miejskiej odbyło 
się posiedzenie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, podczas którego wybrano 
prezydium. Przewodniczącym Rady 
został Marek Wiatr z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych a jego zastępcą 
Oskar Siupik z LO nr I. Sekretarzem 
została Aleksandra Karnas z II LO. 
Z jednym z inicjatorów powołania 
Rady jest radny Michał Wiatr – brat 
przewodniczącego MRM. 

Podpalił   
i oglądał pożar

Policjanci z Nowogardu zatrzymali 26-letniego mężczyznę podczas, 
gdy oglądał gaszenie podpalonych przez siebie altanek. Grozi mu kara 
do 5 lat pozbawienia wolności.  

Nowogardzcy policjanci zostali w 
ubiegłym tygodniu wieczorem po-
wiadomieni o dwóch płonących al-
tankach na terenie działek ogrodo-
wych.  Podczas akcji gaszenia po-
żaru podjętej przez strażaków po-
licyjny patrol zabezpieczał miejsce 
zdarzenia.  Uwagę mundurowych 
zwrócił mężczyzna, który bardzo za-
interesowany był zajściem i swoim 
zachowaniem utrudniał pracę stra-
żakom. 

- Mężczyzna podchodził zbyt bli-
sko, nagrywał pożar telefonem ko-
mórkowym i nie reagował na pole-
cenia policjantów, aby odsunął się 
ze względów bezpieczeństwa. Męż-

czyzna, którym okazał się 26-letni 
mieszkaniec Nowogardu doprowa-
dzony został do komisariatu, gdzie 
badanie alkomatem wykazało u nie-
go prawie dwa promile alkoholu. Z 
poczynionych przez policjantów usta-
leń wynikało, ze to właśnie on jest 
odpowiedzialny za podpalenie alta-
nek, do czego przyznał się – poinfor-
mowała redakcję DN, Lila Bawelska 
z KPP Goleniów.  26-latek po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzut znisz-
czenia mienia o wartości 8 tys. zł. 
Grozi mu za to kara pozbawienia 
wolności do 5 lat. 

MS

17.01 – Poniedziałek 
Godz. 12:40 – Wypompowywa-

nie wody z piwnicy w miejscowości 
Wierzchy. OSP Szczytniki 

18.01 – Wtorek 
Godz. 08:24 – Wypompowywanie 

wody na z kotłowni kościelnej leżą-
cej na terenie Kościoła 

12: 20 – Wypompowywanie wody 
z budynku mieszkalnego w miejsco-
wości Żabowo – OSP Orzechowo 

19.01 – Środa 
Pożar dwóch altanek na terenie 

działek w  Nowogardzie.
 Jarosław Bzowy 

Spotkanie dla niewidomych  
i niedowidzących

W poniedziałek, 31 stycznia br., o godz. 10.00 w świetlic ZBK przy ul. 
700-lecia 14 (wejście od biura) odbędzie się pierwsze spotkanie ludzi nie-
widomych i niedowidzących z terenu gminy Nowogard. Organizatorem 
spotkania jest grupa robocza mającego powstać w przyszłości koła. 

Na spotkaniu będzie można m. in. uzyskać informacje dotyczące praw i 
przywilejów osób z grupą zaznaczoną na orzecznictwie ZUS 04-40. 

Organizatorzy
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rEkLAMA

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

rEkLAMA

SPrZEdAm 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

wózek akumulatorowy 
widłowy 

nośność 2t z prostownikiem

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

W końcu wybrali

Damian Simiński  
wiceburmistrzem

Prezydium zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego zadecydowało, 
że wiceburmistrzem Nowogardu zostanie damian Simiński. Kandydatu-
rę zatwierdził Burmistrz Nowogardu.

radni odrzucili...

Stawki za śmieci  
bez zmian

radni odrzucili uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek za wywóz 
śmieci, podczas środowej sesji miejskiej. O podniesienie cen wnioskowa-
ły ZUK i PUWiS, tłumacząc się wzrostem kosztów ponoszonych za trans-
port i składowanie odpadów. Od głosu w sprawie podwyżek wstrzymali 
się jedynie radni Wspólnego Nowogardu. 

Radni SLD uznali, że uchwała podparta jest zbyt słabą kalkulacją, któ-
ra miała by uznać zasadność podwyżek. Przez chwilę wnioskowali nawet o 
zdjęcie głosowania nad uchwałą z porządku obrad. Ostatecznie głosowanie 
się odbyło. Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 15 radnych. Radni klubu 
WN wstrzymali się od głosu. 

Uznaliśmy, że nie powinno się zamykać dyskusji, nie dając szansy wypowie-
dzenia się przedstawicielom firm, które o te podwyżki wnioskowały – komen-
tował na gorąco decyzję klubu WN, jego przewodniczący Tomasz Szafran. 

Marcin Simiński

PSL długo szukała kandydata na 
stanowisko zastępcy Roberta Czapli. 
Propozycji padało wiele. Ostatnią i 
najpoważniejszą była kandydatura 
Stanisława Saniuka. Byłemu nowo-
gardzkiemu komendantowi policji 
do objęcia stanowiska zabrakło jed-
nak wyższych studiów magisterskich. 

D. Simiński jest absolwentem 
Akademii Rolniczej w Szczecinie o 
specjalności rachunkowość i finan-
se. Nowy kandydat ma też ukoń-
czone studia podyplomowe na Uni-
wersytecie Szczecińskim z zakresu 
analizy finansowej w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Obecnie, także 
na szczecińskiej uczelni doktoryzuje 
się z ekonomii.

Nowy wiceburmistrz był ostatnio 
dyrektorem departamentu control-
lingu i pełnomocnik zarządu Gru-
py Kapitałowej POL-DRÓG z siedzi-
bą w Klębowcu. Wcześniej pracował 
w nowogardzkim Przedsiębiorstwie 
Robót Drogowych. Znany jest także 
ze współpracy z lokalną prasą, oraz 
przeszłości sportowej. 

Co ważne, D. Simiński został tak-
że formalnie członkiem PSL.

Nowy wiceburmistrz  rozpocznie 
pracę za kilka dni. 

MS

Damian Simiński

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

ZAPRASZA NA WYSTAWĘ
MALARSTWA OLEJNEGO I AKWARELI

KATARZYNY MOŚCIŃSKIEJ
01.02. (wtorek) godz. 17oo

SALA  WYSTAWOWA
ZAPRASZAMY 

Znaleziono klucze „Gerda”, 
które są do odbioru  

w redakcji dziennika  
Nowogardzkiego

red.
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Wśród wielu ludzi na świecie Takich  
jak Ty nie znajdziecie. Żyj długo i pamiętaj,  

że Twoja rodzina o Tobie pamięta.

mieczysławowi Fedak 
z okazji 

50 urodzin 
najserdeczniejsze życzenia 

składają
Mazurki, Płosaje i Kikowie

ŻYCZENIA

Burmistrz Rober Czapla, czytając 
swoje plany związane z inwestycja-
mi na rok 2011 uznał, że gmina, w 
obecnej sytuacji finansowej, powin-
na się zająć przede wszystkim tymi 
zabytkami, które są „nasze”. Tym sa-
mym chce by w tej kwestii w roku 
2011 przeznaczono tylko pienią-
dze na remont murów obronnych. 
-Propozycja do państwa jest taka by 
w pierwszej kolejności przeznaczyć 
środki na nasze zabytki, które jako 
gmina mamy w obowiązek chronić. 
To jest nasz priorytet – mówił do 
radnych Burmistrz. 

Na słowa  te najpierw zareagował 
radny Rafał Szpilkowski (WN). 

- Czy pan burmistrz może sprecy-
zować sformułowanie  „nasze zabyt-
ki”? Czy może pan opisać, które są 
nasze, a które nie są nasze.  Przypo-
minam, że oprócz murów obronnych 
na terenie naszej gminy jest wiele in-
nych zabytków. Nie tylko budowle, 
ale przecież np. zespoły parkowe, po-
mniki przyrody, zabytkowe aleje. Są 
szersze potrzeby – mówił Szpilkow-
ski. 

- Mury obronne są miejskie, czyli 
są własnością miasta! To jest zadanie 
własne gminy. Są zabytki, które są 
własnością osób fizycznych, parafii, 
kurii, podmiotów czy osób nie zwią-
zanych z własnością miejską. To nie 
są zabytki gminne - odpowiadał Bur-
mistrz.

Radni nie odpuszczali. Marcin 
Nieradka z Klubu Radnych Prawica 
zażądał od burmistrza Czapli kon-
kretnej odpowiedzi na pytanie: „Czy 

według Pana burmistrza kościoły są 
zabytkami gminnymi czy nie, i czy 
uważa Pan, czy ten projekt budżetu 
powinien przeznaczyć na to środki 
czy nie?”

- Oczywiście, uważam, że są za-
bytkami gminnymi ale gmina nie jest 
właścicielem tych obiektów – odpo-
wiadał poddenerwowany już Cza-
pla.

Wyraźnego stanowiska w sprawie 
nie wypowiedział koalicjant burmi-
strza PSL. Oprócz zapytania, co z 
remontem kościoła w Trzechlu, na 
które konkretna odpowiedź nie pa-
dła, „zieloni” siedzieli jakby zasko-
czeni całą sytuacją. Dziwne, że pod-
czas tego fragmentu dyskusji salę 
obrad opuścił także radny Rafał Paś-
ko, wyraźnie związany ze środowi-
skami katolickimi. Nie pojawił się 
już do końca sesji. 

Burmistrz pod koniec sesji po-
nownie tłumaczył się ze sprawy za-
bytków. Mówił, że na remont mu-
rów obronnych potrzebne są środ-
ki w wysokości 250 tys. zł, a nie jak 
zapisano w budżecie 80 tys. Część z 
tych pieniędzy ma pochodzić z do-
tacji zewnętrznej, o którą będzie 
się starać gmina. Odzyskane w ten 
sposób  w 50% pieniądze mają być 
w dalszej kolejności wydane na re-
monty i utrzymanie innych obiek-
tów zabytkowych. 

Wszystko wskazuje więc na to, że 
przynajmniej w tym roku kościo-
ły  na dotację z budżetu gminy nie 
mogą liczyć.

Marcin Simiński 

Czyżby stare w nowym wydaniu?

Kościoły  
„to nie nasze zabytki”...

Nasz komentarz
Kontrowersje na co przeznaczać środki budżetowe nie są niczym dziw-

nym- wszak pieniędzy na ogół brakuje i trzeba dokonywać często trud-
nych wyborów. Nie oceniając zatem priorytetów , które ostatecznie zo-
staną przyjęte niepokój budzi raczej sposób kwalifikowania ważności,  
i ujawnione w dyskusji motywy. Zastosowana retoryka  uzasadnień do 
merytorycznej dyskusji na temat kulturowego dziedzictwa materialnego 
wprowadza elementy uprzedzeń światopoglądowych  co niestety zaczyna 
pachnieć starymi , zdawałoby się minionymi czasami, gdy wszystko co 
kościelne bądź katolickie było niepoprawne. Potwierdza to spostrzeżenie 
również propozycja skreśleń w planie remontów ulic, która dziwnym tra-
fem dotyka ulice Jan Pawła II i Kościelną. Czyżby dzisiaj trzeba je znowu  
nazwać np. Armii Czerwonej...?

Marek Słomski    

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej odbyło się pierwsze czytanie 
projektu budżetu na rok 2011.  W ramach cieć budżetowych burmistrz 
Czapla chce m.in. zablokować środki na konserwację i remonty zabytków 
– w tym kościołów na terenie gminy Nowogard. Ta propozycja, spotkała 
się z ostrą krytyką wielu radnych. 

Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się w środę, 26 stycznia, 
Klub radnych Prawicy (m. Krzywania, C. marcinkowski, m. Nieradka, 
r. Paśko) złożył wniosek  o przerwanie procedury przetargowej, rozpo-
czętej w dniu 08.11.2010 r. na wykonanie rozbudowy Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala rejonowego w Nowogardzie. Jednocześnie radni tego 
klubu, za wyjątkiem rafała Paśki, który pod wnioskiem się nie podpisał, 
wnioskują o odstąpienie od podpisania umowy na wykonanie inwestycji 
z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na ten cel. 

radni Prawicy  
w sprawie szpitala

Radni proponują m. in. ustale-
nie łagodniejszych, ale zapewniają-
cych, nie mniejszą jakość wykona-
nia usług kryteriów przetargowych 
oraz podziału inwestycji na kilka 
mniejszych. 

- Jako radni, dla których moder-
nizacja nowogardzkiej placówki jest 
celem nadrzędnym uważamy, że po-
wyższe czynniki będą miały wpływ 
na niższą cenę wykonania inwestycji, 
oraz przyspieszą jej przeprowadzenie 
– oświadczył w imieniu KR „Prawi-
ca”, radny Nieradka. 

Niestety nie udało nam się do-
dzwonić do radnego Paśki, by zapy-
tać z jakiego powodu nie podpisał 
się pod wnioskiem własnego klubu. 
W jego miejscu pracy, którym jest 
Celowy Związek Gmin r 21, dowie-
dzieliśmy się, że wziął jednodniowy 
urlop.  

W odpowiedz na wniosek rad-
nych, Adam Czernikiewicz z miej-
skiego wydziału inwestycji tłuma-
czył, że na razie trwają prace komi-
sji przetargowej, która analizuje zło-
żone oferty na remont szpitala. Bur-
mistrz dodała, że w tej sprawie roz-
ważane są różne koncepcje. Pierw-
sze zakłada, ponowne ogłoszenie 
przetargu z wykreśleniem inwestycji, 
które nie mają wpływu na zabezpie-
czenie kontraktu z NFZ, a jednocze-
śnie pozwala na obniżenie kosztów 
inwestycji. Drugie, zakłada zwięk-
szenie emisji obligacji, które mają za-
bezpieczyć finansowanie inwestycji, 
w przyjętym początkowo kształcie. 
Trzecie ponowne ogłoszenie prze-
targu na podstawie złagodzonych 
kryteriów, dających szansę udziału w 
konkursie większej liczbie firm. 

MS
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1,9 Km

Husqvarna 
236 e-series

699 zł

31.01.2011. g. 16

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, 
wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PArAfIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; 
Dąbrowa: 12:30.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PArAfIA PW. ŚW. rAfAłA kALINOWSkIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PArAfIA PW. MB fATIMSkIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

IV Niedziela Zwykła (Mt 5,1-12a)

Program  
chrześcijańskiego życia

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, 
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni 
na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogo-
sławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Boży-
mi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urą-
gają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5,1-12a)

Bardzo często w ostatnich czasach słyszmy w mediach o programie rządu, pro-
gramie naprawy finansów publicznych, programie reformy służby zdrowia, kolei. 
Są to programy, o których się wiele pisze i mówi, bo dotyczą spraw naszego życia. 
Na ogół są to plany optymistyczne, wiele obiecujące. Przestawia się nam je z jednej 
strony, jako konieczne do zrealizowania, a z drugiej strony jako trudne, i wymaga-
jące wiele ofiar i poświecenia kosztem innych. 

To co Chrystus Pan przedstawia nam w ośmiu błogosławieństwach możemy na-
zwać także wielkim programem. Programem, który także dotyczy naszego życia. 
Błogosławieństwa stanowią bowiem program chrześcijańskiego życia i szczęścia. 
Kardynał Wyszyński powiedział, że program ten „stanowi jedyną drogę do za-
prowadzenia ładu w każdym sercu i w całej ludzkości. Jest to program rewolu-
cyjny, bo wywraca wszystkie ustalone schematy myślenia ludzkiego”. Błogosła-
wieni ubodzy w duchu…, błogosławieni, którzy się smucą…, błogosławieni cisi…, 
błogosławieni miłosierni…, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla spra-
wiedliwości… To rzeczywiście program nie z tego świata. Nie ze świata, w którym 
opłaca się tylko przebiegłość, tupet i nieustępliwość. Ale jednocześnie jest to pro-
gram dla tego świata, chociaż przez wielu ludzi, nawet wierzących, może być uwa-
żany za nieżyciowy. Ale jak powie wspomniany już Prymas Tysiąclecia: „przyjdzie 
czas, gdy wszyscy zrozumieją, że każde z tych błogosławieństw jest bardziej real-
ne, możliwe i osiągalne aniżeli bochen chleba leżący na stole. Każde z nich ma 
już dzisiaj bogata historię, za każdym stoją szeregi ludzi, którzy wgryzali się w to 
upragnione pożywienie i zrozumieli, że nie chlebem tylko, ale właśnie takim od-
ważnym Bożym słowem żyje  człowiek”. 

Chociaż ten program jest dla tego świata, to jednak Chrystus Pan ludziom ci-
chym, miłosiernym, czystym i ustępliwym – nie obiecuje żadnej nagrody na tym 
świecie. Mówi: „wasza nagroda wielka jest w niebie”. Bo czy takie wartości, jak 
wierność przykazaniom, jak wiarę, jak miłość, można wynagradzać pieniędzmi? 

Jakimi pieniędzmi można wynagrodzić to, że ktoś przez całe życie walczy z na-
łogami, oddala pokusy i stara się zachować czystość serca, uczciwość?  Jakimi pie-
niędzmi wynagrodzić to, że ktoś przebacza urazy, wyrzeka się zemsty, modli się za 
wrogów? Że ktoś z miłości dla Boga cierpi prześladowanie, że całe życie i całe swoje 
serce oddaje w służbie miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości. Jakimi pieniędzmi: 
w złotówkach, w dolarach, w euro? Nie można wartości duchowych przeliczać na 
wartości materialne. 

Nie żądajmy nagrody za naszą miłość i wierność. Błogosławieństwa, które dzisiaj 
daje nam Chrystus jako program naszego życia dają nam szczęście. Jeśli będziecie 
kierować się tym programem w swoim życiu – jak powie Chrystus – „błogosławie-
ni jesteście”. I za takie błogosławione życie usłyszmy w dniu sądu słowa: „Pójdzie 
błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam 
od założenia świata” To będzie ostatnie i zarazem najcenniejsze błogosławień-
stwo. Uczyńmy wszystko, abyśmy je otrzymali.

Ks. Tomasz Tylutki

Ogłoszenia duszpasterskie:
Trwa jeszcze kolęda w naszych parafiach. Jest to dla nas okazja do wspól-

nej modlitwy o błogosławieństwo dla domu i rodziny w nowym roku. Pa-
miętajmy o przygotowaniu naszego domu do tego spotkania. W środę 2 
lutego Święto Ofiarowania Pańskiego, inaczej w naszej Polskiej trady-
cji Święto matki Bożej Gromnicznej. Jest to także Światowy dzień Ży-
cia Konsekrowanego. W tym dniu myślimy i składamy najlepsze życzenia 
wszystkim Osobom Zakonnym. Zapraszamy na Msze św. w naszych Ko-
ściołach. W parafii pw. Św. rafała Kalinowskiego odprawimy msze św. o 
godz. 9.00, 17.00 – dla dzieci i 18.00. Zabierzmy w tym dniu ze sobą do ko-
ścioła świece gromnice. 

W czwartek 3 lutego przypada wspomnienie św. Błażeja biskupa i mę-
czennika. Jest to także dzień imienin naszego Biskupa mariana Błażeja 
Kruszyłowicza. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dostojnym solenizan-
cie. W tym dniu modlimy się przez wstawiennictwo św. Błażeja, aby Bóg 
zachował nas od chorób gardła i wszelkiego innego zła (kapłani udziela-
ją specjalnego błogosławieństwa przez dotknięcie poświęconymi skrzy-
żowanymi świecami naszej szyi). Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o 
g.7.00 i 18.00. W tym dniu przypada także Pierwszy Czwartek miesiąca, 
gdzie modlimy się w naszych kościołach o nowe, liczne i święte powołania 
kapłańskie, zakonne, misyjne, szczególnie z naszych parafii i dziękujemy za 
sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

W Pierwszy Piątek 4 lutego wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za nasze grzechy. W tym dniu okazja do comiesięcznej spowiedzi. 

W Pierwszą Sobotę 5 lutego oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny dzień Fatim-
ski, gdzie w Parafii pw. mB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 
odbędzie się Uroczysta msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie za-
praszamy. Jest to także dzień wspomnienia św. Agaty, gdzie poświęcamy 
chleb i wodę.

W tym dniu odwiedzamy też chorych z terenu parafii pw. Św. rafała 
Kalinowskiego. W czasie kolędy wiele osób chorych, które nie mogą uczest-
niczyć w niedzielnej Mszy św., zgłosiło się do odwiedzin w pierwsze sobo-
ty miesiąca. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komu-
nii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie 
domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakra-
ment (biały obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00 do 
12.00. 

x.TT

PIELGrZYMkA DO ZIEMI 
ŚWIęTEj…

W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGrZYmKĘ dO 
ZIEmI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. Są jeszcze wolne 
miejsca.

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 
Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 
posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkie-
go z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; 
GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 
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kolejne warsztaty 
dziennikarskie w II LO

24 stycznia 2011 r. w szkolnej sali K2 odbyło się kolejne spotkanie warszta-
towe dla młodzieży należącej do sekcji radiowo-dziennikarskiej naszej szkoły. 
Warsztaty poprowadził ks. Sylwester Marcula – dyrektor Radia Plus Gryfice, 
wraz z naszymi opiekunami p. Anną Sikorską oraz ks. Tomaszem Tylutkim. Po 
ostatnich warsztatach wydaliśmy gazetę „FORUM”, a teraz ją udoskonalaliśmy. 
Pod kierownictwem prowadzących omówiliśmy zalety i wady, oraz co mamy 
jeszcze poprawić, aby kolejne numery były lepsze i atrakcyjniejsze. Kolejny nu-
mer jest związany z zagadnieniem „przyjaźni” w życiu człowieka. Udało nam 
się także wybrać formalną redakcję gazety wśród uczniów. Podczas tajnego 
głosowania wyłonił się następujący skład: redaktor naczelny – Magdalena Sa-
rzyńska, zastępca redaktora naczelnego – Daniela Ścibor, redaktor techniczny 
i skład – Martyna Ćwielowska, korekta - Kamila Bartosik oraz wielu uczniów 
zaangażowanych w poszczególne działy gazety. Wszystkim życzymy sukcesów, 
dobrych pomysłów i wytrwałości w redagowaniu szkolnej prasy.

 x.TT

Zamiast jana Pawła droga do rEM-u...
Zamiast zakończenia trzeciego etapu budowy ulicy Jana Pawła II (przy parafii pw. Św. rafała Kalinowskiego) oraz modernizacji ul. Kościelnej, bur-

mistrz robert Czapla proponuje m.in. remont drogi do zakładu biopaliw rEm. Propozycja ta wywołała ożywioną dyskusję wśród radnych na ostat-
niej sesji. 

Okiem radnego
Czy zamiast inwestycji w ulice, z których korzysta gro mieszkańców, 

będziemy mieli drogę do dwóch prywatnych firm? 
Na środowej sesji Rady Miasta odbyło się pierwsze czytanie projektu 

budżetu na 2011 r. Podczas dyskusji burmistrz Robert Czapla zapropo-
nował sfinansowanie budowy drogi dojazdowej do firm REM i Toyota. 
Ta inwestycja miałaby pochłonąć 220 tys. zł. z finansów gminy. Dziwi 
fakt inwestowania takich pieniędzy w niewielki odcinek ulicy. Po pierw-
sze stanowi ona dojazd jedynie do dwóch miejscowych firm. Po drugie 
jest uczęszczana przez bardzo znikomą ilość mieszkańców Nowogardu, 
a jej remont raczej nie wpłynie na strategiczny rozwój miasta. Po trzecie, 
porównując ją z odcinkami ulic będącymi w fatalnym stanie, trzyma się 
całkiem nieźle. 

Przykłady ulic, które aż proszą się o inwestycje? Choćby odcinek Jana 
Pawła II, czy droga dojazdową do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
boiska Orlik. Niestety tych przy konstruowaniu budżetu pod uwagę nie 
wzięto. Dziwne, bo budowa trzeciego etapu ul. Jana Pawła drugie ma 
znacznie większy wpływ na strategię miasta. Już dziś znajdują się tam dwa 
domy dziecka, do których dojechać nie sposób, a nawet i dojść trudno. 
Po dokończeniu budowy ulicy w przyszłości w okolicy mógłby nastąpić 
rozwój budownictwa mieszkaniowego, co przewiduje uchwalony przez 
radę Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Prawdopodobnie inwesty-
cja ta pochłonęłaby ponad 500 tys. zł. Jest jednak do zrealizowania. Wy-
starczyłoby zrezygnować z remontu drogi między REM a Toyotą, a drugą 
połowę pozyskać z środków zewnętrznych ujętych w planie rewitalizacji 
miasta. Do tego można byłoby dołożyć środki ze Starostwa Powiatowego, 
tym bardziej, że jest ono zainteresowane współfinansowaniem inwestycji.      

Nie mniej ważny i bardziej korzystny dla mieszkańców byłby także 
remont dojazdu do ZSO i boiska Orlik. Codziennie korzystają z niego 
choćby dojeżdżający do pracy nauczyciele. Do boiska dojeżdżają nato-
miast biorący udział w zawodach sportowcy także spoza naszej gminy. 
Droga w obecnym stanie jest jej fatalną wizytówką.

Ale cóż. Zamiast powyższych inwestycji będziemy mieli piękną ulicę 
dla producenta oleju i dealera samochodów. Notabene dyrektorem za-
rządzającym pierwszej z firm jest przewodniczący Rady Miasta Antoni 
Bielida.    

marcin Nieradka - radny

Ulica Jana Pawła II to droga po-
wiatowa. Na dokończenie trzeciego 
etapu jej budowy w budżecie, któ-
ry jeszcze konstruowała rada miej-

ska poprzedniej kadencji zaplano-
wano 320 tys. zł.  Z wyliczeń miej-
skiego wydziału inwestycji wynika 
jednak, że jest to kwota niewystar-

czająca. Realna to 520 tys. Burmistrz 
zaproponował, by ten wydatek zdjąć 
z tegorocznego budżetu. Dokończe-
niem budowy jest ponoć zaintere-
sowany wstępnie powiat, ze wzglę-
du na uruchomienie w pobliżu do-
mów dziecka. Podobna sytuacja jest 
z ulicą Kościelną, której remont ma 
kosztować 300 tys. zł z czego sam 
projekt 30 tys. zł. Również ta inwe-
stycja, według burmistrza Czapli 
może poczekać. 

W zamian za to Burmistrz zapro-
ponował wpisać do budżetu m.in. 
poprawę stanu drogi, prowadzącej 
do firmy Toyota Kozłowski oraz za-
kładu biopaliw REM. Propozycja ta 
wywołała ostrą krytykę radnych z 
kilku klubów. 

- Dlaczego mamy budować drogę 
do zakładu biopaliw, który jak wyni-
ka z moich informacji już wkrótce ma 
być sprzedany przez właściciela – py-

tał michał Wiatr (Wspólny Nowo-
gard). Również firma pana Kozłow-
skiego została przerejestrowana do 
Szczecina – kontynuował.

Informacjami tymi, zaskoczony 
był burmistrz, który obiecał rad-
nym, że zapyta firmę biopaliw, co do 
jej planów na przyszłość. Jednocze-
śnie bronił swojej koncepcji, tłuma-
cząc, że gmina powinna ułatwiać ży-
cie lokalnym przedsiębiorcom. 

W świetle mającej u nas podstre-
fy ekonomicznej, będziemy zwracać 
się do naszych kluczowych przed-
siębiorców o referencje, które mają 
na celu pokazanie zainteresowanym 
firmą z zewnątrz, że jesteśmy gmi-
ną przyjazną dla rozwoju przedsię-
biorczości. Wtedy zapytamy również 
właściciela firmy Toyota, dlaczego 
podjął taką a nie inną odpowiedź – 
mówił. 

Marcin Simiński
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Amelia córka Anny 
Mazurkiewicz 
ur. 20.01.2011 
ze Szczecina

Lenka córka Iwony 
i Jarka Antolak ur. 
22.01.2011 
z Nowogardu

Nicola córka Beaty 
Muchowska 
ur. 20.01.2011 
ze Szczecina

Tomasz syn Justyny 
Gałeckiej 
ur. 26.01.2011 
z Rekowa

Ania córka Karoliny 
Szulczewskiej 
ur. 20.01.2011 
ze Stargardu

Mikołaj brat Michała 
syn Kamili i Mariusza 
Gęs ur. 26.01.2011 
z Nowogardu

Jakub syn Natalii 
Wypart 
ur. 21.01.2011 
z Nowogardu

Córka Katarzyny 
i Bogusława 
Dobruchowskich 
ur. 27.01.2011 z Czermnicy

Michalina córka 
Agaty Jankowskiej 
ur. 23.01.2011 
z Nowogardu

 Witamy wśród nas... rEkLAMA

UWAGA WęDkArZE
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 

PZW w Nowogardzie zaprasza 
członków Koła w Dniu 13.02.2011 w 
godzinach 09: 30 na Zebranie Spra-
wozdawcze Zarządu Koła. Spotkanie 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie na ul. Bohaterów Warszawy. 

Informacja Koła 
Jednocześnie zawiadamiamy węd-

karzy, że obecnie obowiązuje całko-
wity zakaz budowy kładek i pomo-
stów na jeziorze w Olchowie. Kładki 
nielegalnie wybudowane bez zezwo-
lenia zostaną zlikwidowane. Zarząd 

Ogłoszona przez premiera Do-
nalda Tuska  „reforma” emerytalna,  
polegająca na przesunięciu do ZUS,  
większości  składki wpłacanej do-
tychczas do OFE,  wywołała  nieja-
sny niepokój wśród szerokiej opinii 
publicznej o przyszłość zabezpiecze-
nia emerytalnego. Pomysł premie-
ra spotkał się z ”twórczymi „ kontr-
propozycjami opozycji, jak np. PISu 
polegającymi na stworzeniu możli-
wości wyboru ubezpieczonych po-
między OFE, a ZUS. PJN proponu-
je poprawę sytuacji demograficznej 
przez budowę żłobków, a SLD deba-
tę o prezydenta. Natomiast pomysł 

ten spotkał się ze zdecydowanym 
sprzeciwem nie tylko „opozycji eko-
nomistów” z Balcerowiczem i prof. 
Rybińskim na czele, ale także  wielu  
innych środowisk ekonomicznych  
niepodzielających  recept ekono-
micznych  tego środowiska, a  postu-
lujących dokończenie samej reformy 
i wzmocnienie nadzoru nad  otwar-
tymi funduszami.

Uzasadnieniem propozycji rzą-
dowych ma być fakt, że większość 
składki (5%naszych dochodów) jest 
inwestowane w  obligacje rządowe, 
czyli, ich wypłacalność i tak zale-
ży od kondycji finansów publicz-
nych i wypłacalności finansów pu-
blicznych. Natomiast przekazanie 
tej części składki do ZUS spowoduje  
zmniejszenie deficytu budżetowe-
go i tym samym ułatwi jego  utrzy-
manie   na poziomie nie przekracza-
jącym konstytucyjnego progu 55% 
PKB .Jest to więc zabieg czysto księ-
gowy, ale o poważnych konsekwen-
cjach zarówno ekonomicznych, jak i 
politycznych. Przekroczenie w roku 
wyborczym progu konstytucyjnego 
zadłużenia, z jego wszystkimi swo-
imi konsekwencjami, ujawniłoby 
całkowite bankructwo dotychczaso-
wej polityki finansowej rządu i za-

Otwarte fundusze Emerytalne

Droga donikąd
groziłoby szansą wyborczym rzą-
dzącej partii. Bowiem wbrew propa-
gandzie sukcesu o „zielonej wyspie”, 
uniknięcie recesji w latach ubie-
głych, tylko w niewielkim stopniu 
zawdzięczamy rządowi, a w przewa-
żającej aktywności samej gospodar-
ki. Natomiast w tej dziedzinie która 
rzeczywiście zależy od rządu, czyli 
poziom deficytu i zadłużenia mamy 
do czynienia z gwałtownym  wzro-
stem. Według danych MF deficyt 
w 2007 roku wynosił 1,9% PKB,  w 
roku ub przekroczył poziom 8%, a w 
tym oscylować będzie w granicach 
6,5-7%. I to jest rzeczywista, a nie 
propagandowa  miara ekonomicz-
nych osiągnięć obecnego rządu.

 Ten „skok” na OFE spowoduje 
przyśpieszenie  dalszego zadłużanie 
się ZUS, którego już dziś zobowią-
zania wobec obecnych i przyszłych 
emerytów wynoszą blisko 2bln zło-
tych i jest  to zadłużenie  nie wlicza-
ne do oficjalnego zadłużenia finan-
sów publicznych. Przesunięcie więk-
szej części  tej składki do ZUS po-
zwoliłoby rządowi na  dalsze zadłu-
żanie państwa i jednoczesne wygra-
nie  tegorocznych wyborów. A za-
tem za sukces wyborczy mają zapła-
cić  swoim przyszłym zabezpiecze-
niem emerytalnym  obecni i przyszli 
emeryci. 

Polityka obecnego rządu, a właści-
wie jego bezczynność doprowadziła 
do tego, iż nasze finanse publiczne 
coraz bardziej staczają się po równi 
pochyłej, coraz bardziej spadzistej i 
zagrażającej  w przyszłości  niezdol-

ności państwa  do wywiązania się 
ze swoich zobowiązań finansowych. 
Im później będą podjęte środki za-
radcze, tym będą one kosztowniej-
sze dla społeczeństwa.  Istotą rzą-
dowej polityki  jest więc  przyśpie-
szenie nie tylko zadłużenia budże-
tu państwa, ale także systemu eme-
rytalnego. W tym sensie chronienie 
OFE przed rządowymi zakusami ma 
sens jako ograniczanie destrukcji fi-
nansów publicznych, ale nie rozwią-
zuje zasadniczego wyzwania, jakie 
stoi przed polskim społeczeństwem 
i państwem , to jest bezpieczeństwa 
zabezpieczenia emerytalnego pol-
skiego społeczeństwa. Bo problem 
bezpieczeństwa przyszłych emery-
tur tylko w niewielkim stopniu za-
leży od „uratowania” OFE przed 
destrukcyjną polityką rządu. Kwe-
stia efektywności  emerytalnego za-
bezpieczenia, czy to ZUS-owskiego, 
czy też łączonego z otwartymi fun-
duszami emerytalnymi jest kwestią 
wtórną wobec  struktury demogra-
ficznej społeczeństwa.. Emerytu-
ry wypracowuje powiem pokolenie  
będące w wieku produkcyjnym, a 
beneficjentami są pokolenia , któ-
re  przekroczyły  próg  swojej „pro-
dukcyjności” .Wyraźnie widać to w 
przypadku systemu ZUS-owskiego, 
który od lat już musi być wspierany 
bezpośrednimi dotacjami z budżetu. 

Marian Piłka   Prawica RP

Koniec części pierwszej
Na drugą część w kolejnym wydaniu 

DN.
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Biblioteka poleca

„Moja siostra,
moja miłość”

Zarząd Związku koła Emerytów i rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie

Zawiadamia wszystkich chętnych uprawnionych o organizowanej 

wycieczce  w okolice Suwałk 
w dniach 12.05.2011-19.05.2011. 

Chętnych zapraszamy do biura we wtorki od 11.00 do 13.00 w celu 
dokonania przedpłat 100 zł od osoby. Wpłaty przyjmowane będą 
do 10.03. br. Kolejność wpłat będzie decydować między innymi o 
uczestnictwie w wycieczce.Kontakt telefoniczny: 607 286 217
    Przewodniczący Zarządu
     Jerzy Tębłowski

Zapraszam dzisiaj wszystkich mi-
łośników dobrej książki na wędrów-
kę tropem mrocznej tajemnicy, w 
którą zabierze nas Joice Carlos Oates 
(ur.1938 r.) amerykańska pisarka, 
eseistka, poetka, profesor na Wydzia-
le Nauk Humanistycznych Uniwersy-
tetu Stanowego Princeton. W Polsce 
znana m.in. z powieści: ,,Oni”, ,,Zom-
bi”, ,,Zabiorę cię tam”, ,,Czarna topiel”, 
,,Wodospad”, ,,Blondynka”, ,,Córka 
grabarza”. Za swoja twórczość otrzy-
mała wiele prestiżowych nagród i wy-
różnień. Od wielu lat uważana jest za 
jedną z czołowych kandydatek  do Li-
terackiej Nagrody Nobla.

Zafascynowała mnie jej ostatnio 
wydana (2009 r.) powieść ,,Moja sio-
stra, moja miłość”. Wcześniejsze po-
wieści poruszały tematy trudne, peł-
ne niedomówień, ciężkiej i dusznej 
atmosfery oraz braku szczęśliwego 
zakończenia czyli tzw. happy endu. 
Chyba jednak w żadnej z książek tej 
autorki, poprzedzających ,,Moja sio-
strę, moją miłość” nie ma aż takiego 
zagęszczenia zła czającego się w  ser-
cach i umysłach przeciętnej, współ-
czesnej amerykańskiej rodziny.

Jest to częściowo oparta na faktach 
opowieść o krótkiej karierze i wstrzą-
sającej śmierci kilkuletniej dziew-
czynki, wybitnie uzdolnionej łyżwiar-
ki figurowej, odnoszącej duże suk-
cesy w zawodach dziecięcych. Mała 
Bliss jest chyba najbardziej samot-
nym dzieckiem, które rodzina kocha 
wyłącznie za sukcesy jakie odnosi na 
lodzie. Jako młodsze, nieplanowane i 
niechciane dziecko, nie może liczyć 
na akceptację aż do momentu, gdy 
ujawnia się jej wielki talent – tragicz-
ne jest to, że dziewczynka jest tego w 
pełni świadoma. Dotąd wychowywa-
na przez przypadkowe opiekunki i 
niańki, staje się nagle najważniejszą 
osoba w rodzinie, ale tylko za sprawą 
wygrywania kolejnych zawodów. Od 
tego uzależniona jest do niej miłość 
matki, kobiety małostkowej, samo-
lubnej, która nigdy nie była w blasku 
sławy, a pragnie tego bardzo.

Bliss wie, że każdy nieudany wy-
stęp skończy się odebraniem dotych-
czasowych przywilejów, w obawie  
więc przed toksyczną matką ćwiczy, 

ćwiczy, ćwiczy… Jazda na łyżwach, 
która była największą przyjemnością 
powoli przekształca się w traumę. 
Obowiązek startowania i niejako wy-
grywania wszystkich konkursów po-
woduje całkowitą izolację i zerwanie 
kontaktów z rówieśnikami. Dziew-
czynka nie wie co to jest beztroska 
zabawa, wolny czas, gra w klasy, mat-
ka pozbawia ją nawet dotychczasowej 
tożsamości zmieniając imię na ,,lepiej 
brzmiące” w mediach.

Jedyną osobą z która Bliss może 
się porozumieć jest starszy o trzy lata 
brat Skyler, kulejący i wiecznie cho-
ry, nie spełniający oczekiwań rodzi-
ców. Cała opowieść J.C. Oates zosta-
ła napisana w formie pamiętnika do-
rosłego Skylera spisywanego dziesięć 
lat po śmierci siostry, u którego wy-
czuwa się głębokie poczucie winy. Ale 
dlaczego brat czuje się winny śmierci 
siostry? To pytanie obok pytania, kto 
zabił Bliss jest równie ważne jak to, 
kto odpowiada za całkowity rozpad 
moralny rodziny, a także całej spo-
łeczności zamożnego miasteczka.

Przeciętny brat cudownego dziec-
ka nie potrafi zrozumieć i wybaczyć 
innym oraz sobie. Odrzuca oficjalna 
wersję śmierci siostry i zadaje wie-
le razy pytanie: czy musiało do tego 
dojść? Więzy rodzinne i towarzyskie 
rodziny zamordowanej Bliss ulegają 
całkowitemu zerwaniu i bezpowrot-
nemu zniszczeniu.

J.C.Oates z bezlitosną ostrością ob-
nażyła uzależnienie od popularności, 
mediów czy określonej grupy spo-
łecznej. Jak w krzywym zwierciadle 
przedstawiła ukryte pragnienia, ste-
reotypy i praktyki przeciętnych ro-
dzin, próbujących osiągnąć za wszel-
ką cenę sukces. Bohaterowie powieści 
to osoby żałosne, godne politowania, 
ale w pewnym sensie jakoś nam bli-
skie. Czyż nie coraz częściej spotyka-
my ich wokół siebie jak pędząc przez 
życie za blichtrem zapominają o tym 
co w życiu jest ważne.

Gorąco polecam ,,Moją siostrę, 
moją miłość” oraz inne książki Joice 
Carlos Oates.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

WYJAZd NA BAdANIA mAmmOGrAFICZNE 
dLA PAŃ z TErENU NOWOGArdU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 12.02.2011r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: badanie mammograficzne; wy-
nik badania oraz konsultacja lekarska

W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program 
„Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie Będą mogły zbadać słuch 
i uzyskać dalsze zalecenia. Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 
oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

  Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Statystyki 2010
Czytelnictwo w Nowogardzie

  Podsumowanie działalności biblioteki publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie za rok 2010 r.

Czytelnictwo za rok ubiegły w Nowogardzie w pryzmacie statystyki wy-
gląda bardzo optymistycznie. Oto  końcowy wynik z działalności biblio-
teki nowogardzkiej  na koniec roku 2010 w poszczególnych kategoriach:

Liczba czytelników odwiedzających bibliotekę w roku 2010 – 4431 
osób 

Ilość osób wypożyczających:
Młodzież ucząca się – 1806
Dorosłe osoby – 2225
Zbiory specjalne (CD, płyty, kasety, książki na nośnikach - 194
Formy pracy kulturalno-oświatowej zrealizowane w Bibliotece w 

2010 roku 
Kategorie 
Odczyty, dyskusje – 129; Konkursy – 24; Lekcje biblioteczne – 68; Wy-

cieczki – 121; Zajęcia plastyczne – 53; Inne zajęcia  – 195; Wszystkie zre-
alizowane  -  719 

Czytelnia - Ilość osób korzystających 
Odwiedzający czytelnię – 26,076 
Osoby dorosłe i dzieci korzystające z INTERNETU – 5,804 
Inwestycje biblioteki na zakup nowych książek 
Zakupiona ilość nowych książek - 1340
 Na kwotę – 32, 000 tys. zł 
Stan ogólny całego księgozbioru 
Stan wszystkich książek w około Bibliotece na rok 2010 – 102, 000 tyś 

Prenumeraty i czasopisma 52
Procent rozczytania w Gminie Nowogard wynosi blisko 25% 

Jarosław Bzowy 
Źródło – Statystyka Biblioteki Publicznej w Nowogardzie 
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10 Nr 8 (1943)Znani Nowogardzianie
W środę, 19 stycznia,  minęła 20 rocznica śmierci ks. Bronisława Pisarka, proboszcza parafii pw. WNmP w latach 1969-1991. do dziś  krąży o nim 

wiele opowieści. Utkwił w pamięci mieszkańców jako wymagający, humorzasty a czasem surowy duchowny. Prywatnie był ciepły i bardzo rodzinny. 
Udało nam się dotrzeć do jego najbliższej rodziny, która opowiedziała nam jaki naprawdę był ks. Bronisław Pisarek?

W 20 rocznicę śmierci

Proboszcz Pisarek – jaki był naprawdę?
Bronisław Pisarek urodził się w 

miejscowości Królówka koło Kato-
wic 13 lipca 1929 roku. Nie miał ła-
twego życia. Był najstarszy  z dzie-
więciorga rodzeństwa – trzy siostry i 
6 braci (do dzisiaj żyją tylko siostry). 
Jego ojciec, uczestnik Powstania Ślą-
skiego, zginął w 1939 roku. Mat-
ka była wtedy z ostatnim dzieckiem 
w ciąży.  Dla niespełna 10- letniego  
Bronisława, świat wywrócił się do 
góry nogami. Starsi bracia musie-
li się ukrywać z powodu przeszło-
ści ojca. Matka chorowała już na cu-
krzycę. Musiał on przejąć część obo-
wiązków. Cerował, czesał i karmił 
swoje młodsze rodzeństwo. 

- To wykształciło w nim ogromną 
potrzebę przebywania z rodziną – 
wspomina jedna z jego krewnych-, 
do końca swoich dni pragnął być przy 
swoich najbliższych.

W 1949 Bronisław Pisarek wstę-
puje do seminarium duchownego. 
w roku 1955 otrzymuje święcenia. 
Krótko po tym, rozpoczyna pracę w 
swojej pierwszej parafii pw. Święte-
go Michała Anioła w Karlinie. Oto 
jak ten okres opisywany jest dzisiaj 
w publikacjach dot. dziejów tej pa-
rafii:”na miejsce ks. Tadeusza Ca-
ruka, przybywa nowy wikariusz Ks. 
Bronisław Pisarek, (który pracuje w 
parafii 2 lata), zapisując się chlubnie 

w pamięci parafian. Konikiem, któ-
rego nazwał „Żabka” i dwukołowa 
bryczka objeżdża rozległy teren pa-
rafii, docierając do najbardziej odle-
głych wiosek”. Już wtedy u młodego 
jeszcze Pisarka odzywa się miłość do 
natury. 

Kolejną placówką, w której pracu-
je ks. Pisarek jest Parafia rzymskoka-
tolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w 
Jasienicy – dzisiaj należąca admini-
stracyjnie do miasta Police. 

W roku 1969, 40-letni  ks. B. Pi-
sarek przyjeżdża do Nowogardu, by 
zastąpić ks. Stanisława Bielskiego  na 
stanowisku proboszcza parafii pw. 
WNMP. 

„Początki jego pracy duszpaster-
skiej były niezwykle trudne. Przypa-
dały na końcowy okres rządów w Pol-
sce ekipy Władysława Gomułki. Po-
stawa urzędników wszystkich szczebli 
administracji była wroga wobec Ko-
ścioła” - czytamy w książce „Dzieje 
Parafii WNMP w Nowogardzie w la-
tach 1945-1995 na tle powojennych 
dziejów miasta” autorstwa Jana Ko-
pycińskiego. 

Historyk, podkreśla w swoim 
opracowaniu, że ks. Pisarek był „bar-
dzo niechętnie przyjęty przez miej-
scowe władze, które od razu zrozu-
miały, że nie będzie on tak skłonny do 
kompromisów, jak jego poprzednik”. 

- Otrzymywał wiele anonimów z 
groźbami. Na zewnątrz to ukrywał 
to, ale w środku bardzo się bał - po-
twierdza dzisiaj jego rodzina. 

Sytuacja ks. Proboszcza faktycz-
nie nie jest prosta. Już na początku 
władze komunistyczne odmawiają 
mu meldunku na plebanii, nie uzna-
jąc oficjalnie dymisji ks. Bielskiego. 
- Pamiętam, że tułał się wtedy po lu-
dziach. Mieszkał chyba też u wika-
rych. Pamiętam, że w sprawę zaan-
gażowali się biskupi z kurii – wspo-
mina krewna Księdza. 

Ksiądz Bronisław Pisarek nie 
zniechęcał się i jak wspomina w 
swojej książce J. Kopyciński, „przy-
stępuje bardzo energicznie do pracy”. 
Na czym polega ta praca? Przede 
wszystkim Ks. Pisarek włącza wier-
nych w życie kościoła. W pierw-
szym roku proboszczowania powo-
łuje 18-sto osobową radę parafial-

ną. Załatwia formalności związane 
z prawnym statutem budynku przy 
ul. Wojska Polskiego. Powstaje tam 
kancelaria i jadalnia. W roku 1971 
rozpoczyna poważny remont ko-
ścioła. „W tym czasie odnowiono ele-
wację wewnętrzną kościoła, położo-
no dach, wymieniono instalację elek-
tryczną oraz zmieniono ogrzewanie 
elektryczne na bardziej ekonomicz-
ne – gazowe” - opisuje w „Dziejach 
Parafii WNMP”, J. Kopyciński. Ko-
ściół staje się nowoczesny nie tylko 
ze względu na działania remontowe 
ale także bardziej „funkcjonalny”. W 
celu zachęcenia wiernych do uczest-
nictwa w Mszy św. montowany jest 
ekran, na którym wyświetlane są 
teksty pieśni i modlitw. 

Ksiądz Bronisław Pisarek nie za-
pomina jednak o wiernych na 
wsiach, którzy stanowili wtedy wy-
raźny odsetek mieszkańców gmi-
ny. Organizuje środki na odbudo-
wę zniszczonych i zaniedbanych ko-
ściołów. Mocno angażuje się w bu-
dowę nowych. To za jego kadencji 
nowe oblicze uzyskują zapomniane 
kościoły w Maszkowie, Sąpolnicy, 
Olchowie czy Miętnie. 

W 1974 roku parafia kupuje na 
potrzeby mieszkaniowe księży dom 

przy ul. Pocztowej. Kilka lat póź-
niej, dokładnie w roku 1982 powsta-
je w ekspresowym tempie dom ka-
techetyczny (obecna siedziba parafii 
WNMP). - Budowa tego domu po-
chłonęła go w pełni i za razem wiele 
go kosztowała – wspominają krewni 
Proboszcza. 

Do dziś mieszkańcy miasta, pa-
rafianie pamiętają niechęć ks. Bor-
nisława Pisarka do władz komuni-
stycznych i panującej wtedy rzeczy-
wistości. „Wyrazem takiej postawy 
była między innymi uroczysta Msza 
św. z okazji 70 rocznicy odzyskania 
niepodległości 11 listopada w 1988 
roku. Po nabożeństwie odbyła się 
wieczornica, podczas której prezen-
towano poezję i pieśni patriotyczne. 
Jej uczestnicy ze wzruszeniem wspo-
minają wykonanie „Pierwszej Bryga-
dy” nie słyszanej od czterdziestu lat w 
Nowogardzie” - pisze w swojej książ-
ce Kopyciński. 

Rok 1989 przyniósł nową rzeczy-
wistość w Polsce. Miało to ogromne 
znaczenie dla co raz bardziej schoro-
wanego niestety już księdza Pisarka. 
- Kiedy skończyła się komuna wyraź-
nie odetchnął. Miał wiele kłopotów, 
przez te remonty i swoje plany. Oczy-
wiście ukrywał to wszystko przed 

Dzień Święceń Kapłańskich - pierwsza 
Msza św. ks. Bronisława Pisarka rok 
1955.

Taki był naprawdę ksiądz Pisarek - zdjęcie z prywatnej kolekcji rodziny.
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nami, ale to odbiło się na jego kondy-
cji- wspomina krewna Proboszcza. 

Ksiądz Proboszcz faktycznie ni-
gdy nie dał poznać po sobie, że się 
boi albo, że jest słaby.  Taki też dał 
się zapamiętać. Wiedział, że w trud-
nych czasach tylko taka postawa po-
zwoli mu na zrealizowanie celów 
jakie miał przed sobą postawione. 
Prywatnie był jednak ciepłym, bar-
dzo rodzinnym człowiekiem, który 
najchętniej spędzał czas leżąc bez-
trosko na polanie.- Starał się nie 
przenosić do domu problemów. Cenił 
sobie rodzinę. Zawsze ktoś przy nim 
był, najpierw matka, później siostra 
a na końcu siostrzenica. Oczywiście 
zawsze pozostawał sobą. W stosunku 
do nas także potrafił być bardzo hu-
morzasty, obrażał się. Kiedy jednak 
tylko mógł wyciągał nas w podró-
że po okolicznych lasach. Uwielbiał 
spędzać czas na łonie natury. Wtedy 
naprawdę był sobą – mówi krewna 
Proboszcza Pisarka. 

Niestety, tak jak większość rodzi-
ny ks. Bronisław, choruje na cukrzy-
cę.  Choroba postępuje. Ksiądz co 
raz słabiej widzi, marnieje w oczach. 
Na domiar złego  jest uparty w kwe-

stii regularnego zażywania leków 
i stosowania się do diety oraz zale-
ceń lekarzy. - Zawsze miał inne, waż-
niejsze sprawy na głowie, niż dbanie 
o swoje zdrowie. Udaje, że wszystko 
jest w porządku. Mimo słabego wzro-
ku nadal jeździ samochodem. Do-
brze, że wtedy nie było takiego ru-
chu. Po Nowogardzie jeździł na pa-
mięć. Poza miastem wyprawiał cuda 
na drogach - wspomina jego krewna. 

W czerwcu 1990 roku schorowa-
ny już wyraźnie proboszcz B. Pisa-
rek odprawia, jak się później oka-
że swoje ostatnie w swojej posłudze 
Boże Ciało. W lipcu trafia do szpi-
tala w Szczecinie. Jego stan się po-
garsza. W październiku Ksiądz traci 
całkowicie wzrok. - To dla nie go był 
szok. Bardzo to przeżył. Płakał. Bun-
tował się i wyładowywał swoją złość 
na krewnych. Przykro wtedy było na 
niego patrzeć – mówi jego krewna. 

Jest późna jesień. Ksiądz spędza 
większość czasu w szpitalu. Czasa-
mi opuszcza jego mury na kilka dni 
przepustki. Spędza je u mieszkają-
cej w Szczecinie, starszej siostry. Do 
końca interesuje się Nowogardem i 
swoimi parafianami. 

- Jak tylko miał, okazję pytał o 
wszystko. Chciał znać najmniejsze 
szczegóły i wszystkie ploteczki. Przy 
tych opowieściach, zawsze miał łzy 
w oczach – wspomina jeden z człon-
ków rodziny Księdza, który był z 
nim do ostatnich dni. Pamiętam 
też ostatnią Mszę św. Przewracał co 
chwila naczynia liturgiczne. Z ledwo-
ścią się modlił.

Jest 19 stycznia 1991. Tak jak zwy-
kle o 8.00 rano siostra Księdza Pisar-
ka pomaga mu w porannej toalecie. 
O 9.00 Ksiądz jest podłączany, tak 
jak co dzień pod dializę. Krótko po 
tym, dokładnie o 9.30 umiera. Tym 
samym spełniają się jego słowa, któ-
re wypowiedział podczas przyjaz-
du do szpitala w Szczecinie w lipcu 
1990 roku „do Nowogardu wrócę w 
trumnie”. Pogrzeb ks. Bronisława Pi-
sarka odbywa się w dniu 23 stycznia. 
Żegnają go tłumy wiernych. 

Marcin Simiński

Ps. Na prośbę członków rodziny 
śp. Proboszcza Bronisława Pisar-
ka w tekście nie wymieniamy ich 
imion i nazwisk. Ostatnia procesja Bożego Ciała, No-

wogard rok 1990.

rok trudny – a jednak udany
Polski Komitet Pomocy Społecznej w 

Nowogardzie w 2010 roku praktycznie 
zajmował się w większej części wydawa-
niem żywności PEAd dla najuboższych 
rodzin w naszym mieście. I choć oprócz 
tego ma  inne jeszcze zadanie, to jednak 
żywność zdominowała pozostałe . Przez  
9 miesięcy  przyjęliśmy i wydaliśmy 82 
458.40 kg żywności. Tę żywność odebrało 
1390 osób. I choć oprócz naszej organiza-
cji, żywność wydaje jeszcze Caritas,PCK i 
Zbór Chrześcijan. To mimo wszystko my 
wiedziemy prym w tej dziedzinie.

Przez te wszystkie lata  borykaliśmy się 
z problemami transportu. Dopiero w 2010  
z Urzędu Miasta otrzymaliśmy dotacje,z 
których 3500 zł mogliśmy przeznaczyć 
na pokrycie kosztów transportu. Żeby 
przywieźć 82 tony żywności trzeba było 
21 kursów 4 tonowego samochodu. Koszt 
jednego kursu to z vat. 488zł. Z kwoty 
przekazanej przez UM można było zapła-
cić za 7 kursów. A   na pozostałe  14 kursów 
zbieraliśmy dobrowolne opłaty.

Mimo wielu uwag krytycznych pod 
naszym adresem o tą zbiórkę mogliśmy 
każdej rodzinie spełniającej kryteria 
przydzielić ok 60 kg   żywności średnio 
na osobę. Z zebranej kwoty opłaciliśmy 
wyłącznie koszt transportu. Prace za i 
wyładunkowe wykonywano bezpłatnie 
.Obsługę wydawania żywności wykonywa-
liśmy na zasadzie wolontariatu. Nikt z osób 
będących w Zarządzie nie pobiera żadnego 
wynagrodzenia. Jest to wyłącznie praca 
społeczna. Z każdej złotówki jesteśmy w 
stanie się wyliczyć.

Każda pozostała kwota przekazana nam 
przez Urząd Miasta została rozdysponowa-
na zgodnie z wcześniej przedstawionym 
planem potrzeb. I tak kupiliśmy : pomoce 
szkolne (zeszyty,plecaki,długopisy itp. 
art. do szkoły),które wydaliśmy dla dzieci 
wskazane przez OPS.W sumie 200 dzieci (z 
miasta i okolic). Kupiliśmy 78  par  obuwia 
dla dzieci i młodzieży. Wydaliśmy je rów-
nież wg listy OPS.  30 osobom w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej przyznaliśmy 
zapomogi na zakup leków,opału,ziemnia-
ków. To są pieniądze , które otrzymaliśmy z 
Urzędu Miasta na przedstawione przez nas 
potrzeby. Mamy stałych podopiecznych 
od lat, których sytuacja materialna wręcz 
z każdym rokiem się pogarsza. Są to min. 
renciści,samotni o bardzo niskich rentach , 
na których garnuszkach żyją wnuki,dzieci 
bezrobotne. Oni  znikąd nie otrzymują 
pomocy, więc udają się do nas.

Oprócz wydawania żywności, i wyżej 
opisanych zadań, w magazynach mamy 
odzież , obuwie , wszystko to używane, 
przyniesione przez mieszkańców. Są one 
przydatne do dalszego użycia. W 2010 roku 
tej odzieży wydaliśmy na 9.000 zł. (wycena 
wg naszych cenników wewnętrznych). 
Dlatego cieszy nas każda dostawa  przy-
niesiona przez mieszkańców. Apelujemy w 
tym miejscu o nie wyrzucanie zbędne,ale 
zdatnej do użycia odzieży,obuwia,pościeli 
itp. Przynieście do nas,a otrzyma ją  po-
trzebujący.

Wracając do tematu wydawanej żyw-
ności,chcę tu wyraźnie napisać  ,że jest to 
dla nas sprawa trudna . Widzimy te tłumy 

oczekujących,nie ma złotego środka jak 
tę żywność i komu w pierwszej kolejności 
wydawać. Najpierw rejestrujemy osoby,k-
tóre w roku będą korzystały .Otrzymują 
numerki wg których zakładamy kartote-
ki. (Wymogi PEAD) Ale nie jesteśmy w 
stanie zaspokoić wszystkich w towary tzw 
chodliwe jak cukier,masło,sery,mleko. Nie 
otrzymujemy ich dużo, a z uwagi na czas 
w którym je dostajemy ( miesiące letnie) 
nie możemy ich przetrzymywać,a wręcz 
w ciągu 3-ch dni od dostawy należy je 
wydać. To są wymagania dostawcy tej 
żywności,które my musimy respektować. 
I tu jest problem. Informacje o terminie 
wydawania dajemy w oknie naszej orga-
nizacji. Nie wszyscy ją przeczytają  i  jest 
dylemat. Przychodzą, po  czasie towaru 
już nie ma,a żal i frustracje wylewają na 
nas. Staramy się dzielić dostarczony towar 
na osoby w rodzinie. Ale to też nie jest 
złoty środek. Problemem jest też to,że są 
podopieczni,którzy od godzin nocnych 
koczują pod drzwiami i zajmują kolejki 
innym,pobierając za to płaty.( Ale ten 
problem muszą sami podopieczni wyeli-
minować z pośród siebie ).Są i tacy,którzy 
zaraz te artykuły sprzedają- czego robić nie 
wolno. Ale ludzie,którzy nam to zgłaszają 
nie chcą się ujawniać i nie możemy tego 
udowodnić. I ci którzy przyjdą później są 
bez szans. Bywają sytuacje bulwersujące, 
wyzwiska,wzywanie policji. Jest to przykre 
zjawisko. Bo nie możemy wytłumaczyć 
ludziom,że nie ma potrzeby wystawania po 
12 godzin. Jeśli jest jakiś złoty środek na to, 
by wszyscy chętni otrzymali wydawany to-

war- prosimy o wskazanie. Nam też bardzo 
zależy na sprawnym i docelowym wydaniu 
towaru. Nie chcemy przetrzymywać go w 
magazynie, zresztą jest to nie możliwe,z 
uwagi na kolejne dostawy i braku miejsca 
w  magazynie. Marzeniem naszym jest 
praca wolontariuszy,młodych,chętnych. 
Niestety,nikt się nie garnie do tej ciężkiej, 
fizycznej pracy . Zdajemy sobie sprawę, 
że występują różne problemy. Jednak 
mimo wszystko będziemy nadal starali się 
wykonywać swą pracę w miarę spokojnie, 
dobrze. Mamy nadzieję,że i przepisy 
będą łagodniejsze,co przyniesie korzyść 
nam wszystkim. Ale póki co,szanujmy 
się nawzajem. Bądźmy cierpliwi. Liczba 
pokazująca ,że 1390 osób jednak otrzy-
mało pomoc jest dla nas wskaźnikiem,że 
nadal  jest ona  potrzebna. Z naszej strony 
zrobimy wszystko,by sprawnie i właściwie 
tę żywność podzielić.

Informacje o rejestracji podopiecznych 
na 2011 rok, podamy w terminie później-
szym. Czekamy na obowiązujące przepisy 
.Ważne jest by do zarejestrowania przygo-
tować ; dowód osobisty, zaświadczenia o 
aktualnych  dochodach z zakładu pracy, a 
renciści i emeryci odcinki rent i emerytur  
z marca 2011. Pozostali -  zaświadczenia 
z OPS. Jeśli sytuacja w rodzinie jest nie-
zmienna,to niech OPS wystawia całorocz-
ne skierowanie. Bezrobotni ,zaświadczenie 
z Biura Pracy o zarejestrowaniu.

Jadwiga Cichecka
Zastępca Prezesa PKPS

Zarz.MG Nowogard
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GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSmETYCZNYm

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Warsztat samochodowy 
Wyszomierz 37  

naprawa zawieszeń układów 
hamulcowych, wymiany silni-
ków, ustawienia zbieżności, ka-
sowanie błędów - 667 819 934

Urząd Miejski w Nowogardzie 
przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym 

sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku 
wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.  

I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Nie dokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości 

skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń 

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-

cji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: 
„Z BEZrAdNOŚCI dO AKTYWNOŚCI”

Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 
19.05.2008 r.

NABÓR DO IV EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „Z 
BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” TERMIN REKRUTACJI 
17.01. – 17.02.2011 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje projekt 
systemowy pn. „Z BEZrAdNOŚCI dO AKTYWNOŚCI”. Pro-
jekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integra-
cji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Z BEZrAdNOŚCI dO AKTYWNOŚCI” realizowany 
jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w 
partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej z tere-
nu powiatu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym do osób bezrobotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej a także osób niepełnosprawnych 
w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianej 
młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuń-
czo - wychowawcze. Celem ogólnym projektu jest poprawa do-
stępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawo-
dowo w tym niepełnosprawnych, usamodzielnianych wycho-
wanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do pie-
czy zastępczej w powiecie goleniowskim. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych form 
aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecz-
nej.

Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W styczniu 2011 roku rozpoczyna się nabór do IV 
edycji projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik socjal-
ny projektu PO KL Anna Baran.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl, www.ops.nowogard.pl

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów Wynajmę salę 

pod imprezy okolicznościowe
- do 30 osób! 

Serdecznie zapraszam!
Tel. 91 39 133 12; 

724 049 506

Sprzedam sklep 
w kikorzach
604 584 320
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SPrZEDAM 
MIESZkANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

SZYBY SAMOCHODOWE 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

ZWrOT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
rEmONT – BUdOWA Od 2004 dO dZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 91 39 27 479

Mieszkanie
do wynajęcia

3 pokojowe 
w centrum miasta

tel. 509 528 688

Legalna praca 
w Niemczech 

(Hamburg) 
„Dom Spokojnej Starości” 

od dnia 1.05.2011 
zatrudni legalnie 

pielęgniarki i salowe 
do obsługi osób słabszych. 
Podstawa języka niemieckiego 

więcej informacji  
pod numerem kontaktowym 

00 49 157 795 225 27

ENTEr LAPTOP
 SErWIS - KOmIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGArd, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEL. 795 648 748

Specjalista psychiatra 
Dr n med. Marcin Jabłoński

Środy godz. 16.00-20.00
Goleniów, ul. Słowackiego 1a 

w pobliżu szpitala
rejestr. Tel. 603 132 035

PIASEK, ŻWIr, 
CZArNOZIEm, POSPÓŁKA 

• ŻWIrOWNIA • 
dŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z dOWOZEm dO KLIENTA
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 590 m2 z budynkiem go-
spodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV pię-
tro) po kapitalnym remoncie ze 
względu na osobę niepełnospraw-
ną zamienię na parter lub I piętro. 
Może być mieszkanie do remontu 
w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogar-
du. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26 528; 667 926 
528

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodo-
wa, Poniatowskiego, j. Pawła II, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy 125 m przy ulicy 
5-go Marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 29 m2, cena 95  000. Tel: 
695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum miasta. Tel: 
510 026 866, po godz. 18:00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
– I piętro, 58 m2 Nowogard, Zamko-
wa 2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam lub wy-
najmę, tel. 604 427 427

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro 
Tel 661 510 846

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 
87 metrów w Wierzbięcinie wraz z 
przylegającym ogródkiem oraz ga-
rażem. Cena do uzgodnienia”  tel: 
604942164

• Tanio sprzedam działkę budow-
laną. 607 083 845

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 
2, warunki zabudowy. Cena 50 000’ 
694 521 787

• Sprzedam dom nad jeziorem w No-
wogardzie; 606 399 633

• Do wynajęcia mieszkania: trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY PO-
ŁOŻONY W NOWOGARDZIE PRZY 
ULICY WARSZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE 
AGENCJA PKO ). Telefon 691125617.

• Wynajmę piekarnię; Piekarnia – Cu-
kiernia w miejscowości Dębice k/
Maszewa (Zachodniopomorskie). 
W skład piekarni wchodzą następu-
jące  pomieszczenia: Hala produk-
cyjna, pomieszczenie cukiernicze, 
magazyn mączny, 2 magazyny na 
produkty pomocnicze, ostygalnia; 
hala wydawcza produktów goto-
wych, biuro, pomieszczenie socjal-
ne - szatnia, prysznice i wc. Obiekt 
wyposażony do produkcji; kom-
pletnie (nowy piec Wulkan na olej 
z komorą garowniczą). Wszystkie 
media. Piekarnia położona jest przy 
drodze krajowej Nowogard – Star-
gard Szczeciński. Wjazd z dwóch 
stron, plac manewrowy, obiekt 
ogrodzony. Kontakt: 913920334, 
kom.887467309

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w Karsku, pow. 3800 m2, 
tel 663 026 093 po 17.00

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 
własnościowe, Nowogard- sprze-
dam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło 
Nowogardu. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul 
Wiejskiej, Nowogard, 604 284 597

• Pilnie poszukuje do wynajęcia 
mieszkanie w Nowogardzie. Tel. 
722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabu-
dowę mieszkalną, bądź usłu-
gową. Miejscowość krzywi-
ce, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
Możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu 
stron. kontakt 605 315 304.

• Dom do wynajęcia kikorze 120 
m2; 608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Je-
sionowej 3, Nowogard; 604 284 597

• Wynajmę lokal pod działalność go-
spodarczą 80 m2; 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  

centrum miasta; 601 090 079

• Zamienię nowe mieszkanie 57 m 
dwa pokoje duża kuchnia duża ła-
zienka, dwa balkony na parterze 
na ul. Ks. Racibora na mniejsze na 
parterze w Sadzie Czereśniowym, 
513 548 738

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 
ar i 41 a; 796 820 971; 790 508 388

• Sprzedam garaż przy ul. 15-go Lu-
tego; 91 39 21 002

• Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we w Centrum Nowogardu; 51 00 
26 866 po 18

• Wynajmę lub sprzedam pomiesz-
czenie 39 m2 z działką- 505 661 342

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam garaż, osiedle Gryfitów 
przy SP3, Tel: 601 984 876

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, 
sprzedam,   cena 185.400,- zł, tel.  
91-3910010, 607607814

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 58 m2 na ul. Zamkowej wła-
sność wyodrębniona, akt nota-
rialny. 600 626 244

• Sprzedam garaż – Zamkowa Tel. 
693 162 256

• Sprzedam połowę domu 4 km od 
Nowogardu 198 m2 + budynek go-
spodarczy i ziemię 607 647 146 po 
godz. 15.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w 
Centrum 661 969 006.

• Dwupokojowe 4 p. zamienię na ka-
walerkę- parter lub 1 p. 663 824 018

• Sprzedam kawalerkę w Centrum 
Nowogardu 29 m2 cena 90 tys, 
607 487 710

• Sprzedam działkę rzemieślniczą o 
pow. 0,58 ha w Nowogardzie przy 
ul. Asnyka Tel. 601  595  069 lub 
661 390 433

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we- 77 m2 ul. Boh, warszawy, Tel. 
604 178 371

MOTOrYZACjA

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 km, 
08/2006, książka serwisowa (ser-
wisowany w ASO Opel kozłowski - 
faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-
mulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 500 
zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do 
golfa 2- 795 911 886.

• Opel Astra II Kombi 1.6 benzyna 
2001 r. bezwypadkowy z salonu. 
Stan bardzo dobry 506 499 935

• Sprzedam Opel Vectra, rok prod. 
1991 1,6 benzyna; 782 813 383

• Sprzedam Opel Omega 2,5 TD 1996 
r. 2 poduszki, niedrogo cena 5 000 
zł- 669 755 775

• Sprzedam samochód VW Golf IV 
r. 1988, 1,9 TDI, 664  726  394 lub 
605 181 914

• Sprzedam Opel Astra 1,6 benzy-
na kombi rok 1995 cena 4  500, 
661 923 610

• Sprzedam Renault Megane rok 
1996 cena 4 800; 661 923 610

• Sprzedaż opon 13 do Opla i rozrusz-
nik z alternatorem; 789 146 025

rOLNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam kombajn Bizon 56 m 
w bardzo dobrym stanie, cena do 
uzgodnienia. 660 229 504

• Sprzedam ziemniaki jadalne- 
518 488 714

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501 383 
380.
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ZAPrASZAMY DO NASZEGO BIUrA

NOWOGArD,
 UL. 3 MAjA 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
Licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

Polecamy domy w Nowogardzie i okolicach

www.extradom.net.pl

rEkLAMA

DLA KUPUJĄCEGO PRZEPROWADZIMY FORMALNOŚCI KREDYTOWE. ZAPRASZAMY!
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• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INfOrMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784  053  493; 
604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AWArIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje, matematyka 
668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne 
remonty łazienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 
517 424 826

• Elektryczne instalacje. Centralne 
ogrzewanie, prace dachowe do 
30% taniej. 506 323 560

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• korepetycje z języka niemieckie-
go- 665 541 960

• Usługi budowlane, remont na każ-
dą kieszeń, 668 980 751

• Usługi: docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, hydraulika, re gip-
sy i podłogi, Tel. 600 626 268

• Ciasta domowe na każdą okazję; 
695 550 327

• Malowanie, szpachlowanie, montaż 
drzwi i okien, tynki gipsowe, glazu-
ra, terakota, szybko tanio i solidnie. 
503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, 
wózków- ostrzenie noży, naprawa 
zamków drzwiowych itp. Kontakt: 
697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i pPOŻ komplek-
sowa obsługa firm. 607 260 528

• Ścianki regipsowe, podwieszanie 
sufitu, montaż paneli, malowanie, 
szpachlowanie. 789 146 025

PrACA

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. 
Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zostań konsultantem firmy Ori-
flame, wpisowe 0 zł wysokie 
rabaty i prezenty, 506  171  732; 
604 189 118

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna roz-
miarówka. Targowisko miejskie 
Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 
8- tygodniowe- ojciec wnuk po-
dwójnego zwycięzcy świata, matka 
z rodowodem w tym długowłosa 
suczka, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam wózek spacerowy „TAKO 
SPORTING” czerwono-czarny. Jak 
nowy. Cena 250 zł- 798 483 902

• Kupię wagę inwentarzową 91 
39 109 17

• Sprzedam Keyboard Yamaha Tyro-
sa 1 tel. 795 279 165

• Sprzedam niedrogo!!! Alby komu-
nijne chłopięcą zw. 140 dziewczęcą 
zw. 146 oraz wianuszek. Tel kontak-
towy- 509 996 096

• Potrzebuję pralki 513 548 738

• Sprzedam owczarka niemieckie-
go z rodowodem 11 m-cy zadba-
ny do ułożenia- 603 523 226

• Sprzedam pianino ca lisia z 1986 r. 
Tel. 604 178 371, cena 2 500 zł

• Sprzedam owczarki niemieckie – 
660 315 662
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do wynajęcia  
pomieszczenie 
po sklepie komputerowym 

(były Komputronik) 
I piętro, pod działalność 

gospodarczą, biurową 
lub handlową

Tel. 509 250 996
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻóWkAkupon - 28.01

rozwiązanie krzyżówki nr 21.01 – „LAUrKI 
Od WNUKÓW” nadesłali:

Andrzej Leszczyński, Krystyna Wojtkiewicz, 
Teresa Januszonek, Ryszard Piątek, Wiesława Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Edward 
Sycan, Jadwiga Maknia, Zbigniew Głód, Zbi-
gniew Szeremeta, Zygmunt Pacocha, Teresa Mły-
narska, Jolanta Kozioł, Danuta Śmigiel, Jadwiga 
Wdowczyk, Danuta Salamon, Skowrońska Ewa, 
Krystkiewicz Teresa, Stanisława Pokorska, Beata 
Lewandowska, Grzegorz Grzelak, Aneta Grzebie-

lucha, Teresa Czarnecka, Grzelak Grzegorz, Cho-
rążyczewska Zdzisława, Feliksiak Pelagia, Matu-
siak Justyna, Stefańska Halina, Dumańska Renata, 
Dymek Zbigniew.

Prenumeraty na miesiąc Luty  wylosowali: 
Jadwiga Wdowczyk – Karsk
Teresa Czarnecka – Nowogard 
Edward Sycan  – Nowogard 
Gratulujemy!!! 
Prosimy o czytelne wypełnianie kuponów! 

kUrOrT
Stary księżyc – w nowej roli,
Wykorzystać się pozwala:
Na nim serce tak nie boli,
Gdyż-na ziemię patrzysz z dala.

NOCNI ŚPIEWACY
Ciemna noc bez księżyca...
Ciemno już na ulicach.
Mrok gęsty miasto spowił...
I nagle... rzekł byś: słowik!
Skąd słowik o tej porze,
Gdy zima śniegiem bieli?
Więc co to?. Mój Boże...
A może chór anielic?
Nie anieli, to nie ptaszek,
To anonimowy...
Od opróżniania flaszek 
Z kumplami. Po ochlaju 
Wokaliści zajadli, 
Pieśń o góralu śpiewają, 
A niech ich wszyscy diabli...!
A rano?
Rano zadymka. Coraz mgliściej, 
Zziębnięci wokaliści 
Przycupnęli pod murem, 
W ręku ćwiartkę, ogórek.
No to cyk!. I tentego !
Ech, życie, panie, ech... 
Wypijesz za jednego,
Śpiewać musisz za trzech.
Bo my nie, jacy tacy,
My są nocni śpiewacy,
My jako te skowronki,
Jak ptaszkowie leśni,
My Moniuszki potomni,
Rodacy! Cześć pieśni,
I czy w końcu ktoś uwierzy,
Że nam Laur też się należy!.

PTASIE PrAWIDłO
Kto otwiera szerzej dziób,
Temu wpada większy łup!. 

WSkAZóWkA
To wskazówka, a nie kpina:
Gdzie szakale, tam padlina.
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roZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

TELEFoNY

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

re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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rEGULArNA LINIA MI krO BU SO WA SErOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia METrO        tel. 505 619 600
ODjAZDY Z NOWOGArDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

PrZEWóZ OSóB - rO MAN BIŃCZYk - Linia regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

klub 
Żeglarski 
kNAGA

Zarząd Klubu Żeglarskiego 
KNAGA w Nowogardzie zwo-
łuje zebranie wszystkich człon-
ków klubu założycieli i sympa-
tyków na zebranie organizacyj-
ne w dniu 28.01.2011 o godz. 
17: 00 w RCP na ul. Wojska Pol-
skiego w Nowogardzie.

Zarząd Klubu Żeglarskiego 
KNAGA w Nowogardzie ogła-
sza nabór na kurs żeglarski, któ-
ry odbędzie się w części teore-
tycznej i praktycznej w Nowo-
gardzie. Informacje o terminach 
i zakresie kursu chętni uzyskają 
u osób: 

Kom. Klubu Tadeusz Chłu-
bowski tel. 509 – 431-901 

Sekretarz klubu Andrzej 
Meksa tel. 695-455-323 

Zgłoszenia przyjmowane 
będą do dnia 5 marca 2011 r. 

kino Orzeł  
zaprasza

PO-
GrZEBANY

 Thriller, Francja, Hiszpania, 
USA, 2010, 95 min

04.02.2011 godz. 19.00
05.02.2011 godz. 19.00
06.02.2011 godz. 19.00
12 zł, od 15 lat

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077
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Igrzysk nie będzie
motorowodne mistrzostwa Świata zaplanowane na lipiec raczej nie 

odbędą się w Nowogardzie. radni nie wyrazili aprobaty na organizację 
imprezy, ale ostateczną decyzję podejmie burmistrz.

Halowa Liga LZS

Mistrzostwa Nowogardu  
w  „Bilard”

Dnia  22 stycznia  odbyły  się  Mistrzostwa Nowogardu w „Bilard” w Pubie 
„Pasadena”. Zgłosiło się 11 zawodników. W wyniku losowania gracze zostali 
podzieleni na dwie grupy, gdzie w grupach grali do dwóch wygranych każ-
dy z każdym. W każdej grupie awansowało po 2 najlepszych zawodników 
do półfinału. Pierwszy półfinał (do 2 wygranych) wygrali Marcin Janowic-
ki z Konradem Gralakiem 2:0. Drugi półfinał wygrał Paweł Janiszewski 2:0 
z Marcinem Ptaszyńskim.  Finały były rozgrywane do 3 wygranych. Trze-
cie miejsce wywalczył Konrad Gralak wygrywając z Marcinem Ptaszyńskim 
3:2. Mistrzem Nowogardu został Marcin Janowicki pokonując Pawła Jani-
szewskiego 3:0. 

ANNA  PROTAS

Wniosek o organizację imprezy 
złożył jeszcze poprzedni rajca miasta 
Kazimierz Ziemba. Światowa Federa-
cja Motorowodna w grudniu ubiegłe-
go roku przyznała naszemu miastu 
prawo do organizacji zawodów. Trzy-
dniowa impreza miałaby być zorga-
nizowana przez gminę, a jej koszt to 
około 100 tys. zł. Obecny burmistrz 
na środowej sesji Rady Miasta temat 
organizacji imprezy poddał pod dys-
kusję. Wśród radnych pomysł zwo-
lenników nie zyskał. Radni zwracali 
uwagę, że znajdującej się w trudnej 

sytuacji finansowej gminy nie stać 
na organizację tak potężnej imprezy. 
Marcin Nieradka zaproponował, by 
kwotę przeznaczoną na organizację 
mistrzostw podzielić między kluby 
sportowe, a w szczególności zakupić 
żaglówki dla klubu żeglarskiego 
KNAGA. Jego zdaniem przyczyni 
się do ożywienia nowogardzkiego 
akwenu. Radny Tomasz Szafran chce 
by proponowane 100 tys. przeznaczyć 
na podwyżki dla pracowników oświa-
towego personelu. 

ms    

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie
Sukces tenisistek 

W poniedziałek 24.01. 
w Międzyzdrojach odby-
ły się Mistrzostwa regio-
nu B w tenisie stołowym 
dziewcząt szkół podsta-
wowych. Ogromną nie-
spodziankę sprawiły nam 
nasze uczennice- Monika 
Tworek, Eliza Guz i Mo-
nika Wawrzyniak, które 
zajęły II miejsce w tych 
prestiżowych rozgryw-
kach. Pokonały zespoły 
ze Świnoujścia, Szczecina 
i Gryfic, by w finale ulec 
niepokonanym zawod-
niczkom z Międzyzdro-
jów. To ogromny sukces nie 
tylko dla zawodniczek strzelewskiej szkoły, ale też dla ich nauczycielki wy-
chowania fizycznego pani Justyny Barczak, która przygotowała dziewczęta 
do tych zawodów. Przed nimi zawody wojewódzkie. Dziewczyny! Wierzymy 
w Was i trzymamy kciuki… bardzo mocno J

 

Dzień Babci i Dziadka
Podczas, gdy szóstoklasist-

ki wygrywały kolejne spo-
tkania, w naszej szkole od-
była się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Licz-
nie przybyli goście mogli zo-
baczyć wystawę zdjęć i prac 
plastycznych przygotowanych 
specjalnie na ich cześć, a także 
obejrzeć występy wszystkich 
uczniów- od najmłodszych 
„zerówiaczków” do najstar-
szych- przyszłych gimnazja-
listów. Były wiersze, piosenki 
a nawet przedstawienie przy-
gotowane przez drugoklasistów. Nie zabrakło uśmiechu i wzruszeń. Przy 
słodkim poczęstunku jeszcze długo rozbrzmiewały rozbawione głosy babć, 
dziadków i wnucząt. Wierzymy, że w podobnym gronie spotkamy się już za 
rok. 

mdp

W ramach Halowej Ligi Piłki Siat-
kowej LZS uzyskano następujące 
wynik:

ZK – Oldboys 0:3
23:25,19:15,22:25
Czermnica – Sikorki 3:0 
25:16,25:22,25:20 
Czermnica – Sikorki 3:0
25:16,25:22,25:20 
Oldboys – Sikorki 3:0 
25:20,25:16, 25:19 

Czermnica – ZK 3:1
25:14,25:18,24:26,25:15 

Finał Halowej Ligii Piłki Siatkowej 
odbędzie się 

29.01 2011 o godz.15:00
15:00 oldboys – Czermnica 
ZK -Sikorki 

Organizatorzy 
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SkórOMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł
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Czytaj s. 2

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6, 11 i 12

Geo-Gis-Projekt spółka z o.o. 

zatrudni  
geodetów, asystentów 

geodetów i pomiarowych
Kontakt i szczegóły 

biuro@geogisprojekt.pl lub 
tel. 601500090

reklama reklamareklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

rozpoczęcie kursu 2 lutego 2011 r. g. 16.00

Wierzbięcin: Znowu ciemno

Oślepieni tylko 
w wybory

Okradali 
własnego 
pracodawcę

Czytaj s. 3

Nasza sonda

... szereg 
nowinek w 
„gazowni”...

Trzecia w kraju, 
pierwsza  
w województwie

Sukces 
uczennicy 
z SP nr 2

Studniówka
2011 - foto  
wspomnienia
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UWaGa WĘDkarZe
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie zaprasza człon-

ków Koła w Dniu 13.02.2011 w godzinach 09:30 na Zebranie Sprawoz-
dawcze Zarządu Koła. Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie na ul. Bohaterów Warszawy. 

Informacja Koła 
Jednocześnie zawiadamiamy wędkarzy, że obecnie obowiązuje całko-

wity zakaz budowy kładek i pomostów na jeziorze w Olchowie. Kładki 
nielegalnie wybudowane bez zezwolenia zostaną zlikwidowane. 

Zarząd 

NOWO OTWARTY
SkleP OGrODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

Okradali własnego 
pracodawcę

Policjanci z Nowogardu zatrzymali w ubiegłym tygodniu dwóch mężczyzn, 
którzy włamali się do samochodu i ukradli 70 litrów  oleju napędowego. Do 
zdarzenia doszło na terenie jednej z nowogardzkich firm, w której obaj spraw-
cy byli zatrudnieni. Teraz grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

- Mężczyzna za pomocą dopaso-
wanego klucza otworzył wlew i ścią-
gnął do kanistrów 70 litrów oleju na-
pędowego. Skradzione paliwo ukrył w 
swoim samochodzie – informuje Lil-
la Bawelska z KPP Goleniów.

Mężczyźni,  w wieku 30 i 37 lat, 
zostali zatrzymani do wyjaśnienia. 

Przyznali się, że dwa dni wcześniej 
również dokonali podobnej kradzie-
ży. 

Policja przedstawiono im zarzut 
kradzieży z włamaniem, za co gro-
zi kara do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

MS

komunikat Policji 
W dniu 21 stycznia 2011 r. na ul. Czerneckiego w Nowogardzie dokonano 

włamania do mieszkania, skąd skradziono:
-aparat fotograficzny Kodak , Easy Shore C763, - bransoletka złota, - bran-

soletka srebrna, - kolczyki złote (z cyrkoniami),- sygnet męski (libański- 
rozkładany na wiele części) - Martini białe, - Metaxa, - wódka Chopin,- her-
bata Lipton, - dwa Różańce 

Osoby posiadające jakiekolwiek informację na temat zaistniałego zdarze-
nia proszone są o kontakt z mł.asp. Agnieszką Szczyrbą lub 91-57-92-311.

24.01 – Poniedziałek 
09:20 – Pracownik ochrony Biedron-

ka powiadomił policje o kradzieży do-
konanej przez Ewę J., Marcina B. oraz 
Tadeusza K. 

12:00 – Kolizja drogowa na ul. Boh. 
Warszawy (skrzyżowanie), w której 
uczestniczyły dwa pojazdy Scania  i  
ciężarówka do wywozu śmieci. 

12:15 – Zgłoszenie uszkodzenia al-
tanki na terenie ogródków działkowych 
przy ul. Armii Krajowej.

12:45 – powiadomiono, że w  Gim-
nazjum nr, 1  przebywał nieletni uczeń, 
od którego była wyczuwalna woń alko-
holu. Po przybyciu policjantów i spraw-
dzeniu alkomatem ucznia okazało się, 
że wynik badania wynosi 0, 50 promi-
la alkoholu. 

13:30 – Zgłoszenie o uszkodzeniu 9 
przęseł betonowych w miejscowości 
Długołęka.

15:30 – Zawiadomieni o oszustwie 
przy zakupie odtwarzacza MP4 na por-
talu ALLEGRO.

15:40 – na terenie byłej hurtowni 
przy ul 15 Lutego nieznane osoby do-
konują kradzieży mienia. Po przybyciu 
patrolu policji okazało się, że są to oso-
by nieletnie.

25.01 – Wtorek 
15:40 – powiadomienie o włama-

niu poprzez wybicie dziury w ścianie 
budynku skąd skradziono 2 agregaty 
chłodnicze oraz wycięto przewody in-
stalacji elektrycznej. Do zdarzenia do-
szło w byłej hurtowni lodów. Starty oce-
niono na 40 tys. zł. 

17:40 – w Kulicach zatrzymano do 
kontroli rowerzystę. Okazało się, że 
Edward A., miał 2,14 promila w wydy-
chanym powietrzu. 

18:40 – Policjanci zatrzymali poszu-
kiwanego Piotra J, który następnie zo-
stał doprowadzony do Zakładu Karne-
go w Nowogardzie

26.01 – środa 
08:20 – Kolizja drogowa na ul. Gen. 

Bema, w której uczestniczyły dwa po-
jazdy DAF – Nissan 

10:00 – Zgłoszenie o rozlanej farbie 
na jezdni przy stacji ORLEN. 

12:40 – Zgłoszenie o wyłudzeniu w 
dniu 08.01 dwóch kursów TAXI na tra-
sie Nowogard – Błotny Młyn na szkodę 
kierowcy taksówki. 

27.01 – Czwartek 
10:45 – Powiadomienie o oszustwie 

polegającym na zapłaceniu osobie po-
dającej się za przedstawiciela CYFRA 
PLUS za udostępnienie dekodera 

15:00 – Pracownik sklepu Biedronka 
powiadomił policję o kradzieży i uję-
ciu sprawcy, którym okazał się Marcin 
P. Po wylegitymowaniu przez patrol zo-
stał on ukarany mandatem karnym. 

16:35 – Powiadomienie o ujęciu 
sprawcy kradzieży paliwa ze zbiorni-

ków samochodu ciężarowego zaparko-
wanego na terenie bazy transportowej 
na ul Dąbrowszczaków 

28.01 – Piątek 
00:20 – Patrol policji w trakcie kon-

troli drogowej pojazd ford ESCORT 
ujawnił, że kierujący Paweł G. poszuki-
wany jest przez policję KPP Goleniów 

11:30 – Odmowa przyjęcia manda-
tu przez kierującego samochodem VW 
związku z niezapiętymi pasami bezpie-
czeństwa i zakazem kierowania pojaz-
dem niedopuszczonym do ruchu 

11:50 - Odmowa przyjęcia manda-
tu przez kierującego samochodem na 
ul.Dąbroszczaków 

14:30 – Kolizja drogowa na ul. Zam-
kowej, w której uczestniczyły dwa po-
jazdy Toyota Corolla – Ford Escort. 

16:20 - Kolizja drogowa na ul. Zielo-
nej, w której uczestniczyły dwa pojazdy 
Seat Izba – Opel Astra. 

17:45 – Kolizja drogowa na ul. Armii 
Krajowej, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy Skoda Octavia – Peugeot 206.

19:11 – Odmowa przyjęcia mandatu 
kierowcy Opla Astry za niezapięte pasy 
bezpieczeństwa. 

19:30 – Zgłoszenie o przerwaniu linii 
napowietrzającej pomiędzy Błotnem – 
Łęgno. 

20:35 – Interwencja w hotelu przy ul. 
3 Maja, gdzie paru mężczyzn nietrzeź-
wych wszczęło awanturę między sobą w 
trakcie, której uległo zniszczeniu mie-
nie hotelu. 

21:00 – Kolizja drogowa w miejsco-
wości Olchowo, w której brały udział 
dwa pojazdy Suzuki – Ford.

29.01 – Sobota 
01:00 – Na terenie restauracji Kame-

na mężczyzna ręką wybił szybę w sa-
mochodzie. Po przybyciu patrolu po-
licji zatrzymano Mariusza M, którego 
następnie odwieziono do szpitala. 

12:50 – Kradzież metalowej balustra-
dy w bloku przy ul. Bankowej, która na-
stępnie została odzyskana w punkcie 
skupu złomu. 

17:30 – Zderzenie Mercedesa ze 
zwierzyną leśna na drodze do miejsco-
wości Wierzbięcin 

30.01 – Niedziela 
O2:10 – Patrol Policji w trakcie kon-

troli na ul. 3 Maja zatrzymał nietrzeź-
wego kierowcę samochodu BMW, któ-
rym okazał się Grzegorz G. Kierowca 
miał 2,76 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.  

10:50 – Zgłoszenie o wybiciu szyby w 
pojeździe VW Golf, który zaparkowany 
był pod blokiem na ul.700 Lecia.

15:30 – Straż Pożarna z Golenio-
wa powiadomiła o pożarze altanki na 
ogródkach działkowych przy ul. Armii 
Krajowej. Patrol ustali, że palił się ko-
minek w ścianie altanki. 

Opr. Jarosław Bzowy 

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165
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reklamareklama

SPRZEDAM 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

wózek akumulatorowy 
widłowy 

nośność 2t z prostownikiem

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

Elżbiecie i Markowi  
Adaszyńskim

Z okazji 25 rocznicy 
pożycia małżeńskiego

Wszelkiej pomyślności na dalsze lata  
wspólnego życia 

składają 
I. J. Czerewacz z dziećmi

ŻYCZeNIa

- To chyba był tylko taki hit przed 
wyborami – mówi jedna z mieszka-
nek Wierzbięcina. Wieczorem jest ka-
tastrofa. Jak ostatnio przyjechało po-
gotowie to musiałam lampką świecić, 
żeby trafili.

- Temu osiedlu władze chyba robią 

na złość. Najpierw 8 lat walczyliśmy o 
wycięcie topoli, teraz walczymy o świa-
tło – komentowała kolejna mieszkan-
ka osiedla. 

Sprawa oświetlenia była także poru-
szana na ostatniej sesji Radym Miej-
skiej. Na problem zwracał uwagę rad-

Oślepieni tylko 
w wybory

Mieszkańcy osiedla w  Wierzbięcinie już od 10 lat skazani są na życie w 
ciemnościach. Wszystko przez latarnie, które mimo wielu obietnic wciąż 
nie świecą. Wydawałoby się, że sprawa została rozwiązana. Na krótko 
przed wyborami lampy włączono. Szczęście mieszkańców nie trwało jed-
nak długo. Kilka tygodni po wyborach znów zrobiło się ciemno. 

ny Marcin Nieradka z klubu radnych 
Prawica. 

- Jeszcze za kadencji poprzednie-
go burmistrza, krótko przed wybora-
mi włączono oświetlenie. Jak informu-
ją mnie mieszkańcy  zaraz po wyborach 
lampy przestały świecić. Liczę, że nowa 
władza zareaguje i rozwiąże problem, 
nękający mieszkańców od lat – mówił 
Nieradka.

Sprawę wyjaśniał Tadeusz Fiejdasz, 
kierownik wydziału gospodarki ko-
munalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska. 

- W poprzedniej kadencji otrzyma-
łem polecenie, żeby chociaż na próbę 
włączyć oświetlenie. Funkcjonowało 
ono częściowo przez 2,4 miesiąca. Przy 
okazji usuwania innej awarii na tere-
nie Wierzbięcina, ekipa energetyczną  z 

Dobrej Nowogardzkiej uznała, że ta in-
stalacja nie daje gwarancji bezpieczeń-
stwa. Dlatego zostało to odłączone – 
wyjaśniał T. Fiejdasz.

Tyle tytułem wyjaśnień. Na sesji, ani 
kierownik Fiejdasz ani burmistrz Ro-
bert Czapla nie powiedzieli jednak czy 
i kiedy problem zostanie rozwiązany.  
Jedno jest pewne. Tym razem miesz-
kańcy nie dadzą za wygraną. W pią-
tek (4 lutego) o godz. 18.00 w szkole 
w Wierzbięcinie odbędzie się zebra-
nie wiejskie, na które został zapro-
szony burmistrz Robert Czapla. Pod-
czas spotkania mieszkańcy zażądają 
ostatecznego rozwiązania problemu 
oświetlenia. Przekażą także burmi-
strzowi petycję, pod którą już podpi-
sało się ponad 100 osób. 

Marcin Simiński

kuratoria do likwidacji 
Wszystko wskazuje na to, że do historii przejdzie funkcja kuratora oświaty wraz z jego urzędem. 

Ministerstwo Edukacji przygotowa-
ło projekt ustawy zakładający likwida-
cję wszystkich kuratoriów Polsce. Do-
tychczasowe zadania kuratorów zostaną 
rozdzielone pomiędzy trzy instytucje: 
urząd wojewódzki, samorząd terytorial-
ny, oraz naczelnego inspektora, jakości 
edukacji. To wszystko koordynował bę-
dzie krajowy ośrodek jakości edukacji. 
Jednostka ta będzie bezpośrednio pod-
legła ministrowi. W kraju ma powstać 
siedem ośrodków regionalnych pod-
ległych krajowemu. Nasze wojewódz-
two swój ośrodek będzie miało w Po-
znaniu. W zachodniopomorskim będą 
natomiast dwa okręgowe ośrodki jako-
ści edukacji. Jeden ma znajdować się w 
Szczecinie, a drugi w Koszalinie.

- Okręgowy inspektor edukacji zajmie 
się jasnym i przejrzystym pomiarem po-
ziomu nauczania w szkołach. W jego 
kompetencjach znajdzie się wydawanie 
zaleceń pokontrolnych, oraz odwoływa-
nie dyrektorów - tłumaczy Artur Gałęski, 

zachodniopomorski kurator oświaty.
Na samym dole nowej administra-

cyjnej drabiny znajdą się powiatowi in-
spektorzy jakości edukacji. Będą to oso-
by zajmujące się praca w terenie – cią-
głym nadzorem poziomu edukacji w 
każdym powiecie. 

- Samorządy mają już dziś duży man-
dat zaufania i są znacznie lepiej przygo-
towane, by przejąć pewne zadania, które 
dziś spoczywają na kuratoriach. Dotych-
czas zajmowaliśmy się też takimi rzecza-
mi, które z nadzorem edukacji mają nie-
wiele wspólnego. Myślę tu, choćby o wy-
prawkach szkolnych, czy dopłatach dla 
młodocianych. Ta tych aspektach mogą 
skupić się samorządy, bo jako jednostki 
będące bliżej szkół zrobią to lepiej. Re-
gionalne ośrodki powinny skupić się na 
dbaniu o poziom edukacji.  Rodzi się też 
pomysł, by regionalnych ośrodków było 
nie siedem, a 16, czyli tyle ile jest woje-
wództw – zdradza Gałęski. 

Zmiany mają służyć lepszej kontroli 

poziomu nauczania. Powiatowi inspek-
torzy będą wyposażeni w nowoczesny 
sprzęt do przekazywania danych w for-
mie elektronicznej. Ocenie szkół posłu-
ży Centralny Bank Narzędzi przygoto-
wany przez Ośrodek Rozwoju Eduka-
cji, Uniwersytet Jagielloński, oraz MEN. 
Jasne kryteria oceny zagwarantują brak 
dowolności w ocenie poszczególnych 
placówek oświatowych.

- Ten system pozwoli m.in. na to byśmy 
np. w miesiącach wakacyjnych planowa-
li pracę i analizowali wyniki, a nie jak do 
tej pory wynajmowali busa i zajmowali 
się kontrolą wypoczynku młodzieży prze-
bywającej na organizowanych przez pla-
cówki obozach – mówi kurator. 

Ministerstwo twierdzi, że nowy pro-
jekt nie pociągnie za sobą zwolnień ka-
drowych. Pracownicy, którzy nie znajdą 
zatrudnienia w okręgowym ośrodku ja-
kości staną się pracownikami wojewody. 
To on dokona weryfikacji, co do potrzeb 
ich zatrudnienia. Kuratorium twierdzi, 

że większość pracujących w nim osób, 
to i tak nauczyciele, którzy zostali urlo-
powani. Z powrotem do pracy nie będą 
mieli, więc problemów. 

Istnieje jednak zagrożenie, że samo-
rządy, które po wejściu w życie ustawy, 
zwiększającej ich kompetencje będą kie-
rowały się np. w kwestii likwidacji szkół 
przesłankami ekonomicznymi. Może to 
spowodować zamkniecie placówek nie-
opłacalnych np. dla gminy.

- Od tego ekonomii się nie ucieknie. 
Do zmian potrzebna jest jednak akcep-
tacja społeczna. Rozumie, że wszystko, co 
nowe budzi niepokój. Z państwa nikt jed-
nak nie zdejmie nadzoru pedagogicznego 
nad szkołami. To gwarantuje konstytucja 
– uspokaja Gałęski.  

Ministerstwo twierdzi, że zmiany 
przyniosą nawet 18,5 mln zł. oszczędno-
ści rocznie. Nowa ustawa ma wejść w ży-
cie 31 sierpnia. 

man
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Pod koniec ubiegłego roku zlikwidowano nowogardzki punkt przyjmowa-
nia opłat za gaz. Ponadto PGNiG wprowadził szereg „nowinek” w zakresie 
sposobu obsługi klientów i regulowania płatności za gaz. Spytaliśmy na-
szych czytelników, co sądzą na ten temat?

Agnieszka Czyżak – nauczycielka – Jestem 
nie mile zaskoczona dwoma rachunkami za gaz. 
Chciałabym znać stanowisko w tej sprawie PGNiG 
z uzasadnieniem a także konkretne rozwiązania 
dla klientów. Co do opłacania rachunków to dla 
mnie osobiście tryb wnoszenia opłat nie jest pro-
blemem, ponieważ wykonuję je przez Internet, ale 
rzeczywiście są jeszcze takie osoby, które nie mają 
dostępu do Internetu, dlatego rozumiem, że mogą 
one mieć problem z płaceniem rachunków. 

Mirosław Ziemkowski – emerytowany po-
licjant – Jestem bardzo niezadowolony z ra-
chunków, które ostatnio dostałem za gaz. Spra-
wą naturalną jest, że za rachunki trzeba płacić, 
ale dlaczego dwa rachunki w jednym miesią-
cu? Uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie 
i bardzo obciąża budżet i przysłowiową „kie-
szeń”. Poprzedni system był zdecydowanie ko-
rzystniejszy i powinien taki pozostać. System 
płatności, co miesięczny był bardziej wygodny, 
więc dlaczego go zmieniono? 

Aneta Machoń – mieszkanka Nowogardu – 
Zdecydowanie nie podoba mi się to, że rachunki 
są opłacane w takim systemie dwumiesięcznym 
tym systemie kwoty są zdecydowanie większe, 
co utrudnia ich regulowanie. Likwidacja Punk-
tu opłat za gaz w Gazowni jest zupełnie nonsen-
sownym pomysłem i bardzo mi się on nie podo-
ba. Obecnie ludzie nie dość, że ponoszą dodat-
kową opłatę za rachunek np. na Poczcie to mu-
szą mocno się nabiegać, by go w ogóle zapłacić. 

Co, do jakości gazu to powiem krótko jest bardzo wątpliwej, jakości? Progno-
zowane rachunki – powiem delikatnie to bardzo niemądry pomysł. 

Marian Sudomierski – fryzjer – Rachunki 
prognozowane. Nie rozumiem jak można pła-
cić za coś, czego jeszcze nie otrzymałem. To ja-
kiś kiepski żart ze strony PGNiG, który zupeł-
nie nie pasuje do obecnej rzeczywistości. Ko-
lejna sprawą jest zlikwidowane punktu opłat w 
gazowni. Co to za głupi pomysł. To „okienko”, 
było bardzo wygodne i darmowe dla wpłacają-
cych.

Wysłucha: Jarosław Bzowy 

...szereg nowinek  
w „gazowni”...

W związku z wieloma uwagami i zastrzeżeniami dotyczącymi usług 
PGNiG skierowaliśmy w trybie prawa prasowego pytania do rzecznika 
prasowego tej instytucji. Ich treść zamieszamy poniżej. Obiecano nam od-
powiedź w najbliższych dniach. Treść odpowiedzi niezwłocznie opubliku-
jemy.

Dziennik Nowogardzki 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prasowego prosimy o udzie-

lenie odpowiedzi na załączone pytania. Ich treść wynikła z wątpliwości, jakie 
nurtują naszych Czytelników  i z którymi zwracają  się do redakcji, zwracają 
się do gazety także z powodu trudności z uzyskaniem odpowiedzi  w Waszej 
firmie. Ilość zapytań przesłanych do redakcji, w ostatnim czasie sprowoko-
wała nas do zajęcia się tym tematem i zadania  pytań  wprost do PGNiG re-
prezentowanego  przez Rzecznika  Prasowego  z prośbą o odniesienie  się do 
ich treści. 

     
Zespół Prasowy PGNiG
1. Co jest powodem tego, że został zlikwidowany w Nowogardzie punkt 

opłat w naszej  placówce? 
2. Prognozowane rachunki to nowy sposób ściągania należności za sprze-

dawany gaz., Dlaczego właśnie taki sposób? 
3.  Opłata, co miesięczna jest zdecydowanie wygodniejsza dla potencjal-

nego klienta. Dlaczego więc jej nie kontynuować skoro ten sposób dla spo-
łeczności był zdecydowanie lepszy? Obecne taryfy są bardzo niekorzystne, 
co wywołuje niezadowolenie klientów 

4. Punkt nowogardzki jest na obecną chwilę mało użyteczny dla potencjal-
nego klienta. Więc, po co jest skoro nic w nim nie można załatwić po za od-
syłaniem do rzecznika PGNiG 

5. Jakość gazu budzi nie zadowolenie klientów? Jaka jest przyczyna niskiej 
kaloryczności gazu? 

6. Na rachunku szczegółowym jest wiele wyszczególnień, które bardzo za-
wyżają wartość rachunku. Ponadto czynią go nieczytelnym a klienci skarżą 
się 

7. Klienci często stosowali praktykę przedpłat, które trochę zaniżały w 
końcowym rachunku jego wartość. Teraz z powodu likwidacji punktu opłat 
jest to niemożliwe. Dlaczego? 

8. PGNiG chce oferować pakiet: prąd plus gaz – co to oznacza? 
9. Według szacunków URE, ceny gazu dla osób używających kuchenek ga-

zowych wzrosną o 2, 5 proc. Oznacza to średnio 60 groszy miesięcznie wię-
cej w ich rachunku, – dlaczego? Oznacza to, że potencjalny Pan Kowalski 
może mieć problem z zapłaceniem rachunku? 

 Nasza sonda

Mamy dwa nowe 
sołectwa

Jeszcze w tym roku na mapie administracyjnej gminy przybędą dwa 
sołectwa – KONARZEWO i WIERZChY. Tym samym na terenie gminy 
Nowogard będzie łącznie 35 sołectw. 

Wierzchy zostaną oddzielone od 
sołectwa Sikorki. Podzielone zosta-
nie także sołectwo Żabówko, z któ-
rego wyodrębniono sołectwo Kona-
rzewo. Wnioski o podział sołectw 
złożyli sami mieszkańcy. Na ostat-
niej sesji radni jednogłośnie popra-
li ich starania, przyjmując stosowną 
uchwałę w tej sprawie. 

Za nim oba sołectwa zaczną jed-
nak formalnie funkcjonować upły-
nie kilka miesięcy. Po publikacji 
uchwały w dzienniku urzędowym 
musi być uchwalony przez radę 
miejską statut sołectwa. Później 
burmistrz zwoła zebrania wiejskie, 

na których mieszkańcy nowych wsi 
wybiorą swoje władze – radę sołec-
ką i sołtysa. 

 MS
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Amanda Puszcz, uczennica 5 klasy podstawowej w SP nr, zajęła I miej-
sce w województwie zachodniopomorskim i III miejsce w kraju w ogól-
nopolskim konkursie „Alfik humanistyczny 2010”. W konkursie wzięło 
udział ponad 15 tys. uczniów w całym kraju. 

Trzecia w kraju,  
pierwsza w województwie

Sukces uczennicy 
z SP nr 2

Naprawili
po naszej 
interwencji

„Alfik Humanistyczny” organizo-
wany jest już od 1996 roku. Ucznio-
wie rozwiązują testy składające się 
z 30 pytań dotyczących języka pol-
skiego. Organizatorem konkursu 
jest firma edukacyjna Łowcy Talen-
tów – Jersz. Oprócz „Alfika Huma-
nistycznego” firma prowadzi także 
8 innych konkursów. Najstarszy z 
nich, „Alfik Matematyczny” jest or-
ganizowany już od 17 lat. 

Amanda Puszcz w nagrodę  poje-
dzie na obóz wypoczynkowo - na-
ukowy do przepięknie położonej 
miejscowości nad Bugiem. W pro-
gramie owego obozu, którego koszt 
wynosi 800 zł., przewidziano m. in. 
spływ kajakowy, pływanie, wyciecz-
ki i zajęcia z j. Polskiego.

Marcin Simiński

Zebranie w Bodzęcinie

Wzięli sprawy w swoje ręce
W sobotę, 29 stycznia br., w Bodzęcinie (gmina Osina) odbyło się spo-

tkanie mieszkańców wsi, które zorganizował radny Jerzy Salwa (Prawica 
RP). W zebraniu wzięło udział około 40 osób, w tym młodzież. 

Podczas spotkania radny Jerzy 
Salwa podsumował dwa miesiące  
swojej działalności. Wśród podję-
tych działań wymienił m.in. złoże-
nie wniosku do wójta Osiny  w ra-
mach tzw. małych projektów. Dzię-
ki uzyskanym funduszom ma zostać 
sfinansowany m.in. zakup stołów do 
bilarda i pingponga. Z mniejszych 
działań, ale jakże istotnych dla małej 
społeczności radny Salwa wymienił 
usunięcie zasp lodowych koło ko-
ścioła, nadzorowanie prawidłowego 
odśnieżania wsi, zapewnienie opału 
schorowanej i starszej mieszkance 
Bodzęcina a także przeprowadzenie 
pozytywnych rozmów z wójtem na 
temat remontu drogi do osiedla po 
byłej szkole. 

Podczas zebrania ustalono także 
zasady organizacji zabawy choinko-
wej we wsi Bodzęcin, która odbędzie 
się w dniu 12 lutego. Podczas zaba-
wy wręczone zostaną paczki dla 60 
dzieci. Fundusze na ten cel pozyska-
no w większy stopniu od sponsorów. 
Część kwoty ma pochodzić ze skład-
ki mieszkańców. 

Mieszkańcy podjęli także kwe-
stie jawnego rozliczania funduszy na 

rzecz wsi obsługiwanych przez radę 
sołecką. Zwracano również  uwagę 
na zły przepływ informacji między 
mieszkańcami wsi a radą sołecką i 
sołtysem. W związku z tym, jeszcze 
w tym tygodniu ma się odbyć spo-
tkanie,w którym obok rady sołec-
kiej i mieszkańców, ma wziąć udział 
także wójt gminy Osina – Krzysztof 
Szwedo.  

MS

Jerzy Salwa wymienia  
swoje osiągnięcia

Przystanek w Wierzbięcinie 
wygląda znacznie lepiej

Ważne dla Diabetyków 
W dniu 01-02-2011r. o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Stowarzysze-

nia Diabetyków Koła Nowogard odbędzie się spotkanie członków i sym-
patyków PSD Koła Nowogard 

Proponowany porządek spotkania: 
Prezentacja Apteki Przyjaznej Cukrzykom - Apteka MEDIQ w Nowogar-

dzie Pani Małgorzata Kędziora. Propozycje współpracy NZOZ „SANUS” 
s.c. w Nowogardzie - Spotkanie z Panią Dyrektor Anną Fedorczuk-Smolira.  
Omówienie działań podjętych w celu założenia Szkoły Cukrzycy w Nowo-
gardzie.  Omówienie działań prowadzonych przez PSD Koło Nowogard w 
2010 roku. Dyskusja nad założeniami do planu działania na 2011 rok. 

Zapraszam na spotkanie wszystkich członków Koła Nowogard oraz ich 
sympatyków

Prezes PSD Koła Nowogard, Eugeniusz Tworek 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

ZAPRASZA NA WYSTAWĘ
MALARSTWA OLEJNEGO I AKWARELI

KATARZYNY MOŚCIŃSKIEJ
01.02. (wtorek) godz. 17oo

SALA  WYSTAWOWA
ZAPRASZAMY 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

STUDNIÓWKOWY CZAR, 
czyli STUDNIÓWKA 2011

STUDNIÓWKOWY CZAR
21 stycznia 2011 roku maturzyści z zespołu szkół ponadgimnazjalnych ba-

wili się na studniówce w Willi Zbyszko w Warnkowie. Zabawa studniówko-
wa rozpoczęła się jak zwykle od przywitania wszystkich przybyłych przez 
prowadzących – Wiolę Osowska i Dawid Lasek. Po krótkim wprowadzeniu 
rozpoczął się najważniejszy punkt studniówki czyli zatańczenie poloneza. 
Przemówienie Pana dyrektora. powitał gości i rodziców. Kolacja. Zabawy. 
Zabawy i konkursy – taniec z balonem i wybór króla Damian Bartniczuk 
z partnerką  i królowej balu oraz miss obiektywu. Natalia Basa z IV TŻ. 4 
rano koniec.

Wiola Osowska i Dawid Lasek

21 stycznia maturzyści z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych bawili 
się na studniówce, która odbyła się 
już po raz drugi w Willi Zbyszko w 
Warnkowie. Zabawa studniówkowa 
rozpoczęła się tradycyjnie od zatań-
czenia poloneza, po którym głos za-
brał Pan Dyrektor Stefan Sitkowski. 
Po zjedzeniu uroczystej kolacji roz-
poczęła się ulubiona część zabawy, 
czyli tańce. Uczniowie i nauczycie-
le doskonale się bawili, o czym naj-
lepiej świadczył bez przerwy zapeł-
niony parkiet. Wielkie emocje i wie-

Poloneza czas zacząć!

Klasa IV TH w pełnej krasie

Zdjęcie 0295 – Zabawa w „kółeczku”

Zdjęcie 0333 – Tradycyjnie był też „wąż”

le uśmiechu wzbudziły konkursy – 
taniec z balonem, wybór króla i kró-
lowej balu oraz miss obiektywu.

Ten wieczór, tak bardzo wyczeki-
wany, będzie z pewnością długo żył 
w pamięci naszych tegorocznych 
maturzystów. 

A teraz należy zabrać się do cięż-
kiej pracy – za sto dni matura!Zdjęcie 0398 – Taniec z balonem
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ENTER LAPTOP
 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGARD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEL. 795 648 748

reklama reklama

SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Wynajmę salę 
pod imprezy okolicznościowe

- do 30 osób! 
Serdecznie zapraszam!
Tel. 91 39 133 12; 

724 049 506
UWAGA WĘDKARZE

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW „Tęczak” w Nowo-
gardzie informuje członków Koła, że dnia 20 lutego 2011 r.  
o godz. 10.00 (niedziela) odbędzie się zebranie sprawozdaw-
cze Zarządu Koła za rok 2010.

Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum Przedsię-
biorczości przy ul. Woj. Polskiego.

Zapraszamy - 
Prezes Koła Tęczak Z. Heland

Otwarte Fundusze emerytalne - cz. II

Droga donikąd

Wkraczanie w życie dorosłe pokoleń 
niżu demograficznego i systematycz-
ne starzenie się polskiego społeczeń-
stwa wymusza coraz większe dotacje z 
budżetu. Do roku 2030 liczba ludności 
w wieku emerytalnym wzrośnie o pra-
wie 50%. Oznacza to, że przy zachowa-
niu obecnego poziomu świadczeń eme-
rytalnych potrzebne będzie dodatkowe 
89 mld złotych na świadczenia emery-
talne i dodatkowo ok. 50 mld na opie-
kę zdrowotną. I nie wykluczy tej ten-
dencji wprowadzenie różnych środ-
ków oszczędzających w rodzaju pod-
niesienia wieku emerytalnego, zrów-
nania tego wieku kobiet i mężczyzn, 
czy likwidacji przywilejów górniczych, 
sędziowskich czy mundurowych. One 
stają się koniecznością, ale nie zapobie-
gną gwałtownemu wzrostowi dotacji 
budżetowych, czy systematycznego  ob-
niżenia świadczeń emerytalnych. Tym 
bardziej, iż procesowi wzrostu liczby 
emerytów towarzyszyć będzie proces 
spadku roczników w wieku produk-
cyjnym. Do roku 2030 liczba tej lud-
ności spadnie o 5mln ludzi, a do 2050  
o dalsze 5,5min. Obecnie liczba lud-
ności w wieku produkcyjnym wynosi 
ok. 27mln.  Oznacza to, że na emery-
tów za lat 20 i dalej po prostu nie będzie 
miał kto pracować, tym bardziej, iż  żą-
dania utrzymania poziomu świadczeń 

emerytalnych wymuszą z jednej stro-
ny wzrost transferów z budżetu, a tym 
samym zwiększenie obciążeń pokoleń 
w wieku produkcyjnym, z drugiej zaś 
spowodują przyśpieszoną emigrację 
młodego pokolenia niechętnego pono-
szeniu kosztów systemu emerytalnego, 
przyśpieszając tym  samym jego całko-
witą upadłość. Aby uświadomić sobie 
skale obciążeń jednostkowych  wystar-
czy  wspomnieć, iż  w 2008 roku na 100 
osób w wieku produkcyjnym(ale prze-
cież nie wszyscy pracują ) przypada-
ło 41 osób w wieku emerytalnym, to w 
2060 będzie to poziom 91. I to przy za-
łożeniu , iż poziom urodzeń wzrośnie. 
System ZUS-owski zbankrutuje i to 
wcale, nie w jakie mitycznej przyszło-
ści, ale najprawdopodobniej za życia 
nawet obecnych 50-latków. 

Świadomość kryzysu systemu ZUS-
owskiego, każe niejako instynktownie 
bronić  funduszy OFE, jako formy za-
bezpieczenia na wypadek bankructwa 
ZUS. Ale i tu sytuacja nie przedstawia 
się dużo lepiej. Oczywiście fundusze te 
dysponują akcjami i obligacjami pań-
stwowymi. Wartość tych ostatnich za-
leży od wypłacalności państwa. Zała-
manie systemu emerytalnego pociągnie 
także załamanie finansów publicznych i 
głęboki kryzys gospodarczy, spowodo-
wany także spadkiem ludności w wieku 
produkcyjnym. Także wartość akcji, a 
także innych zabezpieczeń indywidual-
nych, np. nieruchomości  ulegnie rady-
kalnemu przeszacowaniu i to nie tylko 
ze względu na kryzys gospodarczy, ale 
także na spadek ludności zainteresowa-
nej nabywaniem tych aktywów. Zabez-
pieczenie w OFE opóźni, ale nie zapo-
biegnie deprecjacji aktywów zabezpie-
czających nasze bezpieczeństwo eme-
rytalne.

Istotą problemu jest bowiem gwał-
towne starzenie się polskiego społe-
czeństwa spowodowane spadkiem uro-
dzeń. Od początku naszej  obecnej nie-
podległości  pokolenie dzieci nie odtwa-

rza pokolenia rodziców. W ciągu ostat-
niej dekady współczynnik zastępowal-
ności pokoleń wachał się w większości 
lat na poziomie 1,2-1,3, gdy do prostej 
sterowalności pokoleń ten współczyn-
nik powinien kształtować się na pozio-
mie 2,1. Od początku lat 90-tych mamy 
do czynienia z głębokim kryzysem de-
mograficznym. Teraz grozi nam kata-
strofa demograficzna. Jedynym ratun-
kiem przed zbliżającą się katastrofą jest 
wzrost urodzeń. Badania postaw rodzi-
cielskich wskazują, że jeszcze głównym 
powodem ograniczenia liczby dzieci w 
rodzinach polskich jest bariera ekono-
miczna. Bez likwidacji tej bariery nie-
możliwe będzie zapobiegnięcie tej ka-
tastrofy. Ale to największe wyzwanie i 
największe zagrożenie naszego narodu, 
jak do tej pory umykało uwadze zdecy-
dowanej większości dominujących par-
tii politycznych.  A wszelkie działania 
prorodzinne, ograniczające materialną 
barierę w posiadaniu dzieci , spotyka-

ły się ze zdecydowanymi przeciwdziała-
niami rządzących. W okresie AWS wy-
dłużenie urlopów macierzyńskich było 
blokowane przez wicepremiera Balce-
rowicza. Rząd Milera zniósł nieliczne 
elementy polityki prorodzinnej w tym 
dłuższe urlopy. PIS głosował przeciw-
ko dużej uldze podatkowej na dzieci. 
PO do tej pory  nie była w stanie do-
strzec tego wyzwania. Brak reakcji na 
wyzwania demograficzne dyskwalifiku-
je tych polityków i te partie polityczne. 
Bez wprowadzenia  natychmiastowego 
radykalnego wsparcia materialnego ro-
dzin  ze względu na posiadanie dzieci 
nie zapobiegniemy nie tylko katastrofie 
demograficznej, ale i  braku emerytur 
na naszą starość . To co proponuje rząd, 
to polityka „po nas, choćby potop”, pro-
pozycje partii opozycyjnych są tylko 
grą pozorów i w swej istocie  niepoważ-
ne, świadczące  o niezrozumieniu  ota-
czającej rzeczywistości.

Marian Piłka   Prawica RP 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 12.02.2011r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: badanie mammograficzne; wy-
nik badania oraz konsultacja lekarska

W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program 
„Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie Będą mogły zbadać słuch 
i uzyskać dalsze zalecenia. Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 
oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

  Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po 
kapitalnym remoncie ze względu na 
osobę niepełnosprawną zamienię na 
parter lub I piętro. Może być mieszka-
nie do remontu w budynku wolnosto-
jącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 
Poniatowskiego, J. Pawła II, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m przy ulicy 5-go marca 
13 (centrum miasta) 667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
29 m2, cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta. Tel: 510 026 866, po 
godz. 18:00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I 
piętro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 
2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spo-
kojna okolica, sprzedam lub wynajmę, 
tel. 604 427 427

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel 
661 510 846

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przy-
legającym ogródkiem oraz garażem. 
Cena do uzgodnienia” tel: 604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 
2, warunki zabudowy. Cena 50  000’ 
694 521 787

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie; 606 399 633

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojo-
we i czteropokojowe. 508 309 980.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁO-
ŻONY W NOWOGARDZIE PRZY ULICY 
WARSZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE AGEN-
CJA PKO ). Telefon 691125617.

• Wynajmę piekarnię; Piekarnia – Cukier-
nia w miejscowości Dębice k/Maszewa 
(Zachodniopomorskie). W skład piekarni 
wchodzą następujące  pomieszczenia: 
Hala produkcyjna, pomieszczenie cukier-
nicze, magazyn mączny, 2 magazyny na 
produkty pomocnicze, ostygalnia; hala 
wydawcza produktów gotowych, biuro, 
pomieszczenie socjalne - szatnia, prysz-
nice i wc. Obiekt wyposażony do pro-
dukcji; kompletnie (nowy piec Wulkan 
na olej z komorą garowniczą). Wszyst-
kie media. Piekarnia położona jest przy 
drodze krajowej Nowogard – Stargard 
Szczeciński. Wjazd z dwóch stron, plac 
manewrowy, obiekt ogrodzony. Kontakt: 
913920334, kom.887467309

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Karsku, pow. 3800 m2, tel 663 
026 093 po 17.00

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 wła-
snościowe, Nowogard- sprzedam Tel 
603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło No-
wogardu. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiej-
skiej, Nowogard, 604 284 597

• Pilnie poszukuje do wynajęcia miesz-
kanie w Nowogardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabu-
dowę mieszkalną, bądź usłu-
gową. miejscowość krzywi-
ce, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. kon-
takt 605 315 304.

• Dom do wynajęcia kikorze 120 m2; 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesio-
nowej 3, Nowogard; 604 284 597

• Wynajmę lokal pod działalność gospo-
darczą 80 m2; 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  cen-
trum miasta; 601 090 079

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 ar i 
41 a; 796 820 971; 790 508 388

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe w 
Centrum Nowogardu; 51 00 26 866 po 
18

• Wynajmę lub sprzedam pomieszcze-
nie 39 m2 z działką- 505 661 342

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogardzie, 
prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam garaż, osiedle Gryfitów przy 
SP3, Tel: 601 984 876

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, 
sprzedam,   cena 185.400,- zł, tel.  
91-3910010, 607607814

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58 m2 na ul. Zamkowej własność 

wyodrębniona, akt notarialny. 
600 626 244

• Sprzedam garaż – Zamkowa Tel. 
693 162 256

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w Cen-
trum 661 969 006.

• Sprzedam kawalerkę w Centrum 
Nowogardu 29 m2 cena 90 tys, 
607 487 710

• Sprzedam działkę rzemieślniczą o pow. 
0,58 ha w Nowogardzie przy ul. Asnyka 
Tel. 601 595 069 lub 661 390 433

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe- 77 
m2 ul. Boh, warszawy, 2950 zł/m2 Tel. 
604 178 371

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wia-
domość w sklepie spożywczym „Cza-
ruś”

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 Ni-
ski czynsz podwyższony standard. 
604 441 609

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 
8 arów nad jeziorem w Nowogar-
dzie, cena 60  000. Do uzgodnienia. 
608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
(na poddaszu) w Centrum Nowogardu, 
niski czynsz, ogrzewanie własne- gazo-
we, zabudowa kuchenna w cenie, po 
remoncie. Tel. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,8m2 lub zamienię na 2 pokoje. Te. 
604 161 169

• Odstąpię mieszkanie przy Bankowej 
519 614 973

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta mar-
ki Rover serii 400, 200, cena kompletu 
120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 km, 
08/2006, książka serwisowa (ser-
wisowany w aSO Opel kozłowski - 
faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-
mulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 500 
zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 
2- 795 911 886.

• Sprzedam samochód VW Golf IV 
r. 1988, 1,9 TDI, 664  726  394 lub 
605 181 914

• Sprzedam Opel Astra 1,6 benzyna kom-
bi rok 1995 cena 4 500, 661 923 610

• Sprzedam Renault Megane rok 1996 
cena 4 800; 661 923 610

• Sprzedaż opon 13 do Opla i rozrusznik 
z alternatorem; 789 146 025

• Sprzedam Tico rocznik 2001 poj. 796 
cm3 przebieg 88 000 km przegląd do 
09.2011 r. drugi właściciel, karta pojaz-
du. Tel. 506-184-436

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam kombajn Bizon 56 m 
w bardzo dobrym stanie, cena do 
uzgodnienia. 660 229 504

• Sprzedam mieszankę. 600 345 068.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.ze-
spolacord.pl. Tel. 501 383 380.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784  053  493; 
604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

91-3.02.2011 r. 

Legalna praca 
w Niemczech 

(Hamburg) 
„Dom Spokojnej Starości” 

od dnia 1.05.2011 
zatrudni legalnie 

pielęgniarki i salowe 
do obsługi osób słabszych. 
Podstawa języka niemieckiego 

więcej informacji  
pod numerem kontaktowym 

00 49 157 795 225 27

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Sprzedam sklep 
w kikorzach
604 584 320

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, ta-
nio- 696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne re-
monty łazienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• korepetycje z języka niemieckiego- 
665 541 960

• Usługi: docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, hydraulika, re gipsy i 
podłogi, Tel. 600 626 268

• Ciasta domowe na każdą okazję; 
695 550 327

• Malowanie, szpachlowanie, montaż 
drzwi i okien, tynki gipsowe, glazu-
ra, terakota, szybko tanio i solidnie. 
503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wóz-
ków- ostrzenie noży, naprawa zamków 
drzwiowych itp. Kontakt: 697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i pPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• Ścianki regipsowe, podwieszanie su-
fitu, montaż paneli, malowanie, szpa-
chlowanie. 789 146 025

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

PraCa

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, 
wpisowe 0 zł wysokie rabaty i prezenty, 
506 171 732; 604 189 118

• Zatrudnię murarzy. 501 549 756.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarów-
ka. Targowisko miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata, matka z rodowodem 
w tym długowłosa suczka, tel: 91 39 
21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KASIA”, 
kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam niedrogo!!! Alby komunij-
ne chłopięcą zw. 140 dziewczęcą zw. 
146 oraz wianuszek. Tel kontaktowy- 
509 996 096

• Potrzebuję pralki 513 548 738

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
z rodowodem 11 m-cy zadbany do 
ułożenia- 603 523 226

• Sprzedam pianino ca lisia z 1986 r. Tel. 
604 178 371, cena 2 500 zł

• Sprzedam owczarki niemieckie – 
660 315 662

• Sprzedam Yorki, szczeniaki. Pie-
ski po małych rodzicach. Tel. 
513 157 299

• Sprzedam drewno kominkowe i opało-
we; 665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam meble bieliźniarskie, wie-
szaki, manekiny. 600 249 194.

• Sprzedam piłę stołową i klocki hamul-
cowe do Mercedesa Sprintera. 787 954 
274
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obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)

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

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

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 91 392 16 64, 0601 89 35 14

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

Informacja PkS 
91 39-21-887  lub   91 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

Nowogardzki 
Dom Kultury 

w dniach 
14.02.-

25.02.2011 r.  
organizuje 

Ferie  
Zimowe  

dla  
dzieci  

w wieku 
7-12 lat.

Istnieje możliwość wy-
kupienia obiadu (dru-

giego dania). 
Koszt jednego 
posiłku 5.50 zł.  

Zgłoszenia do dnia 
10.02.2011 r. przyj-

muje  
Pani Barbara Źróbek 

– gabinet nr 29 
w godz. od 10.00 

do 15.00.
Serdecznie 

zapraszamy.
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Studniówka w I LO
Trzecia klasa liceum to nie tylko matura. Do stycznia to dla uczniów 

przede wszystkim jedno wydarzenie – studniówka. Do końca roku trwa 
wybieranie strojów, dodatków i dopracowywanie szczegółów.

Tegoroczna studniówka uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego od-
była się 14  stycznia w restauracji 
„Przystań”. Prowadzący uroczystość, 
Tatiana Dobrowolska i Patryk La-
skowski, zaprosili gości do obejrze-
nia uroczystego Poloneza. Po pre-
zentacji trzech klas o zabranie gło-
su  poproszeni zostali goście: Pani 
Renata Chomińska – Naczelnik Wy-
działu Oświaty Starostwa Powiato-
wego w Goleniowie, Przewodniczą-
cy Rady Rodziców w I LO pan Grze-
gorz Borski, Dyrektor I LO Pani 
Karina Surma, Pani Marlena Mar-
chewka - Kierownik Zespołu Ga-
stronomiczno – Administracyjnego 
Szkół oraz przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego, Katarzyna Bana-
chomska i Michał Frej.

W przemówieniu klas trzecich 

podziękowano także rodzicom za 
wsparcie i trud włożony w wycho-
wanie.

Po rozpoczęciu nieoficjalnej czę-
ści imprezy zaczęła się zabawa przy 
akompaniamencie zespołu The 
Players i DJ’a. Bawili się wszyscy – 
uczniowie i nauczyciele.

Studniówkę uświetnił; także wy-
stęp chłopców z klasy III a w roli 
„Światowego Baletu” wykonującego 
„Jezioro Łabędzie”.

Pozytywny nastrój utrzymywał się 
do końca imprezy i do 4 rano parkiet 
wciąż był zapełniony.

A teraz cóż… Po przygotowa-
niach do studniówki przyszedł czas 
na przygotowania do matury. Powo-
dzenia!

Magdalena Łuczak – III B
foto s. 12

Koniec programu „Rodziny na swoim” 
To już koniec programu” Rodziny na Swoim” Czy rząd rzuci pomysł z innym rozwiązaniem? Werdykt już zapadł. Rząd wycofuje się z dalszej reali-

zacji programu „Rodzina na swoim”. Ostatnie kredyty z dopłatami będziemy mogli wziąć w 2012 roku. W zamian otrzymamy mieszkania z czynszem 
niższym niż rata kredytu i prawem własności po około 25 latach.

Okiem eksperta 
„Tylko do końca tego roku będzie 

można uzyskać kredyt mieszkanio-
wy, w którego spłacie pomoże pań-
stwo w ramach programu „Rodzina 
na swoim” - zdecydował we wtorek 
rząd. Równocześnie, najprawdopo-
dobniej od kwietnia, o wiele mniej 
mieszkań niż obecnie będzie objętych 
budżetową dopłatą. To, lekko licząc, 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pań-
stwo przez osiem lat spłaca, bowiem 
mniej więcej połowę odsetek od kre-
dytu. Co ważne, ta pomoc jest bez-
zwrotna. Rzecz w tym, że z progra-
mu ma być wyłączony rynek wtór-
ny, co oznacza, że do końca roku za 
preferencyjny kredyt będzie można 
wybudować dom lub kupić wyłącz-
nie nowe mieszkanie od firmy dewe-
loperskiej czy spółdzielni. Poza tym 
rząd chce radykalnie obniżyć pułap 

cen lub kosztów budowy, którego nie 
wolno przekroczyć, jeśli chce się uzy-
skać dopłatę. Od kwietnia dopusz-
czalna cena metra kwadratowego nie 
będzie mogła przekroczyć o więcej niż 
10 proc. - a nie 40 proc. jak obecnie - 
średnich kosztów budowy dla danego 
województwa lub miasta wojewódz-
kiego. Np. w Warszawie ten pułap 
cen spadnie z 9080,40 zł za m kw. do 
7134,60 zł. A może jeszcze bardziej, 
gdyż jest on obliczany na podstawie 
kosztów zakończonych budów, a te 
w tym roku najpewniej będą malały, 
bo w czasie kryzysu spadły ceny dzia-
łek, materiałów budowlanych i robo-
cizny”. 

Komentarz 
Tyle słów red. Wielgo. Problem 

braku mieszkań zawsze budził wiele 
emocji. Stworzony kredyt przez rząd 
miał być nadzieją na polepszenie 

warunków życia dla ogromnej rze-
szy młodych małżeństw, więc dla-
czego ma odejść on w „odstawkę”? 
Kredyty, które proponują banki są 
często zbyt wysokie a wahania walut 
zagranicznych takich, jak np. Frank 
Szwajcarski niestabilne. Jaki jest, 
więc obecnie rynek mieszkanio-
wy na terenie gminy Nowogardu? 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
gdyż ten wskaźnik nie był jeszcze 
badany jednak wiadomym jest, że 

mieszkania są bardzo poszukiwane. 
Pomocną informacją będzie przygo-
towywany materiał, który niebawem 
opublikujemy. O tym jak jest obec-
na sytuacja mieszkaniowa rodzin w 
naszej gminie i jakie są perspektywy 
na zakup własnego „M” niebawem 
na łamach Dziennika.

 Jarosław Bzowy 

Źródło tekstu: Marek Wielgo  
– Gazeta Wyborcza 

1% dla Patrycji
Zwracam się z ogromną prośbą 

aby w tym roku pomóc Patrycji Ja-
dwiżyc darując jej swój 1 proc. po-
datku. Patrycja w listopadzie 2010 
r. skończyła roczek i niestety jest 
chora na mukowiscydozę, która 
jest jedną z najczęściej występują-
cych chorób uwarunkowanych ge-
netycznie. Przyczyną choroby jest 
wrodzony defekt powodujący za-
gęszczenie śluzu, co prowadzi do 
zalegania gęstej wydzieliny, głow-
nie w obrębie układu oddechowe-
go (płuca) i w przewodach trzust-
kowych. Choroba w głównej mie-
rze dotyczy układu oddechowego i 
objawia się przede wszystkim na-
wracającymi i przewlekłymi zapa-
leniami płuc i oskrzeli, oraz zatok. 
Mukowiscydoza w chwili obecnej 
jest chorobą nieuleczalną.

Dzięki pieniądzom z 1 proc. będzie można zapewnić Patrycji odpowied-
nie leczenie, które umożliwi jej normalne funkcjonowanie. Aby przekazać 
1 proc. podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym poda nazwę fundacji. 
MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I ChORYM NA MUKO-
WISCYDOZĘ, oraz numer KRS 0000097900. Koniecznie w rubryce „in-
formacje uzupełniające należy wpisać: „Dla Patrycji Jadwiżyc”. Rubryka 
ta mieści się odpowiednio w pozycjach: poz. 133 w PIT-28, poz. 309 w 
PIT-36, poz. 109 w PIT-36L, poz. 128 w PIT-37, poz. 62 w PIT-38. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć Patrycje w leczeniu i zła-
godzić skutki choroby. Rodzice Patrycji.      

Dodatkowo dla osób, które chcą bezpośrednio wesprzeć Patrycję 
podajemy nr. konta do wpłacania darowizn: BPh S.A Oddz. Kraków 
36106000760000320001329248
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 lutego 2011 r. 

Geo-Gis-Projekt spółka z o.o. 

zatrudni  
geodetów, asystentów 

geodetów i pomiarowych
Kontakt i szczegóły 

biuro@geogisprojekt.pl lub 
tel. 601500090

Piątek 
4 lutego 2011 r. 
Nr 10 (1945) 
nakład 2500
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,60 zł
(w tym 5% VAT)

Czy w Nowogardzie nie będzie dyżurów nocnych?

Umieraj albo 
do Goleniowa

13 latek 
potrącony 
na pasach

PGNiG odpowiada  
w sprawie gazu:

Tną koszty, 
a rachunki 
rosną 

kto ściął 
daglezję

Czyżby przestępstwo 
sądowe

Bonda 
walczy 
z sądem
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

rEkLAMA

Straż Pożarna

Foto tydzień

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

„Dziś małżeństwo i rodzina są ważniejsze niż kiedykolwiek: 
jako zalążek odnowy społeczeństwa, 
źródło siły, dzięki której życie staje się bardziej ludzkie”

Przemówienie w katedrze w Kolonii, 15.11.1980

13 latek potrącony 
na pasach

Wczoraj rano tj. czwartek 3 lutego w centrum Nowogardu na przejściu dla 
pieszych doszło do potrącenia 13 latka. Chłopca z obrażeniami głowy prze-
wieziono do szczecińskiego szpitala.  

Do zdarzenia doszło o godzinie 7.30 na przejściu dla pieszych przy ul. 
Warszawskiej. Kierujący Daewoo Lanosem, 63-letnie mieszkaniec Nowo-
gardu, potrącił  chłopca, kiedy ten opuszczał przejście. Kierowca był trzeź-
wy. Przyczyny i okoliczności zdarzenia, badają policjanci z Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie.       

MS

Damian Simiński objął 
stanowisko. We wtorek, 1 lu-
tego o godz. 800, zarządze-
niem nr 14/2011, Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapli. 

Zgodnie z ustaleniami ko-
alicyjnymi został nim Da-
mian Simiński. Nowy wice-
burmistrz przystąpi do peł-
nienia obowiązków w po-
niedziałek 7 lutego i wów-
czas napiszemy o jego zakre-
sie obowiązków.

LMM

Po kilku tygodniach opóźnienia oddano do użytku pierwsze skrzydło 
Szkoły Podstawowej nr 2, w której trwa kapitalny remont. Teraz prace prze-
niosły się na drugą stronę budynku, gdzie znajdują się m.in. pomieszczenia 
świetlicy i biura dyrekcji. Na zdjęciu zajęcia z j. niemieckiego w jednej z wy-
remontowanych sal – pozowała klasa Va.  

Straż Pożarna interweniowała  w 
następujących zdarzeniach:

01.02 – Wtorek 
Godz.11:01 – Wypadek drogo-

wy na odcinku drogi Błotno – Gol-
czewo w którym uczestniczył VW 
Golf. W wyniku zdarzenia obraże-
nia odniosły 3 osoby w tym 4 letnie 

dziecko. Akcje prowadziły jednostki 
Straży Pożarnej z Nowogardu i OSP 
Błotno. 

02.02 – środa 
Godz. 18:32 – W  miejscowości 

Wierzbięcin pożar  pojedynczego 
drzewa.

Opr. Jarosław Bzowy 

Awaria zepsutego tira sparaliżowała ruch uliczny na drodze nr 6, który 
starała się przywrócić nowogardzka policja. Zdarzenie miało miejsce na 
skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 700 Lecia 

UWAGA WĘDkArZE
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie zaprasza człon-

ków Koła w Dniu 13.02.2011 w godzinach 09:30 na Zebranie Sprawoz-
dawcze Zarządu Koła. Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie na ul. Bohaterów Warszawy. 

Informacja Koła 
Jednocześnie zawiadamiamy wędkarzy, że obecnie obowiązuje całko-

wity zakaz budowy kładek i pomostów na jeziorze w Olchowie. Kładki 
nielegalnie wybudowane bez zezwolenia zostaną zlikwidowane. 

Zarząd 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

rEkLAMA

SPrZEdAm 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

wózek akumulatorowy 
widłowy 

nośność 2t z prostownikiem

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

Od 1 marca na terenie powiatu goleniowskiego, będzie funkcjonował tyl-
ko jeden punkt w ramach tzw. lekarskich dyżurów nocnych.  może to do-
prowadzić do tego, że pacjenci z Nowogardu będą musieli w nagłych wy-
padkach jeździć w nocy do lekarza dyżurującego np. w Goleniowie. 

Czy w Nowogardzie  
nie będzie dyżurów nocnych?

Umieraj albo  
do Goleniowa

Wszystko w związku z nowymi za-
sadami udzielania świadczeń nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej i pielę-
gniarskiej. Generalnie  przyjęto, że w 
naszym powiecie będzie działał jeden 
tzw. obszar spójny terytorialnie. W 
punkcie tym pacjentów będą obsługi-
wać dwa zespoły składające się z leka-
rza i pielęgniarki. POZ-y mają czas do 
7 lutego na złożenie oferty do NFZ. O 
tym, kto ostatecznie podpisze umowę 
dowiemy się 21 lutego. 

- Nie mogę tego komentować, bo 
sam biorę udział w konkursie – po-
wiedział DN, Krzysztof Kosiński wła-
ściciel przychodni Praxis. Mogę jedy-
nie dzisiaj zapewnić, że nie zależnie 
od wyników konkursu, nie pozbawię 
swoich pacjentów opieki nocnej.

Sprawy nie chciał także za bardzo 
do czasu rozstrzygnięcia komento-
wać Kazimierz Lembas, dyrektor szpi-
tala w Nowogardzie. Powiedział jedy-
nie, że zgodnie z nowymi przepisami 
istnieje zagrożenie, że pacjenci z No-
wogardu będą musieli korzystać z tych 
dyżurów poza miastem. 

- Do tej pory, mieliśmy dyżury noc-
ne i świąteczne – mówi K. Lembas. Jak 
będzie teraz? Nie wiadomo. Wszyst-
ko rozstrzygnie się 21 lutego, kiedy 
nastąpi otwarcie tych ofert.  Dzisiaj 
przeprowadziłem rozmowy w NFZ i 

oni faktycznie uważają, że na terenie 
powiatu powinien działać jeden taki 
punkt. Konkurs mówi, że to ma być na 
terenie powiatu ale nie określa gdzie 
konkretnie.

Zdaniem K. Lembasa najlepszym 
rozwiązaniem było by, gdyby w po-
wiecie funkcjonowały przynajmniej 
dwa takie punkty. Inaczej, w propono-
wanym rozwiązaniu zawsze ktoś bę-
dzie poszkodowany. 

Do końca lutego pacjenci z tere-
nu powiatu będą obsługiwani przez 
4 punkty opieki nocnej i świątecznej. 
Trzy z nich znajdują się na terenie No-
wogardu tj. w szpitalu oraz przychod-
niach Praxis i Pro-Med. 

NFZ zapewnia, że w związku z 
nową organizacją nie zmienią się na-
kłady finansowe na opiekę całodobo-
wą w roku 2011 i wyniosą one prawie 
28 mln złotych   w skali wojewódz-
twa. Marne to pocieszenie dla pacjen-
tów. Pojawia się ponadto pytanie sko-
ro to nowe rozwiązanie nie przynosi 
oszczędności finansowych- którymi 
dzisiaj skutecznie tłumaczy się nawet 
absurdy- to w jakim celu  zamierza się 
ganiać pacjentów po całym powiecie. 
Chyba ,że chodzi o absurd do kwadra-
tu. 

Marcin Simiński

Kłęby dymu ze  
szpitalnej portierni

Kto palił, palić będzie i żadna ustawa tego nie zmieni? Taka jest prawda 
palaczy, ale tych dorosłych. Inaczej ma się sprawa wobec młodzieży lub 
nastolatków, które znalazły sobie niezawodny azyl do popalania papiero-
sów. Ten azyl to portiernia szpitalna. 

Szpital Nowogardzki w ostatnim 
czasie staje się tematem nr 1 w lo-
kalnej prasie. Powodem oczywi-
ście są zawirowania wokół obligacji 
i ciętych wypowiedzi, których au-
torami są osoby powszechnie zna-
ne wśród społeczności lokalnej. Jed-
nak oprócz tego problemu jest jesz-
cze jeden, który również zasługuje 
na uwagę. To palenie papierosów na 
terenie portierni szpitala przez mło-
dzież uczęszczająca do L.O i Gimna-

zjum przy ul. Wojska Polskiego. Pro-
blem jest o tyle godny uwagi, że do-
tyczy zdrowia młodzieży i nonsza-
lancji dyrekcji szpitala, która zapew-
ne wie o tej kwestii, ale swoim zwy-
czajem problem bagatelizuje. Więc, 
czy jest to problem czy nie Panowie 
Dyrektorzy szpitala czy może rów-
nież to pytanie powinno być skiero-
wane do pedagogów LO nr 1 i gim-
nazjum? 

Jarosław Bzowy 

r E k L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
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kto ściął daglezję
do redakcji zgłosił się właściciel małej działki w rejonie Karska. dział-

ka jak działka – kilkanaście arów, trochę ornej ziemi, oczko wodne wśród 
starych drzew. drzew marnego gatunku z rodziny wierzb i topoli. Jedno 
drzewo było perełką – daglezja. Naliczyliśmy ponad 80 słojów – można 
więc z całą pewnością stwierdzić, że posadzono je przed wojną, no może 
w czasie wojny. Obok tego zagajnika był w niemieckich czasach cmentarz 
więc daglezja była akurat trafionym drzewem.

Była i rosła sobie  spokojnie cie-
sząc właściciela. Do głowy by mu 
nie przyszło, że znajdzie się ktoś kto 
na nią zrobi swoisty zamach. Ścięto 
ją metodą Armii Czerwonej – oko-
ło metr nad ziemią. W takiej pozy-
cji łatwiej machać siekierą. Mająca 
prawie 30 metrów wysokości dagle-
zja padła  i wtedy złodziej i niszczy-
ciel przyrody doszedł do wniosku, 
ze siekierą nic już nie zdziała. Posta-
rał się o pilarkę i pociął pień na 10 
odcinków o długości ponad 2 metry. 

Kawałki nierówne, bo cięte zapewne 
pod presją i w strachu.

Czy złodzieja ktoś spłoszył czy 
też aura zrobiła psikusa (gdy ustą-
pił mróz dojazd stał się grzęski i śro-
dek transportu zostawiłby widoczne 
koleiny) nie wiemy. Pocięta daglezja 
leży i świadczy o ludzkiej zachłan-
ności, głupocie, lekceważeniu po-
mników, które cieszyły oczy przez 
80 lat…

Tekst i foto LMM

radni ustalili skład osobowy rady społecznej, działającej przy szpitalu 
w Nowogardzie. W radzie będą pracować, obok burmistrza Nowogardu, 
Barbara Wilczek – burmistrz dobrej Nowogardzkiej, Krzysztof Szwedo 
– wójt Osiny oraz rafał Paśko radny klubu Prawica. 

rada wybrana
Rada społeczna przy szpitalu to organ opiniujący i doradczy wybierany 

uchwałą rady miejskiej na 4 letnią kadencję.  
Głos rady poważnie był jedynie traktowany przez dyrekcję szpitala. Inaczej 

było z radą miejską. Za mojej kadencji ta współpraca nie układała się zbyt 
dobrze. W pewnym momencie złożyłem nawet wniosek o likwidację rady  – 
powiedział redakcji DN, Witalij Grebieniuk, członek poprzedniej rady spo-
łecznej szpitala.

Rada spotyka się z reguły raz na trzy miesiące. Jak będzie się tym razem 
układała praca rady? Czas pokaże.

MS

PIELGrZYMkA DO rZYMU 
28.04-05.05.2011 
BEATYFIkACJA OJCA  
św. JANA PAWŁA II

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II , która odbędzie się 
w Watykanie 01 05 2011 informujemy naszych Czytelników, że również w 
Nowogardzie jest możliwość udziału w wyjeździe do Wiecznego Miasta na 
uroczystości beatyfikacyjne. Poniżej szczegółowy program wyjazdu i forma-
cje organizacyjne     

dzień 1:28.04 – Polska(Nowogard, 
Goleniów, Pyrzyce) – Czechy
Przejazd na nocleg do Czech w ok. Brna.
dzień 2:29.04 – Czechy – rimini.
Całodzienny przejazd do Włoch w  ok. Rimini.
dzień 3:30.04 – Asyż
Przejazd do Asyżu – w Programie zwiedzania Bazylika św. Franciszka, 

spacer uliczkami średniowiecznego miasta do Bazyliki św. Klary - 2 nocle-
gi w ok. Rzymu.

dzień 4:01.05 – rzym udział w Uroczystościach Beatyfikacyjnych  Ojca 
Św. Jana Pawła II.

Po południu spacer: Plac Navona Schody Hiszpańskie, Fontanna di Tre-
vi, pl. Wenecki.

dzień 5:02.05 – rzym
Przejazd do Rzymu, zwiedzanie – Bazylika Św. Piotra, Bazylika Św. Paw-

ła za Murami.
Przejazd na nocleg do Orta Nova.
dzień 6: 03.05 – San Giovanni rotondo – manoppello
Przejazd do S. Giovanni Rotondo, miejsca, gdzie żył i zmarł Ojciec Pio. 

Następnie Manoppello-Sanktuarium świętego Oblicza. Nocleg w ok. Rimi-
ni.

dzień 7:04.05 – Wenecja
Przejazd do Wenecji (9 godzinny postój). W programie zwiedzania: Ba-

zylika św. Marka, Pałac Dożów (zewnątrz), Dzwonnica, Wieża Zegarowa, 
Most Rialto, Most Westchnień. Nocny przejazd do kraju.

dzień 8: 05.05 – Zakończenie pielgrzymki
Cena 1680
Świadczenia w cenie podstawowej:
*6 noclegów w hotelach klasy turystycznej 
pok. 2, 3-osobowe z łazienkami,
*wyżywienie:  śniadania kontynentalne (6) i  obiadokolacje (6). Napoje do 

obiadokolacji dodatkowo płatne.
*ubezpieczenie KL do 15.000 euro, NW i bagaż do 800 zł
*przejazd komfortowym autokarem
*opieka pilota na całej trasie
Za dopłatą: *gwarantowane miejsce w pok. 1-os.: 540 zł
Wydatki programowe: Na wydatki programowe należy przeznaczyć ok. 

90 euro (wjazdy do miast, komunikacja miejska w Rzymie, miejscowi prze-
wodnicy, bilety wstępu)

Uwaga: wydatki programowe opłacane są indywidualnie przez uczestni-
ków pielgrzymki.

Opieka duchowa: Ks. Kazimierz Sasadeusz i Ks. Grzegorz Legutko

UWAGA: ZWIEDZANIE RZYMU BĘDZIE DOSTOSOWANE DO 
UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNYCH.

Zgłoszenia przyjmuje:
Agencja Turystyki i Podróży TrAVEL 

Nowogard ul. Boh. Warszawy 78a/2 
Tel. 91 39 21 739, kom. 605 856 556
Bank: PEKAO S.A. I/O Nowogard 

Nr: 40 1240 3884 1111 0000 4209 6146
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

ZAGINĄŁ PIES
Rasy labrador (suka)
Prosimy o kontakt
tel. 501 539 440 

913 920 270
Gwarantowana nagroda
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, 
wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PArAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; 
Dąbrowa: 12:30.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PArAFIA PW. ŚW. rAFAŁA kALINOWSkIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PArAFIA PW. MB FATIMSkIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

V Niedziela Zwykła (Mt 5,13-16)

Światło i sól
„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją po-

solić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez lu-
dzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, 
aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie” (Mt 5,13-16) 

Wmawia się nam często, że jako chrześcijanie mamy być ukryci i nie wy-
chylać się, nie afiszować z naszą wiarą, z naszymi przekonaniami, z naszą 
pobożnością i religijnością. Chce się zamknąć wiarę w czterech ścianach ko-
ścioła, zmusić do milczenia, rozbić nasze życie na to co „na co dzień” i na 
to  co „od święta i na niedzielę”. Cały współczesny świat próbuje nam udo-
wodnić, że wiara, to zacofanie, średniowiecze, przesądy, coś czego należy 
się wstydzić, z czym nie należy się pokazywać, ani obnosić. Udowadnia się, 
że państwo, społeczeństwo, życie codzienne, szkoła, nauka, praca, odpoczy-
nek, rozrywka wszystko co jest naszym życiem ma być „a-wyznaniowe”, „a-
religijne”, świeckie. Udowadnia się, że religia to coś całkowicie prywatnego 
i wstydliwego, że człowiek wierzący, to druga lub nawet trzecia kategoria 
społeczna.

I dziś mamy odpowiedź Chrystusa z Ewangelii: „Niech świeci wasze świa-
tło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny”. I wcale nie chodzi o fa-
natyzm, ani o religijny fundamentalizm, ale o jasne i klarowne świadectwo 
życia, dobre czyny, które wypływają z naszej wiary. Nie wstydźmy się być 
wierzącymi. Nasze życie nie jest i nie powinno być a-wyznaniowe, wypra-
ne z religii i moralności, ale właśnie nią przesiąknięte, nasycone. Nasze ży-
cie powinno być święte, dobre i religijne. Mamy być solą dla tej ziemi, dla 
tegoż świata, wypranego z religii, z moralności i uczuć. Mamy być światłem 
jasno świecącym, a nie tlącą się i kopcącą świeczką. Sól, która utraciła swój 
smak nadaje się tylko do wyrzucenia. Świeczka, która nie daje światła nie 
jest do niczego przydatna. Czerpmy tę siłę do dobrych czynów z spotkania 
z Bogiem w Eucharystii, Słowie Bożym, Komunii i dzielmy się ta miłością 
z innymi. 

Ks. Tomasz Tylutki

Ogłoszenia duszpasterskie:
Zakończyły się odwiedziny kolędowe w naszych parafiach. Serdecznie dzię-

kujemy za zaproszenia do swoich domów, za gościnę, wspólną modlitwę oraz za 
ofiary składane przy tej okazji na potrzeby Kościoła. 

W pierwszy piątek miesiąca - 4 lutego wynagradzamy Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za nasze grzechy. W tym dniu okazja do comiesięcznej spowiedzi. 
W tym dniu wyjątkowo odwiedzimy chorych z terenu parafii pw. Św. rafała 
Kalinowskiego. W czasie kolędy wiele osób chorych, które nie mogą uczestni-
czyć w niedzielnej Mszy św., zgłosiło się do odwiedzin w pierwsze soboty mie-
siąca. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., czy 
sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego 
spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały obrus, 
świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00 do 12.00.

W Pierwszą Sobotę 5 lutego oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświęt-
szej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny dzień Fatimski, gdzie w 
Parafii pw. mB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 odbędzie się Uro-
czysta msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszamy. Jest to także 
dzień wspomnienia św. Agaty, gdzie poświęcamy chleb i wodę.

 x.TT

PIELGrZYMkA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGrZYmKĘ dO ZIE-

mI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. Są jeszcze wolne miejsca.
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobo-
wych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki 
dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiek-
tów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, ubezpieczenie. 
Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; GG: 240 40 46; e-mail: 
ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni 
Młodych do Madrytu 

Organizujemy wyjazd na ŚDM w dniach 10-22.08.2010. Będzie składał się 
z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii 
w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po dro-
dze Frankfurt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd 
autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy 
do zwiedzanych miejsc). Zapisy do 12 lutego 2011. Informacje w punkcie 
przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. 
Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy 
na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl

DZIEŃ FATIMSkI  
w Nowogardzie

Już 5 lutego 2011 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. matki Bo-
żej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabożeń-
stwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fatimskiej przy-
gotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe przygotowania. Mamy tylko dwie 
parafie pod tym wezwaniem w naszym rejonie: w Nowogardzie i w Dębnie 
oraz jedno Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski będzie uroczystością cykliczną w naszym mieście i będzie 
odbywał się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GOdZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie
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Studniówka w II LO 
w Nowogardzie

29 stycznia 2011r. tegoroczni ma-
turzyści z II LO przeżyli jedyną i nie-
zapomnianą noc – noc studniówko-
wą. Kolegów, koleżanki, rodziców, 
grono pedagogiczne, przedstawicie-
li władz miasta oraz duchowieństwa 
na czele z Księdzem Dziekanem Ka-
nonikiem Kazimierzem Łukjaniukiem 
przywitaliśmy tradycyjnym polone-
zem. Po wielu ciepłych słowach po-
dziękowań i życzeń nadszedł czas na 
krótki program artystyczny. Włączy-
liśmy wehikuł czasu i z odrobiną hu-
moru i z przymrużeniem oka pokaza-
liśmy naszych nauczycieli 20 lat póź-
niej. Wszystkich wprawiło to w do-
bry nastrój i wywołało uśmiechy na 
twarzach. Uroczystość zakończyliśmy 

wspólnym wykonaniem piosenki Ar-
tura Rojka Cisza i wiatr. Ze wzrusze-
niem śpiewaliśmy: uwierz w siebie (…) 
przed Tobą cała przyszłość. Mimo że 
na tym zakończyła się część oficjalna, 
dla nas zabawa dopiero się zaczyna-
ła. W gronie przyjaciół, kolegów i ko-
leżanek tańczyliśmy do białego rana. 
Choć drugiej takiej nocy nie będzie-
my już mieli, zawsze można włączyć 
wehikuł czasu i przenieść się do niej 
we wspomnieniach lub w marzeniach 
do kolejnego dnia i przyszłości, która 
przed nami. Przed nami przygotowa-
nie do matury, w którą mocno wierzy-
my i ufamy wypadnie nam dobrze.

Małgorzta Minda – IIIc

Najbardziej szokującą dla radnych była wiadomość, że lokatorzy lokali komunalnych zalegają z opłatami czynszowymi na ogromną kwotę 1 228 
911,20 złotych. Czy słowo „ogromna” nie jest przesadzona? Otóż nie gdy porównamy ją przykładowo z kosztami ogółem gospodarowania lokalami 
mieszkalnymi będącymi własnością Gminy. Ze sprawozdania wynika, że rocznie wynoszą  one 1.884.602,41 zł,  które pokrywa się  z opłat za loka-
le w kwocie 1.246.380,07 zł. różnice w kwocie 638.222,34 zł pokryto z dotacji z budżetu gminy w wysokości 500.000,000 zł oraz wpływami za lokale 
użytkowe w wysokości 138.222,34 zł.

Lokatorzy ZBk nie płacą

1.228.911,20 zł zaległości czynszowych!
Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia radni zapoznali się z realizacją Programu Mieszkaniowego Gminy w latach 2007 – 2011). Stan reali-

zacji programu w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2010  przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska Tadeusz Fiejdasz.

Rozkład zadłużenia przedstawia 
się następująco:

- miasto 50 lokali - 301.223,33 zł
- wieś 63 lokale - 191,859,85 zł
- we wspólnotach 91 lokali - 

709.909,52 zł
- w SM Gardno 3 lokale - 25.898,50

Co robi Zarząd Budynków Ko-
munalnych by wyegzekwować za-
ległe opłaty?

Gdy zawodzą rozmowy indywi-
dualne ZBK stosuje środki przewi-
dziane prawem.

Toczy się 36 spraw sądowych o 
zapłatę, uzyskano 34 nakazy zapła-
ty, skierowano 22 wnioski o wszczę-
cie egzekucji przez komornika (ko-
mornik odroczył w dwóch sprawach 
termin zapłaty, w 10 umorzono za-
ległości w tym 3 z powodu zgonu), 
wypowiedziano do 31 lipca 2009 
roku 7 umów najmu, wykonano 4 
wyroki eksmisyjne, aktualnie w są-
dzie toczą się 4 sprawy eksmisyjne.

W okresie od 01 sierpnia 2009 
r. do 31 lipca 2010 r. umorzo-
no zaległości czynszowe w kwocie 
74.660,08 zł oraz rozłożono na raty 

zaległą kwotę czynszu w wysokości 
214.730,43 zł

Na co ZBK wydał 1 884 602,41 
zł?

Wydatki na pokrycie kosztów za-
rządzania budynkami i lokalami ko-
munalnymi obejmują w szczególno-
ści:

- wydatki na remonty budynków 
i lokali komunalnych oraz  fundusz 
remontowy we wspólnotach,

- opłaty za dostawę energii elek-
trycznej i cieplnej, gazu i wody – w 
części dotyczącej wspólnego użytku 
oraz opłaty za antenę zbiorczą, do-
mofon i inne urządzenia wspólnego 
użytku;

- ubezpieczenia, podatki i inne 
opłaty publicznoprawne;

- wydatki na utrzymanie porząd-
ku i czystości;

- opłaty za usługi kominiarskie, 
obowiązkowe przeglądy techniczne 
budynków przewodów kominowych 
instalacji gazowych i elektrycznych, 
za usługi sanitarne i inne związane z 
utrzymaniem budynków i instalacji 
urządzeń wspólnego użytku;

- koszty administrowania i wyna-
grodzenie zarządcy.

W tym miejscu należy się Czytel-
nikom wyjaśnienie. Opłaty czyn-
szowe to określenie umowne – sam 
czynsz stanowi bowiem niewielki 
procent opłat wnoszonych przez lo-
katora  (jego wielkość i sposób ob-
liczania podamy w kolejnym wyda-
niu „DN”).  W skład opłat wchodzi 
koszt ogrzewania mieszkania, opła-
ta za wywóz śmieci, a we wspólno-

tach opłata dla zarządcy i fundusz 
remontowy.  Te opłaty pokrywa na 
bieżąco ZBK mimo, że lokator nie 
płaci. Wymienione wyżej zaległości  
lokatorów zamieszkujących w bu-
dynkach wspólnotowych w kwocie 
709 909, 52 zł  musiał pokryć Zarząd 
Budynków  Komunalnych. 

W kolejnych artykułach omówimy 
stan zasobów mieszkaniowych Gmi-
ny, politykę czynszową oraz realiza-
cję inwestycji.

Opr. LMM
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PGNiG odpowiada w sprawie gazu:

Tną koszty, a rachunki rosną
Oto odpowiedzi rzecznika 

PGNiG na zadane pytania w związku 
z ostatnimi kontrowersjami wokół 
cen gazu i likwidacji punktu opłat w 
Nowogardzie. 

dziennik Nowogardzki, Co jest 
powodem tego, że został zlikwido-
wany w Nowogardzie punkt opłat? 

rzecznik PGNiG:  Przyczyną likwi-
dacji kas są koszty ich prowadzenia, co 
przy poszerzającej się palecie możliwo-
ści i spadających cenach korzystania z 
nich powoduje brak uzasadnienie do 
ich utrzymywania. Klienci mogą doko-
nywać zapłaty za faktury poprzez usta-
nowienie polecenia zapłaty lub zlecenia 
stałego w banku, dokonywanie przele-
wów internetowych bezpłatnie lub pła-
cenie w sklepach z obniżonymi do mini-
mum (0, 99 zł) opłatami.

dz.N. Prognozowane rachunki to 
nowy sposób ściągania należności za 
sprzedawany gaz., dlaczego właśnie 
taki sposób? 

rz:  Faktury prognozowe stosowa-
ne są powszechnie u klientów rozlicza-
nych w grupach taryfowych W-1 i W-2, 
gdyż wielkości zużycia przez nich gazu 
utrzymują się na stałym, niskim pozio-
mie (klienci z grup W-1 i W-2 używają 
paliwa gazowego tylko do przygotowa-
nia posiłków i podgrzania ciepłej wody 
użytkowej). Faktury prognozowe sto-
sowane są też u klientów grupy tary-
fowej, W-3, lecz ze względu na fakt, że 
klienci rozliczani w tych grupach wyko-
rzystują gaz ziemny do ogrzewania a 
temperatury zewnętrzne mają znaczny 
wpływ na jego zużycie, nie stosuje się 
powszechnie tego sposobu prowadzenia 
rozliczeń wśród klientów grupy taryfo-
wej W-3.

dzN. Opłata, co miesięczna jest 
zdecydowanie wygodniejsza dla po-
tencjalnego klienta. dlaczego więc 
jej nie kontynuować skoro ten spo-
sób dla społeczności był zdecydowa-
nie lepszy? Obecne taryfy są bardzo 
niekorzystne, co wywołuje niezado-
wolenie klientów 

rz:  Odczyty gazomierzy stanowią 
istotną wartość w kosztach dostarcza-
nia paliwa gazowego, które w postaci 
abonamentu pokrywają klienci. Ma-
jąc na uwadze konieczność zapobie-
gania, a przynajmniej spowalniania 
wzrostu cen ogranicza się ilość dokony-
wanych odczytów gazomierza, co u od-
biorców pobierających regularne ilości 
paliwa gazowego nie powoduje trud-
ności w opłacaniu należności za gaz. 
Odczyty rzeczywistego zużycia wyko-
nywane są z różną częstotliwością w 
zależności od przydzielonej grupy ta-
ryfowej: ·- w grupie taryfowej W-1 i 

W-2 odczyty rzeczywiste wykonywa-
ne są, co 6 miesięcy, na ich podstawie 
klient otrzymuje fakturę rozliczeniową 
oraz 2 faktury prognozowe na kolejne 
4 miesiące (każda na 2 miesiące) spo-
sób określania wielkości prognozowa-
nego zużycia przedstawiono powyżej. 
- w grupie taryfowej W-3 w przypad-
ku stosowania rozliczeń prognozo-
wych odczyty wykonywane są w okre-
sie zimowym, co 2 miesiące (wówczas 
po rozliczeniu klient otrzymuje faktu-
rę za rzeczywiste zużycie oraz faktu-
rę prognozową na kolejny 1 miesiąc) 
w okresie letnim wykonywany jest 1 
odczyt a po rozliczeniu klient otrzy-
muje fakturę rozliczeniową oraz 2 
prognozy na kolejne 4 miesiące (każ-
da na 2 miesiące analogicznie jak w 
grupach taryfowych W-1 i W-2) ·- w 
przypadku stosowania rozliczeń opar-
tych na podstawie rzeczywistego zu-
życia klienci odczytywani są 9 razy w 
roku, w okresie zimowym, co 1 mie-
siąc a w okresie letnim, co 2 miesiące. 
Jeśli zużycie zaprognozowane odbiega 
od rzeczywistego klient ma prawo zgło-
sić ten fakt a zużycie prognozowane zo-
stanie skorygowane do rzeczywistego 
poziomu.

dz.N  Punkt nowogardzki jest na 
obecną chwilę mało użyteczny dla 
potencjalnego klienta. Więc, po co 
jest skoro nic w nim nie można za-
łatwić po za odsyłaniem do rzeczni-
ka PGNiG 

Rz. Trudno nam odnieść się do tej 
opinii, gdyż nie zostały sprecyzowane 
uwagi dotyczące małej użyteczności 
tego punktu.. 

dz.N., Jakość gazu budzi nie zado-
wolenie klientów? Jaka jest przyczy-
na niskiej kaloryczności gazu? 

rz. Zapewniamy, że gazy ziemne w 
naszym kraju są pod ciągłą kontrolą 
jakościową. Badania przebiegają kil-
kuetapowo. Na sieciach gazowych roz-
mieszczone są w wielu punktach tak 
zwane procesowe chromatografy gazo-
we, które służą do analizy, jakości ga-
zów w sposób całkowicie automatycz-
ny, praktycznie ciągły. Liczba tych ana-
lizatorów procesowych jest bardzo duża 
i są one nadzorowane i dodatkowo 
wspomagane przez sieć stacjonarnych 
laboratoriów analitycznych, w tym tak-
że laboratoriów akredytowanych, roz-
mieszczonych w różnych obszarach 
kraju. Nie istnieje taka możliwość, aby 
gazy ziemne w sieciach były w jakikol-
wiek sposób modyfikowane. Jest to nie-
możliwe pod względem technicznym.

dz.N  Na rachunku szczegóło-
wym jest wiele wyszczególnień, któ-
re bardzo zawyżają wartość rachun-

ku. Ponadto czynią go nieczytelnym 
a klienci skarżą się 

rz: zgodnie ze zużyciem paliwa ga-
zowego, zaś dwie są stałe i nie zależą 
od pobranego paliwa. W przypadku 
braku poboru paliwa gazowego nie są 
naliczane: należność za gaz oraz opła-
ta sieciowa zmienna. Z kolei odbiorca 
opłaca bez względu na wielkość pobo-
ru (również w przypadku braku pobo-
ru) opłatę abonamentową oraz opłatę 
Uprzejmie informujemy, że na faktu-
rze wyszczególnione są cztery składniki 
opłat, z czego dwie naliczane są siecio-
wą stałą. Konieczność zawarcia w fak-
turze szczegółowego wyspecyfikowa-
nia wszystkich składowych należności 
za pobrany gaz nie pozwala na ograni-
czenie ilości zawartych w niej danych. 
Zasady naliczania tych opłat są szcze-
gółowo opisane w Taryfie dostępnej na 
stronie internetowej PGNiG SA. (Za-
kładka „Dla domu”=>Taryfa=>Two-
ja Taryfa=>należy wybrać gazownię, 
aby wyświetliły się odpowiednie doku-
menty).

dz.N  Klienci często stosowali 
praktykę przedpłat, które trochę za-
niżały w końcowym rachunku jego 
wartość. Teraz z powodu likwida-
cji punktu opłat jest to niemożliwe. 
dlaczego? 

Rz:  W sytuacji braku kasy klienci 
nadal mogą dokonywać przedpłat, je-
żeli taka jest ich wola. Wpłaty można 
dokonać w formie wpłaty lub przelewu 
na adresata wpłaty i nr konta spisane 
z faktury, podając swój numer klienta 
a jako cel wpłaty wpisując „należność 
za gaz”. Wpłata taka na pewno trafi na 
konto rozliczeniowe danego klienta.

dz.N:  PGNiG chce oferować pa-
kiet: prąd plus gaz – co to oznacza? 

Rz. Nasze analizy dowodzą, że ry-
nek gazu w Polsce będzie stopniowo 
rosnąć, głównie ze względu na wzrost 
popytu związany w dużym stopniu z 
rozwojem sektora energii elektrycznej 
wytwarzanej na bazie gazu. Stąd na-
sza aktywność w tym sektorze, która 

będzie obejmować m.in. handel ener-
gią elektryczną. Stworzenie oferty łą-
czącej prąd i gaz w jednym pakiecie 
dla klientów indywidualnych to dalsza 
przyszłość, bowiem ceny na rynku go-
spodarstw domowych dla obu tych pro-
duktów są nadal w pełni regulowane 
przez Urząd Regulacji Energetyki. Dla-
tego też chcemy rozpocząć od sprzedaży 
gazu i prądu w jednym pakiecie klien-
tom biznesowym, dla których możliwe 
jest już bardziej elastyczne kształtowa-
nie oferty.

dz. N Według szacunków UrE, 
ceny gazu dla osób używających ku-
chenek gazowych wzrosną o 2, 5 
proc. Oznacza to średnio 60 groszy 
miesięcznie więcej w ich rachunku, – 
dlaczego? Oznacza to, że potencjalny 
Pan Kowalski może mieć problem z 
zapłaceniem rachunku?

rz. Nie wiemy o jakie konkretnie 
szacunki chodzi i jakiego okresu doty-
czą, w związku z tym trudno nam się 
do nich odnieść. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

Nasz komentarz
Jak można było się spodziewać po in-

stytucji tak wszechmocnej jak PGNiG – 
wszystko jest w jak najlepszym porząd-
ku i interes PGNiG  jest zabezpieczony 
w każdym szczególe. Pozostaje tylko 
„drobny”   problem, klienci mają pro-
blem ale- zdaniem PGNiG to ich pro-
blem . Mimo wszystko dziękujemy za 
szybką odpowiedź chodź nie zmienia 
ona w niczym obecnej  sytuacji  od-
biorców gazu w Nowogardzie, a  tyl-
ko rozwiewa złudzenia, że powiedze-
nie „ klient nasz Pan” ma jeszcze jakie-
kolwiek  znaczenie dla  monopolistów. 
Ukujmy wtedy nowy slogan „klient 
nasz sługa” a dla pocieszenia sług do-
dajmy , że  służba to szlachetna wszyst-
ko dla dobra PGNiG .( zapewne lista 
tych instytucji których musimy służyć 
mogłaby by obecnie być bardzo długa.  

red. 
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Biblioteka poleca

„W Patagonii”
Bruce Chatwin

WYJAZd NA BAdANIA mAmmOGrAFICZNE 
dLA PAŃ z TErENU NOWOGArdU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 12.02.2011r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: badanie mammograficzne; wy-
nik badania oraz konsultacja lekarska

W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program 
„Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie Będą mogły zbadać słuch 
i uzyskać dalsze zalecenia. Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 
oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

  Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku 

Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 
na tablicy ogłoszeń została podana 

informacja o przeznaczeniu do sprzedaży,  
w drodze bezprzetargowej, udziału ½ części  

w nieruchomości  Nr 21 o pow. 0,40 ha położonej 
w obrębie Żabowo gm. Nowogard.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami  (pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 238.

Zachęcam dzisiaj do przeczytania książki 
pod tytułem ,,W Patagonii”, jednego z moich 
najbardziej ulubionych pisarzy Bruce Chatwi-
na (1940-1989). Po jego przedwczesnej śmier-
ci, wydano w Anglii zbiór pism, który od kil-
ku lat ukazuje się w polskim przekładzie. ,,W 
Patagonii” jest jego literackim debiutem, któ-
ry od razu okrzyknięto ,,arcydziełem podróży, 
historii i przyrody”, ,,fenomenalnym debiutem 
współczesnego klasyka literatury drogi”.

Na przełomie lat 1974 i 1975 B. Chatwin 
spędził w Patagonii ponad pół roku. Jako dwu-
dziestoparolatek rzucił dobrze płatną pracę w 
domu aukcyjnym, gdzie zyskał rozgłos rozpo-
znawaniem falsyfikatów. Do historii przeszła 
jego depesza wysłana do dyrekcji: ,,Wyjecha-
łem do Patagonii na sześć miesięcy”. Decyzja do tej ryzykownej przygody 
dojrzewała w nim od dzieciństwa, gdy po raz pierwszy zobaczył przechowy-
wany w komodzie przez swoją babkę kawałek skóry ,,brontozaura” pokryty 
kłakami szorstkich, rudych włosów. Szczątki zwierzęcia z odległej Patagonii 
tak zawładnęły wyobraźnią młodego Bruce, że w ciągu kilku dni rzucił do-
słownie wszystko i wyjechał by przyłączyć się do tych, którzy ,,by pisać, mu-
szą ruszyć w drogę”.

,,W Patagonii” to przepiękny i przebogaty opis surowej przyrody Ameryki 
Południowej. Wyraziste portrety napotkanych ludzi to obok opisów fauny i 
flory najlepsze fragmenty książki. Dla autora ważne jest to co w czasie wę-
drówki usłyszy, ale najważniejsze to co zobaczy i zapisze jako pierwsze spo-
strzeżenie. Właśnie te impresje zrobiły na mnie największe wrażenie.

Portrety emigrantów osiadłych w Patagonii opisane są niezwykle malow-
niczym językiem. Jego nieśpieszna wędrówka wiedzie przez skaliste góry i 
sztormowe wybrzeże, poznajemy trudy podróży, przewija się watek miłości 
i śmierci. To wszystko osnute lekką mgłą niedomówień i tajemnicy.

Osiadłych Patagończyków zdumiewa młody angielski piechur. – Dlaczego 
pan wędruje pieszo? Nie umie pan jeździć konno? W tych stronach nie lubią 
piechurów, uważają, że są stuknięci. – prowokuje autora stary emigrant z Te-
neryfy. Sam Chatwin o swoim wędrowaniu mówi niewiele: ,,Wolę chodzić 
piechotą. Lepiej polegać na własnych nogach”.

Książka napisana blisko 40 lat temu, nic nie straciła na swojej aktualności i 
atrakcyjności, ponieważ autor napisał ją tak, że widzimy, słyszymy i czujemy 
się, jakbyśmy byli w Patagonii wraz z nim. Zaręczam, że kto sięgnie po ,,W 
Patagonii” Bruce Chatwiana, sięgnie również po inne jego książki, do czego 
gorąco zachęcam.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Idzie luty … 
Luty - nazwa tego miesiąca zna-

czy okrutny, mroźny, srogi. W języ-
ku staropolskim nazywano ten mie-
siąc strąpaczem. Słowo strąpaczyć 
oznaczało ścinanie lodem i szro-
nem. W miesiącu tym dni zaczynają 
już być coraz dłuższe. W pierwszych 
dniach lutego długość dnia wyno-
si ponad 7 godzin. Luty jest ostat-
nim miesiącem zimy. Niestety jest 
również najdokuczliwszym miesią-
cem owej zimy, ze względu na „lute” 
mrozy oraz silne opady śniegu. Pola, 
łąki i lasy przysypane są śniegiem.  
Nadal można spotkać, tak jak w 
grudniu, ptaki nadające ton naszym 
polom i lasom w te zimowe mie-
siące. Są to między innymi gile, je-
miołuszki, czeczotki, kruki, gawro-
ny, wrony, kawki, szczygły, dzięcio-
ły, sikorki, wróble, kuropatwy oraz 

cietrzewie. W ogrodach na bez-
listnych drzewach i krzewach wi-
dać tylko pąki. Na berberysach, ir-
gach i rokitnikach pozostały jeszcze 
barwne owoce - są to jedne z nie-
wielu kolorów jakże ubogiej w bar-
wy zimy. Róże i inne wrażliwe na 
mrozy krzewy zostały pieczołowicie 
owinięte słomą, czekając na odejście 
zimy. Pod koniec lutego powoli roz-
poczyna się ożywienie wśród pta-
ków. Zaczynają przylatywać pierw-
sze skowronki, nad wodami może-
my już usłyszeć gęganie powraca-
jących dzikich gęsi. W miesiącu lu-
tym zaczynają się przeloty wron. 
Trwają one aż do miesiąca kwiet-

nia. Przylatują one do nas z zacho-
du, odlatują zaś na północ. W koń-
cu lutego przylatuje sokół pustułka. 
Miesiąc luty inspirował lud do two-
rzenia wielu przysłów. Między in-
nymi to umieszczone w dzisiejszej 
krzyżówce związane ze św. dorotą. 
Przy okazji  jedna z legend związa-
na z tą postacią. 

Obecny przy egzekucji Teofil (adwo-
kat, kat?) miał skazaną zapytać z iro-
nią, czemu jej tak spieszno do śmier-
ci. Ta miała odpowiedzieć: “Bowiem 
idę do niebieskich ogrodów”. Wów-
czas ten młody przeciwnik chrześci-
jan powiedział kpiąco: “Gdybyś mi 
z twoich ogrodów niebieskich poda-
rowała owoce i kwiaty, to uwierzył-
bym”. Nagle, mimo że była to zima, 
zjawiło się pacholę z koszykiem peł-
nym dorodnych jabłek i pięknych róż. 
Fakt ten miał stać się przyczyną na-
wrócenia Teofila. Dorota miała po-
nieść śmierć męczeńską za panowa-
nia cesarza Dioklecjana (284-305). 
Św. Dorota była niegdyś bardzo popu-
larna i powszechnie czczona w całej 
Europie. W Polsce miała swoje świą-
tynie i ołtarze. Należy do 14 świętych 
wspomożycieli. Jej postać była ulubio-
nym tematem malarzy. Dorota jest 
patronką m.in. młodych małżeństw, 
ogrodników, botaników i górników.

W ikonografii atrybutami św. 
Doroty są: anioł, trzy jabłka i trzy 
róże lub kosz z owym rajskim pre-
zentem, a także korona, krzyż, li-
lia, miecz, palma męczeństwa. Św. 
Dorota przedstawiana jest w stro-
ju królewskim z koroną na głowie, 
czasami wśród chórów anielskich.  
Św. Dorota była niegdyś bardzo po-
pularna i powszechnie czczona w 
całej Europie. W Polsce miała swo-
je świątynie i ołtarze. Należy do 14 
świętych wspomożycieli. 

Opr. LMM
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Pogoda dobra  
a „Orlik” zamknięty 

We wszystkich ościennych gminach nawet o tej porze roku boiska Or-
lik służą dzieciom i młodzieży do grania w piłkę. W Nowogardzie nowo-
czesny plac do gry pozostaje zamknięty na kłódkę.

Czyżby przestępstwo sądowe 

Bonda walczy 
z sądem

Na naszym boisku nie trenu-
ją nawet przygotowujące się do pił-
karskiego sezonu miejscowe kluby 
sportowe.Grupy prowadzone są w 
klubach z reguły przez wykwalifiko-
wanych trenerów. Pod nieobecność 
etatowego opiekuna boiska Orlik, 
to właśnie mogliby brać na siebie tą 
odpowiedzialność. Gmina musiałby 
jednak wziąć całe koszty zatrudnie-
nia takiego trenera na swoje barki w 
okresie zimowym. 

- Do tej pory, nie było żadnych sy-
gnałów, że ktoś w tym okresie chce 
korzystać z boiska - mówi Leszek Be-
cela, dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących przyl. ul. Boh. War-
szawy - administratora obiektu. 
Druga istotna kwestia jest taka, że 
my jako gmina bierzemy udział  pro-
jekcie ministerialnym, gdzie resort 
dopłaca do utrzymania instruktórów 
w 50% w okresie 9 miesięcznych.  W 
tej chwili już przygotowałem proce-
durę zatrudnienia takiego instrukto-
ra, w okresie od marca do listopada, 
który został wyłoniony w drodze kon-
kursu. Będzie nim pan Jacek Andry-
siak, który jako jedyny zgłosił się do 
konkursu. 

 Inna sytuacja jest choćby w pobli-
skiej Dobrej, czy Goleniowie. Tam 
młodzież może w pełni korzystać z 
dobrodziejstw sportowej infrastruk-

tury. W Dobrej otwarto Orlika pół-
tora miesiąca temu. Gmina dopiero 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
kosztów utrzymania instruktora do 
ministerstwa sportu. Na razie jed-
nak urząd otworzył Orlika i opłaca 
trenera z własnej kieszeni. Jak bę-
dzie w przyszłości, tego nie wiado-
mo. Ostateczną decyzję podejmie 
rada miejska i burmistrz. 

W Goleniowie funckjonują dwa 
takie obiekty. Jeden przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, drugi przy Gim-
nazjum nr 1. Oba otwarte są przez 
cały rok, o ile pozwala na to aura po-
godowa. 

Warto chyba przemyśleć sprawę 
funkcjonowania Orlika w Nowogar-
dzie. Przechodząc choćby obok bo-
iska przy pl. Szarych Szeregów moż-
na zauważyć grające na nim w piłkę 
grupki młodzieży. Na pewno woleli-
by kopać w lepszych warunkach.

marcin Simiński 

Sąd w Goleniowie pod sąd 
W dniu 28 stycznia br. Prokuratu-

ra Rejonowa w Kamieniu Pomorskim 
pod sygnaturą Ds 73/11 wszczęła 
śledztwo w sprawie Prezesa Sądu Re-
jonowego w Goleniowie oraz innych 
nie wymienionych z nazwiska osób 
- których działania noszą znamiona 
przestępstwa. 

Czyny, które będą a w następstwie 
wszczęcia tego postępowania badane 
to między innymi:

- niedopełnianie obowiązku służ-
bowego wynikającego z art. 351 kpk 
(bezstronny dobór sędziów)

- usuwanie / niszczenie dokumen-
tów – (Ewidencji wpływów aktów 
oskarżania i zarządzeń)

- fałszowanie zarządzeń wydawa-
nych w trybie art 351 kpk.

- podrabianie alfabetycznych list 
sędziów.

Wszczęcie tego śledztwa było moż-
liwe ponieważ Sąd zażaleniowy w 
Szczecinie, który badał odwołanie 
pokrzywdzonego Ryszarda Bondy 
nakazał jego prowadzenie. 

Jednym z argumentów był wydany 
w czerwcu 2010 roku przez TK wyrok 
Wyrok TK SK 52/08 w sprawie skargi 
konstytucyjnej wniesionej w związku 
kwestionowaniem konstytucyjności 

art 231 kk. Trybunał Konstytucyjny 
nie tylko nie podważył tej normy  ale 
na kilkudziesięciu stronach dookre-
ślił kto i kiedy może i popełnić taki 
czyn. 

W postanowieniu uchylającym de-
cyzje prokuratury zasugerowano, że 
nierzetelne zbadanie zarzutów pod-
niesionych przez zawiadamiającego 
może skutkować kolejnym zawiado-
mieniem - tym razem przeciwko pro-
kuratorom.

Ponieważ skala działania II wy-
działu karnego może być znacznie 
większa to zwracam się do tych osób, 
które miały w ostatnich latach w Są-
dzie Rejonowym w Goleniowie za-
wisłe sprawy karne aby wystąpiły o 
wgląd do akt, ustalały czy znajduje 
się w nich zarządzenie o wyznaczeniu 
sędziego, wniosły o wydanie kopii a 
w przypadku braku takowego doku-
mentu zgłosiły ten fakt do prokuratu-
ry w Kamieniu Pomorskim, żądając 
uznania ich za pokrzywdzonych do 
sprawy: Ds 73/11.

Proszę tez o info na: info@raport-
nowaka.pl.

Zbigniew NOWAK
poseł na Sejm IV kadencji, członek 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Czło-
wieka

We wtorek, 1 lutego, w bibliotece miejskiej, odbyło się otwarcie wystawy 
malarstwa olejnego i akwareli autorstwa  Katarzyny mościńskiej – artyst-
ki pochodzącej z Nowogardu. Był to pierwszy w życiu wernisaż malarki i 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem.  

malarstwo w bibliotece
Katarzyna Mościńska na co dzień 

mieszka i pracuje w Szczecinie. Jest absol-
wentką  tamtejszego Liceum Sztuk Pla-
stycznych. Jak sama mówi, swoją przygo-
dę ze sztuką rozpoczęła jeszcze kiedy była 
dzieckiem. Jako dorosła osoba, przez kil-
ka lat mieszkała w USA – dokładnie na 
Florydzie. Miejsce to miało duży wpływ 
na sposób utrwalania na płótnie postrze-
ganej rzeczywistości przez malarkę.

Prace, które prezentuję w Nowogar-
dzie powstały na przełomie 10 lat. Naj-
więcej tworzyłam będąc jednak w Sta-
nach. To miejsce mnie zainspirowało 
swoim ciepłem, kolorami. Te prace są 
jakby zwieńczeniem mojej podróży – 
mówiła podczas otwarcia swojej wysta-
wy K. Mościńska. 

Głównym tematem prac pokazanych 
w bibliotece jest ludzkie ciało. Są także 
pejzaże i portrety. Ulubionym medium 
artystki są farby olejne, dobrze też od-
najduje się w szkicu ołówkiem. 

- Dlaczego wybrałam malarstwo figu-
ratywne? Od zawsze interesował mnie 
człowiek i emocje jakie wyraża swoim 
ciałem. Ostatnio inspiracją jest dla mnie 
moja córka – zdradziła redakcji DN 
malarka.

Większość prac zgromadzonych w 
bibliotece jest na sprzedaż.  Dorobek 
artystki można także oglądać na jej 
stronie internetowej www.kmoscinska.
com. Wystawę można oglądać do koń-
ca lutego.

 MS
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Geniusze  
ze Wspólnego Nowogardu

Gratuluję Radnym ze Wspólnego 
Nowogardu  przenikliwości i gospo-
darskiego podejścia do sprawy uli-
cy, a właściwie porozbijanego beto-
nowego klepiska pomiędzy Toyo-
tą i Oplem, a drogą dojazdową do  
REM-u. Modernizacja tej drogi  zo-
stała umieszczona w budżecie gmi-
ny jeszcze za V kadencji. Kilkakrot-
nie składałem wnioski o jej moder-
nizację z uwagi na to, że do firm do-
jeżdżają ludzie z całego wojewódz-
twa jak również mieszkańcy Szcze-
cina naprawiający swoje auta oraz 
kierowcy z całej Polski dowożący 
rzepak do REM-u. Nie daje to kle-
pisko zbyt dobrej cenzurki  miastu. 
W zakładach tych jest wiele miejsc 
pracy, ponadto zakłady te płacą po-
datki w Nowogardzie, które zasilają 
budżet gminy. Proszę przejść  się do 
skarbnika, aby powiedział ile płaci 
Pan Kozłowski i firma REM  corocz-
nego podatku. Najśmieszniejsze jest 
to, że osoby, które  w życiu nic nie 
osiągnęły  i nie stworzyły ani jedne-
go miejsca pracy próbują propagan-
dowo dokopać przedsiębiorcy,  któ-
rego firma jest od ponad trzydzie-
stu lat w Nowogardzie oraz nowemu 
przewodniczącemu Rady Miejskiej, 
który pracował w REM zanim został 
przewodniczącym rady.

PS. Radny ze Wspólnego Nowo-
gardu zaproponował wycofanie bu-
dowy ronda przy ulicach Boh. War-

szawy i Poniatowskiego. Podobno 
obwodnica odciąży tu ruch. I w tym 
przypadku nie wiem, czy powinie-
nem się śmiać czy płakać. Bo jakim 
sposobem wjadą  pojazdy jadące ze 
Stargardu na obwodnicę? Proponu-
ję radnym Wspólnego Nowogardu 
zamiast zajmować się poprzednimi 
wnioskami z poprzednich kadencji 
uruchamianie swoich szarych ko-
mórek do wprowadzania własnych 
pomysłów.

Pomysł na motorowodne mi-
strzostwa Świata to fantastyczna 
forma reklamy Nowogardu i na-
szego jeziora. Amerykanie mówią, 
że dolar włożony w reklamę przy-
nosi pięć dolarów zysku. Ale co o 
tym może wiedzieć osoba bezro-
botna czy drobny urzędnik.

Panowie powinni naciskać PKP 
do wykonania przejazdów kole-
jowych, Zakłady Gazownicze do 
oczyszczenie jeziora, urząd do zdo-
bywania środków unijnych itp. itd. 

Proponuję też skończyć woj-
nę polsko-polską  (w Nowogardzie  
czarno – czerwoną), a zajęcie się 
rzeczową dyskusją i pracą nad roz-
wojem gminy. Żeby starczyło na ko-
ścioły, ale również na ulice i miejsca 
pod nowe inwestycje.

To samo dotyczy szpitala. Bez 
względu na wszystkie układy mate-
rialne szpital ma być rozbudowywa-
ny. Pogłówkować tylko trzeba skąd 
wziąć pieniądze na jego rozbudo-
wę.  Bo inaczej nie tylko przybędzie 
bezrobotnych jak i zmusi się nowo-
gardzian do leczenia się w szpitalach 
odległych o ponad 40 km. No i pre-
stiż miasta straci i Nowogard stanie 
się zaściankiem Goleniowa.

Ex radny
Krzysztof Kosiński

PS 2. W następnym tygodniu na-
piszę jak ze mną postąpiono w  WN.

Porozmawiajmy o naszych dzieciach 

Szkoła tylko 
dla zdolnych? 

Do napisania tego tekstu zainspi-
rował mnie rządowy program pn. – 
„Radosna szkoła”. Podstawową jego 
ideą jest to, aby szkoła stała się dla 
dzieci miejscem radosnym. A jak 
jest!? Myślę, że dzieciom i ich rodzi-
com daleko do zadowolenia, a tym 
bardziej radości. I choć wielu, któ-
rzy zawodowo zajmują się oświa-
tą podkreśla, że głównie w eduka-
cji chodzi o „twórczy i zrównowa-
żony rozwój emocjonalno-fizycz-
ny dziecka”. Rzeczywistość wygląda 
tak…

Dzieci w wieku 10-12 lat siedzą 
w ławkach średnio 6 godzin, po go-
dzinach zostają, ponieważ  zaczyna-
ją się dodatkowe zajęcia, które wie-
le szkół realizuje w ramach unijnych 
projektów. 

Dziecko kończy zajęcia póź-
nym popołudniem. Przychodzi 
do domu, zjada obiad i prawie od 
razu musi siadać do odrabiania za-
dań domowych. Trwa to od godzi-
ny do trzech. Kolacja i pora spać, bo 
rano do szkoły. W połowie tygodnia 
dziecko jest tak zmęczone, że po 
prostu nie chce mu się iść do szko-
ły i dźwigać 15 kilogramową torbę 
z zeszytami i książkami. Czy to jest 
radosna szkoła!? 

Wiąż mówi się, że powinniśmy 
nadrabiać i równać do standardów 
unijnych. Jakich? Ilu z nauczycieli 
zadało sobie trud, aby zapoznać się 
z metodami nauczania w Szwecji, 
czy Anglii? Myślę, że wielu z nich 
ma blade pojęcie o tym, jak wyglą-
da edukacja na zachodzie. Też nie 
jestem znawcą, ale… 

Dziecko w Anglii nie nosi teczki, 
bo nie ma zadań domowych. Tam 
przyjmuje się dosłownie to, o czym 
u nas się tylko mówi – dziecko musi 
mieć czas na realizację swoich pa-
sji i innych zainteresowań. A jeśli w 

szkole czegoś nie umie albo nie wie, 
nie znaczy to, że trzeba je „okładać” 
dodatkową wiedzą, bo to może tak-
że oznaczać, że nauczyciel źle prze-
kazuje tę wiedzę. 

Mógłbym zrozumieć, że nauczy-
ciel dużo zadaje do domu, bo nie 
wyrabia się z podstawą programową 
mając tylko jedną, czy dwie godziny 
zajęć tygodniowo. Ale jeśli tych za-
jęć jest w tygodniu po dwie godziny 
dziennie, to po co obarczać dziecko 
dodatkową pracą w domu? Dajmy 
im trochę przestrzeni i beztroskiego 
dzieciństwa, takiego, jakie my zna-
my. Owszem, kiedyś także mieliśmy 
tzw. „zadania domowe”. Ale nie sie-
dzieliśmy jako małe dzieci po 8 go-
dzin w szkole. Czy przez to jesteśmy 
niedouczeni, czy życiowi nieudacz-
nicy? Sądzę, że nie. 

Przykro, ale w większości propo-
zycja szkolnego edukowania, nie 
niesie z sobą radości. Taka jest opi-
nia wielu rodziców i obraz umę-
czonych pracą dzieci. Czy są prze-
ciwwskazania, aby dzieci nie obar-
czać tak wieloma zadaniami? Nie 
ma! Ostatnio przy okazji problemu 
z ciężkimi torbami uczniów Kura-
torium Oświaty sugerowało wręcz, 
aby ograniczać ilość zadań domo-
wych i skupić się na podnoszeniu 
jakości nauczania w szkole. 

W szalonym, rozpędzonym świe-
cie, dzieci muszą mieć dla siebie 
przestrzeń, aby emocjonalnie nie 
zginąć w jego wirach i zgiełku. I nie 
mieć już od najmłodszych lat „włą-
czonego kieratu”, bo to nie rozwi-
ja, a otępia. W tym wypadku zale-
ży to przede wszystkim od tego, czy 
będziemy traktować je z właściwym 
podmiotowym wyczuciem. I żad-
na reforma oświaty za nas tego nie 
zrobi. 

Nie wiem kto to wymyślił, ale idea 
rządowa w kształcie „szkoła sku-
teczna – przyjazna i nowoczesna” 
jest dla mnie zestawieniem wyklu-
czających się wzajemnie pojęć. Bo 
wyraz skuteczny z góry zakłada re-
zultat. Jak pogodzić to z pojęciem 
– przyjazna, który musi zawierać 
podmiotową, indywidualną wrażli-
wość i potencjał ucznia?  

Zygmunt Heland

„SErDUSZkO”  
zaprasza…

Stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych „Serduszko” zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie edukacji dzieci niepeł-
nosprawnych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które odbędzie się 
08.02.11 (wtorek) o godz. 16.00 w przedszkolu nr 3 ul. Ks. J. Poniatowskiego 
2A w Nowogardzie.
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SPrZEDAM 
MIESZkANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewidencje 
przych. (ryczałt), VAT i pozostałe 
ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje po-
datkowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

SZYBY SAMOCHODOWE 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSmETYCZNYm

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Mieszkanie
do wynajęcia

3 pokojowe 
w centrum miasta

tel. 509 528 688

PIASEK, ŻWIr, 
CZArNOZIEm, POSPÓŁKA 

• ŻWIrOWNIA • 
dŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z dOWOZEm dO KLIENTA

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard
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Legalna praca 
w Niemczech 

(Hamburg) 
„Dom Spokojnej Starości” 

od dnia 1.05.2011 
zatrudni legalnie 

pielęgniarki i salowe 
do obsługi osób słabszych. 
Podstawa języka niemieckiego 

więcej informacji  
pod numerem kontaktowym 

00 49 157 795 225 27

ENTEr LAPTOP
 SErWIS - KOmIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGArd, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEL. 795 648 748

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

Specjalista psychiatra 
Dr n med. Marcin Jabłoński

Środy godz. 16.00-20.00
Goleniów, ul. Słowackiego 1a 

w pobliżu szpitala
rejestr. Tel. 603 132 035

Sprzedam sklep 
w kikorzach
604 584 320

Informujemy, że 

9 lutego 2010 r.
środa w godz. 8.30 - 10.0 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Zarząd Związku koła Emerytów i rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie

Zawiadamia wszystkich chętnych uprawnionych o organizowanej 

wycieczce  w okolice Suwałk 
w dniach 12.05.2011-19.05.2011. 

Chętnych zapraszamy do biura we wtorki od 11.00 do 13.00 w celu 
dokonania przedpłat 100 zł od osoby. Wpłaty przyjmowane będą 
do 10.03. br. Kolejność wpłat będzie decydować między innymi o 
uczestnictwie w wycieczce.Kontakt telefoniczny: 607 286 217
    Przewodniczący Zarządu
     Jerzy Tębłowski

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg  
pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej  
własności lokalu mieszkalnego

Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Gryfitów 4
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, ła-

zienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  185.377- zł  Wadium:  18.500,- zł
Lokal położony w Dobrej przy ul. Traugutta 3A
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, ła-

zienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    92.671- zł  Wadium:    9.300,- zł
Składanie ofert do 11.02.2011 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

11.02.2011 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecno-

ści oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-

czym o / Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem „PrZETArG na lokal nr ...” wraz z potwierdzoną 
kserokopią wpłaty wadium. 

Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia 
zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienie prze-
targu bez podania przyczyn. 

dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biu-
rze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 
Poniatowskiego, J. Pawła II, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy 125 m przy ulicy 
5-go Marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 29 m2, cena 95  000. Tel: 
695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum miasta. Tel: 
510 026 866, po godz. 18:00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – 
I piętro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 
2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam tel. 604 
427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 
87 metrów w Wierzbięcinie wraz z 
przylegającym ogródkiem oraz ga-
rażem. Cena do uzgodnienia”  tel: 
604942164

• Tanio sprzedam działkę budowla-
ną. 607 083 845

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 
2, warunki zabudowy. Cena 50  000’ 
694 521 787

• Sprzedam dom nad jeziorem w No-
wogardzie; 606 399 633

• Do wynajęcia mieszkania: trzypoko-
jowe i czteropokojowe. 508 309 980.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY PO-
ŁOŻONY W NOWOGARDZIE PRZY 
ULICY WARSZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE 
AGENCJA PKO ). Telefon 691125617.

• Wynajmę piekarnię; Piekarnia – Cu-
kiernia w miejscowości Dębice k/
Maszewa (Zachodniopomorskie). W 
skład piekarni wchodzą następujące  
pomieszczenia: Hala produkcyjna, 
pomieszczenie cukiernicze, maga-
zyn mączny, 2 magazyny na produk-
ty pomocnicze, ostygalnia; hala wy-
dawcza produktów gotowych, biuro, 
pomieszczenie socjalne - szatnia, 
prysznice i wc. Obiekt wyposażo-
ny do produkcji; kompletnie (nowy 
piec Wulkan na olej z komorą garow-
niczą). Wszystkie media. Piekarnia 
położona jest przy drodze krajowej 
Nowogard – Stargard Szczeciński. 
Wjazd z dwóch stron, plac manew-
rowy, obiekt ogrodzony. Kontakt: 
913920334, kom.887467309

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Karsku, pow. 3800 m2, tel 
663 026 093 po 17.00

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 
własnościowe, Nowogard- sprze-
dam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło 
Nowogardu. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiej-
skiej, Nowogard, 604 284 597

• Pilnie poszukuje do wynajęcia 
mieszkanie w Nowogardzie. Tel. 
722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabu-
dowę mieszkalną, bądź usłu-
gową. Miejscowość krzywi-
ce, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
Możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu 
stron. kontakt 605 315 304.

• Dom do wynajęcia kikorze 120 
m2; 608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Je-
sionowej 3, Nowogard; 604 284 597

• Wynajmę lokal pod działalność go-
spodarczą 80 m2; 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  
centrum miasta; 601 090 079

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 
ar i 41 a; 600 791 675

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe w 
Centrum Nowogardu; 51 00 26  866 
po 18

• Wynajmę lub sprzedam pomiesz-
czenie 39 m2 z działką- 505 661 342

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam garaż, osiedle Gryfitów 
przy SP3, Tel: 601 984 876

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, 
sprzedam,   cena 185.400,- zł, tel.  
91-3910010, 607607814

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58 m2 na ul. Zamkowej własność 
wyodrębniona, akt notarialny. 
600 626 244

• Sprzedam garaż – Zamkowa Tel. 
693 162 256

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w 
Centrum 661 969 006.

• Sprzedam działkę rzemieślniczą o 
pow. 0,58 ha w Nowogardzie przy 
ul. Asnyka Tel. 601  595  069 lub 
661 390 433

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe- 
77 m2 ul. Boh, warszawy, 2950 zł/m2 
Tel. 604 178 371

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działal-
ność usługowa przy Wyszyńskiego 
4-5 wiadomość w sklepie spożyw-
czym „Czaruś”

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 Ni-
ski czynsz podwyższony standard. 
604 441 609

• Sprzedam działkę budowlana o 
pow. 8 arów nad jeziorem w Nowo-
gardzie, cena 60 000. Do uzgodnie-
nia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum Nowogardu. 
607 279 557

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we (na poddaszu) w Centrum Nowo-
gardu, niski czynsz, ogrzewanie wła-
sne- gazowe, zabudowa kuchenna w 
cenie, po remoncie. Tel. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,8m2 lub zamienię na 2 pokoje. Te. 
604 161 169

• Odstąpię mieszkanie przy Bankowej 
519 614 973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, duży ogród, duża piwnica w No-
wogardzie. Cena 120 000; Tel. 91 39 
26 497; 669 060 656

• Wynajmę lokal handlowy w Centrum 
53 m2. Cena 1 000. Tel. 603 118 286.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
własnościowe o pow. 50 m2, par-
ter, ul. Zamkowa. Cena 125  000, Tel 
513 153 646

• Sprzedam dwupokojowe miesz-
kanie w bloku w Osowie, Tel 
508 964 401

• Działka budowlana Wojcieszyn, 
650 m2 661 562 134

• Wynajmę kawalerkę cena 700 zł. 
602 405 640

• Sprzedam stoisko na targowisku 
miejskim. 502 419 276

MOTOrYZACJA

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w ASO Opel ko-

złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do 
golfa 2- 795 911 886.

• Sprzedam samochód VW Golf IV 
r. 1988, 1,9 TDI, 664  726  394 lub 
605 181 914

• Sprzedam Tico rocznik 2001 poj. 796 
cm3 przebieg 88  000 km przegląd 
do 09.2011 r. drugi właściciel, karta 
pojazdu. Tel. 506-184-436

• Sprzedam tanio Daewoo Nexia GLX 
zarejestrowany, gaz, stan dobry; 
602 797 340.

• Sprzedam klocki hamulcowe do 
Mercedesa Sprintera. 787 954 274

rOLNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam kombajn Bizon 56 m 
w bardzo dobrym stanie, cena do 
uzgodnienia. 660 229 504

• Sprzedam mieszankę. 600 345 068.

• Kupię słomę baloty małe i duże. 
502 562 378; 91 39 10 315

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

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

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



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

154-7.02.2011 r.

ZAPrASZAMY DO NASZEGO BIUrA

NOWOGArD,
 UL. 3 MAJA 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
Licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

Polecamy domy w Nowogardzie i okolicach

www.extradom.net.pl

rEkLAMA

DLA KUPUJĄCEGO PRZEPROWADZIMY FORMALNOŚCI KREDYTOWE. ZAPRASZAMY!
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185 tys. zł

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784  053  493; 
604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AWArIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje, matematyka 
668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne 
remonty łazienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• korepetycje z języka niemieckie-
go- 665 541 960

• Usługi: docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, hydraulika, re gipsy 
i podłogi, Tel. 600 626 268

• Ciasta domowe na każdą okazję; 
695 550 327

• Malowanie, szpachlowanie, montaż 
drzwi i okien, tynki gipsowe, glazu-
ra, terakota, szybko tanio i solidnie. 
503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, 
wózków- ostrzenie noży, naprawa 
zamków drzwiowych itp. Kontakt: 
697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i pPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• Ścianki regipsowe, podwieszanie 
sufitu, montaż paneli, malowanie, 
szpachlowanie. 789 146 025

• Remont na każdą kieszeń 
609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085  470; 
39 72 575

• MEBLE NA WYMIAR. Tanio i solid-
nie, Tel 697 786 967

• Szafy, garderoby, wnęki. 697  786 
967

PrACA

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, 
wpisowe 0 zł wysokie rabaty i pre-
zenty, 506 171 732; 604 189 118

• Zatrudnię murarzy. 501 549 756.

• Podejmę pracę w charakterze sprzą-
taczki. 789 353 738

• Podejmę pracę stażową 789 353 738

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 
3-miesięczne- ojciec wnuk podwój-
nego zwycięzcy świata, matka z ro-
dowodem w tym długowłosa sucz-
ka, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam niedrogo!!! Alby komunij-
ne chłopięcą zw. 140 dziewczęcą zw. 
146 oraz wianuszek. Tel kontaktowy- 
509 996 096

• Potrzebuję pralki 513 548 738

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
z rodowodem 11 m-cy zadbany do 
ułożenia- 603 523 226

• Sprzedam Yorki, szczeniaki. Pie-
ski po małych rodzicach. Tel. 
513 157 299

• Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe; 665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam meble bieliźniarskie, wie-
szaki, manekiny. 600 249 194.

• Sprzedam piec gazowy do CO 
dwubiegowy „Junkers” dwuletni w 
bardzo dobrym stanie oraz biurko; 
519 375 032.

• Oflisy tartaczne na opał pocięte w 
klocki lub w całości do samodzielne-
go pocięcia. 514 740 538

• Sprzedam piłę stołową; 787 954 274

• Sprzedam piło trak  z posuwnym 
stołem do cięcia kloców z silnikiem 
8 KW, 91 39 21 828

• Sprzedam suknię ślubną, możliwość 
przymiarki, rozmiar 42. Atrakcyjna 
cena; 724 049 506

• Sprzedam wózek dziecięcy, kolor 
zielony. Stan bardzo dobry. Zapra-
szam! Kom. 724 049 506



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16 Nr 10 (1945)

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 dexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med dHA

Senomag

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

Polecamy również 

LEkI ZA GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

Toyota Nowogard MK
ul. 3-go Maja 27b,
72-200 Nowogard

e-mail: 002@toyota.pl
www.toyotanowogard.pl

Salon tel. 91 39 25 700, serwis tel. 91 39 25 702

Z okazji 
65 rocznicy zawarcia 

związku małżeńskiego
serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej 

pomyślności wielu Łask Bożych

dla marianny i Józefa 
Ciechanowskich

życzą dzieci z rodzinami
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYżóWkAkupon - 4.02

Litery z pól oznaczonych cyframi utworzą roz-
wiązanie – dokończenie przysłowia związanego z 
lutym. O lutym i św. Dorocie czytaj na str. 9.

Rozwiązania krzyżówki 28.01- ZIMA NIE PO-
PUSZCZA – nadesłali: Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Wiesław Borowik, Jan Nikicin, Edward Sy-
can, Danuta Śmigiel, Maria Gortat, Teresa Czar-
necka, Andrzej Leszczyński, Aneta Lewandow-
ska, Krystyna Wojtkiewicz, Ewa Stępnik, Ryszard 
Piątek, Teresa Januszonek, Halina Stefańska, Pela-
gia Feliksiak, Józef Górzyński, Regina Czarnow-
ska, Teresa Młynarska, Zbigniew Szeremeta, Ja-

dwiga Maknia, Tadeusz Salamon, Ewa Skowroń-
ska,  Teresa Krystkiewicz, Elżbieta Lewandowska, 
Krystyna Zawidzka.

Uwaga! Niestety nie wszyscy Czytelnicy pra-
widłowo rozwiązali krzyżówkę – ZImA NIE 
OdPUSZCZA, ZImA NIECH PUSZCZA. roz-
wiązania te nie brały udziału w losowaniu.

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
-  Teresa Januszonek z Nowogardu,
– Ewa Skowrońska z Nowogardu,
– Jan Nikicin z Włodzisławia,

Gratulujemy!

UPArTY
Uparty jak Syzyf 
/znam taki wypadek/
Zamiast głaz do góry,
Winduje swój zadek.

DYSkUSJE POLAkóW
Powiem ja tobie-kiep,
Odpowiesz cap, szubrawiec,
Dopowiem jeszcze wraży typ
Lub nawet szwarc charakter
A ty mi wdzięcznie – łotr,
Paskudna kreatura –
I tak my sobie gadu, gadu,
A wiek za wiekiem mija,
Skuwany szable na lemiesze,
I budujemy nowy dom,
A czerep nam rubaszny wciąż
Jak dymił, do dziś dymi – 
Ja ciebie, a ty mnie wywołasz
Na grząskiej mowy grunt,
Świat patrzy i pokpiwa,
A my tu sobie gadu, gadu,
Jakby niewiele się zmieniło –
Skąd u nas taki ducha hart,
Skąd u nas taka siła…
Sarmaci my? Lachowie my?
Czy też historia nas zmyśliła?

OSTrOżNY POLITYk
Pewien struś, na sam
Widok zwierzęcych niesnasek,
Zgodnie ze swą naturą
Chował głowę w piasek,
Spytany o przyczynę, odparł:
„Bracia mili!
Chowam łeb, byście mi go
Czasem nie rozbili”…

PrOGNOZY WYBrAŃCóW
W końcu się wszystko jakoś ułoży,
Nawet niesforna szyja w obroży.
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roZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

TELEFoNY

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

re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

rEGULArNA LINIA MI krO BU SO WA SErOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia METrO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGArDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

PrZEWóZ OSóB - rO MAN BIŃCZYk - Linia regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

„Powiedz dziecku, 
że jest dobre, że umie, 
że potrafi”. 

-J. Korczak

ZAPrOSZENIE

DYREKCJA 
I GRONO 

PEDAGOGICZNE
SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
NR 1 W NOWOGARDZIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 6

SErdECZNIE 
ZAPrASZAJĄ 

dZIECI 5 i 6-LETNIE 
WrAZ 

Z rOdZICAmI

NA drZWI 
OTWArTE SZKOŁY,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 

DNIA  10 LUTEGO 2011 r.-
OD GODZ. 17.00-18.30

Chętnie odpowiemy na 
wszelkie pytania dotyczące 
oferty szkoły, programu oraz 
zajęć dodatkowych.

W programie między innymi:
- zwiedzanie klasopracowni, 

sali komputerowej, sali gimna-
stycznej;

- zapoznanie z ofertą eduka-
cyjną szkoły;

- prezentacja zainteresowań i 
osiągnięć uczniów naszej szko-
ły;

- prezentacje multimedialne...
- zajęcia sportowe, plastycz-

ne, udzielania pierwszej pomo-
cy itp.
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 III KOLEJKA
05.02.2011                                                
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum    Osina      
11ºº   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  - Gimnazjum  Kliniska       
12ºº  Gimnazjum Nr 3 Nowogard -   Gimnazjum Nr 2 Goleniów       
13ºº  Gimnazjum Nr 4 Goleniów -    Gimnazjum Maszewo    

IV  KOLEJKA
05.03.2011
10ºº     Gimnazjum Nr 1 Goleniów - Gimnazjum  Kliniska         
11ºº    Gimnazjum  Osina -      Gimnazjum Maszewo 
12ºº    Gimnazjum Nr 3 Nowogard -   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
13ºº     Gimnazjum Nr 2 Goleniów  -     Gimnazjum Nr 4 Goleniów 

V   KOLEJKA 
19.03.2011
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów -  Gimnazjum Maszewo 
11ºº   Gimnazjum  Kliniska   -  Gimnazjum Nr 3 Nowogard  
12ºº   Gimnazjum Nr 1 Nowogard  - Gimnazjum Nr 4 Goleniów
13ºº  Gimnazjum  Osina - Gimnazjum Nr 2 Goleniów  

VI   KOLEJKA 
02.04.2011
10ºº    Gimnazjum Nr 1 Goleniów –  Gimnazjum Nr 3 Nowogard        
11ºº     Gimnazjum  Osina - Gimnazjum Nr 1 Nowogard  
12ºº    Gimnazjum  Kliniska   - Gimnazjum Nr 4 Goleniów                  
13ºº    Gimnazjum Maszewo  -   Gimnazjum Nr 2 Goleniów

VII KOLEJKA
16.04.2011
10ºº Gimnazjum Nr 1 Goleniów 
     - Gimnazjum Nr 2 Goleniów
11ºº Gimnazjum Nr 3 Nowogard  
     - Gimnazjum Nr 4 Goleniów
12ºº  Gimnazjum Maszewo  
     -   Gimnazjum Nr 1 Nowogard                
13ºº  Gimnazjum  Kliniska   
     - Gimnazjum  Osina

FINAŁ
30.04.2011
10ºº - Mecz o 7- 8 miejsce 
11ºº - Mecz o 5- 6 miejsce 
12ºº - Mecz o III m 

13ºº - FINAŁ
14¹º - Uroczyste 
zakończenie 
rozgrywek
 

IV EDYCJI POWIATOWEJ 
LIGI GIMNAZJALNEJ 
kOSZYkóWkI - MEMOrIAŁ 
ArTUrA DECA 

Wszystkie spotkania rozgrywane będą w Goleniowie na hali ZSP 
ul Niepodległości 1 przy basenie Fala

Finał Halowej Ligi 
Piłki Siatkowej LZS

W zakończonych meczach Halowej Lidze Piłki Siatkowej LZS padły na-
stępujące wyniki;

1) Czermnica  - Oldboys 3:1
2) Sikorski – ZK 3:0
Końcowa tabela halowej ligi piłki siatkowej LSZ przedstawia się następu-

jąco:
  
1) Czermnica  30 pkt, 27/7 sety,
2) Oldboys  24 23/10
3) Sikorski 17 20/15
4) ZK  16 17/20

Najlepszym atakującym okazał się Damian Pawlik z Czermnicy. Naj-
wszechstronniejszym Aleksander Wąsik z Oldboys. W/w otrzymali indywi-
dualne pamiątkowe statuetki. Wszystkie drużyny otrzymały puchary. 

Organizatorzy

LZS Sikorki - III miejsce w turnieju
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SkórOMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł
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Czytaj s. 4

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

reklamareklama

reklama

rozpoczęcie kursu FerYJNeGO 14.02.br. r. g. 16.00

Będzie nowy przetarg na szpital

a jednak można...

Burmistrz Nowogardu unieważnił przetarg na rozbudowę szpitala. W poprzednim podej-
ściu żaden z inwestorów nie był w stanie zaoferować wykonania tak szerokiego zakresu prac 
za kwotę, którą chciała zapłacić gmina. Tym razem kryteria przetargu mają być łagodniejsze.  

Czytaj s. 3

Pożar  
na klatce  
schodowej

Tak wygląda dzisiaj w środku budynek, 
w którym ma powstać nowy szpital

Wierzbięcin: 

Włączyli im 
światło na 
próbę...

ZUK 
ukarany

Przepadł 
im fundusz 
sołecki
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UWaGa WĘDkarZe
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie zaprasza człon-

ków Koła w Dniu 13.02.2011 w godzinach 09:30 na Zebranie Sprawoz-
dawcze Zarządu Koła. Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie na ul. Bohaterów Warszawy. 

Informacja Koła 
Jednocześnie zawiadamiamy wędkarzy, że obecnie obowiązuje całkowi-

ty zakaz budowy kładek i pomostów na jeziorze w Olchowie. Kładki nie-
legalnie wybudowane bez zezwolenia zostaną zlikwidowane. 

Zarząd 

NOWO OTWARTY
SkleP OGrODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165

Pożar na klatce schodowej
W godzinach wieczornych, przy ul. 700 Lecia w Nowogardzie (na wy-

sokości Netto), w jednej z klatek schodowych mieszkańcy zauważyli dym. 
Przybyła na miejsce straż pożarna stwierdziła, że wynikiem zadymienia było 
zwarcie w skrzynce elektrycznej. Interwencje prowadziły dwa zespoły jed-
nostki Straży Pożarnej z Nowogardu. 

MS

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

„Rodziny… są miejscem schronienia 
dla szukających bezpieczeństwa i szczęścia 
w naszej anonimowej cywilizacji masowej.”

Przemówienie w katedrze w Kolonii, 15.11.1980

„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”. 
-J. Korczak

ZaPrOSZeNIe
DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE

SZkOŁY PODSTaWOWeJ Nr 1 W NOWOGarDZIe
UL. WOJSKA POLSKIEGO 6

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DZIECI 5 i 6-LETNIE  
WRAZ Z RODZICAMI NA DRZWI OTWARTE SZKOŁY,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ DNIA  10 LUTEGO 2011 r.
-OD GODZ. 17.00-18.30

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty szkoły,  
programu oraz zajęć dodatkowych.

W programie między innymi:
- zwiedzanie klasopracowni, sali komputerowej, sali gimnastycznej;
- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły;
- prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów naszej szkoły;
- prezentacje multimedialne...
- zajęcia sportowe, plastyczne, udzielania pierwszej pomocy itp.

01.02 – Wtorek 
09: 00 – Kradzież z włamaniem 

do pomieszczenia gospodarcze-
go w miejscowości Węgorzyce. 
Sprawcy ukradli  środki ochro-
ny roślin oraz kosy spalinowe 
„STHIL”

11: 00 – Wypadek drogowy na 
drodze nr 106 w kierunku miej-
scowości Błotno. Kierujący samo-
chodem VW Golf nie panując nad 
pojazdem uderzył w przydrożne 
drzewo. W wyniku zderzenia jadą-
cy pasażerowie odnieśli obrażenia 
kręgosłupa i głowy, po czym zosta-
li odtransportowani na leczenie do 
szpitala w Szczecinie.

12: 00 – Ochrona sklepu Bie-
dronka przy  ul. Warszawskiej za-
trzymała i następnie przekazała 
policji mężczyznę, który ukradł 2 
batony o wartości 3, 50 zł. Sprawca 
zastał ukarany mandatem karnym. 

13: 25 – Zgłoszenie mieszkań-
ców ul. Leśnej o swobodnie bie-
gających psach, które atakowały 
przechodniów. W wyniku działań 
policji ustalono właścicieli, którzy 
zostaną pociągnięci do odpowie-
dzialności za to wykroczenie 

14: 00 – Włamanie do budynku 
betoniarni w miejscowości Długo-
łęka. Sprawcy ukradli przewody 
elektryczne.

16: 00 – W miejscowości Czerm-
nica policjanci zatrzymali nie-
trzeźwego rowerzystę, który miał 
w wydychanym powietrzu 0, 74 
promila alkoholu.  

03.02 – Czwartek 
 08: 15 - Policjanci zatrzyma-

li nieletniego Mateusza M. poszu-
kiwanego przez policję celem do-
prowadzenia do Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Wło-
cławku. 

15: 50 – Policjanci KP Nowo-
gard zatrzymali do kontroli drogo-
wej motorowerzystę na ul. Ponia-

towskiego, który posiadał aktywny 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. 

04.02 – Piątek 
14: 40 – Kolizja drogowa w No-

wogardzie na ul. 3 Maja, gdzie 
uczestniczyły dwa pojazdy Merce-
des – Opel. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem karnym.]

15: 00 - Kolizja drogowa na te-
renie Nowogardu, gdzie uczestni-
czyły dwa pojazdy Ford – Merce-
des Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem karnym. 

18: 20 – Ochrona sklepu Bie-
dronka z ul. Boh. Warszawy za-
trzymała a następnie przekazała 
policji sprawcę nieletniego, który 
ukradł artykuły spożywcze. Spra-
wa zostanie skierowana do Sądu 
dla Nieletnich 

05.02 – Niedziela 
00: 20 – Stróż pilnujący budo-

wy obwodnicy Nowogardu węzła 
Świerczewo zgłosił kradzież drabi-
ny aluminiowej dwu przęsłowej 4 
metrowej 

13: 25 – Kolizja drogowa na ul. 
Bohaterów Warszawy w Nowogar-
dzie, gdzie uczestniczyły dwa po-
jazdy Renault – VW Golf. Sprawca 
kolizji został ukarany mandatem 
karnym. 

06.02 – Poniedziałek 
03: 00 – Nieznany  mężczyzna 

dokonał uszkodzenia poprzez wy-
bicie szyby w pojeździe m-ki Audi 
80. W wyniku przeprowadzonych 
działań policji sprawcę ustalono i 
zatrzymano do wyjaśnienia. 

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077
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reklama

SPRZEDAM 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

wózek akumulatorowy 
widłowy 

nośność 2t z prostownikiem

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

Przetarg na szpital unieważniony

a jednak można...
Burmistrz Nowogardu unieważnił przetarg na rozbudowę szpitala. W poprzednim podejściu żaden z inwestorów nie był w stanie zaofero-
wać wykonania tak szerokiego zakresu prac za kwotę, którą chciała zapłacić gmina. Tym razem kryteria przetargu mają być łagodniejsze.  

Pierwszy przetarg na rozbudowę 
szpitala został ogłoszony na począt-
ku listopada ubiegłego roku. Koperty 
z ofertami otwarto w dniu 17 stycz-
nia roku bieżącego. Okazało się, że 
najtańsza z nich, opiewająca na 22 
mln 876 tys. złotych, przekracza o  
ponad 3 mln 376 tys. złotych możli-
wości gminy. Od tego momentu wła-
dze miasta nabrały wody w usta. 

Przed otwarciem ofert specjaliści 
zwracali uwagę na fakt,  że niektó-
re kryteria przetargu są zbyt wygó-
rowane i nie mają wpływu ani na ja-
kość wykonywanej inwestycji ani na 
przyszłe funkcjonowanie placówki. 
Jednocześnie twierdzono, że za kwo-
tę 19,5 mln wykonania tak szerokie-
go zakresu robót nie podejmie się 
żadna firma w Polsce. Przewidywa-
nia te, które z odwagą zaprezentował 
na swoich łamach Dziennik Nowo-
gardzki, stały się faktem. 

Po przetargowym fiasku, gmina 
miała dwa wyjścia. Albo ogłosić ko-
lejny przetarg, albo zwiększyć bu-
dżet na inwestycję o 3 mln złotych. 
Wybrano wariant pierwszy, o który 
m.in. wnioskowali na ostatniej se-
sji Rady Miejskiej radni klubu Pra-
wica.  Zgodnie z nim, jak zapowie-
dział na ostatniej konferencji praso-
wej burmistrz Czapla, kryteria prze-
targu zostaną złagodzone. Przede 
wszystkim skrócony zostanie czas 
realizacji inwestycji z  3 lat do 2 lat. 
Z projektu zniknie  także budowa 
lądowiska dla helikopterów, które 
miało kosztować 1 mln 600 tys. zło-
tych. Zmienią się także oczekiwania 
co do doświadczenia inwestorów. 
Teraz w przetargu będą mogły wy-
startować firmy, które  wykonały  co 
najmniej jedną inwestycję o warto-
ści 10 mln złotych na  budynku uży-
teczności publicznej. Wcześniej ofe-

renci musieli wykazać się doświad-
czeniem w co najmniej dwóch in-
westycjach, których przedmiotem 
była budowa lub przebudowa bu-
dynku szpitala. To kryterium wy-
kluczyło możliwość startowania w 
przetargu firm z woj. zachodniopo-
morskiego, o miejscowych już nie 
wspominając. 

W ramach nowego przetargu, 
który ma być ogłoszony na dniach 
wprowadzono także tzw. „licyta-
cję elektroniczną w dół”. Po otwar-

ciu ofert, wszystkie z nich trafią na 
specjalną stronę internetową, za po-
mocą której oferenci będą licytować 
się pomiędzy sobą. Ten, który wygra 
aukcję, ostatecznie zwycięży w prze-
targu. Licytacja ma trwać dokładnie 
dobę od momentu otwarcia kopert. 
Taką formę rozstrzygania przetar-
gów dopuszcza prawo o zamówie-
niach publicznych. 

Marcin Simiński

Konferencja prasowa 
w Ratuszu

W piątek, 4 lutego, odbyła się konferencja prasowa z udziałem burmi-
strza Nowogardu, Roberta Czapli i jego zastępcy Damiana Simińskiego.  

Podczas spotkania z prasą poruszono wiele tematów.  Większość z nich 
odnosiła się do wydarzeń i podjętych uchwał podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, o których już Państwa informowaliśmy na swoich łamach. 

Nowe fakty, będziemy opisywać na bieżąco w kolejnych artykułach.
MS

motorowodne mistrzostwa Świata 

W lipcu jezioro 
ożyje...

Wydawało się, że temat Motorowodnych Mistrzostw Świata Formuła 
500 w Nowogardzie, upadł ostatecznie. Na ostatniej sesji rady miejskiej, 
trudno było bowiem usłyszeć głosy poparcia dla organizacji tej imprezy. 
Mimo to, klub koalicyjny PSL-SLD przyjął stanowisko, że impreza po-
winna się odbyć. 

Wątpliwości co do organizacji mi-
strzostw w Nowogardzie podczas se-
sji wygłaszał także sam burmistrz R. 
Czapla. Zwracał uwagę, że impreza 
ta wymaga dużo większego zaanga-
żowania miasta w jej przygotowanie 
niż np. w przypadku zawodów mo-
tocrosowych. Miasto musi nie tyl-
ko przygotować do przeprowadze-
nia wyścigów akwen pod względem 
technicznym, ale także zapewnić za-
plecze hotelowo- gastronomiczne 
dla uczestników zawodów. Wszyst-
ko wskazywało na to, że impreza, 
bez wyraźnej aprobaty radnych, zo-
stanie odwołana. Radni koalicyjni 
w swoim gronie podjęli jednak inną 
decyzję. Chcą by burmistrz wpisał 
mistrzostwa w tegoroczny kalen-
darz imprez. -Idziemy tą drogą, aby 
mistrzostwa jednak zorganizować – 
powiedział redakcji DN, Burmistrz 
Nowogardu. 

Wniosek o organizację imprezy 
złożył jeszcze poprzedni burmistrz 

Kazimierz Ziemba. Przychyliła się 
do niego Światowa Federacja Moto-
rowodna. Impreza, która odbędzie 
się w połowie lipca, ma potrwać trzy 
dni. Kosztować będzie 100 tys. zł. 
Większość tej kwoty zapłaci miasto. 

Marcin Simiński
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Wierzbięcin  

Włączyli im światło na próbę...

ZUK ukarany
W sprawozdaniu z działalności Burmistrza przedstawionym na Sesji Rady 

czytamy: „W związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy z 
wydziałem Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  
z dnia 17 maja 2010 roku dotyczącej „Usługi wywozu odpadów pochodzą-
cych z gospodarstw domowych” wezwałem Zakład Usług Komunalnych  sp. 
z o.o. do zapłaty kwoty 31 591,32 złote w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wezwania”. 

LMM

Zgodnie z zapowiedzią w piątek 
4 lutego w Szkole Podstawowej w 
Wierzbięcine odbyło się spotkanie 
mieszkańców z władzami miasta, 
którego głównym tematem było 
oświetlenie jednego z tamtejszych 
osiedli. Na razie nie ma jednak 
perspektyw na to, by lampy zaczę-
ły świecić. 

Spotkanie trwało ponad godzinę. 
Wzięło w nim udział kilkudziesię-
ciu  mieszkańców wsi. Z zaproszenia 
do udziału w zebraniu nie skorzystał  
burmistrz Robert Czapla, który jak 
nam powiedział miał w tym dniu od  
dwóch tygodni zaplanowany wyjazd. 
W zastępstwie przysłał wiceburmi-
strza  Damiana Simińskiego, któremu 
towarzyszył Tadeusz Fiejdasz – kie-
rownik wydziału gospodarki komu-
nalnej i ochrony środowiska. Na po-

czątku spotkania mieszkańcy Wierz-
bięcina złożyli na ręce  wiceburmistrza 
petycję, pod którą podpisało się pra-
wie 200 osób. Domagają  się w niej, aby 
gmina włączyła im latarnie na osie-
dlu przynajmniej w godzinach wie-
czornych i rannych. Dla wzmocnienia 
swojej prośby, opisali sytuację, która 
miała miejsce kilkanaście dni temu. 
Wezwana karetka krążyła w ciemno-
ściach, zanim jej załoga znalazła oso-
bę chorą na serce. Latarnie nie świę-
cą od 8 lat. I nikt może do tej pory by 
się o to nie upominał, żeby nie fakt, że 
przed wyborami ówczesny burmistrz 
światło polecił włączyć na wniosek 
również byłego już radnego Jana Mu-
larczyka. Szczęście mieszkańców nie 
trwało jednak długo. Po wyborach la-
tarnie znów przestały świecić. Zostały 
odłączone przez firmę energetyczną. 

Mieszkańcy licznie przybyli na zebranie

Petycje w sprawie oświetlenia przyjął  wiceburmistrz D. Simiński

- Poprzednia władza stała na stanowi-
sku, że oświetlenie osiedli nie należy do 
zadań własnych gminy – mówił T. Fiej-
dasz. Dzwoniła do mnie prezes spół-
dzielni Radosław, która mówiła, że nie 
chce być gorsza od Wierzbięcina i pyta-
ła czy jej oświetlenie gmina też przej-
mie. W podobnym tonie wypowiadał 
się przedstawiciel spółdzielni Cisy. 

Władze próbował tłumaczyć rów-
nież radny Mieczysław Laskowski, 
twierdząc, że gmina jest jak gospo-
darstwo domowe i też musi oszczę-
dzać. 

Ludzie nie chcieli jednak słuchać 
tych tłumaczeń. W swojej petycji 
przypominają, że spółdzielnia jest 
właścicielem osiedla tylko w szcząt-
kowej formie – jeden blok. Reszta 
mieszkań jest wykupiona na wła-
sność. 

- To nie jest miasto. My jesteśmy 
naprawdę biedni – mówiła pani 
Grubenau, jedna z mieszkanek 
Wierzbięcina. Przed wyborami za-
klejacie nas plakatami, zarzucacie 
ulotkami. Idziemy na wybory, bo my-
ślimy, że coś się zmieni. Okazuje się, 
że nie się nie zmienia oprócz nazwisk. 
Niech wszyscy widzą dzisiaj jak wła-
dza działa. 

- Do mnie argument władzy w 
ogóle nie przemawia. Spółdzielnie w 
mieście mają dużo większe możliwo-
ści generowania zysków. Są bogatsze 
od wiejskich i nie można robić takich 
porównań. Ludziom w Wierzbięcinie 
to oświetlenie się po prostu należy – 
podkreślał Marcin Nieradka, radny 
klubu Prawica

- Tak mała spółdzielnia, jak na-
sza nie jest w stanie tego utrzymać. 
Kiedyś przejmowaliśmy majątek od 
Skarbu Państwa i nie wiedzieliśmy 
jaki kłopot bierzemy sobie na głowę 
– potwierdzał słowa radnego,  Jerzy 
Przybyłek, prezes Spółdzielni Zgoda 
w Wierzbięcinie. - Jeśli będzie wola 
gminy, żeby to przejąć, nie widzę żad-
nych przeszkód. 

Wszystko wskazuje jednak na 
to, że na razie nie ma woli ze stro-
ny władzy co do przejęcia  kosztów 
związanych z oświetleniem osiedla 
w Wierzbięcinie. Ostateczną decy-
zję w tej sprawie będzie musiał jed-
nak podjąć burmistrz Robert Cza-
pla. Mieszkańcy zapewniają, że tym 
razem sprawy nie pozostawią samej 
sobie. 

Marcin Simiński

Poloneza czas ocenić
W piątek, 4 lutego, odbył się XIII turniej poloneza studniówkowego o Pu-

char Burmistrza Nowogardu. Tym razem do rywalizacji tanecznej stanęły 4 
drużyny z 3 szkół: klasa C i B z ILO oraz klasy z II LO i ZSO. W jury, które 
oceniało występy tegorocznych maturzystów,  obok burmistrza Nowogardu 
oraz kierownika miejskiego Wydziału Edukacji, zasiedli instruktorzy z NDK 
– Barbara Źróbek i Agata Kubiak. Występy były oceniane dość surowo. Juro-
rzy zwracali uwagę na zły dobór obuwia przez tancerzy, a także brak utrzy-
mania odpowiedniego rytmu. 

Puchar Burmistrza ostatecznie zdobyła grupa z II LO. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i pamiątkowe zdjęcia. 

MS
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Przepadł im  
fundusz sołecki

Pięć nowogardzkich sołectw nie otrzyma w tym roku dotacji. 
Zawinili sołtysi, którzy do 30 września ubiegłego roku powinni zorgani-

zować wiejskie zebrania i podjąć na nich uchwały dotyczące wydatkowania 
pieniędzy. Formalności nie dopełnili sołtysi pięciu wsi. Najwięcej stracił 
Wierzbięcin – 15 tys. 905 zł. Później kolejno: Miętno – 9 tys. 989 zł., Grabin 
– 7 tys. 974 zł., Brzozowo – 5 tys. 980 zł., Sąpolnica – 5 tys. 959 zł. Reszta 
sołectw fundusze otrzyma.  

ms

konkurs na logo OIG

Wybrali po raz drugi

Logo autorstwa Dominika Tom-
czyka z Nowogardu, będzie osta-
tecznie wizytówką graficzną Ob-
szaru Intensywnego Gospodaro-
wania (OIG). Tak zadecydowała 
komisja konkursowa, po tym jak 
z I nagrody zrezygnował Marcin 
Płusa z Osiny w związku z podej-
rzeniem o plagiat. 

Konkurs na logo OIG został ogło-
szony w ubiegłym roku przez gminy 
Osina, Płoty i Nowogard. Zaintere-
sowanie było dość duże. Nadesłano 
35 prac. Komisja konkursowa uzna-
ła, że najlepszą grafikę przygotował 

Marcin Płusa z Osiny. Nagrody roz-
dano w dniu 5 listopada ubiegłego 
roku. Szybko wyszło jednak na jaw, 
że zwycięskie logo jest łudząco po-
dobne do znaku firmowego, którym 
posługują się  Polskie Koleje Mazo-
wieckie. Pisaliśmy o tym w poło-
wie stycznia. W związku z podejrze-
niami o dokonanie plagiatu laureat 
pierwszego miejsca zrzekł się nagro-
dy w wysokości 1 tys. złotych. 

Początkowo nie wiadomo było co 
dalej z konkursem. Ostatecznie ko-
misja zebrała się raz jeszcze i zdecy-
dowała, że pierwszą nagrodę przy-
zna Dominikowi Tomczykowi, któ-
ry wcześniej zajął drugie miejsce. 
Tym samym, to właśnie logo miesz-
kańca Nowogardu będzie znakiem 
rozpoznawczym OIG.  

Marcin Simiński

Jaka może być  
kultura nowogardzka?

Kolejny rok przynajmniej pod kil-
koma względami jest szczególny. 
Bezdyskusyjnym jest, że jest to rok 
otwierający drugą dekadę XXI wie-
ku. Wprawdzie minęło już pierwsze 
dwudziestolecie wciąż trwającego 
procesu przekształcania się mode-
lu naszej państwowości, jednak do-
piero, gdy wykrystalizuje się jakaś 
stabilna tendencja kształtowania się 
naszej kultury – wówczas będziemy 
mogli przyjąć, że pewien etap tego 
ciągłego procesu zamknął się!

Jako społeczność jesteśmy nadal 
rozczłonkowani i to pod wieloma 
względami. Jakże często młodzi lu-

dzie zachowują się wprost prowoka-
cyjnie,  jakby chcieli zakomuniko-
wać, że im (młodzieży) nawet do be-
tlejemskiej stajenki nie jest po dro-
dze ani z „gówniarzami”, a tym bar-
dziej z „wapniakami”. Nie chciałbym 
tego generalizować, ponadto kon-
flikty pokoleniowe są odwieczne, 
ale…

Ale za co dzisiejsza młodzież ma 
szanować pokolenie swoich rodzi-
ców czy dziadków? Szkoły do mak-
simum ograniczyły realizację celów 
wychowawczych. Jakże często sce-
dowały je na barki nie zawsze wła-
ściwie przygotowanych merytorycz-

nie katechetów. Brak spójnego, i do-
stosowanego do realiów współcze-
snych, zestawu życiowych drogo-
wskazów doprowadził, i nadal pro-
wadzi, do wielu nieprawidłowości!

A rodzice? Jedni w pogoni za pie-
niądzem, nie mając czasu na wycho-
wywanie swych dzieci, zostawiają je 
pod opieką mało wydolnych wycho-
wawczo (lub wcale) dziadków, albo 
innych członków rodziny. Inni czasu 
mają aż za wiele, ale… Gdzie tu jest 
wychowanie w rodzinie?

Ale istnieją też inne podziały spo-
łeczne. Nawet WOŚP potrafi nas 
dzielić. Polem rozgrywki emocjo-
nalnej staje się nasz szpital! W dal-
szym ciągu funkcjonuje też myślenie 
o odrębności kultury w mieście i na 
wsi, co moim skromnym zdaniem 
nie ma już pełnego uzasadnienia na-
wet w zakresie rozrywki. Najwyższy 
czas zacząć myśleć kategoriami ca-
łej gminy. Folklor, a jak kto woli „lu-
dowizna”, ma swych zwolenników i 
przeciwników zarówno na wsi, jak i 
w mieście. Ponadto…

Jeśli już pierwszego dnia kalen-
darzowej zimy spora część nowo-
gardzian (w całej gminie) miała jej 
dość, to należałoby jednak zastano-
wić się nad aktualnym całokształ-
tem naszej kultury. Mam wrażenie, 
że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy 
w pełni sprawy z tego, że nawet spo-
sób obywatelskiego narzekania na 
niedogodności związane z zimową 
aurą, też mieści się w tym zakresie.

Nie chodzi mi jedynie o zaistnia-
ły zimą bałągan na chodnikach, uli-
cach czy parkingach, bo choć też do-
świadczam tych niedogodności, to 
przecież wiem, że w pełni nie da się 
ich wyeliminować – wszak zima ma 
swoje prawa. Szereg łagodnych zim 
odzwyczaił nas już od skutecznego 
bronienia się przed jej skutkami, ale 
czy fakt ten zwalnia kogokolwiek od 
pełnego zaangażowania się w celu 
ich zminimalizowania?

Ciągły niedostatek skutecznej for-
my doraźnego tworzenia obywatel-
skich grup potrafiących przynieść 
pomoc bliźniemu w obliczu jakiej-
kolwiek anomalii wskazuje na po-
trzebę zmiany myślenia w tym za-
kresie. Wzorcem do powielania 
mogłyby być poczynienia (jeszcze!) 
ochotniczych hufców straży pożar-
nej. Niestety, takich ochotników jest 
coraz mniej.

Czy zatem upowszechnienie po-
dobnego sposobu reagowania na cu-
dze nieszczęście, kłopoty, jest jeszcze 
możliwe, gdy wszechwładnie panu-
jąca nam pochwała indywidualiza-
cji – karykaturalna wprost, bo pro-
wadząca do zawłaszczania, a wyni-
kająca między innymi z przesadnej 
wiary w prywatyzację, także mani-
pulacji tym niby wolnym rynkiem 
– wciąż niweczy takie zamierzenia?

Uważam, że okres odreagowywa-
nia po epoce usilnych prób skolekty-
wizowania, a jak wielu jeszcze mówi: 
„ukołchozowienia”, wszystkich ze 
wszystkim, był już i tak zbyt długi, 
że od zaraz należy zawracać w rejo-
ny tzw. złotego środka!

Dla każdego, kto zgodzi się z po-
wyższym tokiem rozumowania 
musi być oczywiste, że to zawraca-
nie należałoby zaczynać od edukacji 
najmłodszych, aby stopniowo ogar-
niać całe społeczeństwo! Uważam 
też, że ścisłe połączenie oświaty z 
kulturą nie byłoby (jak mówią nie-
którzy) powrotem do czasów PRL-u, 
ale powrotem do optymalnego ogar-
nięcia wszelkich problemów zwią-
zanych z kształtowaniem prawidło-
wo funkcjonującego społeczeństwa 
obywatelskiego!

Wprawdzie nowogardzka gmina 
nie należy do tych, które mogłyby 
same wpłynąć na decyzje polityczne 
na szczeblu ogólnopolskim, ale jak 
głosi porzekadło: ziarnko do ziarn-
ka, a…

Lech Jurek
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

MISTRZOSTWA POWIATU  
W PIŁCE SIATKOWEJ

1 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej chłopców. Udział wzięły reprezen-
tacje z:

- I LO w Nowogardzie,
- ZSO w Nowogardzie,
- ZSP w Nowogardzie,
- ZSP w Goleniowie,
- ZSZ w Goleniowie,
- ZSP w Maszewie.
Po zaciętych rozgrywkach nasza drużyna zajęła drugie miejsce. 
Skład drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-

szica w Nowogardzie:
Rafał Kuriata
Norbert Kuriata
Adam Milewski
Jakub Afeltowicz
Michała Łapa,
Piotr Grzelak
Wojciech Skoneczny
Trenerem naszej drużyny jest Pan Marcin Wolny. 
GRATULUJEMY!!!

TROCHĘ POEZJI 
                       XXX 

Dlaczego ja tak bardzo chciałam twoją być?
Dlaczego nie ktoś inny?
Dlaczego ja teraz cierpieć muszę?
Czy ty już nigdy nie pokochasz mnie?
Tak bardzo chciałam ci powiedzieć 
Że kocham cię
Że tęsknię 
Kiedy nie wiedzę cię                  
Powiedz czym jest miłość
Może ja nie dorosłam żeby kochać dziś?
Co takiego zrobiłam że ty nie dajesz mi szansy
Powiedz mi
Kiedy zamykam oczy 
Mam wrażenie że jesteś obok mnie
Że uśmiechasz się 
Tak bardzo bym chciała żebyś zobaczył mnie 
Bo ja naprawdę kocham cię!

Karolina Salamon

NA SŁODKO
CIaSTeCZka kOkOSOWe Z ODrOBINĄ mIODU

Składniki -10 ciastek: 
 1 i 1/4 szklanki (310 ml) mleka,  
 1 i 1/4 łyżeczki miodu, 
 3 szklanki (230 g) wiórków kokosowych, 
 1/2 szklanki (125 g) cukru, 
 1/2 szklanki (70 g) mąki, 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia,  
 2 duże jajka, dobrze roztrzepane. 

Przygotowanie: 
Piekarnik nagrzać do 200 stopni. Wgłębienia w formie do muffinów wy-

łożyć papierowymi papilotkami. Zagotować mleko z miodem, odstawić z 
ognia. Wymieszać wiórki kokosowe, cukier, mąkę i proszek do pieczenia. 
Powoli wlać mleko i wymieszać. Dodać roztrzepane jajka i mieszać aż skład-
niki dobrze się połączą. Masą napełnić papilotki, dbając aby masa za każ-
dym razem była dokładnie wymieszana. Piec na złoty kolor przez około 25 
- 30 minut. 

ŚNIeGOWe kUleCZkI 
Składniki - około 45 - 50 sztuk:

 250 g masła, 
 100 g (2/3 szklanki) cukru pudru, 
 1 łyżeczka olejku pomarańczowego, 
 110 g (1 szklanka) drobno posiekanych orzechów włoskich,
 6 łyżeczek drobno startej skórki z pomarańczy, 
 375 g (2 i 1/2 szklanki) przesianej mąki, 
 cukier puder po obtoczenia ciasteczek. 

Przygotowanie:
Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Mikserem ubijać masło z cukrem pu-

drem aż będzie puszyste i kremowe, przez około 10 - 15 minut. Wymieszać 
z olejkiem, orzechami, skórką pomarańczową i mąką na jednolitą masę. 
Zlepiać po 2 łyżeczki ciasta formując kulki, odrobinkę je spłaszczać, a na-
stępnie układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec przez 12 - 
15 minut lub do czasu aż uzyskają lekko złoty kolor. Studzić przez 5 minut, 
następnie obtoczyć w cukrze pudrze. 

SMACZNEGO!!!

Z okazji zbliżających się  
Walentynek 

życzymy 
wszystkim zakochanym 

(i nie tylko) wiele radości, 
samych słonecznych dni 

i oczywiście dużo, dużo miłości!!!

REDAKCJA „WBREW”
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SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW „Tęczak” w Nowo-

gardzie informuje członków Koła, że dnia 20 lutego 2011 r.  
o godz. 10.00 (niedziela) odbędzie się zebranie sprawozdaw-
cze Zarządu Koła za rok 2010.

Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum Przedsię-
biorczości przy ul. Woj. Polskiego.

Zapraszamy - 
Prezes Koła Tęczak Z. Heland

Znalazłam pieska  
Husky w okolicach  

Żabowa. 
Właściciela proszę  

o kontakt. 693 389 973

Wykonam 
usługi hydrauliczne oraz 
budowlane, czyszczenie 

kanalizacji, gaz z uprawnieniami 
tel. 504 517 117

Wynajmę kawalerkę
od 1 marca

Cena 650 zł + opłaty
(prąd i gaz)

tel. 601 162 545

Znalazłam pieska 
maści brązowej, mały kundelek 

przypominający jamnika  
szorstkowłosego z obrożą i chipem. 
Właściciela proszę o kontakt 

tel. 513 260 599.  
Posacka Karolina

Sprzedam sklep 
w kikorzach
604 584 320

WEEKEND  
WALENTYNKOWY

PIĄTEK 11.02
DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

(wstęp wolny)
SOBOTA 12.02

KONCERT ZESPOŁU DON’T 
STOP THE QUEEN
Cena biletu 17 zł/os.

INFORMACJI  W LOKALU  
lub pod tel. 91 39 22 424

1% dla mateuszka!
Mateusz ma 11 lat i uczęszcza do IV 

klasy szkoły podstawowej. Na co dzień 
jest pełnym życia i radości chłopcem 
lubiącym się uczyć i poznawać no-
wych ludzi.

Życie Mateuszka to walka o każdy 
dzień. Urodził się z wadą genetyczną 
(chromosomową) SRS- zespół SIlver 
- Russel charakteryzującym się reflu-
xem żołądkowo- przełykowym GERD, 
złą pracą jelit, problemami z wchłania-
niem jak i wypróżnianiem się, proble-
mem z sercem i z pęcherzem moczo-
wym. Cierpi na niedobór masy ciała, 
alergię oraz astmę. Dodatkowo Mate-
uszek cierpi na wiotkość wielostawo-
wą, złe napięcie mięśniowe, koślawość kolan i stóp, skoliozę oraz niedoro-
zwój mięśni. Niedawno także wykryto u niego przepuklinę przełyku, której 
leczenie nie przynosi rezultatu Mateuszek ma problemy z poruszaniem się 
przez co porusza się na wózku inwalidzkim. 

Ulgę i w miarę normalne funkcjonowanie może zapewnić jedynie kosz-
towna rehabilitacja, dlatego też prosimy o pomoc. 

PRZEKAŻ 1 % SWOJEGO PODATKU
„bo i Ty możesz uczynić świat Mateuszka bardziej kolorowym.”

Tylko dodanie tej informacji, gwarantuje, że pieniądze trafią na lecze-
nie i rehabilitację Mateusza: 

Lang Mateusz (3384)
Aby wspomóc leczenie Mateuszka można wpłacać pieniądze na konto 
Fundacja Dzieciom “Zdążyć z pomocą” 
nr konta: *PKO BP XV/O Warszawa 
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
*tytułem: / darowizna na leczenie i rehabilitację /*Lang Mateusz* 
lub na konto rodziców: 
Anna Marcin Lang 
PKO BP SA I/O Szczecin 
21 1020 4795 0000 9602 0100 7947 
do wpłat i przelewów z zagranicy: 
numer rachunku: PL21 1020 4795 0000 9602 0100 7947 
Kod SWIFT: BPKOPLPW 
tytułem: / darowizna na leczenie i rehabilitację /*Lang Mateusz
więcej informacji: http://www.mateusz.szczecinianki.pl/

reklama reklama

Z wizytą w drukarni
W piątek 4 lutego mieliśmy przyjemność gościć w naszych progach 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z wychowawczynią panią Ewą Żylak. 
Dociekliwi goście obserwowali pracę  maszyny drukarskiej oraz zobaczyli 

jak gazeta rodzi się w komputerze. Na pamiątkę otrzymali odbitki frontowej 
strony Dziennika Nowogardzkiego.

Red, foto Mirosław Purul
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• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulic-
kiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowo-
gardu 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym re-
moncie ze względu na osobę niepełnospraw-
ną zamienię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku wolno-
stojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; 
I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 
91 39 26 528; 667 926 528

• kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
- okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, J. 
Pawła II, tel. 605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
125 m przy ulicy 5-go marca 13 (centrum 
miasta) 667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, 
cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w cen-
trum miasta. Tel: 510 026 866, po godz. 18:00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I pię-
tro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 
17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po re-
moncie, doskonała lokalizacja, spokojna oko-
lica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgodnie-
nia” tel: 604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 2, warunki 
zabudowy. Cena 50 000’ 694 521 787

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogar-
dzie; 606 399 633

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY 
W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAW-
SKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 
691125617.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Karsku, pow. 3800 m2, tel 663 026 093 po 
17.00

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościo-
we, Nowogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogar-
du. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiejskiej, No-
wogard, 604 284 597

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w 
Nowogardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie mniej-
sze. Dojazd z obu stron. kontakt 605 
315 304.

• Dom do wynajęcia kikorze 120 m2; 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, 
Nowogard; 604 284 597

• Wynajmę lokal pod działalność gospodarczą 
80 m2; 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum 
miasta; 601 090 079

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 ar i 41 a; 
600 791 675

• Wynajmę lub sprzedam pomieszczenie 39 
m2 z działką- 505 661 342

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 
91 39 21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, 
sprzedam,   cena 185.400,- zł, tel.  
91-3910010, 607607814

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 
na ul. Zamkowej własność wyodrębniona, 
akt notarialny. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w Centrum 
661 969 006.

• Sprzedam działkę rzemieślniczą o pow. 
0,58 ha w Nowogardzie przy ul. Asnyka Tel. 
601 595 069 lub 661 390 433

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe- 77 m2 ul. 
Boh, warszawy, 2950 zł/m2 Tel. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 Niski czynsz 
podwyższony standard. 604 441 609

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów 
nad jeziorem w Nowogardzie, cena 60  000. 
Do uzgodnienia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w cen-
trum Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na 
poddaszu) w Centrum Nowogardu, niski 
czynsz, ogrzewanie własne- gazowe, zabu-
dowa kuchenna w cenie, po remoncie. Tel. 
783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,8m2 
lub zamienię na 2 pokoje. Te. 604 161 169

• Odstąpię mieszkanie przy Bankowej 
519 614 973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży 
ogród, duża piwnica w Nowogardzie. Cena 
120 000; Tel. 91 39 26 497; 669 060 656

• Wynajmę lokal handlowy w Centrum 53 m2. 
Cena 1 000. Tel. 603 118 286.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własno-

ściowe o pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. 
Cena 125 000, Tel 513 153 646

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w blo-
ku w Osowie, Tel 508 964 401

• Działka budowlana Wojcieszyn, 650 
m2 661 562 134

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe. Tel. 
509 608 794

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, dobra 
lokalizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwesty-
cję lub działki budowlane 500 m pod Gole-
niowem. 606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Goleniowie. 
606 381 350

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-
ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebr-
ny metalik, przeb. 136900 km, 08/2006, 
książka serwisowa (serwisowany w aSO 
Opel kozłowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, filtry, 
klocki hamulcowe, opony zimowe. Zadba-
ny po dużym przeglądzie. Cena 41 500 zł. 
Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 2- 
795 911 886.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 
TDI, 664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam Tico rocznik 2001 poj. 796 cm3 
przebieg 88  000 km przegląd do 09.2011 r. 
drugi właściciel, karta pojazdu. Tel. 506-184-
436

• Sprzedam tanio Daewoo Nexia GLX zareje-
strowany, gaz, stan dobry; 602 797 340.

• Sprzedam Seat Ibiza poj. 900, rok prod. 1996, 
cena 900 zł, Tel. 602 348 926

• Sprzedam AUDI 80 B3 poj. 1,8 benzyna rok. 
Prod. 1990 cena 2900. Tel 602 348 926

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 50 140.

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam kombajn Bizon 56 m w bardzo 
dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 
660 229 504

• Sprzedam mieszankę. 600 345 068.

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej 
pasieki- rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż 
i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. www.zespolacord.pl. Tel. 
501 383 380.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (Windows, linux), 
konserwacja pracowni szkolnych. Faktury 
VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Ta-
nio, szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
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Legalna praca 
w Niemczech 

(Hamburg) 
„Dom Spokojnej Starości” 

od dnia 1.05.2011 
zatrudni legalnie 

pielęgniarki i salowe 
do obsługi osób słabszych. 
Podstawa języka niemieckiego 

więcej informacji  
pod numerem kontaktowym 

00 49 157 795 225 27

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

ENTER LAPTOP
 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGARD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEL. 795 648 748

i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, 
stropów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne remonty 
łazienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlo-
wanie, malowanie. 662 678 895

• korepetycje z języka niemieckiego- 
665 541 960

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i 
okien, tynki gipsowe, glazura, terakota, szyb-
ko tanio i solidnie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- 
ostrzenie noży, naprawa zamków drzwio-
wych itp. Kontakt: 697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i pPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Ścianki regipsowe, podwieszanie sufitu, 
montaż paneli, malowanie, szpachlowanie. 
789 146 025

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 39 72 575

• MEBLE NA WYMIAR. Tanio i solidnie, Tel 
697 786 967

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Chwilówki natychmiast! Nawet dla osób z za-
jęciem komorniczym! Te. 512 196 106.

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; 
naprawa zawieszeń układów hamulcowych 
wymiany silników, ustawianie zbieżności, ka-
sowanie błędów. 667 819 934.

PraCa

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch 
języków obcych szuka pracy opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, 
wpisowe 0 zł wysokie rabaty i prezenty, 
506 171 732; 604 189 118

• Zatrudnię murarzy. 501 549 756.

• Podejmę pracę w charakterze sprzątaczki. 
789 353 738

• Podejmę pracę stażową 789 353 738

• Zatrudnię budowlańców do budowy i 
wykończeń domków jednorodzinnych. 
607 083 845

• Ferma Norek w maszkowie zatrudni osoby 
do prac sezonowych. możliwość stałego 
zatrudnienia. 607 487 662; 601 520 540

• Przyjmę do pracy pilarzy i kierowcą cią-
gnika leśnego lkT. 509 930 161. 

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- england; 
Duży wybór, pełna rozmiarówka. Targowisko 
miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 3-miesięcz-
ne- ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata, matka z rodowodem w tym długo-
włosa suczka, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 18 621

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam niedrogo!!! Alby komunijne chło-
pięcą zw. 140 dziewczęcą zw. 146 oraz wia-
nuszek. Tel kontaktowy- 509 996 096

• Potrzebuję pralki 513 548 738

• Sprzedam Yorki, szczeniaki. Pieski po ma-
łych rodzicach. Tel. 513 157 299

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam meble bieliźniarskie, wieszaki, ma-
nekiny. 600 249 194.

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy 
„Junkers” dwuletni w bardzo dobrym stanie 
oraz biurko; 519 375 032.

• Oflisy tartaczne na opał pocięte w klocki 
lub w całości do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• Sprzedam piło trak  z posuwnym stołem do 
cięcia kloców z silnikiem 8 KW, 91 39 21 828

• Sprzedam suknię ślubną, możliwość 
przymiarki, rozmiar 42. Atrakcyjna cena; 
724 049 506

• Sprzedam wózek dziecięcy, kolor zielo-
ny. Stan bardzo dobry. Zapraszam! Kom. 
724 049 506

• Sprzedam Keyboard Yamaha Tyrosa 1 tel. 
795 279 165

• Sprzedam pianino. 697 137 724

• Kupię grzejniki żeliwne. 663 349 053

• Sprzedam drzewo opałowe z dowozem. 
889 354 058

• Sprzedam bardzo tanio szafę jedno, dwu, 
trzydrzwiową i meble pokojowe. 504 703 568 
po 16-stej

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam owczarki niemieckie. 660 315 662

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą 
do podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt 
na gwarancji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 91 392 16 64, 0601 89 35 14

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

Informacja PkS 
91 39-21-887  lub   91 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.
Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.
Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

Policja radzi: 
Opieka nad 

psem w  
mieście: 

Art.77 Kodeksu wykroczeń
Kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożno-
ści przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze grzywny do 250 
zł albo karze nagany.

Art.78 Kodeksu wykroczeń
Kto przez drażnienie lub pło-
szenie doprowadza zwierzę do 
tego, że staje się niebezpieczne, 
podlega karze grzywny do 1.000 
zł albo karze nagany.

Art.117 Kodeksu wykroczeń
Kto, mając obowiązek utrzyma-
nia czystości i porządku w ob-
rębie nieruchomości, nie wy-
konuje swoich obowiązków lub 
nie stosuje się do wskazań i na-
kazów wydanych przez właści-
we organy w celu zabezpiecze-
nia należytego stanu sanitarne-
go i zwalczania chorób zakaź-
nych, podlega karze grzywny do 
1.500 zł albo karze nagany.

Art.145 Kodeksu wykroczeń
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca 
miejsca dostępne dla publiczno-
ści, a w szczególności drogę, uli-
cę, plac, ogród, trawnik lub zie-
leniec, podlega karze grzywny 
do 500 zł albo karze nagany 

Opr. Jarosław Bzowy 

W kinie Orzeł
ZWERBO
WANA 
MIŁOŚĆ

Akcja, Polityczny, Polska, 
2010, 86 min

11.02.2011 godz. 19.00
12.02.2011 godz. 19.00
13.02.2011 godz. 19.00
Cena biletu 12 zł
Dozwolony od lat 15
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Sukces siatkarzy  
z I lO

NAJSKUTECZNIEJSI STRZELCY PLGK 
DAWID MUSIALSKI                -  100 PKT ( GIM NR 1 GOL)
DAMIAN BANACHEWICZ     -  99 PKT ( GIM NR 1 GOL)
PRZEMYSŁAW GALUS          -  53 PKT ( GIM OSINA )
DAMIAN  IWANIUK               -   48 PKT( GIM NR 2 GOL
GRZEGORZ FELBUR              -   46 PKT ( GIM NR 1 GOL)
CEZARY GRYGIEL                  - 38 PKT ( GIM NR 3 NOW )
ALEKSANDER GAPIŃSKI      - 30  PKT (GIM KLINISKA)
GRZEGORZ FIGURSKI           - 30  PKT (GIM NR 1 NOW)
JAKUB ŁACINA                        - 26 PKT (GIM NR 2 GOL)
DAMIAN MAKOSZ                  -   23 PKT( GIM OSINA ) 
MARCIN KOŻYBSKI   -    23 PKT( GIM OSINA )
BARTEK KAPERA                  -     20 PKT( MASZEWO)

NAJSKUTECZNIEJSI W RZUTACH ZA 3 PKT 
GRZEGORZ FELBUR              7  ( G-1 GOL)
DAMIAN MAKOSZ                4 (G- OSINA) 
DIAMIAN BANACHEWICZ   4 ( G- 1 GOL)
PATRYK DĄBROWSKI            3 ( G-1 NOW)
OSKAR NIEDŹWIEDZKI   2 (G MASZEWO)
PRZEMYSŁAW GALUS        2 ( G- OSINA)
CEZARY GRYGIEL                2  ( G-3 NOW)
ALEKSANDER GAPIŃSKI      2 ( G- KLINISKA)
ŁUKASZ ŁYDZIŃSKI             2   ( G-3 NOW)
DAMIAN  MAKOSZ               1   ( G OSINA )                
JAKUB  ŁACINA                    1 ( G-2 GOL)
PATRYK OTRZĄSEK             1  ( G-4 GOL)
PATRYK GWARDIAK             1 ( G-1 GOL)
GRZEGORZ FIGURSKI           1 ( G-1 NOW)
SZYMON SURMA  1 ( G-1 NOW)

Wyniki rozgrywek z 5 lutego br.
TABELA 
1.  GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW      6
2.  GIMNAZJUM NR 1 GOLENIÓW               6
3 GIMNAZJUM  NR 3 NOWOGARD              5   
4. GIMNAZJUM  MASZEWO                          5
5. GIMNAZJUM OSINA                                   4 
6.  GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD    4
7.  GIMNAZJUM KLINISKA                           3
8. GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW                 3                 
WYNIKI SPOTKAŃ 
GIMNAZJUM 1 GOLENIÓW   -  GIMNAZJUM OSINA           52- 29
GIMNAZJUM 1 NOWOGARD -  GIMNAZJUM KLINISKA    33-19
GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW  - GIMNAZJUM NR 3 NOWOGARD      37- 8       
GIMNAZJUM MASZEWO   -   GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW                 22-8 

ligi Gimnazjalnej koszykówki 
- memOrIaŁ arTUra DeCa 

PrOSZĘ O POmOC!!!
Nazywam się
PAULINA SKRZYNIARZ, MAM 24 LATA

W dniu 1 lutego w Zespole Szkół 
Zawodowych w Goleniowie roze-
grane zostały Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Siatkowej Chłopców w ra-
mach Licealiady. Zespół I LO zajął I 
miejsce pokonując zespoły ZSZ Go-
leniów, ZSZ Maszewo oraz ZSP No-
wogard. 

Skład drużyny I LO:  LANGNER, 
GRZEJSZCZAK, JERZYKOW-
SKI, SIUDA, MACIĄG, MACHOL, 
PODBIEGŁO. Trener i zarazem 
opiekun drużyny - Pan ŁUKASZ 
PODEMSKI.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na Mistrzostwach Regio-
nu!

Wyniki meczów: 
I LO - ZSZ Goleniów (2 : 0) (12, 11) 
I LO - ZSZ Maszewo (2 : 0) (24, 16)
I LO - ZSP Nowogard (2 : 0) (20, 16)

28 sierpnia 2008 r. zachorowa-
łam na poprzeczne zapalenia rdze-
nia kręgowego w odcinku szyjnym 
z porażeniem czterokończynowym 
z zaburzeniami oddychania w cza-
sie snu.

Do marca 2009 r. domem moim 
był OIOM, następnie Ośrodek Opie-
kuńczo-Rehabilitacyjnego oraz In-
stytut Neurologiczny w Warszawie.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w moim leczeniu 
była i jest nadal intensywna rehabi-
litacja.

Dzięki intensywnej rehabilitacji 
zaczęłam samodzielnie oddychać 
i poruszać jedną ręką. W grudniu 
2009 r. wróciłam do domu. Pomimo 
minimalnej poprawy w dalszym cią-
gu nie jestem zdolna do samodziel-
nej egzystencji, potrzebuję całodo-
bowej pomocy osób trzecich oraz 
intensywnej rehabilitacji.

Koszty opieki, pielęgnacji oraz 
ciągłej rehabilitacji w warunkach 

domowych przewyższają możliwo-
ści finansowe moich rodziców (tato 
jest na rencie po wylewie krwotocz-
nym z niedowładem całej prawej 
strony).

Niezbędny w dalszej rehabilitacji 
byłby sprzęt, który pomógłby mi w 
walce z bolesną i męczącą spastyką, 
jak również pobyt w Ośrodkach Re-
habilitacyjnych oraz laseropunktu-
ra.

Możliwe to będzie tylko dzięki 
tym wszystkim ludziom, którzy do-
brze mi życzą i pomogą, przekazując 
1% podatku dochodowego lub do-
konają dobrowolnej wpłaty.

Za ofiarność i bezinteresowną po-
moc płynącą z serca, osób takich jak 
Państwo, może będę mogła skorzy-
stać z dalszego leczenia i rehabilita-
cji oraz walczyć o odzyskanie czę-
ściowej sprawności fizycznej.

Bardzo proszę o wsparcie finanso-
we wszystkich ludzi dobrej woli.

Z podziękowaniem
Paulina Skrzyniarz

1% DLA PAULINY!!! – dla osób składających zeznanie podatkowe.
Wpisz w druk PIT za 2010 r.
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
Nr. KRS 0000120774 Z dopiskiem: „Dla Pauliny Skrzyniarz:.
Dobrowolne wpłaty:  Konto – Paulina Skrzyniarz
77 9375 0002 0000 1247 3000 0010
http://paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl
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Informujemy, że 

9 lutego 2011 r.
środa w godz. 8.30 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

reklama

Foto tydzień

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

„Nie wierzcie, że możecie robić 
w swym życiu coś ważniejszego, niż być 
dobrymi chrześcijańskimi ojcami i matkami.”

Homilia w Limerick

Ulica Wiejska tonie w śmieciach. Mieszkańcy ulicy zawiadamiają - „Dziś jest 
względnie, ale te śmieci to poważny problem” 

Kolejny przykład porzuconego samochodu, który „stacjonuje” od niespełna 
dwóch lat na jednym z podwórzy na terenie Nowogardu 

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej do Olchowa w pasie drogi kra-
jowej nr 6. Wykonawcą robót jest firma Strabag. Obecnie równany jest teren. 
Ścieżka ma być gotowa we wrześniu tego roku. Koszt inwestycji to 1 430 324,71 
zł. Dużą część tej kwoty stanowią środki unijne.

Dyrektor odwołana
Burmistrz odwołał ze stanowiska dyrektor Przedszkola nr 1, Jolantę 

Jackowiak. Decyzja została podjęta na skutek wniosków nauczycieli i ro-
dziców placówki. Do czasu rozstrzygnięcia nowego konkursu, funkcję 
dyrektora będzie pełnić Jolanta Bielska. 

We wrześniu ubiegłego roku 
J. Jackowiak złożyła ówczesne-
mu burmistrzowi K. Ziem-
bie, propozycję przekształce-
nia Przedszkola nr 1 w pla-
cówkę niepubliczną. Spotkało 
się to z dezaprobatą nauczy-
cieli i rodziców. Zażądali oni 
wycofania wniosku z urzędu 
miejskiego. Tak też się wkrót-
ce stało. Nie zmieniło to jed-
nak nastrojów wewnątrz pla-
cówki. Zarówno nauczyciele jak i 
rodzice złożyli wniosek o odwoła-
nie dyrektorki z funkcji. Mówili, że 
nie wyobrażają sobie dalszej współ-
pracy. Wokół prywatyzacji placówki 
wywołała się medialna burza. Spra-
wa ucichła jednak na czas wybo-
rów samorządowych, a J. Jackowiak 
udała się na zwolnienie chorobowe. 
Wróciła do pracy w połowie stycz-
nia. Rodzice i nauczyciele podtrzy-
mywali jednak swój wniosek o od-
wołanie Jackowiak ze stanowiska.  
Ostatecznie przychylił się do niego 
również kurator oświaty.  Burmistrz 
ostatecznie odwołał dyrektorkę w 
dniu 10 lutego. 

- Szczerze mówiąc jest mi lżej, 
skończą się problemy z prywatyza-
cją, skończą się problemy z przecie-
kającym dachem, brakiem funduszy 
na zakup zabawek i innego sprzętu. 

Będąc nauczycielem będę mogła pra-
cować tylko i wyłącznie na potrzeby 
dzieci w grupie – powiedziała redak-
cji DN, Jolanta Jackowiak.

Podkreśliła jednocześnie, że jej za-
miarem w całej sprawie nie było wy-
stępowanie przeciwko rodzicom i 
nauczycielom. W obecnych czasach 
coraz częściej mówi się o prywaty-
zacji, a więc mój wniosek nie był ni-
czym złym. Mój wniosek dotyczył tyl-
ko i wyłącznie możliwości a nie już 
prywatyzacji. Byłam zdumiona ta-
kim obrotem spraw – dodaje J. Jac-
kowiak.

Nowy dyrektor zostanie wybrany 
w drodze konkursu. Do tego czasu, 
przedszkolem kierować będzie Jo-
lanta Bielska. Tak zdecydowali pra-
cownicy placówki. J. Jackowiak, na-
dal będzie pracować w przedszkolu, 
z tym, że już tylko jako nauczyciel. 

Marcin Simiński
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reklamareklama

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

reklama

SPrZEDAm 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

wózek akumulatorowy 
widłowy 

nośność 2t z prostownikiem

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

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

Tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama

kosztowna 
obwodnica

Jeszcze nie skończyła się budowa obwodnicy północnej wokół Nowo-
gardu, a urząd miejski już liczy koszty jakie w związku z inwestycją ob-
ciążą budżet gminy. 

Zgodnie z krajowymi przepisami, 
gmina będzie musiała zapłacić za 
energię elektryczną wykorzystywa-
ną  do oświetlenia tzw. „ślimaków”, 
czyli bezkolizyjnych węzłów drogo-
wych. Na całym odcinku budowanej 
obwodnicy ma stanąć ponad 360 la-
tarń. Tak przynajmniej założono w 
projekcie. To nie koniec listy kosz-
tów.  Tuż po zakończeniu inwesty-
cji popularna „szóstka”, biegnąca na 
naszym terenie, z drogi krajowej sta-
nie się gminną. Tym samym miasto 
przejmie na siebie wszystkie obo-
wiązki związane z jej utrzymaniem 

tj. bieżące remonty,  odśnieżanie, 
sprzątanie itd. 

Na razie nie wiadomo ile to 
wszystko będzie kosztowało. Urząd 
miejski wziął się niedawno ostro do 
liczenia. Jedno jest pewne. Spodzie-
wać się należy raczej kwoty  w set-
kach tysięcy złotych. 

Budowa obwodnicy pochłonie 
ponad 161 mln zł.  Inwestycja ruszy-
ła w marcu ubiegłego roku. Zgodnie 
z umową ma być zakończona po 22 
miesiącach. 

Marcin Simiński

Niewyjaśnione wątpliwości 
w Bodzęcinie

W czwartek (3 lutego) o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w 
Bodzęcinie odbyło się zebranie z udziałem Wójta Gminy Osina 
Krzysztofa Szwedo, sołtysa wsi i rady sołeckiej Bodzęcina, oraz 
licznie przybyłych mieszkańców.

Na spotkaniu przeprowadzono 
głosowanie na temat przedłużenia 
umowy dzierżawy klubu. Mieszkań-
cy zadecydowali o jej przedłużeniu 
umowy z obecnym dzierżawcą – 
Krzysztofem Bojko. Będzie on prowa-
dził placówkę przez kolejne dwa lata.  

Mieszkańcy dyskutowali także na 
temat zakupionego w ostatnich latach 
sprzętu na wyposażenie miejscowej 
świetlicy. Okazało się, że wiele z 
zakupionych rzeczy dziś nie służy 
wiejskiej społeczności. Rada sołecka 
podjęła się tłumaczeń z niewyja-
śnionych spraw. Wójt zaakceptował 

wyjaśnienia, ale nie przekonały one 
przybyłych mieszkańców.  

Czy mieszkańcy nadal chcą współ-
pracy z taką radą, gdzie wiele spraw 
pozostaje niewyjaśnionych. Zadecy-
dują o tym przyszłe wybory sołtysa 
i rady. 

ms

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077
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Obszar Intensywnego Gospodarowania

Kosztowne hasło wyborcze?
Poniższe opracowanie zrodziło się po wnikliwej analizie materiałów prasowych jakie ukazały się po inicjatywie byłego burmistrza No-
wogardu Kazimierza Ziemby latem ubiegłego roku. Były burmistrz mówił lakonicznie, że  nie jest to Specjalna Strefa Ekonomiczna, że 
jest to nowa inicjatywa, której autorem jest były senator SLD Zbigniew Zychowicz. Do wspólnej inicjatywy udało się przekonać władze 
Osiny i Płotów i z wielkim entuzjazmem i szumem medialnym ogłoszono … konkurs na logo OIG. Już wtedy pytałem co gmina wniesie 
do Obszaru skoro własnych gruntów ma niewiele, a od Agencji Nieruchomości rolnej gruntów nie dostanie, bo zmieniły się przepisy. 
Burmistrz wyjaśnił, że problemu nie ma, bo grunty Agencji leżące na terenie gminy Nowogard ujęte są w planie przestrzennym pod za-
budowę przemysłową i każdy potencjalny inwestor bez problemy je kupi od Agencji. 

Koło Nowogardu obszar inten-
sywnego gospodarowania będzie 
miał powierzchnię około 100 ha. 
W rejonie Osiny terenów pod pla-
nowane w przyszłości fabryki jest 
jeszcze więcej - bo około 200 ha. 
Płoty mają na razie “zaledwie” 30 
ha, ale myślą o włączeniu do parku 
przemysłowego terenów po nie-
gdysiejszym poniemieckim lotni-
sku - co oznacza kolejne 300 ha.

Odpowiedzi na pytanie CO TO 
JEST OBSZAR INTENSYWNE-
GO GOSPODAROWANIA  po-
zostało bez odpowiedzi. Dzisiaj 
wiemy jedno – Instytut Rozwo-
ju Regionalnego ze Szczecina pra-
cuje nad dokumentacją niezbęd-
ną do utworzenia „obszaru inten-
sywnego gospodarowania” oraz  
nad samą ofertą skierowaną do 
potencjalnych inwestorów. Oczy-
wiście oferta będzie opracowana 
za zapotrzebowanie konkretnych 
Gmin zainteresowanych tworze-
niem OIG. Dzisiaj wiemy także, że 
ważnym elementem takiego „Ob-
szaru” powinna być podstrefa SSE. 

(wyjaśniam, że „podstrefa” umoż-
liwia uzyskanie dodatkowych ulg 
w podatku dochodowym nawet do 
60%). W Nowogardzie planuje się  
niecałe 10 ha pod specjalną stre-
fę ekonomiczną - podstrefę Ko-
strzyńsko-Słubickiej SSE.   

Wracamy do „naszego obszaru” 
.Przygotowanie oferty inwestycyj-
nej wiąże się z przeprowadzeniem 
wielu analiz i uzyskaniem infor-
macji o specyfice danego obszaru. 
- Oferta dotyczy nie tylko wskaza-
nych gruntów czy infrastruktury. 
Inwestor pyta też o rynek pracy, 
wykształcenie pracowników, moż-
liwość uzyskania pomocy publicz-
nej. Wiadomo, że będzie to ofer-
ta dla wybranych branż, z pewno-
ścią takich jak - logistyka, prze-
twórstwo czy odnawialne źródła 
energii. „Tereny pod planowany 
park przemysłowy są uzbrojone” – 
twierdził Kazimierz Ziemba. Wia-
domo, że jest to niecała prawda - 
gmina nie uniknie konieczności 
rozbudowy infrastruktury, w tym 
drogowej. Konieczna będzie roz-

budowa sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, energetycznej, itd. Już 
po tych wyjaśnieniach widać, że 
powstanie OIG to proces długo-
trwały. Jak na razie są wyznaczo-
ne grunty, tworzone jest biuro Ob-
szaru, który ma być zakładem bu-
dżetowym. Połowę kosztów jego 
utrzymania pokryć ma gmina No-
wogard, jako największy podmiot 
OIG. 2/6 kosztów mają pokryć 
Płoty, a 1/6 Osina. Rada Miejska 
podjęła także uchwałę o ulgach 
podatkowych dla potencjalnych 
inwestorów. 

Dziesięcioletni okres zwolnienia 
z podatku od nieruchomości cze-
ka przedsiębiorcę, którzy stworzy 
co najmniej 50 miejsc pracy. 

Przez pięć lat podatku nie bę-
dzie musiał płacić przedsiębiorca 
który stworzy dziesięć miejsc pra-
cy, a przez dwa lata przedsiębiorca, 
którego inwestycja przyniesie pięć 
nowych miejsc pracy.

Kiedyś w kabarecie Tadeusz 
Drozda powiedział: ,W interes 
trzeba włożyć, żeby wyciągnąć”. 

Prawda, a nawet święta. Niestety 
w naszym wydaniu sprawdza się 
to pierwsze – trzeba wkładać! Py-
tanie skąd brać pieniądze? Waż-
niejsze jest pytanie o część drugą 
– z czego wyciągniemy? Za grunty 
nie, bo nie nasze, podatki od nie-
ruchomości nie, bo zwolnienia, 
podatek dochodowy też nie, bo 
zwolnienia. Pomijam już fakt, że 
ponosić koszty trzeba już od dzi-
siaj, a jakiekolwiek korzyści (nawet 
te w postaci miejsc pracy) są mgli-
ste i czasowo nieokreślone. Wa-
runki od nas niezależne też nie są 
korzystne – podobny obszar two-
rzą inne gminy – Pyrzyce, Lipiany, 
Myślibórz, Trzcińsko. Gorzej, że 
i u naszych wspólników Płotów i 
Osiny podobno entuzjazm mija…

Myślę, że tytuł jest jednak naj-
bliższy prawdy. Hasło chwytliwe 
i poprawne, popierane przez każ-
dego z kandydatów na burmistrza. 
Niestety realizować go ma już tyl-
ko jeden. Czy podoła?

LMM

Świerczewo

Burmistrz pochylił się 
nad...  szambem

We wtorek 8 lutego w Świerczewie 
odbyło się spotkanie burmistrza No-
wogardu z mieszkańcami w sprawie 
kanalizacji. Problem dotyczy sześciu 
rodzin, które korzystały z bezodpły-
wowego zbiornika na ścieki znajdu-
jącego się na terenie prywatnym. W 
ostatnim okresie właściciel terenu, 
wypowiedział ww. rodzinom moż-
liwość korzystania z tego zbiornika, 
niemniej przepisy z zakresu ochro-
ny środowiska mówią, iż „każdy 

właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek przyłączenia nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej lub, w przypadku gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest technicz-
nie lub ekonomicznie nieuzasad-
niona, wyposażenia nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy nieczy-
stości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków”. Niestety te-
ren w sąsiedztwie rodzin, na którym 
można byłoby zlokalizować taką 

inwestycję nie należy ani do gmi-
ny ani do osób zainteresowanych. 
Mieszkańcy poprosili o pomoc bur-
mistrza, który podjął się wsparcia 
rodzin w rozwiązaniu ich proble-
mu. Podczas spotkania  poinformo-
wał, iż w wyniku negocjacji z właści-
cielem terenu, udało się przedłużyć 
możliwość korzystania z dotychcza-
sowego zbiornika do końca czerw-
ca br. W międzyczasie w rozmo-

wach ze Starostą Goleniowskim – 
właścicielem sąsiadujących terenów 
- ustalono, że w przypadku gdy ro-
dziny zdecydują się na rozpoczęcie 
budowy zbiornika, możliwe będzie 
przekazanie terenu pod inwestycję. 
Obecnie gmina czeka na decyzję 
mieszkańców. Wszystko wskazuje 
na to, że sprawa zostanie pozytyw-
nie załatwiona.

Źródło  – strona UM, 

Komentarz
Tytuł powyższego artykułu nadaliśmy podbudowani zainteresowaniem 

sprawą przez Burmistrza. Sprawa była opisywana na naszych łamach, ale 
wówczas choć to było lato zapachy do ratusza nie dotarły. Nie mniej cie-
szy fakt, że miasto zajęło się sprawą. Żadna to jednak łaska. Zapewnienie 
mieszkańcom dostępu do podstawowych mediów jest obowiązkiem każ-
dej gminy. Warto  się więc zastanowić, czy doraźne pochylenie się nad 
problem rozwiąże je generalnie. Poczekamy do czerwca...

redakcja
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, 
wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa Pw. wNIebOwzIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; 
Dąbrowa: 12:30.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa Pw. Św. rafała kalINOwskIeGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa Pw. mb faTImskIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

VI Niedziela zwykła (mt 5,17-37) 

Nie zmieniać Bożego Prawa
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem 

znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, 
ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby 
jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy 
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w króle-
stwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, 
że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądo-
wi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by 
rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», 
podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspo-
mnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw 
idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim 
przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędzie-
mu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie 
wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzo-
łóż*. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu 
dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, 
wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich człon-
ków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest 
ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedzia-
no też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powia-
dam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; 
a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że po-
wiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej 
przysięgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem 
Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 
wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa 
uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto 
jest, od Złego pochodzi».(Mt 5,17-37)

Prawo ustanowione przez ludzi można i trzeba nieustannie doskonalić. Tego wymaga 
życie. Inaczej jest z prawem Boga. Ono jest doskonałe, doskonalsze od grzesznego czło-
wieka i dlatego nie można go zmieniać, trzeba je wypełnić. Tymczasem wielu ludzi, trak-
tując Prawo Boga identycznie jak prawo ludzkie, chce je zmieniać, chce je dostosowywać 
do swoich możliwości. Wielu sądzi, że jeśli prawo będzie łaskawe dla łamiących je, to ży-
cie będzie łatwiejsze. Wielki błąd. Usuwanie prawa lub znoszenie sankcji prawnych jest 
drogą wiodącą ku upadkowi człowieka.

Jeśli będzie wolno kłamać, to na ziemi wszyscy staną się kłamcami, jeśli będzie wolno 
kraść, wszyscy będą złodziejami, jeśli będzie wolno zabijać, wszyscy będą mordercami, 
jeśli będzie wolno cudzołożyć, wszyscy będą cudzołożnikami. Życie zamieni się w pie-
kło. Boskie Prawo pomaga doskonalić serce człowieka i normować w duchu pokoju ży-
cie w społeczności. Im więcej szacunku dla tego Prawa, tym więcej dobra w sercach ludzi 
i we wspólnotach, jakie oni tworzą.

Jedyna droga prawdziwego życia to droga dobrego poznania Bożego Prawa i możliwie 
doskonałego jego wypełnienia. Im wcześniej człowiek to zrozumie, tym prostsze staje się 
jego życie. Znika wówczas bunt wobec Prawa. Nie jest ono bowiem przeszkodą, lecz po-
mocą, nie zniewala, lecz daje wolność.

Należy możliwie szybko odbudować szacunek dla Bożego Prawa, by nie traktować 
go, jak prawo ludzkie. Boże Prawo jest święte i niezmienne, jest niezawodnym punktem 
oparcia dla każdego, kto chce życie wygrać.                                             Ks. Tomasz Tylutki

Ogłoszenia duszpasterskie:
Zapraszamy na Msze św. i nabożeństwa w naszych Kosciołach. W tym ty-

godniu wspominamy:
- Piątek 11 lutego – Matki Bożej z Lourdes – Międzynarodowy Dzień 

Chorego
- Poniedziałek - 14 lutego – Św. Cyryla i Metodego – patronów Europy – 

dzień modlitw za narody słowiańskie
x.TT

PIelGrzYmka DO zIemI ŚwIęTej…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGrZYmKĘ DO 

ZIEmI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. Są jeszcze wolne 
miejsca.

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 
Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 
posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkie-
go z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; 
GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

zapraszamy na Światowe Dni 
młodych do madrytu w sierpniu 
2011 roku.

Organizujemy wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. 
Będzie składał się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie 
do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, 
i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po dro-
dze Frankfurt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 
zł (w tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, pa-
kiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych 
miejsc). Zapisy do 12 lutego 2011. Informacje w punkcie 
przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. 
Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy 
na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl.
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Namaszczenie Chorych 
- Sakramentem spotkania z uzdrawiającym Chrystusem

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś przez Apostoła Jakuba - „Choruje 
ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by modlili się nad 
nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla 
chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a  jeśliby popełnił grzechy, będą 
mu odpuszczone” (Jk 5,14-15). 

Jezus, chcąc pomóc swoim uczniom 
w  odkryciu sensu cierpienia i  umoc-
nić ich w dźwiganiu krzyża ograniczo-
ności a  niejednokrotnie i  bólu, usta-
nowił Sakrament Namaszczenia Cho-
rych. Jego szafarzem jest kapłan. Na-
maszczenie umacnia człowieka tak od 
strony ducha, jak i ciała. Jeśli zdrowie 
jest potrzebne dla zbawienia człowie-
ka lub pracy nad zbawieniem innych 
ludzi, niejednokrotnie po namaszcze-
niu chorzy wracają do zdrowia i to na 
całe lata. 

Sakrament Namaszczenia Chorych 
przez wielu ludzi błędnie traktowany 
jest jako zwiastun śmierci. To prawda, 
że udziela się go ludziom poważnie 
chorym i często zagrożonym śmiercią, 
ale to choroba jest zwiastunem przej-
ścia do wieczności, a  nie sakrament. 
On jest umocnieniem i  lekarstwem, 
często o wiele bardziej skutecznym niż 
wszystkie lekarstwa w aptekach świa-
ta. Rzecz jasna, że w korzystaniu z jego 
mocy potrzebna jest wiara przyjmują-
cego. On musi pragnąć przyjąć Na-
maszczenie Chorych. Jeśli nie chce, 
nie można go udzielić. 

Warto dodać, że ten sakrament gła-
dzi grzechy. Jeśli spowiedź jest nie-
możliwa, łaska sakramentu, lecząc du-
szę, gładzi grzechy człowieka. W  ten 
sposób sakrament ten przygotowu-
je człowieka do spotkania z Chrystu-
sem na progu wieczności. Jest w nim 
nadto zawarta moc potrzebna do po-
konania pokus, jakie często atakują 
człowieka w godzinie śmierci. To jest 

podstawą jednej z  nazw tego sakra-
mentu: Sakrament Odchodzących. 
Dziś unika się nazwy: Ostatnie Na-
maszczenie. Sakrament Namaszczenia 
Chorych może być udzielony wielo-
krotnie w życiu. Udziela się go w na-
wrotach choroby, przed operacją lub 
wobec pogłębiającej się choroby. Do 
tego sakramentu może przystąpić każ-
dy, kto zmaga się z chorobą lub wcho-
dzi w okres podeszłego wieku. Słabość 
towarzysząca starości oraz liczenie się 
z odejściem jest podstawą do przyjęcia 
tego sakramentu. Sakrament Namasz-
czenia Chorych jest najmniej docenia-
ny przez wiernych. Wynika to głównie 
z tego, że nie jest znana ani jego moc, 
ani cel, w  jakim Chrystus go ustano-
wił. Gdyby wierni znali jego wiel-
ką wartość, zabiegaliby o jego przyję-
cie. Wielką rolę do odegrania ma ro-
dzina chorego. To oni mogą zachęcić 
i przygotować chorego. Poprosić księ-
dza o udzielenie sakramentu i uczest-
niczyć w  świętym obrzędzie, modląc 
się wspólnie. 

W tym sakramencie Chrystus oso-
biście dotyka chorego. Kto to dostrze-
ga, czeka na takie uzdrawiające do-
tknięcie. A  jeśli nawet zdrowie cia-
ła nie ulegnie poprawie, to świado-
mość, że Jezus dla chorych zostawił 
tak wspaniały sposób kontaktowania 
się z Nim, podnosi na duchu. Wierzą-
cy człowiek w  chorobie nie jest sam. 
Jezus jest z nim. Nie bójmy się tego sa-
kramentu.

x.TT

Światowy Dzień Chorego

Składamy wyrazy 
najgłębszego 

współczucia i żalu 
Wioletcie i Jackowi 

Jackowskim 
z powodu 
śmierci 

ojca i teścia.
Pracownicy ZSO 
w Nowogardzie

Koledze 

Leszkowi 
Badowskiemu

wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
kochanej mamy

składa 
Zarząd SLD  

w Nowogardzie

kONDOleNCje kONDOleNCje

Informacje Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej

 Zarząd PKPS informuje,że od 14 lutego 2011 r. zaczyna rejestrację osób, 
które w 2011 r. chcą ubiegać się o pomoc (w tym żywność) z PKPS w Nowo-
gardzie. Dotyczy to wyłącznie mieszkańców miasta, oraz emerytów i ren-
cistów z  terenu  miasta i gminy Nowogard.

W pierwszej kolejności rejestruje-
my, osoby które są pod stałą opieką 
Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogardzie. Posiadamy wykaz tych 
osób i te osoby prosimy o przyby-
cie wyłącznie z dowodem osobistym 
(bez skierowania z OPS). Następ-
nie osoby pracujące, posiadające w  
domu na utrzymaniu osoby uczące 
się,dorosłe niepracujące zarejestro-
wane w Biurze Pracy jako poszuku-
jące pracy. I tu niezbędnym doku-
mentem jest: aktualne zaświadcze-
nie o dochodach z miejsca pracy, 
oraz zaświadczenie z Biura Pracy o 
zarejestrowaniu i dowód osobisty. 
Emeryci i renciści z chwilą otrzy-
mania w marcu renty/  emerytu-
ry- prosimy o dostarczenie odcin-
ka (wyłącznie po waloryzacji),oraz 
dowód osobisty. Nie rejestrujemy 
osób bezdomnych.

Przypominamy, że obowiązują 
kryteria dochodowe, które wyno-
szą:

- osoby samotne,mające dochód 
nie przekraczający - 715,50 zł,  mie-
sięcznie

- oraz - gdy w rodzinie na osobę  

dochód nie przekracza 526,50zł,  
miesięcznie.

- Spełniający te kryteria mogą  
ubiegać się o przyznanie pomocy. 

Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej kieruje apel  przede wszystkim 
do najuboższych, samotnych, ro-
dzin wielodzietnych -  by skorzy-
stali z tego, w czym możemy pomóc 
i zgłaszali się do nas.

Informujemy, że w czasie wyda-
wania żywności nie będziemy re-
jestrowali nowych podopiecznych. 
Zrobimy to w czasie wolnym. Żyw-
ność będzie wydawana od momen-
tu  pierwszej dostawy -prawdopo-
dobnie od kwietnia. I w chwili obec-
nej jest dużo czasu, by dokonać bez 
pośpiechu rejestracji. Nasze biuro 
mieści się w podwórku ZBK i jest 
czynne w każdy poniedziałek i pią-
tek od 10 tej do 12-tej.

Pozostałe osoby w ciągu roku bę-
dziemy rejestrować wg. wyżej wy-
mienionych kryteriów i na podsta-
wie skierowania z OPS .Zapraszamy.

Jadwiga Cichecka, wiceprezes 
PKPS

UwaGa węDkarze
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie zaprasza człon-

ków Koła w Dniu 13.02.2011 w godzinach 09:30 na Zebranie Sprawoz-
dawcze Zarządu Koła. Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie na ul. Bohaterów Warszawy. 

Informacja Koła 
Jednocześnie zawiadamiamy wędkarzy, że obecnie obowiązuje całko-

wity zakaz budowy kładek i pomostów na jeziorze w Olchowie. Kładki 
nielegalnie wybudowane bez zezwolenia zostaną zlikwidowane. 

Zarząd 
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Justyna córka Beaty 
Pietrzak 
ur. 27.01.2011 
z Żabowa

Lena córka 
Małgorzaty 
Dąbro-Świgońskiej 
ur. 3.02.2011 z Łobza

Alan syn Patrycji 
Banaś ur. 27.01.2011 
z Osiny

Adrian syn 
Małgorzaty 
Stawiarskiej 
ur. 4.02.2011 z Łobza

Agata córka Martyny 
i Marcina Kawa 
ur. 28.01.2011 
z Nowogardu

Gracjan syn Ireny 
i Przemysława 
ur. 5.02.2011 
z Olchowa

Filip syn Anny 
Ościłowskiej 
ur. 29.01.2011 
z Nowogardu

Aleksander syn Marty
 i Tomasza ur. 5.02.2011 
ze Szczytnik

 Witamy wśród nas...

 10.02.2011 obchodziliśmy kolejną rocz-
nicę I – szej  wywózki Polaków na Sybe-
rię. Tragizm tego czasu i okrucieństwo 
było tak zaplanowane, by zniszczyć to, 
co w każdym narodzie jest najważniejsze 
- pamięć i tożsamość narodową. Właśnie 
w lutym 1940 roku rozpoczęto akcję eks-
terrminacyjną skierowaną przeciw Pola-
kom zamieszkałym na terenach II rzeczy-
pospolitej, które znalazły się pod okupa-
cją sowiecką i położonych na wschód od 

Bugu. W Nowogardzie żyją jeszcze oso-
by, które osobiście przeżyły tamte tragicz-
ne wydarzenia. Dzisiaj są to ludzie na ogół 
w sędziwym wieku wówczas mieli po kilka 
czy kilkanaście lat - wojna i czas represji 
okupanta niemieckiego i sowieckiego za-
brały im najlepszy czas. Zamiast zdoby-
wać wykształcenie i dojrzewać w radości 
do dorosłego życia musieli w nieludzkich 
warunkach, w głodzie i syberyjskim mro-
zie walczyć o przetrwanie pracując ponad 

rocznica I wywózki na sybir

Nie oddać nigdy wolności
„Daj Boże by znały Syberię Polaków przyszłe pokolenia tylko z opowiadań, nie z doświadczenia”
 Zesłana

siły. Po 89 roku, gdy mogli już oficjalnie mówić o tym, 
co przeżyli często opowiadają na spotkaniach organizo-
wanych w szkołach o tym, czego doświadczyli i jaką cenę 
często musieliśmy płacić za polskość. również na łamach 
naszej gazety przybliżaliśmy Państwu biogramy i wspo-
mnienia wielu z nich. Dzisiaj przypominamy najważniej-
sze okoliczności historyczne związane z deportacjami lat 
czterdziestych.  

Pakt, miał jeden cel - zagładę narodu polskiego - „Śmierć 
rozwiązuje wszystkie problemy - nie ma człowieka, nie ma 
problemu”. Słowa te najlepiej obrazują, politykę, jaką stoso-
wał Stalin wobec innych narodów a zwłaszcza Polaków.  Pakt 
pomiędzy Rzeszą a Rosją stworzył sytuację polityczno - praw-
ną umożliwiającą sowietom realizację na szeroką skalę działań 
eksterminacyjnych wobec Polaków, których celem była zarów-
no fizyczne eliminacja elit narodu jak i ostateczne rozbicie pod-
stawowych struktur organizacyjnych społeczeństwa polskiego, 
które według zamierzeń Stalina nigdy miało się już nie odro-
dzić, jako suweren. Miała zginąć na zawsze razem z człowiekiem 
i jego miłością do ojczyzny. Na mocy układu między III Rzeszą, 
a ZSRR w dniu 28.IX 1939 roku, podzielono Polskę między wy-
mienione państwa. Ziemie, które dostały się pod okupację ra-
dziecką dołączono do marionetkowych republik Białoruskiej i 
Ukraińskiej. Na obszarach tych w latach 1939-1941 dochodziło 
do zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Postano-
wiono za wszelką cenę zatrzeć jakikolwiek ślad polskości tych 
ziem oraz wyeliminować wszelkie próby oporu wobec Stali-
na. W tym celu Sowieci powzięli na szeroką skalę terror, któ-
ry miał zastraszyć Polaków i zniszczyć ich struktury szczegól-
nie inteligencji polskiej. W ramach tych represji przeprowadzo-
no zsyłki w latach 1940-1941 - trzy z nich w lutym, kwietniu, 
czerwcu 1940 r. oraz ostatnią na przełomie maja i czerwca 1941 
r. Przesiedlenia Polaków zostały zatwierdzone w uchwale o wy-
siedleniu tzw. osadników z 5 grudnia 1939 roku przez Biuro Po-
lityczne KC WKP oraz Radę Komisarzy Ludowych ZSRR. Następ-
nie 29 grudnia tego samego roku przez RKL ZSRR została zawarta 
instrukcja na temat deportacji oraz utworzenia specyficznych 
osiedli, do których mieli trafić polscy przesiedleńcy. Za najbar-
dziej niebezpieczną grupę z punktu widzenia polityki Związku 
Radzieckiego uznano polskich żołnierzy, weteranów wojny prze-
ciw bolszewikom z 1920 roku, którzy otrzymali ziemie na kre-
sach wschodnich. Następną grupą niewygodną dla komunistów 
byli chłopi polscy, którzy wykupili ziemie na wschodzie z parce-
lacji wielkich majątków, a także pracownicy służby leśnej.. De-
portowano także osoby, które miały posłuch wśród ludzi i mo-
gły organizować czynny opór wobec okupantów. Wywieziono 
rodziny służb mundurowych, urzędników różnego szczebla i 
funkcyjnych w strukturze państwa. Łącznie szacuje się, że w 
wyniku deportacji wywieziono w głąb Rosji szacunkowo 1, 5 
mln osób. Ci, którzy przeżyli ekstremalnie ciężkie warunki sy-
beryjskie, powrócili do kraju, w latach 1945-46, ale na ogół nie 
do swoich domostw- były to już bowiem tereny ZSRR. Niektó-
rzy zdolni do służby wojskowej wcielili się do Armii generała 
Andersa podczas krótkiego okresu odwilży w stosunkach z so-
wietami po agresji niemieckiej na ZSRR w 1942 roku i wracali 
z zachodniej Europy. 

Opr.Jarosław Bzowy 
foto:www.kresowianie.pl  

W dniu 10.02.2011 Uczestnicy wywózki uczcili 71 rocznicę zesłania na Syberie przy pomniku
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Biblioteka poleca

Zapraszam na spacer po bliskim 
nam Szczecinie z powieścią  Ingi 
Iwasiów ,,Bambino”. Inga Iwasiów 
– profesor Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, literaturoznawca, krytyk li-
teracki, redaktor naczelna dwumie-
sięcznika literackiego ,,Pogranicza”, 
pisarka.

 ,,Bambino” to powieść, w której 
akcja rozgrywa się na przestrzeni 
trzydziestu paru lat i daje nam obraz 
całego PRL, od końca II wojny świa-
towej po rok 1981. przedstawione 
są dzieje czwórki bohaterów, którzy 

przyjeżdżają tu po wojnie zrywając 
dotychczasowe więzi rodzinne. 

Marysia przybyła do Polski w 
1957 r. w ramach spóźnionej akcji 
repatriacyjnej; Janek opuścił wielko-
polską wieś, gdzie wypominano mu 
bękarcie pochodzenie; Ula to Niem-
ka pozostawiona przez rodziców w 
szczecińskim mieszkaniu; wreszcie 
Anna, półsierota, porzuciła Galicję 
by zdobyć wykształcenie na nowych 
,,ziemiach zachodnich”.

Wszyscy młodzi, piękni, pełni en-
tuzjazmu i zapału do nowego życia, 

Spacer po bliskim 
nam Szczecinie

chcą zapomnieć niemiłą przeszłość i 
zachłystują się wolnością. Układając 
swe życie od nowa nie są jednak w 
stanie pozbyć się dotychczasowych 
kompleksów i nawyków wpojonych 
im w trudnym dzieciństwie. Uczą 
się, pracują, szukają ciepła i miłości. 
Janek żeni się z Marysią, Anna znaj-
duje sobie starszego kapitana żeglu-
gi, a Ula wiąże się ze Stefanem, ży-
dowskim nauczycielem. Dość szyb-
ko normalne i w miarę spokojne ży-
cie zaczyna się psuć. Najpierw roz-
wodzi się Janek z Marysią po kilku 
latach domowych wojen; Anna de-
wocieje i dziwaczeje po zdradzie 
męża; miłość Uli i Stefana znisz-
czyły wypadki antysemickie w 1968 
r. zmuszające Stefana do wyjazdu z 
kraju. Nie może mu pomóc nawet 
Janek, który w międzyczasie wstąpił 
do ubecji.

Tytułowy bar ,,Bambino” gra tu 
symboliczną rolę, krzyżują się w nim 
drogi wszystkich naszych bohaterów, 
przez pryzmat ich rozmów zastana-
wiamy się nad tożsamością niemiec-
kiego i polskiego Szczecina. Autorka 
doskonale oddaje stan, w jakim zna-
leźli się wszyscy przesiedleńcy, niko-
mu z nich nie uda się uciec od swo-
ich korzeni i pochodzenia.

Powieść chociaż niełatwa, wcią-
ga, każdy z nas znajdzie w niej cząst-
kę siebie, coś ze swej młodości albo 
z historii opowiadanej przez rodzi-
ców.

Książkę uhonorowano tytułem 
Książki Lata Biblioteki Raczyńskich, 
była również nominowana do Na-
grody Literackiej ,,Gdynia” oraz 
Nike 2008.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Grupa Amazonek z Nowogardu i okolic wraz rehabilitantką Magdaleną Kwiecień

Dziś ich życie jest inne...
.Ale jakie? O to postanowiłem za-

pytać Panie ze Stowarzyszenia Kobiet 
z Problemami Onkologicznymi „Lila-
róż” w Nowogardzie 

Od dziewiętnastu miesięcy w każ-
dą środę tygodnia. w siedzibie stowa-
rzyszenia odbywają się spotkania, któ-
rych głównym celem jest rehabilitacja 
podnosząca sprawność fizyczną, a tak-
że udzielenie wsparcia psychicznego.., 
Komu? Amazonkom – kobietom po 
mastektomii, którym najpierw okrut-
na diagnoza a później operacja i lecze-
nie zmieniły dotychczasowy sens życia. 
O nadziei, radości życia i odkrycia go 
na nowo opowiedzą kobiety amazonki z 
nowogardzkiego stowarzyszenia „LILA 
– RÓZ”

Początki zrodziły się z konieczności 
i potrzeby serca

Tego zdania jest Prezes Stowarzysze-
nia Wiesława Kuś, która też jest ama-
zonką. W bezpośredniej rozmowie na 
temat stowarzyszenia mówi: Nasze sto-
warzyszenie jest dla nas bardzo ważne, 
gdyż na naszym terenie nie miałyśmy do 
tej pory możliwości korzystania z rehabi-
litacji psychofizycznej, która jest nam nie-
zbędna. Początki nie były łatwe, ale upór 
i determinacja doprowadziły do osiągnię-
cia zamierzonego celu. Oczywiście jest 
wiele osób, które przyczyniły się do tego, 
ale swoje szczególne miejsce ma Lidia 
Bogus Prezes Fundacji „ZDROWIE”. To 
dzięki jej zaangażowaniu, dobrym i  traf-
nym podpowiedziom nasze stowarzysze-
nie rozpoczęło działalność.

Jaką rolę dla członkiń pełni Stowa-
rzyszenie?

W imieniu koleżanek słowo zabra-
ła Danuta Cieślik amazonka Stowa-
rzyszenia: „ Przychodzenie tutaj jest w 
pewnym sensie miłą koniecznością, któ-

rą celebruję razem ze swoim koleżanka-
mi. Te spotkania są dla nas doładowa-
niem energii dla ducha i ciała  – dobrej 
energii, której po wyjściu ze szpitala po 
prostu nam brakuje. Ciało jest obola-
łe operacją, a dusza smutna i płacząca. 
Lekarze, którzy leczą nas w szpitalu po 
wyjściu z niego pozostawiają nas nieste-
ty  samym sobie z wyjątkiem, gdy np. za-
istnieją jakieś pooperacyjne komplika-
cje. Wtedy najwięcej właśnie potrzebu-
jemy wsparcia i fachowej pomocy. LILA 
– RÓZ jest dobrym przykładem, że świat 
się nie zamyka po chorobie. Mamy tu-
taj spotkania, rehabilitację i plany, któ-
re rodzą się nam w głowach. Stowarzy-
szenie jest jedynym na terenie gminy No-
wogard, ale nie powiatu. W Goleniowie 
działa podobne, które również wspiera 
należące do niego amazonki a jest nas 
coraz więcej. Pomysł stowarzyszenia 
podsunęło życie, a inicjatorką była na-

sza Lidzia i to od jej imienia i różu kolo-
ru amazonek powstała nazwa stowarzy-
szenie. Jak pan widzi oprócz dobrej at-
mosfery jest również czas na konkretne 
dyskusje i nieodzowną część, czyli reha-
bilitację, która dla naszego zdrowia jest 
bardzo ważna? Brak jej spowodowałby 
gorszą kondycję fizyczno-psychiczną W 
stowarzyszeniu mamy nadzieję, radość 
i wsparcie”. To słowa pani Danuty, któ-
re nie wymagają dodatkowego komen-
tarza. To tylko jedna wypowiedź, która 
wspierana była innymi, które pojawia-
ły się w trakcie odbywanego spotkania.

Kawa czy herbatka?
Od takie go zapytania rozpoczyna się 

spotkanie nowogardzkich amazonek. Te 
spotkania to dzielenie się swoimi smut-
kami, radościami, spostrzeżeniami w 
rozmowie z drugą osobą. Panie bardzo 
chętnie siadają przy jednym stole. Sto-
warzyszenie jest organizacją samopo-

mocową i z obserwacji można wywnio-
skować ze spełnia tę rolę.

Sprawność rodzi się poprzez ruch, 
masaż i psychoterapię

Jednym z głównych elementów przy-
wrócenia sprawności fizycznej jest sta-
ła rehabilitacja. Celem jej jest powrót do 
ogólnej sprawności a także wzmocnie-
nie całego organizmu jak również prze-
kazanie amazonkom praktycznej wie-
dzy medyczno-psychologicznej, zwią-
zanej z późniejszym postępowaniem po 
hospitalizacji. Stowarzyszenie dysponu-
je pomieszczeniem wyposażonym w od-
powiedni sprzęt do rehabilitacji, który 
użytkują panie w czasie spotkań. Reha-
bilitantka Magdalena Kwiecień w bez-
pośredniej rozmowie mówi „ Spotyka-
my się na ćwiczeniach regularnie. Zakres 
ćwiczeń jest dopasowany do każdej z pań 
tak, by nie przeciążyć organizmu. Wyko-
nujemy ćwiczenia ogólne oraz indywidu-
alne. Ruch przy tego typu schorzeniach 
jest bardzo ważny. Ta grupa pań jest bar-
dzo świadoma i optymistycznie nasta-
wiona do życia, co jest bardzo istotne w 
procesie leczenia i samej rehabilitacji”. 
Fizjoterapeutka Agata Maciąg jest za-
trudniona w stowarzyszeniu, by masa-
żem i drenażem limfatycznym, uspraw-
niać okaleczone operacją ciało. Dodat-
kowo od stycznia br. stowarzyszenie za-
trudnia również psychologa Martę Kru-
gły. Te młode ambitne osoby mają za 
zadanie pomóc Paniom w powrocie do 
sprawności. Zaangażowanie jak i radość 
z każdego dnia to dewiza każdej z nich-
kobiet, które w walce z okrutną choro-
bą pokazały sobie jak i innym, że życie 
może być zupełnie normalne nawet po 
tak ciężkiej chorobie.

Jarosław Bzowy 
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Od kiedy Pan pracuje jako funk-
cjonariusz służby więziennej?

- Zacząłem we wrześniu 1986 roku, 
w Zakładzie Karnym w Goleniowie. 
Właściwie cała moja praca w tym za-
wodzie jest związana z tym miastem. 
Najpierw pracowałem na stanowisku 
inspektora w dziale gospodarczym, 
później byłem kierownikiem dzia-
łu kwatermistrzowskiego, a następnie 
od 2001 roku zastępcą dyrektora gole-
niowskiego ZK. Pracę w Nowogardzie 
zacząłem rok temu. 

Czyli to awans?
- Zdecydowanie tak. 
Ale więzienie chyba łagodniejsze 

niż w Goleniowie?
- Właśnie nie. Są to zakłady bardzo 

porównywalne. W obu jest podobna 
grupa osadzonych. Więzienie w No-
wogardzie -łącznie z oddziałem w Pło-
tach, jest jednym z największych wię-
zień w kraju i największym w naszym 
województwie –  Z tego powodu trak-
tuję to, jako awans zawodowy i wyraz 
zaufania, ze strony przełożonych. 

Ten zawód to dla Pana misja, służ-
ba czy praca jak każda inna?

-Trudno mówić od początku o ja-
kimś poczuciu misji. Podjąłem pracę, 
bo taka była wtedy potrzeba życiowa. 
Z perspektywy lat muszę jednak przy-
znać, że trzeba mieć w tym zawodzie 
poczucie misji i wizję swojej roli w tej 
formacji. Trzeba się z tym identyfiko-
wać. 

Pytam o to, bo więzienie to nie fa-
bryka. To miejsce specyficzne. Prze-
bywają w nim ludzie będący na życio-

wym zakręcie. Czy to nie jest tak, że 
funkcjonariusz musi być trochę jak 
psycholog?

- Empatia to uczucie, które nie po-
winno być obce funkcjonariuszom, ale 
oczywiście wszystko musi znajdować 
się w określonych granicach. Na pew-
no w jakiś sposób musimy utożsamiać 
się z tym miejscem. Mamy tutaj około 
1200 skazanych i 350 funkcjonariuszy 
(łącznie Nowogard i Płoty dop. Red.). 
Zakład karny to organizacja totalna. 
Kierowanie nią polega głównie na re-
alizowaniu przepisów prawa. Ale nie 
zapominamy, że realizujemy określo-
ną misję wobec człowieka. Jesteśmy 
przecież powołani do resocjalizowa-
nia, osób, wobec których proces wy-
chowawczy się nie powiódł. 

No właśnie. W ramach resocjaliza-
cji zmieniło się podejście do więźnia. 
Czy na podstawie swojego doświad-
czenia może Pan dziś stwierdzić, że 
to przyniosło oczekiwane skutki? 

Jedni uważają, że resocjalizacja to 
fikcja, a drudzy, że to jest to, co war-
to robić. Moim zdaniem, jeżeli cho-
ciaż jeden człowiek na 10 opuszczają-
cy więzienie do niego nie wraca, to jest 
to sukces.

Obywateli razi jednak fakt, że na 
utrzymanie więźniów wydaje się 
dużo pieniędzy. Jak Pan odpowiada 
na takie argumenty?

Miesięczny koszt utrzymania więź-
nia generalnie mieści się w kwotach 
od 1400 do 2 tys. złotych. W tej kwocie 
mamy wszystko: wyżywienie, utrzy-
manie a nawet wynagrodzenie funk-

cjonariusza. Czy to jest dużo czy mało? 
Każdy musi sobie odpowiedzieć na to 
pytanie. Warto jednak podkreślić, że w 
porównaniu z taki krajami jak Niem-
cy, Holandia czy Anglia, wydajemy na-
prawdę niewielkie kwoty na więzien-
nictwo. 

A co z nieograniczonym dostępem 
do służby zdrowia i specjalistów, tele-
wizorach w celach itd. Czy faktycznie 
to tak wygląda?

 Tego nie można tak oceniać. Trze-
ba zrozumieć, co to znaczy pojęcie – 
człowiek w permanentnej izolacji. Aby 
to zrozumieć, najlepiej odwrócić sytu-
ację i zapytać kogoś, kto jest na wolno-
ści jak by zareagował, w zamknięciu, 
w sytuacji, gdy nie dostaje radia, tele-
wizora. Nie będzie wykonywał żadnej 
pracy. Jak człowiek tego nie dostanie, 
reaguje agresją. A my chcemy jej tutaj 
uniknąć.

Czyli to prawda – tak wygląda 
standard życia więźnia? 

Życie w więzieniu reguluje porzą-
dek wewnętrzny. W nim określa się, co 
może mieć skazany w celi. Mówi o tym 
również kodeks karny wykonawczy. 
Na wiele z tych elementów musi wyra-
zić zgodę dyrektor. Oczywiście jest to 
uzależnione od zachowania więźnia. 
Czy jednak telewizor to coś złego w 
celi? Moim zdaniem nie. Naszą rolą nie 
jest pozbawić skazanych dostępu do 
informacji. Tak samo na każdym od-
dziale jest telefon wrzutowy. Człowiek 
osadzony w zakładzie karnym został 
pozbawiony wolności, a nie wszystkich 
praw. Oczywiście należy pamiętać, że 
nadmiar też nie jest dobry. 

mówił Pan, że komfort życia więź-
nia w zakładzie karnym zależy od 
jego zachowania. O nagrodach już 
wiemy. A jakie kary grożą więźniom 
za naganne zachowanie?

Na przykład zakaz widzenia z ro-
dziną w bezpośrednim kontakcie (re-
alizowany bezpośrednio przy stoliku) 
lub też pozbawienia możliwości otrzy-
mania paczki żywnościowej. Do naj-
bardziej ostrych należy umieszczenie 
więźnia w celi izolacyjnej nawet do 28 
dni. 

Ponoć jednym z ulubionych zajęć 
więźniów jest pisanie skarg i zażaleń. 
Na co narzekają najczęściej? 

Na warunki odbywania kary, na 
służbę zdrowia. Oczywiście wiele skarg 
dotyczy także zachowania funkcjona-
riuszy. 

wywiad z dyrektorem zakładu karnego w Nowogardzie płk. jerzym Dudzikiem

Chcemy uniknąć agresji...
Słyszałem, że w naszym więzieniu 

przebywa więzień, który wyznaje is-
lam. Czy to prawda, że w związku z 
tym otrzymuje on zmodyfikowane 
menu? 

Tak. To prawda. Mamy tutaj kilku 
takich skazanych. Przepisy gwarantu-
ją każdemu skazanemu respektowanie 
wiary, którą wyznaje i umożliwianie 
praktykowania jej w możliwych prze-
jawach życia społecznego w zakładzie. 
To dotyczy także w miarę możliwości 
kwestii żywieniowych. Jesteśmy na to 
przygotowani, jeśli jest to w rzeczowy 
sposób uzasadnione i o ile innowacje, 
które należy wcielić do menu takiego 
osadzonego znacząco nie odbiegają 
od profilu oferowanego przez nas ży-
wienia. Chodzi o to, że ma ono z jed-
nej strony spełniać normy wynikające 
z rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości a z drugiej nie powinno odbie-
gać od stawki dziennej przypadającej 
na żywienie więźnia. 

To znaczy? 
Posiadamy szereg instrumentów po-

zwalających na zweryfikowanie praw-
dziwości tej wiary. Mamy kontakt z or-
ganizacjami i związkami wyznaniowy-
mi. Źródłem oceny są także informacje 
od wychowawców. 

W sierpniu ubiegłego roku we-
szła w życie znowelizowana ustawa 
o Służbie Więziennej. Co zmieniły 
nowe przepisy?

Służba Więzienna jest w okresie du-
żych zmian.  Przede wszystkim doty-
czą one wewnętrznych struktur za-
kładów karnych. Chodzi o to, by ka-
dra była jak najbliżej skazanego, co 
ma usprawnić nasze działanie na linii 
funkcjonariusz-więzień. Ustawa wpro-
wadziła także obowiązek składania 
oświadczeń majątkowych przez funk-
cjonariuszy. Od marca będziemy także 
realizować postanowienie Trybunału 
Konstytucyjnego w zakresie wynagra-
dzania skazanych. Do tej pory otrzy-
mywali oni połowę najniższej pensji. 
Teraz będą mieli prawo do wynagro-
dzenia w pełnej formie. To może spo-
wodować spadek zatrudnienia więź-
niów przez lokalne firmy. W tej chwi-
li ok. 45% skazanych przebywających 
w ZK w Nowogardzie i OZ w Płotach 
pracuje i należy dodać, że jest to osią-
gniecie w skali kraju.

W dniu 8 lutego służba więzienna 
obchodziła swoje święto. Czego Pan 
życzył swoim podwładnym?

Przede wszystkim podziękowałem 
za ich trud, pracę i poświęcenie, ży-
cząc jednocześnie dalszej wytrwałości 
w wykonywaniu tego trudnego zawo-
du. Pragnę to jeszcze raz uczynić na ła-
mach „Dziennika Nowogardzkiego”.

Rozmawiał Marcin Simiński
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Nie z każdej mąki będzie chleb
„… gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba…”
        C. K. Norwid

W świadomości narodowej Pola-
ków, chleb zawsze odgrywał pierw-
szoplanową rolę, był nie tylko pod-
stawowym składnikiem pożywienia, 
ale także stanowił pewnego rodza-
ju świętość (dawniej, przed rozpo-
częciem krojenia bochenka, kreślo-
no na nim znak krzyża, co pamiętam 
jeszcze z dzieciństwa u dziadków na 
podkarpackiej wsi). A i dzisiaj zaj-
muje poczytne miejsce w naszym 
codziennym jadłospisie. O wypieku 
chleba naszego powszedniego – roz-
mawiam z sympatycznym kierowni-
kiem i zarazem właścicielem (od 17 
lat) obiektu w jego skromnym biurze 
– Waldemarem Pędziszczakiem.  

Jak wypieka się chleb w Nowogar-
dzie? W bok od ul. Boh. Warszawy 
(na końcu osiedla przy byłym PO-
M-ie) znajduje się największa w mie-
ście piekarnia – ciastkarnia. Pierwsze 
wrażenie zaraz po wejściu – wzoro-
wa czystość: ład i porządek zarówno 
w przechowalni wypieków, jak i w hali 
produkcyjnej. Wszędzie nowocze-
sne urządzenia, wśród których uwa-
gę moją przyciąga dzielarka do pącz-
ków, no i wszechobecny, miły dla nosa 
znajomy aromat. Widać gospodarską 
rękę! 

Pytanie na rozgrzewkę. Czy jest 
pan konsumentem własnych wyro-
bów, a konkretnie chleba?

- Oczywiście. Każdy chleb muszę 
spróbować i czekam na opinie od in-
nych Konsumentów. Wszystkie opi-
nie traktujemy poważnie, żeby popra-
wić jego jakość. Teraz wprowadziłem 
chleb dla dietetyków. Drugi dzień go 
pieczemy i posiadamy stosowny certy-
fikat na wypiek. Podpisałem oświad-

czenie, że będę go wyrabiał zgodnie z 
recepturą, którą opracowali fachowcy.

Ja myślę, że jest to dobra wiado-
mość dla wszystkich chorujących  na 
cukrzycę.

- Ten chleb nie jest za tani, ale sta-
ram się go utrzymać w jednej cenie, 
jak na inne chlebki. Dlaczego ten ktoś 
ma być pokrzywdzony?

Jako wieloletni praktyk i profesjo-
nalista w swoim fachu jak ocenia Pan 
nowogardzkie pieczywo w ogóle?

- Bardzo dobrze. Z każdej piekar-
ni pieczywo jest dobre, jeśli jest do-
brze zrobione. Jedyna różnica polega 
na wypieku. U mnie są tzw. piece tra-
dycyjne, ceramiczne, gdzie opala się 
węglem. Dopóki mi ochrona środowi-
ska zezwoli – będę robił wszystko (wy-
mieniał kominy, zakładał filtry), żeby 
utrzymać te piece.

Czy każde zboże nadaje się na 
mąkę?

Nie z każdej mąki będzie chleb, jaki 
głosi stare powiedzenie. Pieczywo z 
dobrej mąki nie potrzebuje żadnego 
ulepszacza, a jeśli będzie słaba mąka 
– musimy się ratować umiejętnościa-
mi piekarzy i technologów. Zła mąka 
(brak glutenu i białka) nie z winy pie-
karza wpływa na jakość pieczywa.

A Pan, gdzie zaopatruje się w 
mąkę?

Mąkę pszenną sprowadzam z Wą-
growca (dobra, ale drogą), żytnią ze 
słynnych młynów w Stoisławiu oraz z 
małego młyna p. Wójcickiego z Woj-
taszyc. 

Zakończenie w następnym numerze 
„DN”

4 luty 2011 r., Marian A. Frydryk

Informacja dodatkowa:
Chleb – produkt ze zmielonego zboża, jest jednym z najbardziej ele-

mentarnych pokarmów człowieka. Pierwotnie były to placki z mąki i 
śruty zarobione wodą i pieczone na rozgrzanych kamieniach, w popie-
le, później na blachach i rusztach. Pieczenie chleba pod garnkiem gli-
nianym przykrytym popiołem, podniosło znacznie technikę pieczenia i 
zapoczątkowało budowę pieców kopułowych z bocznym otworem. Sta-
rożytni Egipcjanie mieli już opracowaną technikę wypieku chleba i praw-
dopodobnie oni pierwsi spulchniali ciasto drożdżarni. W średniowieczu 
rozwinięta została sztuka piekarstwa, a w XVII w. znano wiele gatunków 
chleba i obecnie wypieka się liczne gatunki: rozróżnia się chleb żytni, 
pszenny i mieszany. Zarówno chleb żytni, jak i pszenny, wypiekane by-
wają z mąki razowej (chleb Steimetza, chleb Grahama) i z mąki pytlowej. 
Wzrost zamożności społeczeństw spowodował zmniejszenie się spożycia 
chleba; w stosunku do krajów o wyższej stopie życiowej nasze spożycie 
jednostkowe jest ciągle większe i wynosi 500 g. Chleb nie pokrywa za-
potrzebowania na wszystkie składniki potrzebne organizmowi. W Polsce 
pokrywa 45% zapotrzebowania białka, 30% wapnia, 80% - fosforu. Jest 
źródłem witaminy B1,zawiera też trochę witaminyB2. Najbardziej warto-
ściowe dla ustroju jest pieczywo ciemne z mąki gruboziarnistej, gdyż jest 
bogatsze w witaminy, sole mineralne i zawiera znaczną ilość błonnika, 
który przyśpiesza perystaltykę jelit i ułatwia wypróżnianie.

UWAGA WĘDKArZE
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW „Tęczak” w Nowo-

gardzie informuje członków Koła, że dnia 20 lutego 2011 r.  
o godz. 10.00 (niedziela) odbędzie się zebranie sprawozdaw-
cze Zarządu Koła za rok 2010.

Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum Przedsię-
biorczości przy ul. Woj. Polskiego.

Zapraszamy - 
Prezes Koła Tęczak Z. Heland

Waldemar Pędziszczak jest nowogardzianinem, pracującym w zawodzie cu-
kiernika od 1967 r. Po ukończeniu Szkoły Zawodowej w Nowogardzie (za cza-
sów pana Majewskiego), uzyskał dyplom mistrzowski (piekarz – cukiernik), 
wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Szczecinie w 1978 roku. Żonaty, dwóch 
dorosłych synów, jeden z nich pomaga ojcu w prowadzeniu firmy. Hobby: my-
ślistwo i wędkowanie. Sponsor wielu lokalnych imprez.
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GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSmETYCZNYm

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

kurki nioski 
odchowane powyżej  

7-miu tygodniu, pełen program 
szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

Wykonam 
usługi hydrauliczne oraz 
budowlane, czyszczenie 

kanalizacji, gaz z uprawnieniami 
tel. 504 517 117

auto  
myjnia 

ul. Zamkowa 7 
informuje 
klientów 

o zmianie numeru 
telefonu: 789 201 822  

Zapraszamy!

Naczelnik 
Urzędu skarbowego w Goleniowie

informuje, że 

Punkt Przyjmowania zeznań 
w Nowogardzie przy Placu Wolności 1

(budynek Urzędu Gminy)
będzie czynny od 14 lutego do 29 kwietnia br. 

w poniedziałki, środy i piątki
oraz w czwartek 28 kwietnia br. 

w godz. 700 -1400

Jednocześnie przypominamy, że formularze podatkowe można 
pobrać również w Urzędzie Miasta w Nowogardzie

bar „mIŚ” w kulicach 
wynajmie salę 
pod imprezy 

okolicznościowe - ok. 25 miejsc. 
Serdecznie zapraszamy. 

724 049 506; 91 39 13 312

Poszukuję pilnie 
mieszkania  

do wynajęcia. 

608 599 902

NOWO OTWArTY
skleP OGrODNICzY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPEr CENY - ZAPrASZAmY
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sPrzeDam 
mIeszkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

zwrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
rEmONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 91 39 27 479

mieszkanie
do wynajęcia

3 pokojowe 
w centrum miasta

tel. 509 528 688

ENTEr LAPTOP
 SErWIS - KOmIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGArD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEL. 795 648 748

Zarząd Związku koła Emerytów i rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie

Zawiadamia wszystkich chętnych uprawnionych o organizowanej 

wycieczce  w okolice Suwałk 
w dniach 12.05.2011-19.05.2011. 

Chętnych zapraszamy do biura we wtorki od 11.00 do 13.00 w celu 
dokonania przedpłat 100 zł od osoby. Wpłaty przyjmowane będą 
do 10.03. br. Kolejność wpłat będzie decydować między innymi o 
uczestnictwie w wycieczce.Kontakt telefoniczny: 607 286 217
    Przewodniczący Zarządu
     Jerzy Tębłowski

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg  
pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej  
własności lokalu mieszkalnego

Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Gryfitów 4
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, ła-

zienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  185.377- zł  Wadium:  18.500,- zł
Lokal położony w Dobrej przy ul. Traugutta 3A
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, ła-

zienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    92.671- zł  Wadium:    9.300,- zł
Składanie ofert do 11.02.2011 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

11.02.2011 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecno-

ści oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-

czym o / Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem „PrZETArG na lokal nr ...” wraz z potwierdzoną 
kserokopią wpłaty wadium. 

Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia 
zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienie prze-
targu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biu-
rze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.
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• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulic-
kiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapi-
talnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; 
I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 
91 39 26 528; 667 926 528

• kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
- okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, 
j. Pawła II, tel. 605 522 340.

• sprzedam sklep murowany na targowi-
sku miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
125 m przy ulicy 5-go marca 13 (centrum 
miasta) 667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, 
cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I pię-
tro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 
17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po re-
moncie, doskonała lokalizacja, spokojna 
okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgod-
nienia” tel: 604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 2, warun-
ki zabudowy. Cena 50 000’ 694 521 787

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogar-
dzie; 606 399 633

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Karsku, pow. 3800 m2, tel 663 026 093 po 
17.00

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 wła-
snościowe, Nowogard- sprzedam Tel 
603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogar-
du. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiejskiej, No-
wogard, 604 284 597

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w 
Nowogardzie. Tel. 722 283 490. 

• sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. kontakt 
605 315 304.

• Dom do wynajęcia kikorze 120 m2; 
608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, 
Nowogard; 604 284 597

• Wynajmę lokal pod działalność gospodarczą 
80 m2; 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum 
miasta; 601 090 079

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 ar i 41 
a; 600 791 675

• Wynajmę lub sprzedam pomieszczenie 39 
m2 z działką- 505 661 342

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 
91 39 21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, 
sprzedam,   cena 185.400,- zł, tel.  
91-3910010, 607607814

• Sprzedam działkę rzemieślniczą o pow. 
0,58 ha w Nowogardzie przy ul. Asnyka Tel. 
601 595 069 lub 661 390 433

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe- 77 m2 ul. 
Boh, warszawy, 2950 zł/m2 Tel. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 Niski czynsz 
podwyższony standard. 604 441 609

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów 
nad jeziorem w Nowogardzie, cena 60  000. 
Do uzgodnienia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w cen-
trum Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na 
poddaszu) w Centrum Nowogardu, niski 
czynsz, ogrzewanie własne- gazowe, zabu-
dowa kuchenna w cenie, po remoncie. Tel. 
783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,8m2 
lub zamienię na 2 pokoje. Te. 604 161 169

• sprzedam mieszkanie przy bankowej 
519 614 973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży 
ogród, duża piwnica w Nowogardzie. Cena 
120 000; Tel. 91 39 26 497; 669 060 656

• Wynajmę lokal handlowy w Centrum 53 m2. 
Cena 1 000. Tel. 603 118 286.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własno-
ściowe o pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. 
Cena 125 000, Tel 513 153 646

• Działka budowlana Wojcieszyn, 650 
m2 661 562 134

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe. Tel. 
509 608 794

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, do-

bra lokalizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwesty-
cję lub działki budowlane 500 m pod Gole-
niowem. 606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Goleniowie. 
606 381 350

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II; 
609 388 410

• Sprzedam dom w Nowogardzie (ul. Roose-
velta); 602 527 141

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś”

• Do wynajęcia garaż na ul, zamkowej. 
tel.663603883

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia; 
793 731 981

• Nowogard. Zamienię bezczynszowe miesz-
kanie 67m2 z garażem i ogrodem na dom 
jednorodzinny do 150 m2. 606 678 728

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 poko-
je z kuchnią, parter w bloku 69,6m2. Kontakt 
telefoniczny: 601 493 880; 601 817 880 

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum 
Nowogardu na IV piętrze. Cena 90 tys. Tel. 
607 497 710.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze lokator-
skie – 3 pokojowe Tel. 501  056  149 na ul. 
Bankowej w Nowogardzie.

• wynajmę kawalerkę 30m2, 650 zł + opła-
ty, kaucja 1200. 608 932 896

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, 
podwyższony standard; 604 441 609

• Zamienię nowe mieszkanie dwa pokoje 
duża kuchnia, dwa balkony na parterze na 
ul. Ks. Racibora na mniejsze w sadzie czere-
śniowym lub kupię. 508 964 401

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w blo-
ku w Osowie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę cena 700 zł. 602 405 640

mOTOrYzaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-
ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

• sprzedam Opel Vectra C kombi, srebr-
ny metalik, przeb. 136900 km, 08/2006, 
książka serwisowa (serwisowany w 
asO Opel kozłowski - faktury), klima-
tronic dwustrefowy, nowe: rozrząd, 
olej, filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. zadbany po dużym przeglą-
dzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 522 340, 
Nowogard.

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 2- 
795 911 886.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 
TDI, 664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam Tico rocznik 2001 poj. 796 cm3 
przebieg 88  000 km przegląd do 09.2011 r. 
drugi właściciel, karta pojazdu. Tel. 506-184-
436

• Sprzedam tanio Daewoo Nexia GLX zareje-
strowany, gaz, stan dobry; 602 797 340.

• Sprzedam Seat Ibiza poj. 900, rok prod. 1996, 
cena 900 zł, Tel. 602 348 926

• Sprzedam AUDI 80 B3 poj. 1,8 benzyna rok. 
Prod. 1990 cena 2900. Tel 602 348 926

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 
benzyna 1997 r. stan b. dobry, dobrze wypo-
sażony, cena 6 000; 694 971 444

• Sprzedam skuter dwuosobowy. 788 566 432

• Sprzedam motorower, stan bdb;  
603 217 186

rOlNICTwO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 50 140.

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej 
pasieki- rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

• Kupię słomę baloty małe i duże. 502 562 378; 
91 39 10 315

UsłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

• zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. www.zespolacord.pl. Tel. 
501 383 380.

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

• zespół muzyczno – taneczny kaj – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUGI INfOrmaTYCzNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (windows, linux), 
konserwacja pracowni szkolnych. faktury 
VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Ta-
nio, szybko.
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zaPraszamY DO NaszeGO bIUra

NOwOGarD,
 Ul. 3 maja 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

zapraszamy do naszych biur:

mieszkania w Nowogardzie na sprzedaż

www.extradom.net.pl

reklama

                                kawalerkI      nr oferty
Nowogard Ip, pow.23 m2,  cena 80 150 zł      EX257151013
Nowogard Ivp, pow.29 m2,  cena 96 150 zł EX486125742
Okolica Nowogardu pow. 30m2  cena 49 000 zł EX461899623

2 POkOjOwe
Nowogard Vp, pow. 33 m2  cena 131 150 zł      EX257102527
okolica Nowogardu parter, 39 m2,  cena  89 000 zł  EX486913164
Nowogard Ip, 64 m2,  cena 169 150 zł  EX466653479
Nowogard parter, 62 m2,  cena 168 500 zł      EX404750423  
Nowogard parter, 42 m2,  cena 125 800 zł      EX338939242
Nowogard IVp, 57 m2,  `cena 175 000 zł      EX300204442

3 POkOjOwe
okolica Nowogardu 64 m2,  cena 89 000 zł      EX257031001
Nowogard IVp, 66 m2,  cena 170 000 zł      EX406473549
Nowogard parter, 69 m2,  cena 195 000 zł     EX335342699
Nowogard IVp, 69 m2,  cena 180 000 zł     EX252497034
Nowogard IV p, 66 m2,  cena 156 000 zł     EX331627842
Nowogard IIp, 57 m2,  cena 206 000 zł     EX408081106
Nowogard II p, 67 m2,  cena 188 000 zł     EX332909317
Nowogard IV p, 70 m2, cena 195 000 zł     EX303421011
Nowogard II p, 66 m2,  cena 188 000 zł     EX309349280
Nowogard trzypoziomowe, 100 m2,  cena 180 000 zł   EX257794449
okolica II p, 68m2,  cena 145 000 zł     EX400438785
Nowogard IIp, 61 m2,  cena 207 320 zł     EX409318367

4 POkOjOwe
Nowogard I p, 76 m2,  cena 228 200 zł  EX487264489
Nowogard II p, 79 m2,  cena 245 000 zł EX465511650
Nowogard parter 68 m2,  cena 195 200 zł  EX404179123
Nowogard II p, 77 m2,  cena 237 400 zł EX408172025
Nowogard Ip, 67 m2,  cena 186 000 zł EX302531661
Nowogard IV p, 68 m2,  cena 180 000 zł EX257791579

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• awarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne remonty 
łazienek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlo-
wanie, malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i 
okien, tynki gipsowe, glazura, terakota, szyb-
ko tanio i solidnie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- 
ostrzenie noży, naprawa zamków drzwio-
wych itp. Kontakt: 697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i pPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Ścianki regipsowe, podwieszanie sufitu, 
montaż paneli, malowanie, szpachlowanie. 
789 146 025

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich 
i innych; 695 085 470; 39 72 575

• MEBLE NA WYMIAR. Tanio i solidnie, Tel 
697 786 967

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Chwilówki natychmiast! Nawet dla osób z za-
jęciem komorniczym! Te. 512 196 106.

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; 
naprawa zawieszeń układów hamulcowych 
wymiany silników, ustawianie zbieżności, 
kasowanie błędów. 667 819 934.

• Remonty, 608 847 784

• Centrum złomowania pojazdów mechanicz-
nych, 798 130 303

PraCa

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy opie-
kunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, 
wpisowe 0 zł wysokie rabaty i prezenty, 
506 171 732; 604 189 118

• Zatrudnię murarzy. 501 549 756.

• Podejmę pracę w charakterze sprzątaczki. 
789 353 738

• Zatrudnię budowlańców do budowy i 
wykończeń domków jednorodzinnych. 
607 083 845

• ferma Norek w maszkowie zatrudni osoby 
do prac sezonowych. możliwość stałego 
zatrudnienia. 607 487 662; 601 520 540

• Przyjmę do pracy pilarzy i kierowcą cią-
gnika leśnego lkT. 509 930 161. 

• Zatrudnię osobę zajmującą się przedłuża-
niem paznokci. Mile widziana kosmetyka 
twarzy. 665 196 524

• ferma norek struga (ok. wierzchów) za-
trudni do prac sezonowych. 662 234 004

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- england; 
Duży wybór, pełna rozmiarówka. Targowisko 
miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 3-miesięcz-
ne- ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata, matka z rodowodem w tym długo-
włosa suczka, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 18 621

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocię-
te i porąbane- 603 353 789

• sprzedam Yorki, szczeniaki. Pieski po ma-
łych rodzicach. Tel. 513 157 299

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam meble bieliźniarskie, wieszaki, 
manekiny. 600 249 194.

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy 
„Junkers” dwuletni w bardzo dobrym stanie 
oraz biurko; 519 375 032.

• Oflisy tartaczne na opał pocięte w klocki 
lub w całości do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• Sprzedam piło trak  z posuwnym stołem 
do cięcia kloców z silnikiem 8 KW, 91 39 
21 828

• Sprzedam suknię ślubną, możliwość 
przymiarki, rozmiar 42. Atrakcyjna cena; 
724 049 506

• Sprzedam wózek dziecięcy, kolor zielo-
ny. Stan bardzo dobry. Zapraszam! Kom. 
724 049 506

• Sprzedam Keyboard Yamaha Tyrosa 1 tel. 
795 279 165

• Sprzedam pianino. 697 137 724

• Kupię grzejniki żeliwne. 663 349 053

• Sprzedam drzewo opałowe z dowozem. 
889 354 058

• Sprzedam bardzo tanio szafę jedno, 
dwu, trzydrzwiową i meble pokojowe. 
504 703 568 po 16-stej

• sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam owczarki niemieckie. 660 315 662

• Sprzedam jednotarczową maszynę szoru-
jącą do podłóg z pełnym wyposażeniem. 
Sprzęt na gwarancji. Atrakcyjna cena. 
508 309 107.

• Sprzedam pieski rasy Husky; piesek i suczka 
cena 450 zł. 665  065 865 

• Sprzedam sprzęt do ćwiczeń typu orbit rek 
nowy, nieużywany; 602 527 141

• Sprzedam pojemniki 1000 litrów. 
510 680 139

• Sprzedam rozwiertarki do tulei od 0,7 do 45; 
513 085 947

• Sprzedam regały sklepowe na stelażu meta-
lowym + lada. 662 788 296

• Sprzedam konstrukcję namiotu 18x6 m. 91 
39 21 002.
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         Gaspertin
           50 kaps. + 25 gratis

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

12,50 zł

14,50 zł

25,80 zł
28,00 zł

9,80 zł

5,90 zł

19,95 zł
18,40 zł

Septolete plus

Plaster rozgrzewający

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil  
complex

+ hepatil na 
trawienie gratis

         dIH

Naproxen 
Plus

14,60 zł

2,50 zł

10,80 zł

1,90 zł

Polecamy również 

lekI za GrOsz *

* regulamin promocji dostępny w aptece

5,60 zł
6,50 zł

niewydolność 
krążenia 

żylnego

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan
zaprasza 

do SP nr 1 w Nowogardzie

ferie z aikido

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

Tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krzYżówkakupon - 11.02

rozwiązania krzyżówki nr 4.02 – ŚWIĘTA 
DOrOTA WYPUSZCZA SKOWrONKA ZA 
WrOTA – nadesłali:

Ewa Wróbel, Dariusz Kaciupa, Cecylia Furmań-
czyk, Janina Grudzińska, Ewa Skowronska, Tade-
usz Salamon, Pelagia Feliksiak, Justyna Matusiak, 
Jolanta Gruszczyńska, Zdzisława Chorążyczew-
ska, Małgorzata Goszczurna, Regina Czarnowska, 
Krystyna Tretiak, Jadwiga Maknia, Danuta Śmi-
giel, Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, Ha-
lina szwal, Wiesław Borowik, Krystyna zawidzka, 
Dorota Osmelak, Krystyna Wojtkiewicz, Andrzej 
Leszczyński. W losowaniu brały udział rozwiąza-
nia krzyżówki 28.01 – Magdaleny Grzelak, Wła-
dysława Domagalskiego i Anity Lelowskiej. Wyłą-

czono z losowania  rozwiązania błędne (… skow-
ronka na wrota lub nawrota).

Dobra rada – nie przysyłajcie Państwo rozwią-
zań listem poleconym ani „priorytetem” – oszczę-
dzajcie. Mieszkańcy Nowogardu mogą do redak-
cji przynosić rozwiązania bez angażowania i opła-
cania poczty. Wystarczy przecież kartka papieru z 
hasłem rozwiązania, naklejonym kuponem i do-
kładnym adresem.

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Magdalena Grzelak z Węgorzy,
- Danuta Śmigiel z Nowogardu,
- Halina Szwal z Nowogardu.

Gratulujemy!

Na PaleNIe
Każdy papieros w mordzie,
To nowe do trumny gwoździe.

NIC za DarmO
Każdy odważny kosmonauta
Krąży, gdzie jasnych gwiazd plejada.
On taszcząc sadło swe do auta,
A ja co z tego mam? – powiada.
Nowy szpital zbudowano,
Radość na wszystkich widać twarzach.
I tylko on nie śpiewa „sto lat” – 
A co ja z tego mam? – rozważa.
Komedię grają mu w teatrze,
Ze śmiechu aż się trzęsie sąsiad.
Lecz on ponuro w przestrzeń patrzy,
A co ja z tego mam? – roztrząsa.
Uczony odkrył nowe prawo,
Nie dlań granic wiedza ścisła!
On znowu się uśmiecha łzawo:
A co ja z tego mam? – rozmyśla.
Śmiałek po górach sam się wspina,
By ślad zostawić swój na szczytach!
Lecz on szyderczy robi grymas:
A co ja z tego mam? – znów pyta.
Tak mu za dzionkiem płynie dzionek,
Cóż z tego ma? Przyznajcie sami!
Wiec ja zapytam tu na koniec:
A co my wszyscy z niego mamy?

HOrOskOP – kOzIOrOżeC
Koziorożcowi wielkie szczyty,
Podniebne szlaki rade.
Lecz ty uważaj – z tych wysokości
Bolesny bywa upadek.

HOrOskOP – wODNIk
Nie chwal Wodnika, bo to obłudnik:
O trzeźwość walczy, a sam jest wodnik.

Izba wYTrzeŹwIeŃ
Arka przymierza dla ludzi,
Po potopie wódzi.
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roZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

TELEFoNY

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

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

Nieradka, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra cu ją: sta ni sław ma rek,  
marcin simiński, Hen ryk szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. 
war sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reGUlarNa lINIa mI krO bU sO wa serOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjazDY z NOwOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjazDY ze szCzeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

Przewóz Osób - rO maN bIŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDzIałkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sObOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDzIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

w kinie Orzeł
ZWErBOWANA 

mIŁOŚĆ
Akcja, Polityczny, Polska, 

2010, 86 min
11.02.2011 godz. 19.00
12.02.2011 godz. 19.00
13.02.2011 godz. 19.00
Cena biletu 12 zł
Dozwolony od lat 15

warsztaty 
filmowe 

dla młodzieży 
wiejskiej 

Polski Kub Ekologiczny 
Okręg Zachodniopomor-
ski Koło w Nowogardzie 
w dniach 18-19 25-26 Lu-
tego organizuje bezpłatną 
naukę montażu filmu ze 
zdjęć. Zajęcia odbędą się 
w Bibliotece Publicznej w 
Nowogardzie. Zaintere-
sowanych proszę o kon-
takt pod nr tel. 600-653-
124 Prowadzący warsztaty 
- Eugeniusz Korneluk za-
mieszkały w Glicku. 
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 NalP na finiszu
I liga nie gra, ale emocji nie powinno zabraknąć – II liga także ma wiele 

do ugrania – chociażby awans, a kandydatów jest co najmniej trzech. Mecze 
tradycyjnie rozegrane będą w niedzielę, w hali sportowej ZSO w Nowogar-
dzie przy ul. Bohaterów Warszawy . Zapraszamy!

II Liga – 16 kolejka
14:30 Błękitni – Zamkowa 7
15:00 Ogień w okopie – Jantar
15:30 Nehuera – Zamkowa 7

16:00 Old Punk’s – Błękitni
16:30 Jantar – Bosman
17:00 Nehuera – Czarne Chmury

Podał TS

Halowa liga Piłki Nożnej lzs

LZS Ostrzyca zwycięża!
Dobiegły końca rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej Mężczyzn organi-

zowane przez Miejsko – Gminny Zarząd Zrzeszenia LZS w Nowogardzie. 
Na gościnnej hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  startowało aż 13 ze-
społów z całej gminy. Jest to godny podkreślenia sukces sportowy i organi-
zacyjny.

PrOszę O POmOC!!!
Nazywam się
PAULINA SKRZYNIARZ, MAM 24 LATA

28 sierpnia 2008 r. zachorowa-
łam na poprzeczne zapalenia rdze-
nia kręgowego w odcinku szyjnym 
z porażeniem czterokończynowym 
z zaburzeniami oddychania w cza-
sie snu.

Do marca 2009 r. domem moim 
był OIOM, następnie Ośrodek Opie-
kuńczo-Rehabilitacyjnego oraz In-
stytut Neurologiczny w Warszawie.

Mojej choroby nie można wyle-
czyć farmakologicznie, jedyną po-
mocą i nadzieją w moim leczeniu 
była i jest nadal intensywna rehabi-
litacja.

Dzięki intensywnej rehabilitacji 
zaczęłam samodzielnie oddychać 
i poruszać jedną ręką. W grudniu 
2009 r. wróciłam do domu. Pomimo 
minimalnej poprawy w dalszym cią-
gu nie jestem zdolna do samodziel-
nej egzystencji, potrzebuję całodo-
bowej pomocy osób trzecich oraz 
intensywnej rehabilitacji.

Koszty opieki, pielęgnacji oraz 
ciągłej rehabilitacji w warunkach 

domowych przewyższają możliwo-
ści finansowe moich rodziców (tato 
jest na rencie po wylewie krwotocz-
nym z niedowładem całej prawej 
strony).

Niezbędny w dalszej rehabilitacji 
byłby sprzęt, który pomógłby mi w 
walce z bolesną i męczącą spastyką, 
jak również pobyt w Ośrodkach Re-
habilitacyjnych oraz laseropunktu-
ra.

Możliwe to będzie tylko dzięki 
tym wszystkim ludziom, którzy do-
brze mi życzą i pomogą, przekazując 
1% podatku dochodowego lub do-
konają dobrowolnej wpłaty.

Za ofiarność i bezinteresowną po-
moc płynącą z serca, osób takich jak 
Państwo, może będę mogła skorzy-
stać z dalszego leczenia i rehabilita-
cji oraz walczyć o odzyskanie czę-
ściowej sprawności fizycznej.

Bardzo proszę o wsparcie finanso-
we wszystkich ludzi dobrej woli.

Z podziękowaniem
Paulina Skrzyniarz

Przedstawiamy końcową tabelę 
zmagań. 

LZS Ostrzyca -  32 pkt
LZS Nowogard – 29 pkt
LZS Karsk – 24 pkt
LZS Żabowo – 24 pkt
LZS LL Nowogard – 24 pkt
 LZS ZSP I Nowogard – 22 pkt

LZS ZSP II Nowogard – 22 pkt
LZS Wojcieszyn – 20 pkt
LZS Słajsino – 19 pkt
LZS Jarchlino – 17 pkt
LZS Miętno – 10 pkt
LZS Żabówko – 10 pkt
LZS Bieniczki – 7 pkt.

Inf. własna

ferIe zImOwe 2011
w miejskiej bibliotece Publicznej  

im. stefana żeromskiego w Nowogardzie
Ferie pod hasłem:
,,KTO W FErIE DO BIBLIOTEKI ZAWITA TEGO ŚWIAT KSIĄŻEK 

PrZYWITA”
Proponujemy: głośne czytanie, konkursy, bajkowe łamigłówki, wspólne 

wyklejanie, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Zajęcia są bezpłatne, trwają od godz. 11.00 do 15.00

PrOGrAm FErII
I tydzień
14.02.- 1. Walentynkowe serca-kartki i życzenia z okazji Walentynek na 

podstawie książki ,,Przepis na miłość”; 2. W magicznym świecie baśni: W. 
i J.. Grimm ,,Stary szewc i krasnoludki”-głośne czytanie i praca manualna.

15.02.- 1. NASZE BEZPIECZNE FErIE-spotkanie z policjantami, pa-
nią Klaudią Gieryń i panem Sebastianem Źróbkiem; 2. Zajęcia czytelnicze z 
książką ,,Powiastki” Beatrix Potter oraz ,,Jak to zrobić”.

16.02.- 1. Konkurs plastyczny: ,,Świat książek Astrid Lindgren”; 2. Roz-
mowy o książkach Kate DiCamillo ,,Tygrys się budzi”, ,,Magiczny słoń” oraz 
zagadki logiczne.

17.02.- 1. Bajka filmowa dla dzieci, film przygodowy dla nastolatków; 2. 
Zajęcia z książką ,,Teraz twoja kolej” E. Zoehler- rozmowy o przemocy. 3. 
Zajęcia czytelnicze dla dzieci spędzających ferie w Nowogardzkim Domu 
Kultury.

18.02.- 1. CZY WIESZ JAKI TO ZWIErZ? czyli wędrówki zoologiczne 
po krajach i kontynentach – zajęcia z książką ,,Jak wielki jest milion”: wykle-
janie zwierząt egzotycznych, origami z kółek oraz rebusy i zagadki.

II tydzień
21.02.- 1. Spotkanie w Dolinie muminków:
-wspólne tworzenie krainy Muminków;
         -wyklejanie postaci z książek Tove Jansson;
         -Muminkowe zagadki.
22.02.- 1. ,,Spacer po lesie” - spotkanie z panem Markiem Heiserem z 

Nadleśnictwa; 2. Wyprawa w świat marzeń z książką ,,Strasznie ważna 
rzecz” oraz bajkowe łamigłówki.

23.02.- 1. Konkurs plastyczny (technika dowolna): ,,Magiczny świat Mu-
minków” oraz zabawy z książką Roberta Buczka ,,Rodzina Bzików”

24.02.- 1. Bajka filmowa dla dzieci oraz film fantastyczny dla nastolat-
ków; 2. Zabawy w rymy z książką Małgorzaty Strzałkowskiej ,,Rym cym 
cym, gdzieś mi z głowy uciekł rym”; 3. Zajęcia czytelnicze dla dzieci spędza-
jących ferie w Nowogardzkim Domu Kultury.

25.02.- 1. Bajkoterapia dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą poma-
gać: ,,Pierwsza lekcja szczęścia” Roba Goldblata – o chłopcu, który nie chciał 
być smutny; 2. Podsumowanie i zakończenie ferii zimowych 2011.
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skórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

10.00 - 16.00

14 lutego 2011 r. g. 16.30

szybki kurs
w ferie zimowe

PIASEK, ŻWIr, 
CZArNOZIEm, POSPÓŁKA 

• ŻWIrOWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEm DO KLIENTA

rozpoczęcie kursu ferYjNeGO 14.02.br. r. g. 16.00
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 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA www.dzienniknowogardzki.pl

Czytaj s. 11

Czytaj s. 2

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

reklama reklamareklama

Czytaj s. 3

HURTPOL 
sp. z o.o. Spółka Komandytowa

w Nowogardzie
zatrudni do działu zakupów 

na stanowisko :
KUPIEC

 Wymagane:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność,
- samodzielność,
- j. angielski będzie dodatkowym atutem

Oferty kadry@hurtpol.pl
Kontakt 91 579 29 18

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Ferie w Nowogardzie rozpoczęte!

Brakuje tylko śniegu

Rozpoczęły się ferie zimowe, które potrwają do 27 lutego. W gminie Nowogard, wolne od 
szkoły ma ponad 2600 uczniów . Jaką ofertę wypoczynku przedstawiły im lokalne instytucje 
oświatowo-kulturowe?

  Zajęcia w bibliotece miejskiej

Diler zatrzymany

Sprzedawał 
narkotyki  
w szkołach

Pożar  
i co dalej?

WN odpowiada 
k. kosińskiemu

Krzyczeć 
przeraźliwie 
zaczął…

młoda  
Olimpia  
w Świnoujściu
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reklama

Kronika policyjna 

NOWO OTWARTY
SkleP OGrODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

„Przyszłość człowieka na Ziemi związana jest z rodziną.
„Rodzina jest miejscem powołania człowieka”

Homilia w Braga Mte Sameiro (Portugalia 15.05.1982)

Panu
Leszkowi 

Badowskiemu
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 
śmierci mamY

składają
Pracownicy oraz  

Dyrekcja C.E.i P. „ROFIT”
w Nowogardzie

kONDOleNCje

Na trzy miesiące do aresztu trafił Łukasz F., 29 letni mieszkaniec No-
wogardu, podejrzany o sprzedaż narkotyków wśród młodzieży szkolnej. 
Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

Mężczyzna przyznał się zarzutów, jakie postawiła mu policja.  Przesłucha-
no także osoby, które kupowały narkotyki od dilera.  

- Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają teraz, czy zatrzy-
many nie ma udziału w innych przestępstwach popełnionych na terenie po-
wiatu goleniowskiego – poinformowała Marta Pierko, rzecznik prasowy ko-
mendy powiatowej w Goleniowie. 

MS

Diler zatrzymany

Sprzedawał narkotyki  
w szkołach

06.02 – Niedziela 
09: 15 – Policja otrzymała powia-

domienie o kradzieży roweru gór-
skiego, pozostanowionego na pose-
sji przy ul. Waryńskiego. 

15: 30 - Motorniczy lokomotywy 
pozostawionej na bocznicy w No-
wogardzie powiadomił o kradzieży 
300 l oleju napędowego. 

07.02. – Poniedziałek 
02: 40 – Powiadomienie o kra-

dzieży spawarki na jednej z posesji 
w miejscowości Olchowo 

17: 40 – Dyrektor Biblioteki Miej-
skiej w Nowogardzie powiadomiła 
o kradzieży mosiężnych prętów za-
montowanych na stopniach scho-
dów wejściowych 

08.02 – Wtorek 
08: 20 – Ochrona sklepu Biedron-

ka powiadomiła o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Patrol po 
przybyciu na miejsce wylegitymo-
wał Waldemara P., który okazał się 
sprawcą kradzieży. W/w dostał karę 
mandat 200 zł 

15: 15 – Zgłoszenie kradzieży z 
włamaniem do domu wolno stojące-
go w miejscowości Kościuszki, z któ-
rego zabrano kable elektryczne i ak-
cesoria komputerowe 

09.02 -  środa 
16: 15 – Straż graniczna podczas 

kontroli drogowej na ul. Wojska Pol-
skiego ujawniła nietrzeźwego moto-
rowerzystę Wiesława S. Stwierdzono  
0, 99 promila alkoholu. 

W godz. nocnych Patrol Policji 
zatrzymał Adama B. poszukiwane-
go celem doprowadzenia do zakła-
du karnego 

20: 00 – Kolizja drogowa na ul. 
Gen. Bema, gdzie doszło do zde-
rzenia dwóch pojazdów VW Golf i 
Opel 

20: 50 – Powiadomienie o 
uszkodzeniu samochodu Renault 
19 zaparkowanego przed budyn-
kiem w miejscowości Długołęka 
przez samochód Opel Astra, któ-
rego kierowca odjechał z miejsca 
zdarzenia. W toku działań poli-
cjantów ustalono sprawcę, któ-
ry po zatrzymaniu przyznał się 
do spowodowania kolizji. Policja 
sporządziła następnie wniosek 
do Sądu Rejonowego o ukaranie 
sprawcy. 

Opr. Jarosław Bzowy 

10.02 – Czwartek 
W godz. nocnych Patrol Policji za-

trzymał Bogdana M. celem dopro-
wadzenia do poradni odwykowej 
na podstawie nakazu wystawionego 
przez Sąd ·Rejonowy w Goleniowie. 

W godz. nocnych Patrol Policji za-
trzymał Marię P. celem doprowadze-
nia do poradni odwykowej na pod-
stawie nakazu wystawionego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

09: 20 – Powiadomienie o kradzie-
ży z pomieszczenia gospodarczego 
w miejscowości Krzywice miernika 
do mierzenia parametrów elektrycz-
nych i kosy spalinowej 

13: 30 – Ochrona sklepu LIDL po-
wiadomiła o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Patrol po przybyciu na 
miejsce wylegitymował Bogdana M., 
który okazał się sprawcą kradzieży. 
W/w dostał mandat karny 

11.02 – Piątek 
08: 30 Patrol Policji podczas kon-

troli drogowej na ul. Boh. Warszawy 
zatrzymał poszukiwanego Leszka 
M. celem ustalenia miejsca pobytu. 

09: 30 – Patrol Policji podczas 
kontroli drogowej zatrzymał do 
kontroli rowerzystę Henryka B. na 
ul 3 Maja, który był w stanie nie-
trzeźwym. W/w miał 0, 75 promila 
alkoholu. 

13.02 – Niedziela 
00: 30 – Kolizja drogowa na ul 700 

Lecia przy Netto, gdzie samochód 
m-ki Mercedes uderzył w samochód 
nieokreślonej marki , a następnie 
oddalił się z miejsca zdarzenia 

00: 35 – Pracownik stacji paliw 
ORLEN powiadomił, iż kierowca sa-
mochodu m-ki Audi po zatankowa-
niu paliwa oddalił się nie płacąc za 
nie

04: 00 - Zgłoszenie o uszkodzeniu 
pachołka ulicznego stojącego na ul 3 
Maja przez samochód osobowy, któ-
ry skręcał w ulice Bankową. W trak-
cie działań policji ujawniono spraw-
cę pojazdu Audi 80

06; 30 – Zgłoszenie o kradzieży 
kurtek z otwartego samochodu VW 
Golf zaparkowanego pod restauracją 
przy ul. Zielonej.
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reklama

SPRZEDAM 
samochód ciężarowy 

mała wywrotka o ładowności  
do jednej tony

wózek akumulatorowy 
widłowy 

nośność 2t z prostownikiem

samochód ciężarowy 
Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  
697 516 145

Ferie w Nowogardzie rozpoczęte 

Brakuje tylko  
śniegu

Rozpoczęły się ferie zimowe, 
które potrwają do 27 lutego. W 
gminie Nowogard, wolne od szko-
ły ma ponad 2600 uczniów . Jaką 
ofertę wypoczynku przedstawiły 
im lokalne instytucje oświatowo-
kulturowe?

Tradycyjnie już program ferii 
przygotowały Biblioteka Miejska 
oraz Nowogardzki Dom Kultury. 
Program tych zajęć jest skonstru-
owany  tak by dzieci aktywnie od-
poczywały poprzez ruch, kontakt z 
książką oraz filmem i bajką. W NDK 
przewidziano także szereg zajęć 
warsztatowych. 

Ofertę spędzania wolnego cza-
su w ferie przygotowały dla swoich 
uczniów także miejscowe szkoły.    Te 
na wsi skoncentrowały się na grach i 
zabawach na świeżym powietrzu czy 
szkolnej świetlicy. W mieście oprócz 
gier, szkoły zaplanowały zorganizo-
wane wyjazdy do Szczecina np. Mul-
tikina czy innych miejsc. 

Dużym atutem będzie na pew-
no nowo wybudowane boisko „OR-
LIK”, na którym przewidziane są za-
jęcia sportowo-rekracyjne podczas 
ferii. 

Jarosław Bzowy 

Od pożaru domu w Glicku, w którym dach nad głową straciły trzy rodzi-
ny, minęło już sporo czasu. W jakiej sytuacji znajdują się dziś pogorzel-
cy? Co dalej ze zniszczonym budynkiem?

Pożar i co dalej?
Przypomnijmy, że do pożaru do-

szło w nocy z 22 na 23 grudnia ubie-
głego roku. Budynek został znisz-
czony w 95%. Stało się jasne, że ro-
dziny nie mogą do niego wrócić. 
Wyjścia były dwa - gruntowny re-
mont lub rozbiórka. Podczas postę-
powania administracyjnego, które 
przy udziale współwłaścicieli bu-
dynku (w tym gminy) przeprowa-
dził powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego, rodziny zdecydowały 
się na rozbiórkę.  Decyzja na piśmie 
ma przyjść lada dzień. Nie wiadomo 
jeszcze w jakim terminie właścicie-
le zniszczonego budynku będą mu-
sieli się z niej wywiązać. Jak poinfor-
mował Burmistrz Nowogardu, kosz-
ty związane z rozbiórką mają pokryć 
rodziny. Gmina zaoferowała pomoc 
w późniejszym uporządkowaniu 
gruzowiska. 

Sytuacja poszkodowanych
Tuż po tragedii w pomoc pogo-

rzelcom włączyli się sąsiedzi oraz 
mieszkańcy gminy. Organizowano 
zbiórki darów.     Opieka społecz-
na przekazała jednorazowy zasiłek.  
Akcję pomocową zorganizowała 
także parafia WNMP w Nowogar-
dzie. Nie zmienia to jednak faktu, 
że poszkodowane rodziny wciąż nie 
mają własnego dachu nad głową. Na 
razie mieszkają u najbliższych. Jedna 
z rodzin złożyła wniosek o przyzna-
nie lokalu zastępczego. Wskazała, że 
jest zainteresowana budynkiem po 
byłej zlewni mleka w Orzechowie. 
Komisja mieszkaniowa ma w naj-
bliższym czasie rozpatrzyć wniosek 

i przekazać swoją opinię do burmi-
strza. 

Co dalej?
Na razie rodziny zdecydowały o 

podziale działki, która leży pod spa-
lonym budynkiem. Do tej pory te 
kwestie nie były do końca uregulo-
wane. Jedna z rodzin ma 50% udzia-
łu w nieruchomości a druga połowa 
działki jest podzielona, tylko wirtu-
alnie na trzy części. Gmina ma wziąć 
na siebie koszty związane z nowym 
podziałem geodezyjnym nierucho-
mości. Wiadomo, że jedna z rodzin 
ma zamiar podjąć się budowy nowe-
go domu. 

Biegli ustalają przyczyny
Prawdopodobną przyczyną poża-

ru było zaprószenie ognia w świe-
tlicy wiejskiej, która znajdowała się 
w budynku. Przypomnijmy bo-
wiem,  że na kilka godzin przed 
pożarem odbywała się tam im-
preza zakrapiana alkoholem.  
Tak przynajmniej relacjonują 
świadkowie zdarzenia. Biegli poli-
cyjni prowadzą w tej sprawie postę-
powanie wyjaśniające, pod ścisłym 
nadzorem prokuratury rejonowej w 
Goleniowie. Dopiero po zakończe-
niu tego etapu, będzie wiadomo, czy 
komuś zostaną postawione zarzu-
ty nieumyślnego zaprószenia ognia.  
Nie wykluczone, że zdarzenie 
mogło mieć charakter przestęp-
stwa. 

Marcin Simiński

Podziękowania 
od Bodzęcina

Mieszkańcy wsi Bodzęcin dzię-
kują sponsorom za pomoc w 
organizacji zabawy choinko-
wej, która odbyła się w dniu 
12 lutego. Szczególne podzię-
kowania dla firmy Poland Fur 
Production Sp. z o.o.. 

w imieniu organizatorów
radny Jerzy Salwa

Warsztaty w ramach ferii zimowych w NDK

Zajęcia sportowe na boisku „Orlik”
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Kochanej  Bratowej, 

Mirosławie 
Zielińskiej 

w 70 rocznicy 
urodzin 

dużo zdrowia  
i radości  

życzą 
Ola i  Iwona  rodzinami 

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Stu lat w miłości i zdrowiu!  
Niech towarzyszy Ci szczęście  
Twój bagaż życiowy- mądrość 

- przykładem dla innych niech będzie. 

Z okazji 60 urodzin 
kochanej mamie, babci  

i teściowej 

Grażynie  
Kosatka 

z całego serca życzenia 
składają dzieci z rodzinami.

WN odpowiada k. kosińskiemu

Krzyczeć przeraźliwie zaczął…
Nie nowina, że głupi mądrego przegadał, 
Kontent więc, iż uczony nic nie odpowiadał,
Tym bardziej jeszcze krzyczeć przeraźliwie począł,
Na koniec zmordowany, gdy sobie odpoczął,
Rzekł mądry, żeby nie był w odpowiedzi dłużny:
„Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny”.

Fraszką ,,Mądry i Głupi” Ignace-
go Krasickiego można by skomento-
wać, a zarazem zakończyć całą spra-
wę zawiązaną z wypowiedzią byłe-
go radnego Krzysztofa Kosińskiego 
w  piątkowym wydaniu Dziennika. 
Jednak była to wypowiedź publicz-
na, wiele osób prosiło nas, aby od-
nieść się do niej w podobny sposób, 
więc tak czynimy. 

Przez osiem lat Krzysztof Ko-
siński zasiadał w Radzie Miejskiej, 
przez większość czasu w  koalicji 
rządzącej, „poklepywał” się po ple-
cach z byłym burmistrzem. Kiedy 
grunt zaczął palić się pod nogami - 
zaczął udawać niezależnego. Może 
warto w tym momencie wskazać, co 
zrobił dla Nowogardu, a co zrobił 
dzięki temu, że był radnym dla sie-
bie? Poza ciągłym krzykiem, z  któ-
rego jest znany, nie zrealizował nic, 
co obiecał!!! Gdzie jest skateprak na 
osiedlu Gryfitów? Dzieci, którym to 
obiecywał są już prawie dorosłe i na-
dal pamiętają. Nie zadbał nawet o to, 
aby wyremontować drogi na wła-
snym osiedlu. Myślał jedynie, gdzie 
znaleźć miejsce na kolejny prywat-
ny gabinet. 

Przykład z drogą do Toyoty ob-
razuje całe zaangażowanie radne-
go. Skoro uważał remont drogi za 
priorytet, to co robił przez osiem 
lat będąc radnym? Nawet sołtys 
Karska (na sesjach nic nie mówi) 
wywalczył „sołtysówkę,” a radny 
Kosiński, przedstawiający się jako 
największy obrońca mieszkańców 
Nowogardu co?

Między innymi przez takich wła-
śnie radnych jak pan Kosiński, 
których zachowanie przypomina 
pijawkę na ciele nowogardzkiego 
społeczeństwa, nie dbających o pu-
bliczne środki, tylko interes wła-
sny, obecni radni muszą stawać 
przed dylematem, czy przeznaczyć 
pieniądze na remont drogi do za-
kładów czy zrobić drogę do do-
mów dziecka. Mówił o tym również 
jeden z radnych  Prawicy.

Chciałbym zapewnić byłego rad-

nego, że rozmawiałem ze skarbni-
kiem na temat podatków, jakie pła-
cą Toyota i REM i  wiem, że nie są 
to małe kwoty. Jednak na obecną 
chwilę zakład REM, wbrew temu, 
co Pan twierdził, nie zatrudnia pra-
cowników, a  odwrotnie -zwalnia. 
Nikt też do niego nie przyjeżdża, bo 
zakład stoi i nie pracuje. Z panem 
Kozłowskim warto podjąć rozmo-
wy, bo to dobry przedsiębiorca i od 
wielu lat inwestuje w Nowogardzie. 
Być może trzeba rozmawiać o par-
tycypacji w  kosztach remontu dro-
gi w  ramach partnerstwa prywatno 
publicznego, co również sygnalizo-
waliśmy na sesji. A niestety jesteśmy 
gminą biedną.

Swoistym paradoksem tej wypo-
wiedzi było branie w obronę przez 
pana Kosińskiego obecnego Prze-
wodniczącego Rady. Jeszcze kilka 
miesięcy temu właśnie do radnego 
Bielidy zwracał sie per – towarzyszu. 
Używał w swoich wypowiedziach 
słów: „Idź i przepadnij czerwona za-
razo”. Skąd taka przemiana? Czyż-
by znowu pojawił się jakiś prywat-
ny interes do zrobienia, tym razem z 
nową koalicją?

Kolejna sprawa to rondo...Gdyby 
pan Kosiński był na sesji, jak nama-
wiał do tego zawsze innych miesz-
kańców, to wiedziałby, że nikt nie 
mówił o likwidacji tego pomysłu, 
tylko odłożenia go w czasie do chwi-
li zakończenia budowy obwodnicy 
– mimo, że wiele osób uważa bu-
dowę tego ronda za nonsens. Nie 
było mowy o wjeżdżaniu od strony 
Stargardu na obwodnicę, jak to so-
bie dopowiedział Pan Optykos, tyl-
ko o rozładowaniu ruchu na drodze 
krajowej. Takie rozwiązanie powin-
no odciążyć drogę od strony Star-
gardu, co również sugerowała Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Proponowała również 
zbadanie natężenia ruchu dopie-
ro po otwarciu obwodnicy i wtedy 
podjęcie decyzji o budowie. Nie dzi-
wi tak gwałtowna i ekspresyjna reak-
cja pana Kosińskiego, wszak zaczął 
on już nazywać to rondo, „rondem 

Kosińskiego”. Chciałbym uświado-
mić mieszkańców, że budowa ronda 
kosztowałaby nas wszystkich ponad 
300000 zł. Za tą kwotę można zre-
alizować inne, pilniejsze inwestycje.

Na koniec odniosę się do zapo-
wiedzi tego, jak to WN postąpił 
z panem Kosińskim. Nie jest tajem-
nicą, że na radnym Krzysztofie Ko-
sińskim ciążył zarzut współpracy 
agenturalnej, co spowodowało nasze 
ograniczone zaufanie do jego oso-
by. Wyroku Sądu w tej sprawie nie 
było, dlatego większość osób w gro-
nie WN oraz wspierających nas, su-
gerowało, że nie chcą działać w or-
ganizacji, której członkiem jest oso-
ba podejrzana o donoszenie do SB. I 
dlatego też nasza współpraca na tym 
polu się zakończyła, a wyrok( wyrok 
uniewinniający Kosińskiego-dop. 
redakcji) zapadł dopiero w  grud-
niu. O żadnych innych przyczynach 
nic nam nie wiadomo, no chyba, że 
Pan Kosiński wie coś o nas, czego 
my sami nie wiemy. Widać dobrze 
się stało, że drogi WN i Pana Kosiń-
skiego się rozeszły, czego wyraz dało 

społeczeństwo obdarzając nas wyso-
kim poparciem. 

Biorąc przykład z Pana Kosińskie-
go na koniec P.S.

Wszyscy radni WN pracują, czy to 
w instytucjach publicznych czy pro-
wadząc własną działalność gospo-
darczą. Z czystym sumieniem mo-
żemy powiedzieć, że zarabiamy na 
życie uczciwie, nie próbując wzbo-
gacić się za wszelką cenę na mieniu 
innych. 

P.S.2
Pan Kosiński na spotkaniu klubu 

żeglarskiego KNAGA obiecał, że za-
kupi żaglówkę dla młodzieży, na któ-
rej znajdowała się będzie logo jego 
przychodni. Moim zdaniem inicja-
tywa bardzo dobra i świetny sposób 
na reklamę. Zgodnie z wypowiedzią 
Doktora: „każdy dolar zainwestowa-
ny w reklamę…” Pytanie czy to kolej-
na obietnica bez pokrycia rzucona 
z rękawa na potrzeby popularności, 
przekonamy się niebawem. 

Michał Wiatr
Radny WN 

Sprostowanie
W ”Dzienniku Nowogardzkim” z 11 lutego br. w artykule „Dyrektor 

odwołana” dotyczącym Przedszkola nr 1, pan Marcin Simiński podał, 
iż: „Nowy dyrektor zostanie wybrany w drodze konkursu. Do tego czasu 
przedszkolem kierować będzie Jolanta Bielska. Tak zdecydowali pracow-
nicy placówki”.

Podana informacja jest nieprawdziwa. Pracownicy placówki nie mają 
uprawnień, aby decydować, kto kieruje placówką oświatową. Prawo decy-
dowania o odwołaniu i powołaniu dyrektora zgodnie z Ustawą o systemie 
oświaty ma tylko i wyłącznie organ wykonawczy gminy, w tym przypadku 
burmistrz Nowogardu.

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu
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Sesja rady Gminy Osina

„Mundurowe” akcenty…
W środę 2 lutego odbyła się pierwsza w roku 2011 Sesja Rady Gminy. Rad-

ni podjęli szereg uchwal:
- ustalono stawki podatku od nieruchomości,
- dokonano zmian w budżecie Gminy,
- wybrano Roberta Jurgielańca na przedstawiciela Gminy do Celowego 

Związku Gmin R – XXI,
- wybrano wójta Krzysztofa Szwedo delegatem Osiny do Stowarzyszenia 

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
- uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.
Po za tym radni wysłuchali  komendanta Posterunku Policji w Nowogar-

dzie  , który omówił stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Osina oraz pew-
ne zmiany w organizacji pracy dzielnicowych. Styczeń okazał się „bezkoli-
zyjnym” – na terenie Gminy zanotowano tylko jedno zdarzenie drogowe.

Interesująca była prezentacja placówki Straży Granicznej z siedzibą na lot-
nisku w Goleniowie (patrz foto).

Na zakończenie wójt poinformował radnych o problemach, które trafią na 
najbliższe posiedzenia Komisji – „Małe projekty” proponowane na maj, pro-
blemy przetargu na rozbudowę nowogardzkiego szpitala oraz projektowany 
remont miejscowej oczyszczalni ścieków.

Anna Babczyńska

Czemu ma służyć prawo...
Informuję, że pisząc zdanie „tak zdecydowali pracownicy placówki” opisa-

łem sytuację jaka miała miejsce na spotkaniu w przedszkolu z udziałem Bur-
mistrza Roberta Czapli. W trakcie spotkania po zakomunikowaniu o decyzji 
o odwołaniu dotychczasowej dyrektor burmistrz spytał obecnych kogo wi-
dzieliby jako zarządzającego przedszkolem na okres do formalnego powoła-
nia nowego dyrektora   , wówczas  kadra Przedszkola nr 1, zarekomendowa-
ła, kandydaturę p. Bielskiej na p. o. dyrektora tejże placówki. Zastosowałem 
w tym przypadku typowy skrót myślowy. Jestem przekonany, że tak to wła-
śnie zrozumieli, wszyscy zainteresowani tematem. Warto więc, się zastano-
wić, czy w tym przypadku intencją sprostowania była rzeczywista chęć dba-
łości o poziom informacyjny artykułu?

Marcin Simiński

W dniu 17 lutego o godz.11.00 w 
restauracji „Kamena”w Nowogar-
dzie rozpocznie się Walne Zgro-
madzenie Delegatów CZG R – 
XXI.

Na początku delegaci wysłucha-
ją sprawozdania  z działalności Za-
rządu Celowego Związku Gmin w 
okresie między sesjami  oraz infor-
macji  Inżyniera Kontraktu o prze-
biegu przygotowania inwestycji.

Po sprawozdaniach przystąpią do 
roboczej części Zjazdu i podejmo-
wać będą uchwały:

 -  w sprawie wyboru Przewodni-
czącego Zgromadzenia  

-  w sprawie wyboru Wiceprze-
wodniczącego Zgromadzenia 

- w sprawie wyboru Przewodni-
czącego Zarządu 

- w sprawie wyboru dwóch Człon-
ków Zarządu,

-  w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej Celowego 
Związku Gmin R - XXI z siedzibą w 
Nowogardzie na lata  2011-2018 r. 

-  w sprawie  uchwalenia planu 
finansowego  Celowego Związku 
Gmin R- XXI na  2011 rok.

(przed podjęciem uchwał finanso-
wych zapoznają się z opiniami RIO 
w tej sprawie)

Na zakończenie podejmą uchwałę 
ustalającą  wynagrodzenie dla Prze-
wodniczącego Zarządu.

Obszerne sprawozdanie z Walne-
go Zgromadzenia przeczytacie Pań-
stwo w Dzienniku Nowogardzkim.

Szczególną uwagę zwrócimy za-
pewne na kolejne wydatki jakie 
Gmina Nowogard będzie musiała 
ponosić w związku z budową Zakła-
du w Słajsinie. Częściowo naświe-
tlamy ten problem w opisie umowy 
o dofinansowanie – „Skąd Związek 
weźmie 40 244 545 zł?” Napiszemy 

także o kwotach jakie sukcesywnie 
wpłacamy do Związku jako składkę 
na jego utrzymanie i funkcjonowa-
nie.

Opr. LMM 

„Skąd Związek weźmie 
40 244 545 zł?”  

W myśl umowy, którą w dniu pod-
pisali w Warszawie Przewodniczący 
Zarządu CZG R -XXI Robert Waw-
rzyniak i członek Zarządu Kazi-
mierz Ziemba Związek otrzyma do-
finansowanie budowy Regionalnego 
Zakładu Gospodarowania Odpada-
mi w Słajsinie. Planowany koszt bu-
dowy całego przedsięwzięcia (czytaj 
poniżej) wyniesie 109  656  292 zło-
te (w tym podatek VAT 19 774 085 
zł). Koszty kwalifikowane wynoszą 
więc 81 648 996, 84 zł, a dofinanso-
wanie z Unii 85% tych kosztów czyli 
69 401 647,31 zł. Problemem dla Za-
rządu jest więc znalezienie brakują-
cych środków w wysokości podanej 
w tytule. W umowie jest zastrzeże-
nie, że nie mogą to być środki „po-
darowane” z innych źródeł – pozo-
staje więc kredyt lub wpływy z bu-
dżetu Gmin należących do R - XXI.

Umowa jest niezwykle precyzyj-
na i zawiera wiele klauzul, które mu-
szą być k0oniecznie przestrzegane w 
czasie realizacji inwestycji. Pienią-
dze  wpływać będą na konto w ban-
ku  sukcesywnie. Pierwsza transza 
już zapewne wpłynęła bo 10 532 064 
zł jako zaliczka wpływa  w ciągu 30 
dni po podpisaniu umowy. Następne 
płatności zwane pośrednimi wpły-
wają sukcesywnie po udokumento-
waniu wydatkowania poprzednich 
w 70 procentach. Zawarowana jest 
także płatność końcowa w wysoko-
ści nie mniejszej niż 3 470 082 zł.

LMM

“Budowa Regionalnego Zakła-
du Gospodarowania Odpadami w 
Słajsinie, gmina Nowogard”

 Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Fundu-
szu Spójności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko

Projekt obejmuje stworzenie kom-
pleksowego systemu obejmującego 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwia-
nie całego strumienia odpadów ko-
munalnych wytwarzanych na tere-
nie 27 gmin wchodzących w skład 
Celowego Związku Gmin R-XXI 
(gminy: Maszewo, Nowogard, Osi-
na, Przybiernów, Stepnica, Gryfi-
ce, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebia-
tów, Dziwnów, Golczewo, Kamień 
Pomorski, Świerzno, Międzyzdroje, 
Wolin, Chociwel, Dobra, Radowo 
Małe, Resko, Węgorzyno, Drawsko 
Pomorskie, Ostrowice, Wierzchowo, 
Złocieniec, Brzeźno, Świnoujście).

Zakres projektu:
- Budowa Regionalnego Zakładu 

Gospodarowania Odpadami w Słaj-
sinie w gminie Nowogard jako ele-
ment całego systemu gospodarowa-
nia odpadami, 

 - Zamknięcie i zrekultywowanie 
istniejącej kwatery składowiska, 

- Budowa trzech Stacji Przeładun-
kowych - w Mielenku Drawskim w 

gminie Drawsko Pomorskie o prze-
pustowości ok. 14 000 Mg/rok, w 
Kamieniu Pomorskim (ok. 27 000 
Mg/rok) oraz w Świnoujściu (ok, 42 
000 Mg/rok) wraz z zapleczem do 
magazynowania odpadów oraz pla-
cami kompostowania odpadów zie-
lonych 

Korzyści z realizacji projektu:
· maksymalne zmniejszenie ilości 

odpadów wymagających deponowa-
nia, przy jednoczesnym zminimali-
zowaniu szkodliwego oddziaływa-
nia obiektu na środowisko natural-
ne,

- osiągnięcie poziomów ograni-
czenia składowania odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji 
określonych w Dyrektywie 1999/31/
WE w sprawie składania odpadów, 

- odzysk surowców wtórnych i 
kompostowanie/stabilizacja odpa-
dów ulegających biodegradacji, oraz 
ograniczenie strumienia odpadów 
unieszkodliwianych przez składo-
wanie 

- wyższy standard życia miesz-
kańców, zmniejszenie stopy bezro-
bocia, poprawa jakości środowiska 
naturalnego, a tym samym poprawa 
pozycji województwa zachodniopo-
morskiego na tle innych regionów.  

Opr. LMM

O Słajsinie i pieniądzach...
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Warsztaty Filmowe  
dla młodzieży z gminy Nowogard
Nowogardzkie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego organizuje bezpłatne 
warsztaty montażu filmów dokumentalnych. Zajęcia odbędą się w Biblio-
tece Publicznej w Nowogardzie w piątki - 18 i 25 lutego od godz. 16 do 
19, oraz w soboty 19 i 26 lutego od godz.  8 do 13.  Warsztaty mają na 
celu nabycie umiejętności montażu na komputerze własnych filmów ze 
zdjęć fotograficznych pod okiem doświadczonego filmowca. Mile widzia-
ne aparaty cyfrowe, choć to nie konieczność. Zakończenie w dn. 26 lutego 
wyświetleniem zmontowanych filmów i ogniskiem na posesji przy ul. Lu-
boszan 1 o godz. 14.  Zapisy na warsztaty u prowadzącego – Eugeniusza 
Korneluka, tel. 600-653-124 zam. w Glicku. 

Serdecznie zapraszamy - liczba miejsc ograniczona! 

USC informuje:
W miesiącu Styczniu  Urząd sta-

nu cywilnego w Nowogardzie od-
notował:  34 narodziny, 22 zgony  i 
4  śluby w tym 2 kościelne. 

Opr.  Jarosław Bzowy 

Potrzebny 
tapczan

Rodzina prosi o tapczan do spania 
najlepiej 2 osobowy. Kontakt pod 
numerem 504 781-789 lub w redak-
cji DN. Red.

Gospodarka mieszkaniowa gminy Nowogard
W poprzedniej publikacji (DN nr 10 z dnia 4 lutego 2011 r.) omówiłem sprawozdanie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska przedstawione na Sesji Rady Miejskiej  w dniu 26 stycznia br. przez Tadeusza Fiejdasza skupiając się na kosztach utrzymania i remontów 
oraz zadłużeniu lokatorów. Dzisiaj ciąg dalszy.

Stan zasobów mieszkaniowych 
na koniec gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy.

Zarząd Budynków Komunalnych 
w dniu 31 lipca 2010 r. administro-
wał 422 mieszkaniami w tym:

- lokale we wspólnotach – 188 w 
88 budynkach wspólnot mieszka-
niowych w mieście.

- lokale w budynkach 100% wła-
sności Gminy na terenie miasta - 
127

- lokale na wsi – 17 w tym 1 w bu-
dynku wspólnotowym /Osowo21/

W ogólnej liczbie lokali komunal-
nych znajduje się 144 lokali socjal-
nych.

Sprzedaż lokali komunalnych za 
okres od 1 sierpnia 2009 r. do 31 
lipca 2010 r

- lokale w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych do 7 lokali – sprze-
dano 9, 

- lokale w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych  powyżej 7 lokali – 
sprzedano 26,

- lokale w budynkach gminy  - 
sprzedano 5.

Łącznie sprzedano 40 lokali w 
tym 5 na wsi i 35 w mieście za łączną 
kwotę 45.084,40 zł

Niskie ceny zakupu wynikają z 
uchwały Rady Miejskiej o sprzedaży 

mieszkań za 1% wartości rynkowej. 
Działania w zakresie poprawy 

gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy.

 Od sierpnia 2009 r. do lipca 2010 
r. przydzielono 25 mieszkań komu-
nalnych w tym:

- z dziewięcioma lokatorami za-
warto umowy na czas nieokreślony

- z szesnastoma lokatorami zawar-
to umowę na czas określony z czego:

12 rodzin otrzymało mieszkania 
w nowym budynku przy ul. Cmen-
tarna 15a, a 4 rodziny na mocy wy-
roku sądu nadzorującego eksmisję z 
uprawnieniem do otrzymania loka-
lu socjalnego.

Polityka czynszowa
Z dniem 01 lutego 2009 r. wpro-

wadzono podwyżkę opłat czyn-
szowych w lokalach będących wła-
snością Gminy Nowogard . Stawki 
czynszu ustalono na podstawie tabe-
li uwzględniającej tzw. wartość od-
tworzeniową budynku. Po zmianach 
najwyższa stawka czynszu wynosi 
7,14 zł za 1 m2 powierzchni użytko-
wej co stanowi 84,58% maksymalnej 
wysokości (3% od wartości odtwo-
rzeniowej 3.270,00 zł tj. 8,43 zł za 1 
m2 ) Najniższa stawka czynszu wy-
nosi 2,98 zł. W miesiącu lipcu 2010 
r. stawka czynszu za lokale socjalne 

wynosiła – 1,49 zł za 1 m2 (50% naj-
niższej stawki w lokalach) tj. dla po-
wierzchni 7.053,27 1 m2. Natomiast 
średnia stawka czynszu dla pozosta-
łych lokali mieszkalnych wynosiła 
5,12 za 1 m2 dla powierzchni miesz-
kalnych 11,420,76 m2. Natomiast 
przeciętna stawka kosztów w po-
zostałych lokalach wzrosła do 3,73 
zł za 1 m2 i dotyczyła łącznej po-
wierzchni 18.474,03 m2.

Stan realizacji inwestycji.
W okresie od dnia 01 sierpnia 

2009 r. do dnia 31 lipca 2010 r. odda-
no do użytkowania budynek miesz-
kalny 12 rodziny przy ul. Cmentar-
nej 15a. Obecnie ukończony  jest 
drugi budynek komunalny.  Nieba-
wem zostanie zasiedlony.

Dokumentacja projektowa zgod-
nie z zapisem uchwalonego w 2007 r. 
budżetu Gminy Nowogard obejmo-
wała swoim zakresem dwa budynki 
12 rodzinne wraz z parkingami i za-
gospodarowaniem terenu w obrębie 
tych budynków. Do realizacji w roku 

2008 zatwierdzona została budowa 
pierwszego budynku jako I etap in-
westycji, który sfinansowany został 
w całości ze środków własnych. In-
westycja została zakończona w mar-
cu 2009 r. W propozycjach Wydzia-
łu Inwestycji i Remontów do budże-
tu na 2009 r. zamieszczono propozy-
cję dotyczącą budowy drugiego bu-
dynku komunalnego oraz pozycję 
dotycząca sporządzenia dokumen-
tacji projektowej na kolejny budy-
nek, tak aby mógł wejść do realizacji 
w następnych latach. Obie propozy-
cje nie zostały uwzględnione w bu-
dżecie Gminy na 2009 r. Realizacja 
zadania polegająca na budowie dru-
giego budynku komunalnego, zosta-
ła uwzględniona w budżecie Gminy 
na 2010 r. prace budowlane rozpo-
częto w marcu 2010 roku. Inwesty-
cja była współfinansowana ze środ-
ków Funduszu Dopłat w wysokości 
30% kosztów przedsięwzięcia.

Opr. LMM

Z chwilą powstania wspólnot mieszkaniowych miasto pięknieje, a oczy cieszą 
estetyczne, kolorowe elewacje

Ul. Boh. Warszawy 

Felerny chodnik 
Mieszkańcy ul. Bohaterów Warszawy 

alarmują!”Ten chodnik wkrótce się roz-
padnie lub zaraz będą takie dziury, że bę-
dzie potrzebny remont całego odcinka”. 
Fotografia jest tylko potwierdzeniem ich 
niezadowolenia. Kolejny przykład wyko-
nanego partactwa, które dla przechod-
niów lub matek spacerujących z dziećmi 
tą częścią chodnika może skończyć się 
utratą zdrowia lub uszkodzeniem  mie-
nia jak np. wózek spacerowy. Czy można 
coś z tym zrobić?.

Jarosław Bzowy 
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UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW „Tęczak” w Nowo-

gardzie informuje członków Koła, że dnia 20 lutego 2011 r.  
o godz. 10.00 (niedziela) odbędzie się zebranie sprawozdaw-
cze Zarządu Koła za rok 2010.

Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum Przedsię-
biorczości przy ul. Woj. Polskiego.

Zapraszamy - 
Prezes Koła Tęczak Z. Heland

reklama reklamareklama reklama

Wykonam 
usługi hydrauliczne oraz 
budowlane, czyszczenie 

kanalizacji, gaz z uprawnieniami 
tel. 504 517 117

kurki nioski 
odchowane powyżej  

7-miu tygodniu, pełen program 
szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

Bar „mIŚ” w kulicach 
wynajmie salę 
pod imprezy 

okolicznościowe - ok. 25 miejsc. 
Serdecznie zapraszamy. 

724 049 506; 91 39 13 312

auto  
myjnia 

ul. Zamkowa 7 
informuje 
klientów 

o zmianie numeru 
telefonu: 789 201 822  

Zapraszamy!

Poszukuję pilnie 
mieszkania  

do wynajęcia. 

608 599 902

W dniu 4 lutego br. odbyło się 
spotkanie założycielskie 

Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

w Nowogardzie.
Redakcja przeprasza za brak 
ogłoszenia o spotkaniu, które 
miało zostać opublikowane  
w piątkowy m wydaniu DN.

Zajęcia pozalekcyjne w SOSW 
w Nowogardzie

WENI 2 SPG ciąg dalszy
Liczę, mierzę, poznaję świat - za-

jęcia matematyczne.Zajęcia prowa-
dzone są raz w tygodniu w wymiarze 
2 godzin. W spotkaniu udział bierze 
8 uczniów z gimnazjum i 1 opiekun 
Anna Fedak. Program zawiera za-
gadnienia dotyczące pojęć matema-
tycznych realizowanych w formie za-
baw i działań praktycznych.

Celem programu jest:
• aktywizowanie uczniów w proce-

sie nauczania matematyki 
• kształtowanie praktycznych 

umiejętności i pobudzanie wy-
obraźni poprzez gry i zabawy ma-
tematyczne 

• dążenie do podniesienia ocen se-
mestralnych i końcowych z mate-
matyki oraz podwyższenia wyni-
ków na egzaminie gimnazjalnym 
z części matematyczno - przyrod-
niczej 

Na zajęciach zrealizowane zostały 
następujące etapy:
• Etap I: Liczę, więc jestem przed-

siębiorczy 
W tym etapie wprowadzone były 

następujące zagadnienia
Procenty w życiu codziennym 
Przekazy bankowe i pocztowe 
Operowanie pieniędzmi (płacenie, 

wydawanie, wpłacanie, wypłacanie) 
 Podstawowe obliczenia podatko-

we 
• Etap II: Mierzę siły na zamiary 

Uczestnicy korzystali z gier logicz-
nych i planszowych – BIZNES PO 
EUROPEJSKU, WARCABY, RUM-
MIKUB, RUBIKUB 360˚. Na za-
kończenie tego etapu przeprowadzo-
ny został „Turniej gier logicznych” 
wśród uczestników projektu.
• Etap III: Poznaję praktyczne  za-

stosowanie matematyki w życiu 
codziennym

W tym etapie uczniowie obliczali 
i szacowali koszty remontu mieszka-
nia, koszty wyjazdu na wakacje. Na 
zajęciach uczniowie mieli możliwość 
korzystania z komputera poprzez sy-
mulację obsługi bankomatu, wypeł-
niania czeków i przekazów banko-
wych oraz kalkulowania zakupów.

Obecnie realizowany jest etap 
IV - Liczę, mierzę, poznaję – tre-
ning umiejętności matematycznych. 
Uczestnicy ćwiczą umiejętności ma-
tematyczne wykorzystując następu-
jące gry: domino z kątami, z ułamka-
mi oraz z tabliczką mnożenia, Mate-
matyczne Safari, Quiz matematycz-
ny, Sudoku. 
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• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickiego w 
Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogardu 2 
pokoje (IV piętro) po kapitalnym remoncie ze wzglę-
du na osobę niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do remontu w bu-
dynku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w 
centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I pię-
tro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 39 
26 528; 667 926 528

• kupię działkę budowlaną w Nowogardzie - okoli-
ce ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, j. Pawła II, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na targowisku miej-
skim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 125 
m przy ulicy 5-go marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogardzie – 
608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, cena 
95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 58 m2 
Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remoncie, 
doskonała lokalizacja, spokojna okolica, sprzedam 
tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów w 
Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogródkiem oraz 
garażem. Cena do uzgodnienia” tel: 604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 607 083 845

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 2, warunki zabu-
dowy. Cena 50 000’ 694 521 787

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogardzie; 
606 399 633

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i czteropo-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w Kar-
sku, pow. 3800 m2, tel 663 026 093 po 17.00

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościowe, No-
wogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogardu. 
668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiejskiej, Nowogard, 
604 284 597

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w Nowo-
gardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkalną, bądź usłu-
gową. miejscowość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie mniejsze. Dojazd z 
obu stron. kontakt 605 315 304.

• Dom do wynajęcia kikorze 120 m2; 608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, Nowo-
gard; 604 284 597

• Wynajmę lokal pod działalność gospodarczą 80 m2; 
606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum miasta; 
601 090 079

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 ar i 41 a; 600 791 
675

• Wynajmę lub sprzedam pomieszczenie 39 m2 z 
działką- 505 661 342

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na targowi-
sku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II pię-
tro, sprzedam,   cena 185.400,- zł, tel.  
91-3910010, 607607814

• Sprzedam działkę rzemieślniczą o pow. 0,58 ha w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka Tel. 601  595  069 lub 
661 390 433

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe- 77 m2 ul. Boh, 
warszawy, 2950 zł/m2 Tel. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 Niski czynsz podwyż-
szony standard. 604 441 609

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów nad 
jeziorem w Nowogardzie, cena 60  000. Do uzgod-
nienia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum No-
wogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na poddaszu) 
w Centrum Nowogardu, niski czynsz, ogrzewanie 
własne- gazowe, zabudowa kuchenna w cenie, po 
remoncie. Tel. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,8m2 lub za-
mienię na 2 pokoje. Te. 604 161 169

• Sprzedam mieszkanie przy Bankowej 519  614 
973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży ogród, 
duża piwnica w Nowogardzie. Cena 120 000; Tel. 91 
39 26 497; 669 060 656

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własnościowe o 
pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. Cena 125 000, Tel 
513 153 646

• Działka budowlana Wojcieszyn, 650 
m2 661 562 134

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe. Tel. 
509 608 794

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, dobra loka-
lizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. Tel. 501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwestycję 
lub działki budowlane 500 m pod Goleniowem. 
606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Goleniowie. 
606 381 350

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II; 609 388 410

• Sprzedam dom w Nowogardzie (ul. Roosevelta); 
602 527 141

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługowa 
przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie spo-
żywczym „Czaruś”

• Do wynajęcia garaż na ul, Zamkowej. 
tel.663603883

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia; 793 731 981

• Nowogard. Zamienię bezczynszowe mieszkanie 
67m2 z garażem i ogrodem na dom jednorodzinny 
do 150 m2. 606 678 728

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 pokoje z 
kuchnią, parter w bloku 69,6m2. Kontakt telefonicz-
ny: 601 493 880; 601 817 880 

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum Nowogardu 
na IV piętrze. Cena 90 tys. Tel. 607 497 710.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze lokatorskie – 3 
pokojowe Tel. 501  056  149 na ul. Bankowej w No-
wogardzie.

• Wynajmę kawalerkę 30m2, 650 zł + opłaty, kau-
cja 1200. 608 932 896

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w bloku w 
Osowie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 zł + opłaty 
(prąd, gaz ) 601 162 545

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na parterze na 
dwie kawalerki z dopłatą. 91 39 22 203

• Sprzedam kawalerkę 28 m cena do uzgodnienia. 
Dzwonić po 16-stej Tel. 606 664 974; 668 509 795

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 60 ar. Wraz z 
częścią budynku mieszkalnego i gospodarczego. 
Działka i budynki pod jednym nr. Bardzo łady teren i 
okolice dzwonić po 18-stej. 886 595 956; 726 081 651

mOTOrYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Rover serii 
400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny metalik, 
przeb. 136900 km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w aSO Opel kozłowski - faktury), 
klimatronic dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, fil-
try, klocki hamulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 2- 
795 911 886.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 TDI, 
664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam tanio Daewoo Nexia GLX zarejestrowany, 
gaz, stan dobry; 602 797 340.

• Sprzedam Seat Ibiza poj. 900, rok prod. 1996, cena 
900 zł, Tel. 602 348 926

• Sprzedam AUDI 80 B3 poj. 1,8 benzyna rok. Prod. 
1990 cena 2900. Tel 602 348 926

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 benzyna 
1997 r. stan b. dobry, dobrze wyposażony, cena 
6 000; 694 971 444

• Sprzedam skuter dwuosobowy. 788 566 432

• Sprzedam bardzo tanio alufelgi + opony 195/50R15. 
Tel. 512 669 630 

• Mieszkanie do wynajęcia na ul. Leśnej. 605 402 134

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 50 140.

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej pasieki- 
rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

• Sprzedam mieszankę jęczmień z owsem. 609  805 
602

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 91 
39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i na-
prawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, 
ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa muzyczna 
wesel, zabaw i innych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – zabawy, we-
sela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkurencyjne. 
Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 697 55 33 
10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja oprogra-
mowania, naprawa komputerów, sieci kompu-
terowe (Windows, linux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Poniatow-
skiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wydruki 
wielkoformatowe, reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio rekla-
my VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. 
78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje, matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i innych. 91 39 
72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert Kaź-
mierowski Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowogard.
com.pl
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. Pro-
szę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, stropów, 
dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Instalacje CO wodno-kanalizacyjne remonty łazie-
nek – 695 563 187

• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowanie, 
malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, glazura, 
hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i okien, 
tynki gipsowe, glazura, terakota, szybko tanio i so-
lidnie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- ostrzenie 
noży, naprawa zamków drzwiowych itp. Kontakt: 
697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkolenia BHP i 
pPOŻ kompleksowa obsługa firm. 607 260 528

• Ścianki regipsowe, podwieszanie sufitu, montaż pa-
neli, malowanie, szpachlowanie. 789 146 025

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i in-
nych; 695 085 470; 39 72 575

• MEBLE NA WYMIAR. Tanio i solidnie, Tel 
697 786 967

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; naprawa 
zawieszeń układów hamulcowych wymiany silni-
ków, ustawianie zbieżności, kasowanie błędów. 
667 819 934.

• Remonty, 608 847 784

• Centrum złomowania pojazdów mechanicznych, 
798 130 303

• Damian Breyer naprawa elektroniki . 512 626 561

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

PraCa

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch języ-
ków obcych szuka pracy opiekunka osób starszych. 
Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, długolet-
nie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, wpisowe 0 zł 
wysokie rabaty i prezenty, 506 171 732; 604 189 118

• Zatrudnię budowlańców do budowy i wykończeń 
domków jednorodzinnych. 607 083 845

• Ferma Norek w maszkowie zatrudni osoby do 
prac sezonowych. możliwość stałego zatrudnie-
nia. 607 487 662; 601 520 540

• Przyjmę do pracy pilarzy i kierowcą ciągnika le-
śnego lkT. 509 930 161. 

• Zatrudnię osobę zajmującą się przedłużaniem pa-
znokci. Mile widziana kosmetyka twarzy. 665  196 
524

• Ferma norek struga (ok. Wierzchów) zatrudni do 
prac sezonowych. 662 234 004

 INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, trans-
port. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, domku, z Nie-
miec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO cena 
1000 zł serwis na miejscu (montaż), dwufunkcyj-
ny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i gwa-
rancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 
na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący z wę-
żownicą do podłączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam owczarki niemieckie 3-miesięczne- oj-
ciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata, matka z 
rodowodem w tym długowłosa suczka, tel: 91 39 
21 828

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i porą-
bane- 603 353 789

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy „Jun-
kers” dwuletni w bardzo dobrym stanie oraz biurko; 
519 375 032.

• Oflisy tartaczne na opał pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 514 740 538

• Sprzedam pianino. 697 137 724

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą do 
podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na gwaran-
cji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam pieski rasy Husky; piesek i suczka cena 
450 zł. 665  065 865 

• Sprzedam sprzęt do ćwiczeń typu orbit rek nowy, 
nieużywany; 602 527 141

• Sprzedam pojemniki 1000 litrów. 510 680 139

• Sprzedam rozwiertarki do tulei od 0,7 do 45; 
513 085 947

• Sprzedam regały sklepowe na stelażu metalowym + 
lada. 662 788 296

• Sprzedam konstrukcję namiotu 18x6 m. 91 39 
21 002.

• Sprzedam białorusa. Sąpolnica 10

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam prysznic z brodzikiem 90x90 nowy i wan-
nę akrylową 140x70 tanio. 724 049 451

• Sprzedam sprzęt rehabilitacyjny, łóżko na pilota, 
materac i ssak na gwarancji. 91 39 21 604
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 91 392 16 64, 0601 89 35 14

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

Informacja PkS 
91 39-21-887  lub   91 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.
Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.
Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

Bezpieczne 
ferie 

Telefon komórkowy to po-
mocne urządzenie w kontakcie 
rodziców z dziećmi jednak czy 
do końca? Często służy do na-
wiązywania kontaktów, o któ-
rych rodzice zupełnie nie wie-
dzą a to w następstwie rodzi 
późniejsze problemy a nawet 
niebezpieczne sytuacje, które 
zagrażają często zdrowiu dziec-
ka, które zupełnie jest nieświa-
dome, zagrożenia. Idąc dalej, 
Internet prawdziwa skarbnica 
wiedzy, ale jednocześnie duży 
śmietnik, w którym możemy 
znaleźć pornografię, przemoc, 
narkotyki, dopalacze a tak-
że niestety pedofil, którzy pod-
szywając się pod rówieśników 
próbują zainicjować kontakty 
z dziećmi. Głośny spot telewi-
zyjny jest wystarczającym do-
wodem, by tego problemu nie 
lekceważyć szczególnie w okre-
sie ferii, gdzie dzieciaki nie-
co częściej będą przesiadywa-
ły przy komputerze lub nawią-
zywały informacje przez tele-
fon komórkowy, który obecnie 
ma większość dzieci. Może ze 
strony rodziców warto czasa-
mi przejrzeć jego zawartość, by 
właśnie uchronić od niebez-
piecznych kontaktów. Przecież 
ono nie wie, kto jest po drugiej 
stronie ekranu lub słuchawki. 
Obecna technika i informatyka 
policyjna dziś dysponuje taki-
mi aplikacjami, które bez więk-
szych problemów są wstanie na-
mierzyć takie osoby, ale by tak 
było musi przykład iść najpierw 
od rodziców. Narastające przy-
kłady pedofilii niestety świad-
czą, że ten problem jest poważ-
ny, dlatego nie można go baga-
telizować. Dobrym sposobem, 
więc jest kontrola i zdecydowa-
na reakcja, gdy zajdzie już taka 
sytuacja. 

Jarosław Bzowy
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NalP – dwie kolejki 
w jeden dzień

W niedzielę 13 lutego została rozegrana 16 i 17 kolejka Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Grały tylko zespoły II ligi aby móc zakończyć 
sezon (5 marca) razem z I ligą, w której jest mniej zespołów

Błękitni – Zamkowa 7  2 : 4 (0:2)
Ogień w okopie – Jantar 2: 4 (0:1)
Nehuera – Zamkowa 7  0 : 0
Old Punk’s – Błękitni 2 : 1 (0:0)
Bosman – Jantar 0 : 1 (0:0)
Nehuera – Czarne Chmury 2 : 2 (2:0)
Old Punk’s – Bosman 0 : 3 (0:2)
Czarne Chmury – Skorpiony 3 : 3 (1:2)

Tabela II ligi (mecze, punkty, bramki): 
1. Jantar  - 17 38 60:27 
2. Zamkowa 7  - 17 32 52:39 
3. Skorpiony 17 - 31 51:33 
4. Czarne Chmury  - 17 27 40:32 
5. Bosman  - 17 24 37:37 
6. Ogień w okopie  - 17 24 50:51 
7. Old Punks - 17 22 30:44 
8. Nehuera Osowa - 17 20 39:43 
9. Błękitni  - 17 17 29:41 
10 Czarne Koszule dyskwalifikacja

młoda Olimpia  
w Świnoujściu

Młodzi piłkarze Olimpii Nowogard zajęli piąte miejsce w halowym 
turnieju w Świnoujściu.

Trampkarze  
rywalizują na hali

Jutro na hali nowogardzkiej SP 1 odbędzie się turniej drużyn tramp-
karskich.

Organizatorem rozgrywek jest Olimpia Nowogard, która wystawi w nich 
dwa zespoły. Na jej zaproszenie do naszego miasta przyjadą zespoły: Światowid 
Łobez, Kluczevia Stargard, Fala Międzyzdroje, Promień Mosty i Prawobrzeże 
Świnoujście.

Zawody rozpoczną się o godz. 10. Piłkarze z rocznika 1996 rywalizować 
będą o puchary burmistrza Robeta Czapli, przewodniczącego Rady Miejskiej 
Antoniego Bielidy, oraz jego zastępcy Mieczysława Laskowskiego. Nagrody dla 
najlepszego strzelca i bramkarza ufundowali także prezes Olimpii Przemysław 
Saja i radny Marcin Nieradka.

ms    

Rozgrywki piłkarzy z rocznika 
1999 organizował klub Prawobrzeże 
Świnoujście. Oprócz gospodarzy 
i naszych chłopców brały w nim 
udział dwa zespoły Floty i Albatrosa 
Świnoujście, Fala Międzyzdroje, oraz 
Bałtyk Gostyń. 

Rozgrywki wygrał zespół Fali Mię-
dzyzdroje. Drugi był Bałtyk Gostyń, 

a trzecie Prawobrzeże Świnoujście. 
Przed naszą drużyną uplasował się 
zespół Albatros I.        

Nasi zawodnicy wystąpili w skła-
dzie: Kacper Rokosz, Jan Wyso-
szyński, Jakub Ninard, Bartłomiej 
Kozieł, Michał Ostrowski, Nikodem 
Woźniak i Adrian Górniacki.

ms  

Nasi trenują  
przed wiosną

Trwają przygotowania naszych piłkarskich zespołów do rundy wiosen-
nej.  

W minioną sobotę V-ligowy Pomorzanin Nowogard miał rozegrać mecz 
kontrolny z IV-ligową Vinetą Wolin. Do spotkania jednak nie doszło, ale 
w zamian zawodnicy drużyny seniorskiej zmierzyli się z juniorami. Starsi 
piłkarze wygrali 1:0.

Natomiast piłkarze A-klasowej Olimpii Nowogard gościli w Policach, gdzie 
rozegrali sparingowe spotkanie z rezerwami miejscowego Chemika. Mecz 
zakończył się iście hokejowym wynikiem 5:5. Bramki dla naszej drużyny 
zdobyli Krzysztof Kieruzel (3), Jakub Jędras, Maciej Gołdyn. W meczu zagrał 
także Dominik Gruszczyński, który prawdopodobnie znajdzie się w ligowej 
kadrze trenera Marcina Miklasa.

Następny sparing piłkarze Olimpii rozegrają w sobotę z Kastą Szczecin.
ms     
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tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan
zaprasza 

do SP nr 1 w Nowogardzie

ferie z aikido

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

Tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama

reklama

Osiedle „radosław” 

Osamotniony pies  
i dziurawa droga 

Od paru dni po Osiedlu błąka się pies – mieszaniec, który najprawdopo-
dobniej został wyrzucony przez „właściciela”.Ma cechy wilczura i oczy rasy 
Husky. Mieszkańcy Osiedla apelują o zabranie psa do domu lub zajęcie się 
nim przez odpowiednie służby. Problem bezpańskich psów, kotów coraz 
bardziej jest widoczny w naszym mieście. Dlatego Dziennik Nowogardzki 
wkrótce poświęci tej sprawie więcej informacji . Kolejną kwestią jest nie re-
montowana droga osiedlowa, której nawierzchnia  przypomina„ser szwaj-
carski”.  

Jarosław Bzowy
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HURTPOL 
sp. z o.o. Spółka Komandytowa

w Nowogardzie
zatrudni do działu zakupów 

na stanowisko :
KUPIEC

 Wymagane:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność,
- samodzielność ,
- j. angielski będzie dodatkowym atutem

Oferty kadry@hurtpol.pl
Kontakt 91 257 29 18

HURTPOL 
sp. z o.o. Spółka Komandytowa

w Nowogardzie
zatrudni 

KIErOWCę
 Wymagane:
- prawo jazdy kat. C
- kurs na przewóz rzeczy

CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres:
kadry@hurtpol.pl

HUrTPOl ul. młynarska1 a 
72-200 Nowogard
tel.91 579-29-18 

Informujemy, 
że z dniem 1 marca

NZOZ PrAXIS 2
(M. Drobińska  
i D. Tomasiak)

zostaje przeniesiony 

na ul. 3 Maja 28b
tel. 91 392 59 43

Deklaracje i dokumentacje pa-
cjentów zostają przeniesione au-
tomatycznie.

PIASEK, ŻWIr, 
CZArNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIrOWNIA • 
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Przychodnia „Praxis”
ul. Dworcowa 2, 72-200 Nowogard

dementuje pojawiające się pogłoski
o rzekomym zakończeniu działalności.

Jednocześnie informuje, iż przygotowuje się 
do rozszerzenia działalności medycznej w zakresie

pediatrii, kardiologii, reumatologii i diabetologii.
Właściciel „Praxis” Krzysztof Kosiński

Zbrodniarz wojenny 
w nowogardzkim więzieniu

Czytaj s. 4



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 14 (1949)

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

reklama

Foto tydzień

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Kultura jest właściwością człowieka, 
wywodzi się od człowieka 
i istnieje dla człowieka.

Przemówienie na Uniwersytecie w Coimbrze (15 maj 1982 r.)

Śmieci w workach na ul. Rzeszowskiego na „tyłach” sklepów zoo i jubilera. Ko-
mentarz jest chyba zbędny. 

Dzieci się nie nudzą podczas ferii zimowych. Tym razem zajrzeliśmy do Szkoły 
Podstawowej nr 4. 

Wzorowa mama – pani Aneta z synkiem Leo przychodzi do biblioteki raz w 
tygodniu, by synek zaznajomił się z książkami i poznał inne dzieci… a także 
„uciął” sobie chyba krótką drzemkę?

Nasza sonda - ferie 2011 

Dzieci opowiadają jak spędzają 
ferie  w Bibliotece Miejskiej: 

Ola 7 lat - Podoba mi się tu. Dzisiaj był kon-
kurs malowania, a ja lubię malować wszystkie ob-
razy i… zwierzęta i ludzi. A przyprowadza mnie tu 
moja mama. A później jeszcze wyjadę z rodzicami 
na wyspę do Berlina. 

Ala  8 lat - Lubię tu 
przychodzić, bo są tu 
rożne rzeczy takie, jakie 
tu robimy: jakieś mysz-
ki robiliśmy ostatnio. Po-
doba mi się tu wszystko pani, dzieci i wszystko…. 
Lubię malować myszki i wyklejać je na kartkę. Na 
ferie zostanę w domu i będę tu przychodzić. 

 D.N. A dobrze się uczysz?
 Ala: Przed feriami dobrze się uczyłam, bo lubię 

WF, ale nie będę panią od W-fu 
Ola 11 lat - Bardzo lubię przychodzić do biblio-

teki, bo jest tu wiele atrakcji i ciekawych zajęć. Na 
ostatnich zajęciach sama zrobiłam stojącą zebrę. 
Na ferie będę tu przychodziła, bo nigdzie nie będę 
wyjeżdżała, bardzo chętnie tu przychodzę, panie 
bibliotekarki są bardzo miłe i dają nam coś to zro-
bienia. Bardzo lubię malować i przeinaczać rzeczy 
po swojemu np. cukierka waletynkowego „prze-
robiłam” na kukiełkę. Przyprowadza mnie tu mój 
tata. 

Szymon 11 lat - Na ferie chciałbym pojechać do 
mojego kuzyna Wojtka do Bydgoszczy. Teraz cho-
dzę na ferie do Biblioteki, bo lubię tu spędzać wol-
ny czas. Najczęściej rysuje i rozmawiam z kolegami 
i koleżankami. Lubię się bawić z kolegami w „Ber-
ka” i „Chowanego”.

D.N. A Komputer w Bibliotece?
Szymon: Czasami tylko...  A w ogóle to w domu 

pomagam rodzicom przy remoncie.
Wysłuchał: Jarosław Bzowy 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

reklama

SPrZEDAM 
samochód ciężarowy mała wywrotka o ładowności do jednej tony

wózek akumulatorowy widłowy nośność 2t z prostownikiem

samochód ciężarowy Star 200, wywrotka

Telefon 91 39 20 353;  697 516 145

reklama

Wczoraj, tj. 17 lutego, w sali kinowej NDK, odbyła się roczna odpra-
wa funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Nowogardzie. 
Podczas odprawy wręczono odznaczenia resortowe oraz mianowania na 
wyższe stopnie służbowe. 

roczna oprawa w Zk Nowogard

Honory, odznaczenia 
i nominacje

Odprawa zbiegła się z obchodzo-
nym  dniu 8 lutego świętem Służby 
Więziennej. Minister Sprawiedli-
wości nadał brązową odznakę „Za 
zasługi w pracy penitencjarnej” st. 
sierż. Grzegorzowi Konopackie-
mu. Natomiast dyrektor Okręgowej 
Służby Więziennej w Szczecinie roz-
kazem personalnym nadała z dniem 
8 lutego br., następujące stopnie: 
Sierżanta Sztabowego Służby Wię-

ziennej st. sierż. Krzysztofowi Ku-
klis; Starszego Kaprala Służby Wię-
ziennej: kpr. Danielowi Cybulskie-
mu, kpr. Pawłowi Czaja, kpr. Sławo-
mirowi Połatyńskiemu oraz kpr. To-
maszowi Smolidze. 

Uroczystości zakończył koncert 
zespołu akordeonowego AK-Kame-
leon oraz wokalistów z NDK, przy-
gotowanego przez Lecha Jurka. 

MS

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Informujemy, że w związku z akcją Tygodnia Pomocy Ofiarom Prze-

stępstw w dniach 22 lutego 2011 roku do 25 lutego 2011 od godz. 7.30 do 
15.30 a w dniu 21.02.2011 r od godz. 7.30 do 18.00 w Prokuraturze Rejono-
wej w Goleniowie odbędą się dyżury prokuratorskie, podczas których ofiary 
przestępstw będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne. 

Prokurator Rejonowy, Beata Belcarska

Walne Zgromadzenie Delegatów CZG r-XXI

Antoni  Bielida  
nie uzyskał poparcia

Walne Zgromadzenie Delegatów Celowego Związku Gmin r – XXI ob-
radujące w restauracji Kamena nie wybrało przewodniczącego Zarządu i 
przerwało obrady do poniedziałku 14 marca.

Nic nie wskazywało takiego finału – delegaci wysłuchali sprawozdania 
Zarządu i Inżyniera Kontraktu, jednomyślnie wybrało Przewodniczące-
go Związku (został nim ponownie Andrzej Szczygieł) i prawie jednomyśl-
nie przyjęło plan finansowy na rok 2011 i Długoletni Plan Finansowy na 
lata 2011-2018. Przy wyborze Przewodniczącego Zarządu sala się podzieli-
ła. Zaproponowany przez Andrzeja Szczygła Antoni Bielida musiał się dość 
obszernie „spowiadać”. Zgłoszono także kandydaturę Roberta Wawrzynia-
ka dotychczasowego Przewodniczącego z równie mocną rekomendacją. W 
pierwszym głosowaniu obaj kandydaci otrzymali po 20 głosów, w drugim 
Wawrzyniak 21, Bielida 19.Zgodnie ze statutem aby być wybranym trzeba 
uzyskać 28 głosów (połowa liczby delegatów czyli 27 i plus 1). W tej sytuacji 
przerwano obrady – kontynuowane będą w dniu 14 marca. Obszerna relacja 
we wtorkowym wydaniu „DN”.

Lesław M. Marek
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Znaleziono
klucze

Do redakcji Dz.N w dnu 14.03. 
zostały przyniesione klucze znalezi-
one w okolicy elewatora zbożowego.

Red. 

Zbrodniarz wojenny 
w nowogardzkim więzieniu

Skazany na 8 lat więzienia za ludobójstwo w hitlerowskim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem 
(Wielkopolska) Henryk M., odbywa karę w nowogardzkim więzieniu – dowiedziała się redakcja DN.  88 letni 
dziś mężczyzna przebywa obecnie na wolności,  ze względu na zły stan zdrowia. 

Henryk M. urodził się w 1923 
roku koło Grodziska Wlk. W wieku 
18 lat trafił do niemieckiego więzie-
nia (poznański Fort VII) za rzekome 
otrucie niemieckiego woźnicy. Tam 
został przydzielony do Sonderkom-
mando (w tłumaczeniu komando 
specjalne – grupa złożona m.in.  z 
więźniów niemieckich obozów za-
głady, którzy pomagali w zabijaniu 
osadzonej tam ludności lub zaciera-
niu śladów ludobójstwa). Już wtedy 
pomagał w grzebaniu zagazowanych 
więźniów. Następnie został przenie-
siony do obozu natychmiastowej za-
głady w Chełmnie. Tam, wspólnie z 
siedmioma innymi Polakami z Son-
derkommando, bił ofiary, odbierał 
im kosztowności, odzież, przedmio-
ty osobiste i zmuszał do wejścia do 
specjalnych ciężarówek-komór ga-
zowych. To w nich wywożono więź-
niów do oddalonego o 4 km lasu 
rzuchowskiego. Na miejscu wyrzu-
cano zwłoki i poddawano je szcze-
gółowym rewizjom. Później zakopy-
wano w ogromnych mogiłach. 

Ośrodek w Chełmnie funkcjono-
wał od 8 grudnia 1941 do 7 kwietnia 
1943 roku. W tym okresie, zamor-
dowano tam, według różnych źró-
deł,  od 310 do nawet 330 tysięcy lu-
dzi. Byli to głównie Żydzi, Polacy i 
Cyganie. 

Polscy Sonderkommando po-
ruszali się swobodnie nie tylko 
po ośrodku ale pobliskiej okolicy.  
Trudno było ich nazwać więźnia-
mi. Mogli bez trudu uciec z obozu. 
Żaden jednak tego nie zrobił. Od 
Niemców dostawali żywność i al-
kohol. W toku śledztwa ustalono, 
że sprzedawali zrabowane Żydom 
rzeczy lub wręczali je jako podarki 
miejscowym dziewczętom.  

Sprawę badano dwukrotnie w 
roku 1945 i 1963.  Oba postępowa-
nia, z niewyjaśnionych do dziś przy-
czyn,  nie znalazły finału w  sądzie. 
Dopiero  pod koniec lat 90-tych hi-
storią zainteresował się ponownie 
Instytut Pamięci Narodowej. Pro-
ces ruszył na dobre w roku 2000. 
Przesłuchano ponad 100 świadków. 
Okazało się, że z byłych Sonderkom-
mando z Chełmna żyje tylko jeden 
– Henryk M. Po zebraniu materia-
łów prokurator oskarżył go, o to, że 
w okresie od grudnia 1941 do kwiet-
nia 1943 pomagał hitlerowcom w 
eksterminacji ludności pochodze-
nia żydowskiego w obozie w Chełm-
nie (oskarżenie na podstawie tzw. 
dekretu sierpniowego wydanego 31 
sierpnia 1944 roku przez Polski Ko-
mitet Wyzwolenia Narodowego „o 
wymiarze kary dla faszystowsko – 
hitlerowskich zbrodniarzy winnych 

zabójstw i znęcania się nad ludno-
ścią cywilną oraz dla zdrajców Na-
rodu Polskiego”). Na wniosek pro-
kuratury Henryk M., zostaje tym-
czasowo aresztowany. Do zatrzyma-
nia dochodzi na cmentarzu central-
nym w Szczecinie w Dzień Zadusz-
ny. Warto dodać, że proces ten był 
pierwszym skierowanym do sądu 
przez pion śledczy IPN-u i jedno-
cześnie pierwszym do 1973 proce-
sem w sprawie ludobójstwa w Pol-
sce.  Na początku lipca 2001 zapada 
wyrok. Sąd w Poznaniu skazuje 78 
letniego  wówczas Henryka M., na 
8 lat pozbawienia wolności, uznając 

go tym samym winnym stawianych 
zarzutów. 

Mężczyzna do więzienia jednak 
nie trafia. Kara zostaje odroczona w 
czasie ze względu na zły stan zdrowia 
skazanego. Henryk M., stawia się do 
odbycia wyroku w Szczecinie 1 grud-
nia 2005 roku.  Po dwóch tygodniach 
zostaje przewieziony do zakładu kar-
nego w Nowogardzie, gdzie docelo-
wo ma odsiedzieć cały wyrok. Spę-
dza tutaj jednak tylko miesiąc. Zdro-

wie, zdaniem sądu, nie pozwala na 
dalsze odbywanie kary w warunkach 
więziennych. Jak poinformował re-
dakcję Artur Bojanowicz,  rzecznik 
prasowy zakładu karnego w Nowo-
gardzie, mężczyzna po dziś dzień 
odbywa przerwę w karze. Jego stan 
zdrowia, pozwala przypuszczać, że 
do więzienia już nie wróci. 

88 letni dzisiaj Henryk M., ma 
żonę, dwoje dzieci i wnuki. Po woj-
nie służył m.in. w wojsku. Później 
był hydraulikiem. Na stałe mieszka 
w Szczecinie.  

Marcin Simiński

Nowoczesne wnętrze i wyposażenie na najwyższym poziomie - tak dzisiaj wygląda przychodnia optyczna Praxis. 

Nowoczesny optyk
Budynek przychodni, przy ul. 5 

Marca,  przeszedł gruntowny re-
mont. Przychodnia, obok nowego 
wystroju,   została przede wszystkim 
wyposażona w nowoczesny sprzęt 
do badań. Wśród nowych urządzeń 
jest np. tonometr, czyli bezdotykowy 
aparat do badania ciśnienia w gałce 
ocznej. Dzięki niemu ciśnienie moż-
na zbadać bez konieczności zakra-
piania oczu. 

Przy gabinecie znajduje się także 
salon optyczny, w którym na miej-
scu można dobrać odpowiednie 
szkła i oprawy. 

MS
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 14 (1949)

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, 
wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa PW. WNIebOWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; 
Dąbrowa: 12:30.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafała kalINOWskIeGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mb faTImskIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

VII Niedziela Zwykła (Mt 5,38-48)

Doskonali jak Ojciec
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: 

„Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złe-
mu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, 
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmu-
sza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię 
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, 
że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swe-
go będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzy-
jaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami 
Ojca waszego, który jest w  niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawia-
cie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebie-
ski”(Mt 5,38-48)

Wykładnikiem doskonałości człowieka jest stosunek do jego wrogów. 
Przebaczenie objawione w geście dobroci wobec nieprzyjaciół jest dowo-
dem pokrewieństwa z Bogiem. Najtrudniejszym krokiem w naśladowaniu 
Jezusa jest przejęcie Jego postawy wobec Annasza, Kajfasza, Piłata, Hero-
da, Judasza. To oni wydali na Niego wyrok. Oni wyrządzili Mu krzywdę. 
On zaś nieustannie otaczał ich autentyczną miłością. Jest to możliwe wów-
czas, gdy potrafimy odkryć, że ten, kto krzywdzi, jest w o wiele bardziej 
nieszczęśliwym położeniu niż ten, kto cierpi.

Współczujemy dziecku, które jest maltretowane przez nieopanowanych 
rodziców. Odruch obronny dziecka jest w pełni uzasadniony, ale z punktu 
widzenia moralnego rodzic, który zadaje cierpienie dziecku, jest biedniej-
szy niż jego ofiara. Biedne jest bowiem jego serce, które nie umie kochać. 
Nienawiść jest straszną i trudno uleczalną chorobą, na ziemi nie ma strasz-
niejszej. Stając wobec niej należy podejść do Jezusa i poprosić o szczepion-
kę, by nasze serce było na tę chorobę odporne. Wówczas bliskie sąsiedztwo 
z nienawidzącym nie zniszczy nas.

Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu okażemy, ono może stopnio-
wo prowadzić do jego opamiętania. Jedynym skutecznym lekarstwem na 
nienawiść jest mądre przebaczenie, okazane przez brata i przez Boga. Ono 
ukazuje bezsens nienawiści. Ono wzywa do jej zaniechania. Ono kom-
promituje nienawidzącego i czyni mocarzem przebaczającego. Boga mo-
żemy naśladować jedynie w Jego miłosierdziu okazywanym grzesznikom, 
w przebaczeniu naszym winowajcom. To w  tym znaczeniu Jezus powie-
dział zdumiewające słowa: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz w niebie”.

Ks. Tomasz Tylutki

PIelGrZYmka  
DO ZIemI ŚWIęTej…

W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGrZYMKę DO 
ZIEMI ŚWIęTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. Są jeszcze wolne 
miejsca.

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 
Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 
posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkie-
go z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; 
GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierpniu 2011 roku.

Organizujemy wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Będzie składał się 
z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii 
w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po drodze 
Frankfurt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd au-
tokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do 
zwiedzanych miejsc). Zapisy do końca lutego 2011. Informacje w punkcie 
przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. 
Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy 
na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl.

Miłość na serio  
- bez seksu przed ślubem

Na kilka dni przed świętem zakochanych Katolickie Stowarzyszenie włą-
czając się w ogólnopolski projekt cyklu Debat Walentynkowych zorganizo-
wało debatę poświęconą czystości przedmałżeńskiej. Czy czystość seksual-
na jest nam dzisiaj potrzebna?
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Jakie skutki niesie współżycie 
przed ślubem? W jaki sposób dbać 
o czystość przedmałżeńską? Na te 
oraz szereg innych pytań odpowia-
dali zaproszeni goście: o. Mirosław 
Pilśniak, Sylwester Laskowski oraz 
Mariola i Piotr Wołochowicz. Deba-
ta walentynkowa pt.: „Miłość na se-
rio - bez seksu przed ślubem?” od-
była się 10 lutego 2011 roku w wielu 
miastach Polski.

Debata rozpoczęła się od próby 
zdefiniowania czym jest sama czy-
stość, jak należy ją rozumieć. Pań-
stwo Wołochowicz podkreślili, że 
czystość ma swoje źródło w myślach 
człowieka, powinna ona jednak uze-
wnętrzniać się w sposób właściwy i 
piękny. „ Czystość rodzi się z wol-
ności człowieka”. Małżeństwo zwró-
ciło również uwagę, czym jest nie-
czystość. „To my jesteśmy odpowie-
dzialni za wybór życiowej drogi. Czy 
będzie to najcenniejszy skarb w po-
staci czystej, nieskazitelnej miłości 
do jedynej osoby, czy też namiętne 
uczucie połączone z pasmem oczeki-
wań i żądań do drugiej osoby”. Mał-
żeństwo wielokrotnie podkreśliło, że 
poprzez życie w czystości łatwiej jest 
nam budować zaufanie do drugie-
go człowieka. Według Sylwestra La-
skowskiego jest oczywistym, że czy-
stość jest potrzebna na obecne cza-
sy- zarówno przed wstąpieniem w 
związek małżeński jak i w później-
szym, wspólnym życiu małżonków. 
Kochające się osoby powinni współ-
żyć w sposób czysty, który jest wyra-
zem miłości do drugiego, współżycie 
powinno być pozbawione egoizmu 
oraz wykorzystywania małżonka 
do zaspokajania własnych potrzeb. 
„ Miłość i małżeństwo powinny iść 
zawsze w parze. Miłość należy reali-
zować w czystości”. Dyskusję ożywił 
pogląd wyrażony przez państwa Wo-
łochowicz dotyczący tzw. randkowa-
nia. Według nich „ kult randkowa-
nia” jest bardzo niebezpiecznym zja-
wiskiem, które w obecnych czasach 
przybiera postać rozliczania mło-
dych ludzi z wielości relacji damsko 
- męskich. Najczęściej to środowisko 
młodego człowieka wywiera na nim 
poczucie, że koniecznie musi mieć 
duże doświadczenie w poznaniu płci 
przeciwnej, a taki tok myślenia bywa 
zgubny powodując przy tym mnó-
stwo rozczarowań. Natomiast we-
dług o. Mirosława Pilśniaka uma-
wianie się na spotkania to najlepsza 
droga do poznania drugiego czło-

wieka. Dzięki nim młody człowiek 
uczy się jak zbudować przyjaźn mię-
dzy kobietą i mężczyzną. Poświęce-
nie czasu drugiej osobie oraz przy-
bywanie na czas – to priorytety, któ-
re powinny przyświecać wszystkim 
parom. Zwykle bowiem wygospo-
darowanie czasu dla kochanej osoby 
wiąże się z licznymi wyrzeczeniami. 

Podczas debaty prelegenci odpo-
wiadali na pytanie: co w przypadku, 
kiedy zakochamy się w „niewłaści-
wej osobie”? W takiej sytuacji nale-
ży postawić sobie bardzo ważne py-
tanie: „Czy ten, którego kocham, jest 
tak naprawdę odpowiednią osobą?”. 
Aby poznać odpowiedź na to pytanie 
warto zawsze zasięgnąć rady tych, 
spośród naszych bliskich- rodziców, 
przyjaciół, którzy nie są już zakocha-
ni, natomiast kochają nas. Domini-
kanin, Mirosław Pilśniak pokreślił, 
że zakochanie nie powinno być trak-
towane, jako pierwszy krok do mi-
łości, zakładania rodziny. Nie nale-
ży zatem dokonywać pochopnych 
decyzji, a przede wszystkim prosić 
Boga w rozeznanie.. 

Oczywiście podczas debaty nie za-
brakło argumentów i danych staty-
stycznych, które zobrazowały wpływ 
współżycia przed ślubem na życie 
młodych ludzi. Zaczynając wcześnie 
życie seksualne, jesteśmy narażeni 
na zarażenie chorobami wenerycz-
nymi, AIDS. Dlatego tak ważne jest 
zachowywanie czystości. Pan Sylwe-
ster Laskowski podkreślił, że czeka-
nie ze współżyciem przed ślubem 
uczy przede wszystkim panowania 
nad sobą, swoimi emocjami, buduje 
poczucie głębokiego zaufania mię-
dzy przyszłymi małżonkami.” Ktoś, 
kto nie potrafi zapanować nad swo-
im ciałem, najprawdopodobniej w 
przyszłości zdradzi”. O. Mirosław 
odpowiadając na pytanie – czy kon-
centracja na czystości jest wyrazem 
nowoczesności, odwołał się do za-
mierzchłej historii- czasów pogań-
skich, kiedy to już wtedy dla po-
gan- seks był ważniejszy, natomiast 
człowiek jako jednostka- schodził 
na drugi plan. Na zakończenie deba-
ty, która wywoła niemałe poruszenie 
wśród słuchaczy- prelegenci skupili 
się na problemie odbudowy utraco-
nej czystości. Jedynie wspólna praca 
i wyrzeczenia stwarzają możliwość 
wypracowania na powrót pięknych 
relacji. Wierności i czystość są pod-
stawą dobrego małżeństwa. 

źródło: KSM

PIelGrZYmka DO 
rZYmU 
28.04-05.05.2011 
beaTYfIkaCja OjCa  
św. jaNa PaWła II

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II , która odbędzie 
się w Watykanie 01 05 2011 informujemy naszych Czytelników, że również 
w Nowogardzie jest możliwość udziału w wyjeździe do Wiecznego Mia-
sta na uroczystości beatyfikacyjne. Poniżej szczegółowy program wyjazdu 
i formacje organizacyjne     

Dzień 1:28.04 – Polska(Nowogard, 
Goleniów, Pyrzyce) – Czechy
Przejazd na nocleg do Czech w ok. Brna.
Dzień 2:29.04 – Czechy – rimini.
Całodzienny przejazd do Włoch w  ok. Rimini.
Dzień 3:30.04 – Asyż
Przejazd do Asyżu – w Programie zwiedzania Bazylika św. Franciszka, 

spacer uliczkami średniowiecznego miasta do Bazyliki św. Klary - 2 noc-
legi w ok. Rzymu.

Dzień 4:01.05 – rzym udział w Uroczystościach Beatyfikacyjnych  
Ojca Św. Jana Pawła II.

Po południu spacer: Plac Navona Schody Hiszpańskie, Fontanna di Tre-
vi, pl. Wenecki.

Dzień 5:02.05 – rzym
Przejazd do Rzymu, zwiedzanie – Bazylika Św. Piotra, Bazylika Św. Paw-

ła za Murami.
Przejazd na nocleg do Orta Nova.
Dzień 6: 03.05 – San Giovanni rotondo – Manoppello
Przejazd do S. Giovanni Rotondo, miejsca, gdzie żył i zmarł Ojciec Pio. 

Następnie Manoppello-Sanktuarium świętego Oblicza. Nocleg w ok. Ri-
mini.

Dzień 7:04.05 – Wenecja
Przejazd do Wenecji (9 godzinny postój). W programie zwiedzania: Ba-

zylika św. Marka, Pałac Dożów (zewnątrz), Dzwonnica, Wieża Zegarowa, 
Most Rialto, Most Westchnień. Nocny przejazd do kraju.

Dzień 8: 05.05 – Zakończenie pielgrzymki
Cena 1680
Świadczenia w cenie podstawowej:
*6 noclegów w hotelach klasy turystycznej 
pok. 2, 3-osobowe z łazienkami,
*wyżywienie:  śniadania kontynentalne (6) i  obiadokolacje (6). Napoje 

do obiadokolacji dodatkowo płatne.
*ubezpieczenie KL do 15.000 euro, NW i bagaż do 800 zł
*przejazd komfortowym autokarem
*opieka pilota na całej trasie
Za dopłatą: *gwarantowane miejsce w pok. 1-os.: 540 zł
Wydatki programowe: Na wydatki programowe należy przeznaczyć 

ok. 90 euro (wjazdy do miast, komunikacja miejska w Rzymie, miejscowi 
przewodnicy, bilety wstępu)

Uwaga: wydatki programowe opłacane są indywidualnie przez uczest-
ników pielgrzymki.

Opieka duchowa: Ks. Kazimierz Sasadeusz i Ks. Grzegorz Legutko
UWAGA: ZWIEDZANIE RZYMU BĘDZIE DOSTOSOWANE DO 

UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNYCH.
Zgłoszenia przyjmuje:

Agencja Turystyki i Podróży TrAVEL 
Nowogard ul. Boh. Warszawy 78a/2 
Tel. 91 39 21 739, kom. 605 856 556
Bank: PEKAO S.A. I/O Nowogard 

Nr: 40 1240 3884 1111 0000 4209 6146
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„Panoramiczna” 
krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych 
polach są równe sumom cyfr od 1 do 
9, które należy wpisać w wolne bia-
łe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejne-
go szarego pola lub do brzegu dia-
gramu.

W żadnej z tych sum nie może po-
wtórzyć się ta sama cyfra, a więc nie 
może być na przykład: 16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach 
oznaczonych literami A, B, C, D na-
leży wpisać do poniższych kratek, 
tworząc hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto na adres redakcji prześle 
prawidłową odpowiedź, otrzyma na-
grodę w postaci jednego egzempla-
rza „Świata Matematyki” – jedynego 
w Polsce czasopisma popularnonau-
kowego poświęconego matematyce i 
adresowanego do młodzieży szkol-
nej. Odpowiedź i adres należy prze-
słać e-mailem: konkurs@swiatmate-
matyki.pl

Nauka przez zabawę - część I
Znajomość matematyki niezbęd-

na jest każdemu, jednak to dziedzi-
na, która stwarza wielu ludziom pro-
blemy z jej przyswojeniem. Problemy, 
z którymi uczeń spotyka się w szkole, 
zwykle nie wynikają z trudności bie-
żących, przyczyn trzeba szukać na eta-
pie przedszkolaka, a nawet wcześniej. 

Aby dać dziecku szanse na to, by 
w szkole bez kłopotów dawało sobie 
radę wysilając się intelektualnie, rozu-
miało sens matematyki, radziło sobie 
z liczbami i to w warunkach nierzad-
ko mało komfortowych – hałas, stres, 
obecność innych dzieci – warto pomy-
śleć o tym już dużo wcześniej. Inaczej 
może się zdarzyć, że dziecku zabraknie 
motywacji, wiary we własne umiejęt-
ności i siły, będzie wolało się wycofać, 
niż zmierzyć z matematyką.

Jak najlepiej nauczyć się cze-
goś? Oczywiście przez samodziel-
ne doświadczanie. Na etapie edukacji 
przedszkolnej, a nawet wcześniej, jako 
niemowlę, człowiek uczy się. W zasa-
dzie początkowo dziecko nie bawi się 
dla samej zabawy – wszystko to nauka. 
Dzieci lubią eksperymenty, spraw-
dzanie, dotykanie, przy okazji chło-
ną wiedzę, uczą się rozumieć otocze-
nie. I warto to wykorzystać przy wy-
chowaniu, by ułatwić maluchom wej-
ście w świat prawdziwej matematyki w 
szkole.

Troskliwi rodzice od kołyski my-
ślą o tym, jak wspomóc rozwój swo-
jego dziecka – niestety, łatwo popaść 
w skrajność i zarzucić niemowlę sor-
terami, płytami z „odpowiednią mu-

zyką” i innymi gadżetami stymulują-
cymi, starsze dziecko dziecko grami 
edukacyjnymi, klockami i układan-
kami. Może się okazać, że mały czło-
wiek pośród tego wszystkiego czuje się 
zmęczony i nie jest w stanie normalnie 
funkcjonować.

Wrażliwość muzyczną, plastycz-
ną, umiejętności manualne, rytmikę, 
pojęcie geometrii, orientowanie się w 
przestrzeni, liczenie i to wszystko, co 
pośrednio łączy się z matematyką, a 
co stanie się podwaliną dalszej eduka-
cji, można wspierać przy pomocy naj-
prostszych zabaw, które każdy może 
przeprowadzić w domu. I przykłady 
takich właśnie zabaw będziemy przed-
stawiać w kolejnych artykułach.

Agnieszka Gil

Punk Informacyjny  w Nowogardzie
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie  
Filia Nowogard
Plac Wolnoœci 9  pokój 11, Nowogard
tel. 91 392- 13 -76  wew. 28

Bezp³atne szkolenia zawodowe  
Zadzwoñ!   tel.  609 321 337 

Instytucja szkoleniowa - doradcza

e-pro edukacja
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,  Priorytet VII. Promocja Integracji Spo³ecznej, 
Dzia³anie 7.2 Przeciwdzia³anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo³ecznej, 
Poddzia³anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
realizuje   w okresie od paŸdziernika 2010 r. do wrzeœnia 2011 r. projekt

„Nowa praca - Druga m³odoœæ 45+”
Zapraszamy
Panie i Panów powy¿ej 45 roku ¿ycia d³ugotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy
 w Goleniowie FILIA NOWOGARD do bezp³atnego zdobycia  nowego zawodu i powrotu na rynek pracy.

Zapewniamy:
- wsparcie Animatora Pracy  oraz korzystanie z pomocy 
  Centrum Animacji Zawodowej;
- indywidualne spotkania z doradc¹ zawodowym;
- opracowanie Indywidualnej  Œcie¿ki Rozwoju Zawodowego;
- uczestnictwo w zajêciach aktywizuj¹cych oraz szkoleniu z zakresu technik aktywnego           

poszukiwania pracy;
- uzyskanie lub/i uaktualnienie Pracowniczej Ksi¹¿eczki Zdrowia;
- dedykowane poœrednictwo pracy. 
- us³ugi oko³o szkoleniowe: stypendium, zwroty kosztów dojazdu, poczêstunek w trakcie 
zajêæ, zabezpieczenie opieki nad dzieæmi lub osobami zale¿nymi.

Uczestnictwo w dzia³aniach  projektu jest bezp³atne.
Us³ugi projektu realizowane bêd¹ z dostosowaniem do potrzeb Osób Niepe³nosprawnych.

Partner Wspieraj¹cy - Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie Filia Nowogard
Dla Pracodawców  - Akcja  Pracodawca Równych Szans

ORGANIZUJEMY BEZP£ATNE SZKOLENIA 
 GRUPOWE I INDYWIDUALNE:

� Opiekun/Opiekunka osób starszych i niepe³nosprawnych; 
� Profesjonalny pracownik handlu detalicznego i hurtowego;
� Specjalista/Specjalistka  ds. organizacji i administracji;
� i inne.

Informacje i zg³oszenia                                                                                            
e-pro edukacja                   
tel. 91 4 501-201 wew. 350
www. e-pro.szczecin.pl ;  
www.rekrutacja.e-pro.szczecin.pl                                                                                      

ZAWODOWE

Centrum Animacji Zawodowej w Nowogardzie
ul. Zielona 11 pok. 14, 72-200 Nowogard

tel. 609 321 337

Biblioteka poleca

„Tak więc, aby móc przeżyć, Diego i Frida malowali 
obrazy na zamówienie, przeważnie portrety zamożnych 
meksykańskich mieszczan i ich dzieci. Frida pozostawa-
ła zasadniczo wierna swej manierze… dbałość o jak naj-
dokładniejsze oddanie rysów twarzy, aż do bólu. Z ob-
razów Diega bije ciepło i czułość, uczucia, które malarz 
użyczał swym modelom. Malował przede wszystkim ko-
biety w pełnym blasku ich urody, niezwykłe i realne za-
razem, w pięknych strojach, niczym egzotyczne kwiaty, 
z płomiennym spojrzeniem, zmysłowymi ustami, aksa-
mitną skórą i puklami włosów”.

To fragment książki „Diego i Frida” Jean-Marie Gu-
stave Le Clezio, francuskiego noblisty (2008 r.) nazywanego „pisarzem zagubio-
nych światów”, rozkochanego w dalekich podróżach. Le Clezio napisał wzrusza-
jącą i piękną biografię Diego Rivery i Fridy Kahlo światowej sławy pary meksy-
kańskich artystów, na tle tragicznej rewolucji meksykańskiej.

Ona egzotycznie piękna, drobna i krucha, młoda z ogromnym temperamen-
tem, cierpiąca po straszliwym wypadku. On – sława meksykańskich muralistów, 
dwa razy od niej starszy i ważący trzy razy więcej, mający reputację uwodzicie-
la, niezbyt urodziwy, znany ze swego politycznego zaangażowania. Kiedy Frida 
oznajmiła rodzinie, że ma zamiar poślubić Diego Riverę ojciec skwitował to ko-
mentarzem „To będzie ślub słonia z gołębicą”.

Nie zważając na żadne przeciwności pobrali się, a ich małżeństwo było miło-
ścią, zdradą i cierpieniem. Byli jak ogień i woda, dzień i noc.

Historię burzliwego związku Fridy i Diega poznajemy od momentu ich pierw-
szego spotkania w 1923 roku, aż do samobójczej śmierci malarki w 1953 r., ob-
serwujemy jak Frida z zakochanej w wielkim artyście dziewczyny sama staje się 
cenioną w świeci artystką. Poznajemy Meksyk i jego kulturę, rewolucję i wielkie 
przemiany jakie zachodzą w tym kraju. Jest rewolucja i miłość, a miłość w cza-
sach rewolucji, jak wiadomo niejedno ma imię.

 Ale jest to przede wszystkim niezwykła i piękna opowieść o wielkiej miłości, 
której tłem były malarstwo i polityka. Kto lubi ciekawie napisaną biografię o nie-
przeciętnych ludziach, ten z pewnością się nie rozczaruje.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

reklama

„Pisarz  
zagubionych  

światów”
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lekcja w bibliotece
W dniu 11 lutego uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz 

z ich wychowawczynią - Ewą Żylak - uczestniczyli w „lekcji bibliotecznej” 
zorganizowanej przez p. D. Baran w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego. Takie zajęcia odbyły się już po raz kolejny i na do-
bre zagościły w planie klasy.

Celem zajęć jest zachęcanie do czytania oraz zapoznanie z bogatym księ-
gozbiorem biblioteki. Uczniowie wysłuchali baśni braci Grimm „Stoliczku, 
nakryj się”, po czym mieli możliwość wypowiadania się na jej temat. Na-
stępnie wykonali własne „stoliczki marzeń”, które pozostawili w bibliotece. 
Uczniowie mieli również niecodzienną okazję obejrzeć wystawę malarstwa 
Katarzyny Mościńskiej pochodzącej z naszego miasta. Prezentowane na wy-
stawie obrazy tworzone były na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Uczestnicy byli pod wrażeniem kolorystyki oraz wykonania portretów, 
ludzkich sylwetek i pejzaży.

Taka lekcja na długo pozostanie w pamięci młodych czytelników. 

„W gościnnych  
progach Olimpu”

10 lutego na lekcji języka polskiego w klasach piątych odbył się 
konkurs na najciekawsze przedstawienie mitu pt”Demeter i Kora”. 
Konkurs był częścią lekcji prowadzonej metodą projektu. Uczniowie po-
dzieleni na grupy: aktorów. reżyserów, choreografów i kostiumologów przy-
gotowali ciekawą inscenizację. Rywalizację wygrała klasa Va. Po części arty-
stycznej wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na ucztę, poczęstowani bo-
ską ambrozją i nektarem. Przedstawienie i uczta przebiegały w rytm muzyki 
„Czterech pór roku”.  

Wieści z sP 2 PrZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU 
DLA KOrNELKI

na leczenie i rehabilitację
 FUNDACJA SPLOTU KAMIENNE-

GO ul. Marii Konopnicldej 1/189, Dzie-
kanów Leśny, 05-092 Łomianki Tel/
fax:227512416, www.fsr.pl e-mail: Fun-
dacj aS@poczta.fm Fundacja posiada 
status Organizacji Pożytku Publicznego, 
KRS: 0000142952, NIP: 118-15-73-727, 
ING Bank Śląski oddział Krucza 51, 00-
022 Warszawa, Nr konta: 97 1050 1025 
1000 0022 3887 9981 Z dopiskiem: na 
leczenie i rehabilitację Kornelii Głowiń-
skiej Kornelka urodziła się 14 kwietnia 
2010 r. w Drawsku Pomorskim, waży-
ła 4010g/60cm. Narodziny Komelki od-
bywały się siłami natury. Pomimo nacięć 
dziecko nie mogło się urodzić, więc zosta-
ło wyciśnięte bardzo silnym ciskaniem na brzuch przez lekarza. W efekcie tego poro-
du Kornelia urodziła się w ciężkim stanie (03pkt. Apgar). Diagnoza wykazała:

1. Zamartwica okołoporodowa (stosowano sztuczną wentylację od 0,25min-lmin),
2. Porodowe złamanie prawego obojczyka,
3. Całkowite porażenie prawego splotu barkowego typu Duchenne'a-Erba (bez-

władna wisząca rączka),
4. Ocena według Apgar: w l min - 3pkt., 3 min - 6 pkt., 5 min - 9 pkt., 10 min -10 

pkt.
Kornelka ma 9 miesięcy i cierpi na okołoporodowe porażenie splotu barkowego 

prawego. Od pierwszych dni życia jest rehabilitowana kilka razy dziennie, zarówno 
przez specjalistów jak i rodziców. Potrzebuje stałej, intensywnej i długotrwałej reha-
bilitacji, która pomoże przywrócić sprawność ruchową rączki. Koszty leczenia oraz 
rehabilitacji przekraczają możliwości finansowe rodziny. Prosimy zatem o wpłaty, 
które pomogą zrealizować nasze marzenie, by Kornelka w przyszłości miała sprawną 
rączkę. Pomóżcie małej Nowogardziance!

Za wpłaty serdecznie dziękujemy.
Jolanta i Wojciech Głowińscy

1% dla Patrycji
Zwracam się z ogromną prośbą aby w 

tym roku pomóc Patrycji Jadwiżyc da-
rując jej swój 1 proc. podatku. Patrycja 
w listopadzie 2010 r. skończyła roczek 
i niestety jest chora na mukowiscydo-
zę, która jest jedną z najczęściej wystę-
pujących chorób uwarunkowanych ge-
netycznie. Przyczyną choroby jest wro-
dzony defekt powodujący zagęszczenie 
śluzu, co prowadzi do zalegania gęstej 
wydzieliny, głownie w obrębie układu 
oddechowego (płuca) i w przewodach 
trzustkowych. Choroba w głównej mie-
rze dotyczy układu oddechowego i ob-
jawia się przede wszystkim nawracają-
cymi i przewlekłymi zapaleniami płuc 
i oskrzeli, oraz zatok. Mukowiscydoza w chwili obecnej jest chorobą nieuleczalną.

Dzięki pieniądzom z 1 proc. będzie można zapewnić Patrycji odpowiednie le-
czenie, które umożliwi jej normalne funkcjonowanie. Aby przekazać 1 proc. podat-
ku wystarczy w zeznaniu podatkowym poda nazwę fundacji. MATIO FUNDACJA 
POMOCY rODZINOM I CHOrYM NA MUKOWISCYDOZę, oraz numer KrS 
0000097900. Koniecznie w rubryce „informacje uzupełniające należy wpisać: „Dla 
Patrycji Jadwiżyc”. rubryka ta mieści się odpowiednio w pozycjach: poz. 133 w 
PIT-28, poz. 309 w PIT-36, poz. 109 w PIT-36L, poz. 128 w PIT-37, poz. 62 w PIT-
38. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć Patrycje w leczeniu i złagodzić 
skutki choroby. Rodzice Patrycji.      

Dodatkowo dla osób, które chcą bezpośrednio wesprzeć Patry-
cję podajemy nr. konta do wpłacania darowizn: BPH S.A Oddz. Kraków 
36106000760000320001329248
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Dalszy ciąg rozmowy z Waldema-
rem Pędziszczakiem – właścicielem 
piekarni – ciastkarni w Nowogardzi.

Żywność drożeje w oczach już od 
połowy ubiegłego roku. Przyczyny 
różne – przywołujące nolens – vo-
lens plagi egipskie ( u nas ulewne 
deszcze, powodzie i niskie tempera-
tury powodujące liche zbiory, wiel-
kie susze i pożary w rosji, a w efekcie 
zakaz eksportu zbóż, słabe zbiory na 
Ukrainie i w Kanadzie) – skutek ten 
sam – lawinowo rosnące ceny żyw-
ności. Wytwórcy makaronów tuż po 
Nowym roku zapowiedzieli, że będą 
zmuszeni podnieść ceny o 25 pro-
cent, bo o tyle zdrożała mąka. Pieka-
rze też nie chcą być gorsi i anonsują 
większe podwyżki chleba: bochenek, 
który w poprzednie wakacje kosz-
tował 2,50 zł, w nadchodzące może 
osiągnąć nawet 5 zł.

 Jak powyższe okoliczności prze-
kładają się na pańską firmę?

 – Powiem tak – cena mąki ewident-
nie wpływa na koszt wszystkich wypie-
ków. Jak młynarz kupi dobre zboże, to 
będzie miał dobrą mąkę. Za dobre zbo-
że trzeba dobrze zapłacić co powoduje 
automatycznie wzrost ceny mąki. I koło 
się zamyka …

Oto prosty przykład:
- w styczniu 2010 roku za paletę 

mąki (11 550 kg) płaciłem 8 085 zł, a w 
styczniu 2011 roku za taką samą pale-
tę już 13 860 zł. Jak pan widzi różnica 
wynosi 5 775 zł. Mimo to chleb u mnie 
nie podrożał, a powinien już w sierpniu 
ubiegłego roku. Żaden z piekarzy nie 
wprowadził podwyżek, ponieważ każ-
dy miał zapasy. Teraz zapasy się koń-
czą i siłą rzeczy w marcu lub w kwiet-
niu pieczywo musi podrożeć.

Nie jest to dobra wiadomość, a ja-
kim asortymentem chleba może się 
pan pochwalić?

Wybór jest spory: chleb zwykły, zwy-
kły krojony, zwykły okrągły z makiem, 
kanapkowy, wiejski mały i duży, chleb 
1 kg z posypką i bez posypki, wielo-
ziarnisty, graham, żytni ze słoneczni-
kiem, królewski, kołodziej, złoty orkisz, 
pszenny, wiejski okrągły, okolicznościo-
wy, weselny, na żurek, dworski oraz die-
tetyczny. 

Od czego zależy zapach chleba?
Od dodatków. Jeden jest z kminkiem, 

drugi z mąką orzechową itp. Takie chle-
by jak kołodziej, królewski czy złoty or-
kisz – to są miksty czyli gotowe produk-
ty, które piekarz wsypuje do kotła zgod-
nie z załączonym przepisem.

Na czym polega różnica między 
białym, a czarnym gruboziarnistym 
pieczywem zalecanym przez leka-
rzy?

Na zawartości mąki żytniej. Praw-
dziwy razowiec składa się z samej, 
czystej mąki żytniej, ale może też być 
wzbogacony dodatkami np. miodem. 
Moim zdaniem czarny chleb jedzą ci, 
którzy chcą się odchudzić lecz oni tęsk-

nią za tym białym, normalnym. Wiem 
to po sobie.

Ile bochenków chleba wypiekacie 
dziennie?

Około 3,5 tysiąca, czyli średnio. Jak 
na tak dużą piekarnię mogłoby być 
więcej, tym bardziej, że wdrażamy sys-
tem HACCP (zdrowiej produkujesz, 
zdrowiej jesz), spełniając tym samym 
wymogi Unii Europejskiej.

Jeszcze słów kilka o kulisach pie-
czenia chleba. Jakich składników 
oprócz mąki używacie?

Tylko naturalnych. Do każdego chle-
ba muszą być dodane drożdże, które go 

spulchniają. Poza tym wszystko robimy 
na zakwasie naturalnym.

To bodaj jedyna w mieście piekar-
nia opalana węglem. Ciekawi mnie 
ile opału zużywa się do wypieków?

Tygodniowo zużywamy ok.4 ton wę-
gla dobrej jakości i odpowiedniej kalo-
ryczności, ponieważ chleb ma być wy-
pieczony, a nie spalony.

Przeszedł pan długą drogę od pra-

cownika GS, dzierżawcy do właści-
ciela obiektu. Jakie były początki? 

 Bardzo trudne. Bałem się żeby nie 
zostać sam, bez pracowników. Na 
szczęście większość została, niektórzy 
są brygadzistami, a część przeszła już 
na emeryturę. Wspólnie przetrwaliśmy 
najtrudniejszy okres, kiedy wszystkie 
prace łącznie z remontami robiliśmy we 
własnym zakresie.

Potem ściągnąłem do siebie żonę i ra-
zem z nią wszystko to prowadzimy. A 
teraz do pomocy przyszedł także syn 
i jest już dużo lżej. Aktualnie zatrud-

Nie z każdej mąki będzie chleb – cz. II

Czy chleb będzie po 5 zł?
niam 42 osoby wraz z uczniami i kie-
rowcami.

 Z głodu pan nie umrze , bo jak 
mówi przysłowie  ludowe: „Kto ma 
pszczoły i klacze, ten na biedę nigdy 
nie płacze”.

Myślę, że nikt w Polsce z głodu nie 
umrze. Obawiam się tylko jednego, ze 

czeka nas szarpanina, a potrzeba nam 
normalności. My nie żyjemy, a tylko 
szarpiemy się ciągle, zamiast spokojnie 
egzystować, tracimy czas na pokonywa-
nie nikomu niepotrzebnych sztucznych 
przeszkód jakie wymyślają urzędnicy. 
Tutaj do zysku z jednego chleba sięgają 
wszyscy – Urząd Skarbowy,  Ochrona 
Środowiska, PFRON itd., itp. Tam na 
górze pieniądze wydaje się lekką ręką, 
dziwnie przeciekają i w dodatku nie 
wiadomo na co.

Jest pan znany jako darczyńca, za-
wsze pomocny dla innych. Za pro-
społeczne działania został pan wy-
różniony Laurem Cisowym. Czy 
spoczął pan na laurach?

Przy okazji różnych imprez okolicz-
nościowych zgłaszają się do mnie so-
łectwa, szkoły i przedszkola, a ja nigdy 
nie odmawiam, bo wiem jak biedne są 
nasze przedszkolaki. Jak tu dziecku nie 
dać pączka czy ciastka?

Postawa godna pochwały. Czy 
przez te lata wyrobił pan sobie tzw. 
markę?

Nie lubię się chwalić, ale mam od 90 
do 100 stałych odbiorców w gminie No-
wogard jak również w Szczecinie i Poli-
cach. To o czymś świadczy, no nie?

Na koniec zapytam czego chciałby 
pan życzyć mieszkańcom i czytelni-
kom „DN”?

Dobrego chleba i żeby go nigdy nie 
zabrakło na stołach naszych. Chciał-
bym żeby cena chleba czy to w Lubli-
nie, Szczecinie i Nowogardzie była jed-
nakowa. Należy walczyć z jakością, a 
nie z ceną.

Podpisuję się pod tym i dziękuję 
za rozmowę – niech zawsze spełnia 
się czwarta prośba w Modlitwie Pań-
skiej (Ojcze Nasz).

Rozmawiał Marian A. Frydryk
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UWAGA WęDKArZE
Zarząd PZW „Tęczak” w Nowogardzie informuje człon-

ków Koła, że dnia 20 lutego 2011 r. o godz. 10.00 (niedziela) 
odbędzie się zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła za rok 
2010.

Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum Przedsię-
biorczości przy ul. Woj. Polskiego.

Zapraszamy - 
Prezes Koła Tęczak Z. Heland

WYjaZD Na baDaNIa mammOGrafICZNe  
Dla PaŃ z TereNU NOWOGarDU i OkOlIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 5.03.2011r. orga-
nizuje bezpłatny wyjazd na badania mammograficzne dla Pań w wieku  50- 69 
lat do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program 

„Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie Będą mogły zbadać słuch 
i uzyskać dalsze zalecenia.

Czynna będzie również Prywatna Poradnia Endokrynologiczna,panie z  
problemami endokrynnymi i nie tylko będą mogły skorzystać z wizyty  pry-
watnej (konsultacja+USG 45zł).

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-
nowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.30 tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Koniec narodu? cyjnym będzie jeszcze większy. Zapaść 
sytemu emerytalnego spowoduje bo-
wiem konieczność radykalnego trans-
feru środków budżetowych. Ta sytu-
acja spowoduje nie tylko dalsze obcią-
żenie gospodarki  kosztami systemu 
emerytalnego wpędzając ją w trwały 
kryzys, ale także wymusi przyśpiesze-
nie procesów migracyjnych,  pogłębia-
jących jeszcze bardziej zjawiska kry-
zysowe. Według  oficjalnych danych 
za rok, nieobejmujących nierejestro-
wanej emigracji w 2008 roku na sto 
osob w wieku produkcyjnym przypa-
dało 41 osób w wieku  emerytalnym. 
W 2060, według oficjalnych prognoz,  
będzie przypadało 91 i to pod warun-
kiem iż wzrośnie stopa urodzeń,. Jest 
to założenie optymistyczne, ponieważ 
wzrost emigr5acji ludzi młodych, nie-
chętnych do płacenia kosztów systemu 
emerytalnego spowoduje nie wzrost, 
ale spadek stopy urodzeń. 

W tej sytuacji nie tylko pokole-
nie obecnych 20 -latków, ale także 40 
i prawdopodobnie 50- latków dożyje 
czasów likwidacji emerytur, jeżeli nie 
nastąpi radykalny wzrost urodzeń. Po 
prostu na wzrastającą liczbę emerytów 
nie będzie komu pracować 

Problem likwidacji zabezpieczenia 
emerytalnego  nie jest jedynym skut-
kiem kryzysu demograficznego, któ-
ry jeżeli nic się nie zmieni przekształ-
ci  się w katastrofę   demograficzną. 
Niemal niezauważenie przebiega pro-
ces wyludniania się polskiej prowincji. 
Jesteśmy świadkami masowego zamy-
kania wiejskich szkół, które opuszczo-
ne straszą popadając w ruinę. Za kil-
ka lat lansowane dziś orliki będą za-
rastać krzakami, bo nie będzie komu 
na nich grać. Nauczyciele są pierwszą 
grupą dotkniętą bezrobociem spowo-
dowanym zapaścią urodzeń. Najbar-
dziej jednak  ten kryzys dotknie pol-
ską gospodarkę. I to nie tylko dlatego, 

że będzie ona obciążona dodatkowymi 
kosztami utrzymania wzrastającej ar-
mii bezrobocia. Już dziś wkraczamy w 
okres spadku roczników w wieku pro-
dukcyjnym, co w dłuższej perspekty-
wie spowoduje spadające tępo wzro-
stu, przekształcające się w  chronicz-
ną recesję. Nastąpi przeszacowywanie 
i spadek wartości wszelkich trwałych 
aktywów. Spadek ludności w wieku 
produkcyjnym o ok. 10mil w perspek-
tywie 2050 roku oznacza trudne do 
przewidzenia konsekwencje załamania 
polskiej gospodarki.. Ten kryzys po-
głębi naszą peryferyjność w Europie. 

Ale największe zagrożenie  niesie 
on dla naszej przyszłości. Zagraża bo-
wiem samemu istnieniu naszego naro-
du.  Jeżeli bowiem  utrzyma się zastę-
powalność pokoleń na obecnym po-
ziomie, to  poziom urodzeń dzieci po-
koleń urodzonych w ostatnich kilku-
nastu latach będzie kształtował się na 
poziomie ok200 tyś, a pokolenia  ich 
wnuków na poziomie ok. 100 tyś. I jest 
to założenie optymistyczne. Bowiem, 
w takiej sytuacji zapaść gospodarcza 
spowoduje tylko przyśpieszenie pro-
cesów emigracyjnych i resztki nasze-
go narodu rozpłyną się wśród innych, 
bardziej dynamicznych i witalnych na-
rodów. To jest realny scenariusz koń-
ca naszego narodu w sytuacji konty-
nuacji  polityki  niedostrzegania przez 
przywództwo państwowe największe-
go wyzwania, a jednocześnie najwięk-
szego zagrożenia przed jakim stoi nasz 
naród. Ta sytuacja dyskwalifikuje tych 
polityków i te partie, które nie są zdol-
ne nie tylko do przeciwstawienia się 
temu wyzwaniu, ale nawet jego do-
strzeżeniu. Historia zna wiele przykła-
dów narodów, które nie dostrzegły za-
sadniczych wyzwań i zniknęły  pomro-
ce dziejów. Miejmy nadzieje, że nasz 
naród nie podzieli tego losu.

Marian Piłka   

Ubiegłym roku według wstępnych 
szacunków urodziło się 418 tyś dzieci, 
o ok. 1 tyś więcej niż  w roku poprzed-
nim. Zaś współczynnik zastępowalno-
ści pokoleń ukształtował się na pozio-
mie 1,4. I to nie jest dobra wiadomość, 
chociaż w 2003 roku ten współczyn-
nik wyniósł tylko 1,22, a  ogólna  ilość 
urodzeń tylko 351 tyś. Ten wzrost  uro-
dzeń w ostatnich dwu latach zawdzię-
czamy zarówno  osiągnięciu  mak-
symalnego wieku reprodukcyjnego 
przez pokolenie mini wyżu  przełomu 
lat 70-tych i 80-tych, jak też wprowa-
dzeniu dużej ulgi podatkowej na dzieci 
w 2007 roku. Te dane nie są dobrą wia-
domością dlatego, że ten minimalny 
wzrost w stosunku do roku poprzed-
niego, jak też wyraźny spadek liczby 
małżeństw zwiastuje wkroczenie w ko-
lejny etap spadku urodzeń i tym sa-
mym przekształcenie się kryzysu de-
mograficznego , z którym mamy do 
czynienia już od początku lat 90-tych 
w postępującą katastrofę  demograficz-
ną, której  jednym z pierwszych i naj-
ważniejszych skutków  będzie narasta-
jąca niewydolność systemu emerytal-
nego, aż do jego całkowitego załama-
nia i pozbawienia Polaków zabezpie-
czenia emerytalnego.

Bowiem wbrew potocznemu prze-
konaniu z kryzysem demograficznym, 
niezauważanym, nie tylko przez społe-
czeństwo, ale i przede wszystkim przez 
polityków odpowiedzialnych za przy-
szłość narodu mamy do czynienia już 

od początku lat 90-tych, gdy pokole-
nie nowonarodzonych  dzieci przesta-
ło odtwarzać pokolenie rodziców. Ten 
kryzys pozwolił na istotne oszczęd-
ności budżetowe w ciągu minionego 
dwudziestolecia na edukacji i służbie 
zdrowia, ale dziś  wkraczamy w okres, 
kiedy będziemy musieli ponieść koszty 
tego kryzysu. Obecnie bowiem wkra-
czamy w okres bezwzględnego spad-
ku liczby ludności w wieku produk-
cyjnym, co w krótkiej perspektywie 
czasowej przyniesie wyraźny spadek 
bezrobocia spowodowany wkracza-
niem w wiek produkcyjny roczników 
coraz mniej licznych w miejsce coraz 
liczniejszych roczników przechodzą-
cych na emeryturę.  Ten spadek lud-
ności w wieku produkcyjnym , będzie 
powodował narastającą niewydolność 
systemu emerytalnego, który i do tej 
pory jest w znaczącym zakresie sub-
wencjonowany z budżetu. Likwidacja 
przywilejów emerytalnych służb mun-
durowych, górniczych, czy sędziow-
skich , jak też wydłużanie wieku eme-
rytalnego są tylko półśrodkami mają-
cymi na celu złagodzenie narastającej 
niewydolność sytemu emerytalnego, 
ale w dłuższej perspektywie nie za-
pobiegną jego całkowitemu załama-
niu pozbawieniu ludzi starych zabez-
pieczenia materialnego. Bowiem do 
roku 2030 liczba emerytów wzrośnie o 
ok. 50%. Oznacza to wzrost wydatkó-
w(przy obecnym poziomie świadczeń) 
o ok89mid złotych na świadczenia 
emerytalne i dodatkowo 50 mild zło-
tych na świadczenia  służbę zdrowia.  I 
to wszystko w sytuacji spadku ludno-
ści w wieku produkcyjnym o ok. 5 mil 
osób, a do 2050 roku o dalsze ok. 5,5 
mil. Warto zaznaczyć, że obecne  dane 
statystyczne nieobejmują ludności w 
wieku produkcyjnym będącej właści-
wie już na stałej emigracji, a funkcjo-
nującej w oficjalnych danych, a zatem  
ten spadek pokoleń w wieku produk-
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SPrZEDAM
komplet oryginalnych felg 
16’’ z oponami zimowymi 

(225/50/16) do BMW serii 5
Telefon kontaktowy 

668 851 263

Toyota Nowogard MK. SP. Z.O.O

Zatrudni 
mechanika samochodowego
 Oferty kierować na adres e-mail:

kadry@toyotanowogard.pl

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie  

przy ul. Poniatowskiego 7a; 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę  
zespołu garażowego – 128 szt. wraz

z zagospodarowaniem terenu 
(drogami, chodnikami i oświetleniem).

Inwestycją należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać  

w siedzibie Spółdzielni w kwocie 200,00 zł + VAT.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskie-
go 7a.

Wadium wymagane przy złożeniu ofert – 100.000,00 zł.
Termin składania ofert upływa dnia 07-03-2011 r. o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi 07-03-2011 r. o godz. 1130.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub 

zmiany terminu otwarcia ofert bez podania przyczyny.

Sąd Rejonowy w Goleniowie po rozpoznaniu sprawy Marcina Lipiń-
skiego, s. Mariusza i Justyny zd. Jabłońska ur. 01.09.1987 r. w Kamieniu 
Pomorskim, karanego, oskarżonego o to, że: w dniu 03 września 2010 
około godz. 00:10 na drodze publicznej w m. Nowogard przy ul. Ponia-
towskiego prowadził pojazd mechaniczny m-ki BMW nr rej ZGY 33EL w 
ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu stężeniu alko-
holu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,38 mg/1 będąc uprzednio 
prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w sta-
nie nietrzeźwości na mocy wyroku z dnia 06.09.2007r. Sądu Rejonowego 
w Goleniowie sygn. akt VIK 453/07 tj. o czyn z art. 178a§ 4 k.k.

1. uznaje oskarżonego Marcina Lipińskiego za winnego popełnienia 
zarzucanego mu czynu, za który na podstawie art. 178a § 4 lek wymierza 
mu karę 3 (trzech) miesięcy / pozbawienia wolności,

2. na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego Marcina Li-
pińskiego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądo-
wym na okres 3 (trzech) lat,

3. na podstawie art. 50 k.k. orzeka o podaniu wyroku do publicznej 
wiadomości poprzez jego opublikowanie - na koszt oskarżonego - na 3 
stronie weekendowego wydania Dziennika Nowogardzkiego,

4. na podstawie art. 627 kpk koszty postępowania, w tym opłata 60 
(sześćdziesiąt) złotych obciążają w całości oskarżonego.

sprzedam sklep 
w kikorzach
604 584 320
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HELENA i ELŻBIETA 
WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewidencje 
przych. (ryczałt), VAT i pozostałe 
ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje po-
datkowe, deklaracje ZUS

Tel. 91 39 27 479
Nowogard, ul. 3 Maja 14 (budy-
nek Banku Spółdzielczego I piętro)

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawi-
tacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
• sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

kurki nioski 
odchowane powyżej  

7-miu tygodniu, pełen program 
szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

Wykonam 
usługi hydrauliczne oraz 
budowlane, czyszczenie 

kanalizacji, gaz z uprawnieniami 
tel. 504 517 117

bar „mIŚ” w kulicach 
wynajmie salę 
pod imprezy 

okolicznościowe - ok. 25 miejsc. 
Serdecznie zapraszamy. 

724 049 506; 91 39 13 312

NOWO OTWArTY
skleP OGrODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPEr CENY - ZAPrASZAMY



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14 Nr 14 (1949)

OGŁO SZE NIA drOb NE
 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickie-
go w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogar-
du 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym remoncie 
ze względu na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być mieszkanie 
do remontu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 
39 26 528; 667 926 528

• kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
- okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, j. 
Pawła II, tel. 605 522 340.

• sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 125 
m przy ulicy 5-go marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogardzie 
– 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, cena 
95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 58 
m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remon-
cie, doskonała lokalizacja, spokojna okolica, 
sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem. Cena do uzgodnienia”  tel: 
604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 607 083 
845

• Sprzedam działkę 10 arów Kikorze 2, warunki za-
budowy. Cena 50 000’ 694 521 787

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogardzie; 
606 399 633

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i cztero-
pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w 
Karsku, pow. 3800 m2, tel 663 026 093 po 17.00

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościowe, 
Nowogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogardu. 
668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 608 367 664

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul Wiejskiej, Nowo-
gard, 604 284 597

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w No-
wogardzie. Tel. 722 283 490. 

• sprzedam działkę pod zabudowę miesz-

kalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie mniejsze. 
Dojazd z obu stron. kontakt 605 315 304.

• Dom do wynajęcia kikorze 120 m2; 
608 367 664

• Wynajmę lokal pod działalność gospodarczą 80 
m2; 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum mia-
sta; 601 090 079

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 ar i 41 a; 
600 791 675

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na tar-
gowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 91 39 
21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, 
sprzedam,   cena 185.400,- zł, tel.  
91-3910010, 607607814

• Sprzedam działkę rzemieślniczą o pow. 0,58 ha 
w Nowogardzie przy ul. Asnyka Tel. 601 595 069 
lub 661 390 433

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe- 77 m2 ul. 
Boh, warszawy, 2950 zł/m2 Tel. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 Niski czynsz pod-
wyższony standard. 604 441 609

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów 
nad jeziorem w Nowogardzie, cena 60  000. Do 
uzgodnienia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na podda-
szu) w Centrum Nowogardu, niski czynsz, ogrze-
wanie własne- gazowe, zabudowa kuchenna w 
cenie, po remoncie. Tel. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,8m2 lub 
zamienię na 2 pokoje. Te. 604 161 169

• sprzedam mieszkanie przy bankowej 519 614 
973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży 
ogród, duża piwnica w Nowogardzie. Cena 
120 000; Tel. 91 39 26 497; 669 060 656

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własnościo-
we o pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. Cena 
125 000, Tel 513 153 646

• Działka budowlana Wojcieszyn, 650 
m2 661 562 134

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe. Tel. 
509 608 794

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, dobra 
lokalizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwestycję 
lub działki budowlane 500 m pod Goleniowem. 
606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Goleniowie. 
606 381 350

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II; 609 388 410

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie 
(ul. Roosevelta); 602 527 141

• Do wynajęcia garaż na ul, Zamkowej. 
tel.663603883

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia; 793 731 981

• Nowogard. Zamienię bezczynszowe mieszka-
nie 67m2 z garażem i ogrodem na dom jedno-
rodzinny do 150 m2 za dopłatą. 606 678 728

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 pokoje z 
kuchnią, parter w bloku 69,6m2. Kontakt telefo-
niczny: 601 493 880; 601 817 880 

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum Nowo-
gardu na IV piętrze. Cena 90 tys. Tel. 607 497 710.

• Wynajmę kawalerkę 30m2,  650 zł + opłaty, 
kaucja 1200. 608 332 896

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w bloku w 
Osowie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 zł + 
opłaty (prąd, gaz ) 601 162 545

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na parterze 
na dwie kawalerki z dopłatą. 91 39 22 203

• Sprzedam kawalerkę 28 m cena do uzgodnienia. 
Dzwonić po 16-stej Tel. 606 664 974; 668 509 795

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 60 ar. Wraz 
z częścią budynku mieszkalnego i gospodarcze-
go. Działka i budynki pod jednym nr. Bardzo łady 
teren i okolice dzwonić po 18-stej. 886 595 956; 
726 081 651

• Mieszkanie do wynajęcia na ul. Leśnej. 
605 402 134; 669 973 818

• Sprzedam działkę 20 arów uzbrojoną w Dobrej 
Nowogardzkiej. Dobra lokalizacja, 507 546 157

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia, naj-
lepiej umeblowane dwupokojowe (kawalerki i 
trzypokojowe również); 788 148 700 

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 m2 
przy ul. 15. Lutego (altanka + namiot), kont. Tel. 
697 612 805

• Sprzedam tanio dom w Krzemiennej z działką 11 
arów. 781 910 591

• Sprzedam działkę pod budowę 0,5 ha w Ko-
ściuszkach, 721 121 336

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, pod-
wyższony standard; 604 441 609

• sprzedamy działkę o powierzchni 491 m2 
przy ulicy rataja. Cena: 43 tys zł. biuro Nieru-
chomości Progres tel 501 620 628

• sprzedamy działkę o powierzchni 490 
m2 przy ulicy rataja. Cena: 43 tys zł 
biuro Nieruchomości Progres tel 501 620 628

mOTOrYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Rover 
serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 605 
522 340.

• sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny me-
talik, przeb. 136900 km, 08/2006, książka ser-
wisowa (serwisowany w asO Opel kozłowski 
- faktury), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, opo-
ny zimowe. Zadbany po dużym przeglądzie. 
Cena 41 500 zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 2- 
795 911 886.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 TDI, 
664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam tanio Daewoo Nexia GLX zarejestro-
wany, gaz, stan dobry; 602 797 340.

• Sprzedam Seat Ibiza poj. 900, rok prod. 1996, 
cena 900 zł, Tel. 602 348 926

• Sprzedam AUDI 80 B3 poj. 1,8 benzyna rok. Prod. 
1990 cena 2900. Tel 602 348 926

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 ben-
zyna 1997 r. stan b. dobry, dobrze wyposażony, 
cena 6 000; 694 971 444

• Sprzedam bardzo tanio alufelgi + opony 
195/50R15. Tel. 512 669 630 

• Sprzedam Ford Fiesta biały rocznik 1994 , poj. 1.1, 
cena brutto 1 500 tel. 91 39 22 106; 693 835 436

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. ta-
nio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam przyczepkę samochodową ładow-
ność 750 kg, wymiary 2,5mx1,6m wysokość 30. 
669 694 269

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 
20000 km po dużym przeglądzie w ASO, bogate 
wyposażenie, czarny metalik, cena do uzgodnie-
nia, tel. 695 888 970

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 50 140.

• Sprzedam owies- 796 144 225

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej pa-
sieki- rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

• Sprzedam mieszankę jęczmień z owsem. 
609 805 602

• Sprzedam pszenicę zimową 4 tony cena 800 zł / 
za tonę. 724 049 451

UsłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 
91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa muzyczna 
wesel, zabaw i innych imprez okolicznościo-
wych. www.zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkuren-
cyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu aGD. Tel. 697 55 
33 10, 693 34 46 71.
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ZaPrasZamY DO NasZeGO bIUra

NOWOGarD,
 Ul. 3 maja 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

Domy na sprzedaż w okolicach Nowogardu

www.extradom.net.pl

reklama

205 tys. - 187 m kw.

270 tys. -  975 m kw.

332 tys. -  183 m kw.

385 tys. - 135 m kw.

85 tys. - 136 m kw.

350 tys. - 14 ha

• Cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUGI INfOrmaTYCZNe– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791  111  749. Tanio, 
szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, stro-
pów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowa-
nie, malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i 
okien, tynki gipsowe, glazura, terakota, szybko 
tanio i solidnie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- 
ostrzenie noży, naprawa zamków drzwiowych 
itp. Kontakt: 697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-

nia BHP i pPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Ścianki regipsowe, podwieszanie sufitu, montaż 
paneli, malowanie, szpachlowanie. 789 146 025

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 39 72 575

• MEBLE NA WYMIAR. Tanio i solidnie, Tel 
697 786 967

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; napra-
wa zawieszeń układów hamulcowych wymiany 
silników, ustawianie zbieżności, kasowanie błę-
dów. 667 819 934.

• Remonty, 608 847 784

• Centrum złomowania pojazdów mechanicznych, 
798 130 303

• Damian Breyer naprawa elektroniki . 
512 626 561

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 692 562 306

• Centrum kasacji pojazdów mechanicznych oraz 
skup złomu, tel. 798 130 303

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i tanio z 
domu i pod dom. 603 038 944

PraCa

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch 
języków obcych szuka pracy opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-
goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię budowlańców do budowy i wykoń-
czeń domków jednorodzinnych. 607 083 845

• ferma Norek w maszkowie zatrudni osoby do 
prac sezonowych. możliwość stałego zatrud-
nienia. 601 520 540

• ferma norek struga (ok. Wierzchów) zatrudni 
do prac sezonowych. 662 234 004

• Przyjmę do pracy na budowę; 888 603 612

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy domo-
wej. 695 266 928

• Pilnie poszukuję pracy w zawodzie ogólnobu-
dowlaniec. 668 347 389

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, trans-
port. 603 285 438.

• sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, domku, z 
Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO 
cena 1000 zł serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkers gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i 
gwarancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 
na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszący 
małe gabaryty do łazienki, kuchni, cena 250 
zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący 
z wężownicą do podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam owczarki niemieckie 3-miesięczne- oj-

ciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata, matka 
z rodowodem w tym długowłosa suczka, tel: 91 
39 21 828

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i 
porąbane- 603 353 789

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy 
„Junkers” dwuletni w bardzo dobrym stanie oraz 
biurko; 519 375 032.

• Oflisy tartaczne na opał pocięte w klocki 
lub w całości do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• Sprzedam pianino. 697 137 724

• sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą do 
podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na gwa-
rancji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam pieski rasy Husky; piesek i suczka cena 
450 zł. 665  065 865 

• Sprzedam pojemniki 1000 litrów. 510 680 139

• Sprzedam rozwiertarki do tulei od 0,7 do 45; 
513 085 947

• Sprzedam regały sklepowe na stelażu metalo-
wym + lada. 662 788 296

• Sprzedam konstrukcję namiotu 18x6 m. 91 39 
21 002.

• Sprzedam białorusa. Sąpolnica 10

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam prysznic z brodzikiem 90x90 nowy i 
wannę akrylową 140x70 tanio. 724 049 451

• Sprzedam sprzęt rehabilitacyjny, łóżko na pilota, 
materac i ssak na gwarancji. 91 39 21 604

• Sprzedam bażanty- 91 39 18 621

• Likwidacja sklepu sprzedam, ladę chłodniczą, 
regały sklepowe, ladę sklepową, wagę elektro-
niczną, kosze druciane do pieczywa i warzyw. 
504 930 230; 784 519 365

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 
697 610 223.

• Sprzedam gołębie ozdobne, 696 351 157

• Sprzedam drewno kominkowe extra 600 335 184

• sprzedam owczarki niemieckie 660 315 662

• Sprzedam piło trak  z posuwnym stołem do cię-
cia kloców z silnikiem 8 KW, 91 39 21 828
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         Gaspertin
           50 kaps. + 25 gratis

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

12,50 zł

14,50 zł

25,80 zł
28,00 zł

9,80 zł

5,90 zł

19,95 zł
18,40 zł

Septolete plus

Plaster rozgrzewający

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil  
complex

+ hepatil na 
trawienie gratis

         dIH

Naproxen 
Plus

14,60 zł

2,50 zł

10,80 zł

1,90 zł

Polecamy również 

lekI Za GrOsZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

5,60 zł
6,50 zł

niewydolność 
krążenia 

żylnego

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

Tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama

Jesteśmy firmą handlową branży RTV/AGD/ KOMPUTERY o ugruntowanej i silnej pozycji 
na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Opis stanowiska: 
Praca w salonie RTV/AGD/KOMPUTERY MediaExpert
Sprzedawca w salonie MediaExpert, to osoba aktywnie uczestnicząca w obsłudze klienta (bę-
dąca zarówno sprzedawcą jak i doradcą klienta), współpracująca z całym zespołem sklepu, 
dbająca o wygląd i wystrój sklepu. 
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
- sprzedaż towarów i usług dostępnych w ofercie salonu
- dbanie o jak najwyższą jakość standardu obsługi klienta
- dbanie o standardy marchandisingowe na dziale
Wymagamy: 
- znajomości branży RTV/AGD/ Komputery (mile widziana)
- doświadczenia w handlu (doświadczenie w sprzedaży w branży będzie dodatkowym atu-
tem)
- umiejętności prezentacji i negocjacji
- dobrej obsługi komputera (Windows)
- ambicji poszerzania wiedzy dot. technik sprzedaży oraz produktów i usług z oferty
- zaangażowania w wykonywana pracę oraz własnej inicjatywy
- komunikatywności
- uprzejmości i pogody ducha
- niekaralności
kandydatom oferujemy:
- stałą stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń oraz awansu
- pracę w młodym dynamicznym zespole
Na aplikacje zawierające CV i list motywacyjny czekamy pod adresem mailowym rekrutacja@
mediaexpert.pl z dopiskiem praca Nowogard
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TEGR 
Sp. z o.o., zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Usta-
wą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

specjalista ds. sprzedaży
Miejsce pracy: Nowogard

klub Caffe maGIC 
zapraszamy na otwarcie 

19 lutego 2011 r. 
o godz 17:00 

przy ul. Sądowej 1
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYżóWkakupon - 18.02

rozwiązania krzyżówki nr 11.02 – BAL NA 
STO PAr – nadesłali:

Beata Lewandowska z Sieciechowa, Grzegorz 
Grzelak z Jarchlina, Teresa Krystkiewicz z Dąbro-
wy, Józef Kochelski z Błotna, Regina Czarnow-
ska z Osowa, Dorota Osmelak z Wołowca, Bog-
dan Krystkiewicz z Dąbrowy, Tadeusz Salamon ze 
Strzelewa, Teresa Młynarska ze Słajsina, (Maria 
Gortat z Czermnicy i Aneta Lewandowska z Brzo-
zowa – opóźnione) oraz z Nowogardu: Halina Ja-
sek, Mirosława Rutkowska, Irena Ościłowska, 
Krystyna Zawidzka, Halina Szwal, Barbara Bar-
tosik, Wiesław Borowik, Dariusz Kaciupa, Jolanta 

Mrówczyńska, Małgorzata Goszczurna, Krysty-
na Wojtkiewicz, Andrzej Leszczyński, Zdzisława 
Chorążyczewska, Danuta Śmigiel, Jadwiga Mak-
nia, Ewa Skowrońska, Zbigniew Dymek, Anna 
Husarz, Halina Stefańska, Maria Wawreńczuk, Ja-
nia Grudzińska,Jerzy Siedlecki, Halina Heinrich, 
Edward Sycan, Pelagia Feliksiak, Maryla Piątek.

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Janina Grudzińska z Nowogardu,
- Dorota Osmelak z Wołowca,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu.

Gratulujemy!    

WDZIęCZNOŚĆ mOżNYCH
Myszka mała podsłuchała, że lwu grozi śmierć,
Pędem, cwałem przeleciała całej mili ćwierć.
- Zmykaj, królu – prosi, błaga w przeokropnej trwodze.
Lew dziękował, potem zjadł ją,  by mieć siły w drodze.

NOWe fUTrO
Mąż swą małżonkę zbujał, że jutro
Kupi jej nowe, wspaniałe futro.
Żona zazwyczaj wierzy mężowi
Nawet,  gdy mężuś nieprawdę powie.
Więc uwierzyła naiwna jak dziewica
Jutrzejszym futrem dziś się zachwyca.
Nawet kupiła sobie lusterko
By w nim podziwiać swoje futerko
O nowym futrze bez przerwy marzy,
I z tym marzeniem jest jej do twarzy,
Bo kiedy dzisiaj do lusterka zerka,
Widzi jutrzejszy przepych futerka…
P.S.
Nie możesz żonie futerka sprawić,
To choć obiecaj – by ją zabawić!

WIlk I PasTerZe
Wilk, węsząc po opłotkach od wczesnego rana,
Przez szparę w płocie dojrzał raz,
Jak pasterze, wybrawszy tłustego barana,
Sprawiają go spokojnie, patrosząc przed chatą,
A psy potulnie leżą patrząc na to.
Wtedy tak się użalał, precz uchodząc w las:
„Mój Boże, jakaż by się tutaj burza wszczęła,
Gdybym ja był sprawcą tego działa!”
Bajkę tę można rozwinąć wyraźniej,
Lecz się obawiam, że wilka rozdrażnię.
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reGUlarNa lINIa mI krO bU sO Wa serOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze sZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWóZ Osób - rO maN bIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sObOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIóW - sZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 
7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 
10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 
13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 
8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 
11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 
13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZCZeCIN - GOleNIóW - NOWOGarD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 
14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 
16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 
10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 
19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 
10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 
13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 
16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Re-
ska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - Kursuje od ponie-
działku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we wtorki, czwartki i sobo-
ty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

W kinie „Orzeł” 

ZAKOCHANY 
WILCZEK

 Animacja, familijny, Indie, 
USA, 2010, 88 min

12 zł B/O
18.02.2011 godz. 16.00
19.02.2011 godz. 16.00
20.02.2011 godz. 16.00

W sobotę 
sparing  
w szczecinie 

Trwają przygotowania dru-
żyny seniorów Olimpii Nowo-
gard do rundy wiosennej sezonu 
2010/2011.

Podopieczni trenera Marcina Mi-
klasa od kliku tygodni przygoto-
wują się do rozpoczynających się w 
kwietniu ligowych rozgrywek. Pił-
karze Olimpii trenują na salach w 
Wierzbięcinie i Nowogardzie. Dru-
żyna w weekendy rozgrywa także 
mecze sparingowe. Pierwszy kon-
trolny pojedynek z IV-ligową Vine-
tą Wolin zakończył się dla niej po-
rażką 0:3. Jeszcze gorzej było w dru-
gim meczu kontrolnym, bo Olim-
pia uległa Promieniowi Mosty (kl. 
okręgowa) 9:5. Usprawiedliwieniem 
tego wyniku może być jednak ab-
sencja kilku graczy z podstawowego 
składu. Nutkę optymizmu przyniósł 
sparing rozegrany w minioną sobo-
tę z Chemikiem II Police (kl. okrę-
gowa). Nasi piłkarze zremisowali w 
tym wyjazdowym meczu 5:5. Bram-
ki dla Olimpii zdobyli: Krzysztof 
Kieruzel (3), Jakub Jędras i Maciej 
Gołdyn. W zespole zadebiutował 
Dominik Gruszczyński znany z wy-
stępów w Pomorzaninie Nowogard. 
Kolejny mecz kontrolny seniorzy 
Olimpii zagrają w najbliższą sobo-
tę. Przeciwnik jest im bardzo do-
brze znany, a chodzi o Kastę Szcze-
cin Majowe. Do pojedynku dojdzie 
na sztucznym boisku przy ul. Poma-
rańczowej w Szczecinie. Początek o 
godz. 15.00.

Inf. własna/olimpiand.cba.pl
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Organizacja Motorowodnych Mistrzostw Świata Formuła 500 w Nowo-
gardzie stoi   jednak pod dużym znakiem zapytania – dowiedziała się re-
dakcja Dziennika Nowogardzkiego. 

motorowodne mistrzostwa  
pod znakiem zapytania

Nowogard zbyt 
długo zwlekał

Jak dowiedzieliśmy się w szczeciń-
skim klubie motorowodnym TKKF 
Ślizg, który jest organizatorem mi-
strzostw świata w roku 2011,  No-
wogard zbyt długo zwlekał z osta-
tecznym potwierdzeniem organiza-
cji imprezy. 

- Na razie Nowogard nie jest uję-
ty w kalendarzu mistrzostw świa-
ta – mówi Elżbieta Kołpaczyńska z 
klubu  Ślizg. Czekaliśmy bardzo dłu-
go na odpowiedź.  Wysyłaliśmy do 
waszego burmistrza prośby i kolej-
ne zapytania. Musieliśmy w końcu 
coś odpowiedzieć władzom w War-
szawie, bo czas nas gonił. Pan bur-
mistrz zadzwonił  dopiero dzisiaj 
(15 luty – dop. red.) i powiedział, że 
miasto ma  pieniądze na te zawody. 

Teraz jest problem, bo nie wiadomo 
czy Nowogard uda się jeszcze wci-
snąć. 

 Jak się dowiedzieliśmy, władze 
krajowe próbują  zmienić kalendarz 
mistrzostw, który jest już w posia-
daniu Światowej Federacji Motoro-
wodnej w Monako.  Jeśli to się nie 
uda, imprezę przejmie najprawdo-
podobniej Myślibórz. Tym samym 
stracimy możliwość organizacji po-
dobnych zawodów w przyszłości. 

 Impreza planowo miała odbyć się 
w połowie lipca i potrwać trzy dni.  
Jej koszt wyliczono na ok. 100 tys zł. 
Większość tej kwoty miało pokryć  
miasto Nowogard. 

MS

Pomorzanin zgodnie 
z planem

Pomorzanin Nowogard od ponad mie-
siąca przygotowuje się do startu run-
dy wiosennej V ligi. Z dotychczasowe-
go przebiegu okresu przygotowawczego 
zadowolony jest trener naszego zespołu, 
Zbigniew Gumienny. 

Przygotowania do rundy wiosen-
nej piłkarze Pomorzanina rozpoczę-
li 8 stycznia. Podczas ferii zawodni-
cy trenują dwa razy dziennie. Poza 
czasem wolnym od nauki dni i pory 
treningów uzależniane są od graczy, 
bo spora ich część uczęszcza do szkół 
poza Nowogardem. Zawodnicy ro-
zegrali już trzy spotkania kontrolne. 
W pierwszym z nich, rozgrywanym 
na sztucznej nawierzchni w Płotach, 
nasz zespół uległ Sarmacie Dobra 
0:3. Przed dwoma tygodniami przy-
szło pierwsze sparingowe zwycię-
stwo, kiedy to nowogardzianie poko-
nali Promień Mosty 2:1. W ubiegłą 
sobotę do skutku nie doszło starcie z 
Vinetą Wolin, a w zamian zawodnicy 
zagrali z drużyną juniorską, a mecz 
zakończył się zwycięstwem starszych 
piłkarzy 1:0. Plan najbliższych gier 
przedstawił trener Zbigniew Gu-
mienny. – W najbliższą niedzielę o 
godzinie 10:30 gramy w Międzyzdro-
jach z rezerwami Pogoni Szczecin, ty-
dzień później zmierzymy się z Klucze-
vią Stargard, potem przyjdzie pora na 
Polonię Płoty i Wybrzeże Rewalskie 
Rewal. Wszystkie te spotkania roze-
grane zostaną na wyjeździe.

W spotkaniach sparingowych nasz 
zespół nie prezentował się najlepiej, 
mimo tego szkoleniowiec jest zado-
wolony z postawy graczy. – Rezulta-
ty meczów sparingowych są najmniej 
istotne, ważne są wyniki spotkań w 
trakcie sezonu. Byłoby niedobrze, gdy-
by już teraz zespół prezentował się na 
miarę swoich możliwości. Sparingi są 

przerywnikiem między treningami. 
W okresie przygotowawczym pracu-
jemy nad siłą i wytrzymałością, więc 
mecze towrzyskie nie mogą wypadać 
zbyt dobrze.  Ja jestem zadowolony z 
ich przebiegu. Jest to forma przygoto-
wania na dobrych boiskach, bo w tej 
chwili wszystkie kluby mają już gdzie 
grać. Frekwencja jest również zado-
walająca, na każdy sparing przyjeż-
dża bowiem około 16-18 zawodników 
– powiedział Gumienny.

Runda wiosenna nie będzie dla 
piłkarzy Pomorzanina łatwa, ale tre-
ner liczy na pewne utrzymanie w 
obecnej klasie rozgrywkowej. Oby 
założone cele zakończyły się sukce-
sem. – W rundzie wiosennej liczę na 
utrzymanie. Mamy chyba najmłodszy 
zespół nie tylko w V lidze, ale w całym 
województwie zachodniopomorskim. 
Poza czterema starszymi zawodni-
kami zespół tworzą piłkarze do dzie-
więtnastego roku życia. Chłopcy koń-
czący liceum zazwyczaj wyjeżdżają z 
Nowogardu, mamy zawodników stu-
diujących we Wrocławiu, Poznaniu i 
Szczecinie. Jest to duży problem dla 
zespołu. Odchodzą młodzi piłkarze, a 
do drużyny dołączają jeszcze młodsi. 
W pierwszym składzie gra nawet kil-
ku zawodników z drużyny juniorskiej 
– zakończył trener Pomorzanina.

Maciej Pietrasik

młoda Olimpia  
druga na hali 

W minioną środę osiem drużyn trampkarskich rywalizowało w Turnieju 
Młodych Talentów. 

Organizatorem zawodów był klub 
Olimpia Nowogard, który wystawił 
dwie drużyny. Dwa zespoły wydelego-
wała także Kluczevia Stargard. Oprócz 
tego w turnieju wystąpiły: Fala Mię-
dzyzdroje, Światowid Łobez, Promień 
Mosty, Prawobrzeże Świnoujście.

Zespoły rozpoczęły od rywalizacji 
grupowej. Wyłoniła ona pary półfi-
nałowe. W pierwszym półfinale Fala 
Międzyzdroje pokonała Kluczevię 
Stargard. W drugim zaś doszło do bra-
tobójczego pojedynku zespołów Olim-
pii i paradoksalnie lepszym okazał się 
jej drugi zespół. Niestety w finale uległ 
on Fali Międzyzdroje 5:3. Pojedynek o 
trzecie miejsce z Kluczevią przegrała 
zaś Olimpia II. Królem strzelców i naj-
lepszym bramkarzem zostali piłkarze 
Fali. Najlepszym zawodnikiem został 
zaś Damian Adameczek z Nowogardu.

Klasyfikacja końcowa: I m. – Fala 
Międzyzdroje, II m. - Olimpia Nowo-
gard II, III m. - Kluczevia Stargard, IV 
m. – Olimpia Nowogard I.    

Nagrody w turnieju ufundowali: 
burmistrz Robert Czapla, Przewodni-

czący Rady Miejskiej Antonii Bielida, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Mieczysław Laskowski, prezes Olim-
pii Przemysław Saja, radny Marcin 
Nieradka.

Turniej był częścią projektu „Ferie 
na Medal” zorganizowanego z projektu  
pochodzącego z Fundacji Wspoma-
gania Wsi.

inf. własna/olimpiand.cba.pl
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Klub Kaffe Magik 
przy ul. Sądowej 1 
zaprasza  we wtorki 

i środy na Ligę Mistrzów 
co 3 piwo z beczki gratis.

Otwarte:
niedziela - czwartek od 18.00-23.00

piątek - sobota od 18.00-1.00 
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W środę radni uchwalą budżet

Na co ostatecznie  
pójdą nasze 
pieniądze?

W środę 23 lutego odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Głównym punktem obrad będzie uchwalenie budżetu 
gminy Nowogard na rok 2011. 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 8

Walne 
Zgromadzenie 
R-XXI
Niechciane 
odpady
Niechciane odpady

Z papą 
do lasu...
Kolarstwo

Wojtek 
Ziółkowski 
w BDC Team
Błotno

Są pieniądze 
na rozbudowę 
ścieżki
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Prawdziwa kultura jest humanizacją,  
podczas   gdy  niekultura  czy fałszywe kultury dehumanizują. 
Dlatego człowiek wybierając  kulturę, prowadzi grę, w której chodzi o jego losy.

Przemówienie w Rio de Janeiro 1 lipiec 1980 r. 

14.02 – Poniedziałek 
05: 20 – Pracownicy recepcji re-

stauracji Przystań powiadomili o 
ujęciu sprawcy kradzieży alkoholu z 
baru. Patrol na miejscu wylegitymo-
wał Wojciecha B., który został ukara-
ny mandatem karnym. 

08: 50 – Policjanci zatrzymali nie-
letniego Mateusza M. – uciekinie-
ra z Młodzieżowego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego we Włocławku. 
W/w został przekazany do wydziału 
karnego w celu przetransprtowania 
do Ośrodka. 

12: 50 – Ochrona sklepu NETTO 
powiadomiła o ujęciu sprawczyni 
kradzieży Moniki N. Po wylegitymo-
waniu przez policję została ona uka-
rana mandatem karnym. Towar zo-
stał odebrany. 

13: 00 – Kradzież z włamaniem 
do altanki ogrodowej przy ul. 3 Maja 
skąd dokonano kradzieży butli gazo-
wej oraz narzędzi. 

14: 30 – Kolizja drogowa na ul 5 
Marca, gdzie doszło do zderzenia po-
jazdów Renault Megane i Opel. 

15.02 – Wtorek 
01: 40 – Policjanci w trakcie kon-

troli drogowej na ul Osiedlowej ujaw-
nili, że kierujący rowerem Edmund 
K. jest w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1, 90 promila alkoholu. 

10: 00 – Powiadomienie o kradzie-
ży butli na gaz propan-butan z tere-
nu posesji w miejscowości Strzelewo. 

12: 00 – Pracownik ochrony skle-
pu Biedronka powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Patrol 
Policji na miejscu wylegitymował Ro-
berta R, który został ukarany manda-
tem karnym. 

19: 00 – Policja zatrzymała spraw-
cę wykroczenia drogowego kierujące-
go samochodem VW Passat, który na 
skrzyżowaniu dróg 700 Lecia i 3 Maja 
nie zastosował się do sygnalizacji i 
odmówił przyjęcia mandatu karnego. 

16.02 – środa 
04: 00 – Kradzież z włamaniem do 

sklepu przemysłowo – spożywczego 
skąd dokonano kradzieży pieniędzy i 
papierosów. 

06: 00 – Policjanci zatrzymali Sta-
nisława K. poszukiwanego na podsta-
wie nakazu doprowadzenia do Zakła-
du Karnego w Nowogardzie. 

10: 15 – Zgłoszenie uszkodzenia, 
które polegało na wybiciu szyby skle-
powej w sklepie spożywczym w miej-
scowości Olchowo. 

11: 00 – Kradzież elektronarzędzi 
w godzinach nocnych w miejscowo-
ści Kulice z domu będącego w trak-
cie budowy. 

15: 00 - ·Ochrona sklepu Biedron-
ka powiadomiła o ujęciu sprawcy 
kradzieży Pawła P. Po przesłuchaniu 
sporządzono wniosek do Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie. 

19: 30 - ·Ochrona sklepu Biedron-
ka powiadomiła o ujęciu sprawcę kra-

dzieży Tadeusza K. po przesłuchaniu 
sporządzono wniosek do Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie. 

23: 00 – Zgłoszenie o stojącym na 
jezdni rozbitym samochodzie m-ki 
SAAB. W wyniku ustaleń policji oka-
zało się, że kierujący pojazdem ude-
rzył w barierę ochronną i najprawdo-
podobniej porzucił pojazd. Po oglę-
dzinach samochód został odtran-
sportowany na parking strzeżony. 

17.02 – Czwartek 
W godzinach nocnych policjanci 

dokonali zatrzymania Marka R., któ-
rego następnie odtransportowano do 
Zakładu Karnego. 

09: 10 – Dzielnicowy dokonał za-
trzymania na ul 700 Lecia Sergiusza 
P. poszukiwanego na podstawie naka-
zu doprowadzenia do Zakładu Kar-
nego w Nowogardzie. 

11: 00 – Ujawnienie sprawcy kra-
dzieży w sklepie Biedronka na pod-
stawie monitoringu. Okazał się nim 
Piotr D. 

11: 30 – Powiadomienie o uszko-
dzeniu okna garażowego na prywat-
nej posesji w miejscowości Kulice 

18: 02 – piątek 
Godz. nocne – Policjanci dokonali 

zatrzymania Urszuli K. poszukiwanej 
na podstawie wystawionego nakazu 
doprowadzenia do aresztu śledczego 
w Kamieni Pomorskim. 

11: 30 – Powiadomienie o uszko-
dzeniu okna garażowego na terenie 
posesji prywatnej w miejscowości 
Kulice 

12: 20 – Zgłoszenie oszustwa przez 
internautę,  który za pośrednictwem 
portalu ALLEGRO nie otrzymał 
dwóch wcześniej  zamówionych tele-
fonów komórkowych

13: 15 – Powiadomienie o kradzie-
ży 36 sztuk drzew olcha, które ro-
sły na działce rolnej w miejscowości 
Lestkowo. 

14: 50 – Powiadomienie o kradzie-
ży miedzianych rur deszczowych z 
zespołu dworsko-parkowego Uni-
wersytetu Szczecińskiego w Kulicach  

19: 00 – Policjanci RD KPP Gole-
niów ujawnili kierującego pojazdem 
Mercedes - nie miał ważnego ubez-
pieczenia OC 

19.02 – Sobota 
13: 10 – Ochrona sklepu Biedron-

ka zatrzymała,  a następnie przekaza-
ła policji sprawczynię kradzieży Ire-
nę S., która po przesłuchaniu została 
ukarana mandatem karnym 

20: 00 – Zgłoszenie o uszkodzeniu 
samochodu Seat Toledo zaparkowa-
nego na ul. 5 Marca przez nieznane-
go sprawcę 

20.02  - Niedziela 
23: 50 – Pracownik PKN ORLEN 

powiadomił o kradzieży paliwa przez 
nieznanego kierowcę, który po zatan-
kowaniu odjechał w nieznanym kie-
runku nie uiszczając należności.

Opr. Jarosław Bzowy 

Dziennik w nowej szacie
Dzisiejszy numer DN otrzy-

maliście Państwo wydrukowa-
ny na uruchomionej po raz 
pierwszy maszynie gazetowej-
rolowej. Zmieniona technologia 
druku z offsetu arkuszowego na 
offset rolowy skutkuje zmianą 
formatu Dziennika Nowogar-
dzkiego i papieru użytego do 
wykonania gazety. Format się 
powiększył, a papier obecnie 
stosowany to zamiast papieru 
kredowego, zwykły  papier ga-
zetowy. Zainstalowana w naszej 
nowogardzkiej drukarni ma-
szyna gazetowa jest obecnie je-
dyną w szczecińskiej części wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego - druga maszyna gazeto-
wa znajduje się jedynie w 
Koszalinie i drukuje m.in. Głos 

Szczeciński. Po zamknięciu w 
grudniu ub. roku drukarni 
Kema w Szczecinie Kurier 
Szczeciński jest obecnie druko-
wany w drukarni Agory w Pile. 
Zmiana technologii druku w 
Nowogardzie wynika zarówno 
z planów rozwojowych wydaw-
nictwa jak i z konieczności 
optymalizacji kosztów wytwa-
rzania gazet. Proces wdrażania 
produkcyjnego jest skompliko-
wany, dlatego prosimy Państwa 
o wyrozumiałość i wybaczenie, 
w pierwszych tygodniach, 
ewentualnych mankamentów, 
które mogą się pojawić w goto-
wym produkcie. Technologia 
rolowa bowiem zasadniczo róż-
ni się od  dotychczas praktyko-
wanej przez zespół drukarzy 

DN technologii arkuszowej i 
wymaga nabycia przez zespół 
drukujący zupełnie nowych 
umiejętności, a zwłaszcza na-
wyków. Szybkość druku wyno-
sząca 15000 egz. na godzinę 
wymusza automatyzm reakcji, 
który można wyćwiczyć w na-
szych warunkach tylko podczas 
wykonywania produkcji.  Trze-
ba dodać, że maszynę po odby-
tym przeszkoleniu obsługują 
dotychczasowi nowogardcy 
drukarze.  Mamy nadzieję ,że 
nowa szata DN zostanie przez 
Państwo zaakceptowana, choć 
rozumiemy, że przez 19 lat 
przyzwyczailiśmy naszych 
wiernych Czytelników do innej 
formy gazety.

Wydawca

21 luty 2011 roku - ks. Jacek Czekański poświęca nową maszynę drukarską

Spotkanie Związku Niewidomych
„Organizatorzy zawiązującego się Nowogardzkiego 

Koła Polskiego Związku Niewidomych, serdecznie 
zapraszają osoby niedowidzące i niewidome na spo-
tkanie z władzami Oddziału Zachodniopomorskie-
go PZN.

 W trakcie spotkania przekażemy informacje doty-
czące planowanych działań, zakresu i form pomocy 
ze strony PZN, udzielimy również porad i pomocy w 
podjęciu starań o uzyskanie statusu osoby niepełno-
sprawnej. Naszym celem jest dotarcie do wszystkich 
potencjalnych członków.

Prosimy zatem czytających ten artykuł o przeka-

zanie informacji osobom z Państwa otoczenia, któ-
re mogą być wykluczone społecznie ze względu na 
swoją dysfunkcję wzroku, a którym możemy pomóc 
w reintegracji. 

Wszelkich informacji udzielimy pod numerem te-
lefonu - 609313000.

Spotkanie odbędzie się 1 marca w budynku Za-
rządu Budynków Komunalnych, przy ulicy 700 
Lecia 14 o godzinie 11 (przy głównym przejeździe 
kolejowym).

Serdecznie Zapraszamy!”
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Kurki nioski 
odchowane powyżej 7-miu  
tygodniu, pełen program 

szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

NOWO OTWARTY
SKLEP OGRODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

ZaGiNął doWód 
RejeStRaCyjNy

toyota yaris
Dla znalazcy przewidziana nagroda

tel. 692 081 944

Za nim radni będą głosować 
nad przyjęciem budżetu, odbę-
dzie się drugie czytanie uchwały.  
Okaże się, czy po ostatniej sesji, 
Burmistrz Nowogardu wziął pod 
uwagę wnioski radnych dotyczą-
ce planowanych wydatków.  Przy-
pomnijmy, że największe emocje 
wśród radnych wywołała propo-
zycja R. Czapli  dotycząca wydat-

kowania pieniędzy na ochronę za-
bytków, w tym kościołów.  W pro-
jekcie, przygotowanym jeszcze 
przez poprzedniego burmistrza 
K. Ziembę, środki na ten cel były 
zarezerwowane.  Nowy Burmistrz 
zaproponował  radnym, żeby w 
tym roku z tego zrezygnować a 
całą kwotę przeznaczyć na odbu-
dowę i renowację murów obron-

W środę radni uchwalą budżet

Na co ostatecznie pójdą 
nasze pieniądze?

Walne Zgromadzenie R-XXI
Nie pieniądze a personalia podzieliły delegatów. Podczas wyboru Przewodniczącego Zarządu  delegaci  dokładnie po połowie rozdzielili swoje głosy.  a moim zdaniem waż-

niejsze były projekty uchwał przyjmujących sprawozdanie z działalności przedstawione przez Roberta Wawrzyniaka i uchwały dotyczące finansów Związku.
Po pacie podczas głosowania  Walne Zgromadzenie zostało przerwane. Pracami kieruje dotychczasowy Zarząd w skład którego wchodzą – Robert Wawrzyniak – Przewodniczący 

Zarządu, Ewa Ludwińska (burmistrz Chociwla) i Kazimierz Ziemba  - członkowie Zarządu oraz Kazimierz Lembas skarbnik Związku. Odroczenie obrad to czas … dla kandydatów na 
szukanie poparcia. Czy tylko przy pomocy merytorycznych argumentów to pokaże czas.  Czy jest o co walczyć oceńcie Państwo sami. Oto główne założenia  przyjętego Planu Finan-
sowego na rok  2011.

Plan przewiduje dochody w 
wysokości  28  364  437 złotych z 
czego 3 135 291 stanowią docho-
dy bieżące czyli składki człon-
kowskie. Każda z gmin wnosi do 
kasy Związku rocznie 3 złote od 
obywatela gminy (płatne kwartal-
nie). Na dochody majątkowe czy-
li 25 229 146 złotych składają się 
opłaty za przyjmowanie odpadów 
na składowiska (od 1 stycznia 
opłata wynosi 85 złotych za tonę 
(Mg) odpadów.

Wydatki to kwota 31  707  080 
złotych z czego 3 973 179 zł to wy-
datki bieżące, a 27  733  901 zł to 
koszty budowy Zakładu w Słajsi-
nie (z przyznanych funduszy unij-
nych będzie to kwota 25 193 476 
zł).

Wydatki bieżące to przede 
wszystkim opłaty za korzystanie 
ze środowiska wpłacane do Urzę-
du Marszałkowskiego. Za II pół-
rocze 2010 roku i I półrocze 2011 
roku będzie to 2 650 000 zł. 47 700 
złotych podatek od nieruchomo-
ści za składowiska w Słajsinie, 
Godowie i  Włodarce oraz place 
pod planowane przesypownie w 
Drawsku, Kamieniu i Świnoujściu 
. Pozostałe koszty to utrzyma-
nie eksploatowanych składowisk 
(utrzymanie i remonty wyposaże-
nia i maszyn), biura i działalności 
biura (opłaty czynszowe, telefony, 
papier itp.)oraz wynagrodzenia. A 
wynagrodzenia jak na nasze wa-
runki są zachęcające… 

Wydatki na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane to 
853  431 złotych z następującym 
podziałem:

- dla pracowników Biura Zarzą-
du – 366 144,00 zł,

- dla Jednostki Realizujących 
Projekt – 193 319,00 zł

- dla pracowników składowisk 
– 109 064 zł.

Są przewidziane także dodat-
kowe wynagrodzenia w kwocie 
49 202 złote (pracownicy Biura – 
ok.

20 000 zł, JRP – 5 315 zł i pra-
cownicy składowisk – 14 877 zł)

Listę zamyka ponad 111 tys. 
złotych  tytułem składek na ubez-
pieczenie społeczne.

Delegaci nie dyskutowali o szu-
kaniu brakujących do budowy 
środków tytułem wkładu własne-
go . Nieoficjalnie średnio na gmi-
nę przypadłoby ok. 2 miliony zło-
tych. Projekt przekazania Związ-
kowi gruntów pod zastaw na kre-
dyt nie zyskał akceptacji. Zgodę 
wyraził jedynie Nowogard – tere-
ny składowiska w Słajsinie odda-
ne pod zastaw bankowi pozwolą 
na kredyt rzędu 5 milionów zło-
tych.

Czy delegaci już w marcu po-
dejmą stosowne decyzje? Raczej 
nie, bo … zainteresowanie gmin 
jest znikome. Jak głośno powie-
działa pani burmistrz Chociw-
la , członek Zarządu: delegaci w 
większości słuchają, głosują i wy-

jeżdżają. Problemy Związku zo-
stawiają Zarządowi…

Opr. LMM
PS:
- Czytelników zapewne intere-

suje termin rozpoczęcia budowy. 
Temat był obszernie dyskutowa-
ny ponieważ Gmina Świnoujście 
skierowała pismo ostro krytyku-
jące działania firmy opracowu-
jącej projekt czyli tzw. inżynie-
ra kontraktu zarzucając jej za-
niedbania prowadzące do opóź-
nień. Szef firmy przedstawił boga-
te materiały wyjaśniające kłopo-
ty, które wynikły nie z winy dzia-
łań Związku tylko zmieniających 
się przepisów. Chodziło głównie 
o kompostownię, której projekt 
został przyjęty przez urzędników 
w Warszawie, by po kilku mie-
siącach go odrzucić. Po popraw-
kach w kwietniu ogłoszony będzie 
przetarg na wykonawcę (dokład-
nie chyba czterech wykonawców 
– Słajsino i trzy przesypownie 
osobno), a uwzględniając wszyst-
kie ustawowe terminy budowlań-
cy wejdą na plac budowy w paź-
dzierniku. 

- Omawiając koszty budowy 
Zakładu w Słajsinie wyliczałem, 
że w koszt inwestycji wchodzi 
ok. 19 milionów złotych podat-
ku VAT. Na Walnym Zgromadze-
niu wyjaśniono, że podatek płacić 
musimy ale podlega on zwrotowi 
po upływie 25 dni od wpłaty. Nie-
którzy odetchnęli z ulgą.

Składu Zarządu nie zmieniono

Pamiątkową tablicę otrzymuje z rąk Andrzeja Szczygła członek Za-
rządu Ewa Ludwińska

nych. Przeciwko temu pomysło-
wi opowiedzieli się radni prawie 
wszystkich klubów, poza SLD. 

Nie mniejszą dyskusję wywołał 
pomysł modernizacji drogi do-
jazdowej do firm Toyota i zakła-
du biopaliw Rem, w zamian np. 
za rezygnację dokończenia budo-
wy ulicy Jana Pawła II. 

Oprócz głosowania nad uchwa-
łą budżetową radni zajmą się tak-
że przyjęciem rocznego programu 
profilaktyki i rozwiązania proble-

mów alkoholowych i narkoma-
nii. Podczas sesji wybrani zostaną 
również przedstawiciele do Sto-
warzyszenia Gmin Polskich Eu-
roregionu „Pomerania” oraz Za-
chodniopomorskiej Regional-
nej Organizacji Turystycznej w 
Szczecinie. Radni ustalą także 
stawki opłat adiacenckich. 

Relacja z sesji w piątkowym wy-
daniu DN. 

Marcin Simiński
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Gmina ogłosiła kolejny przetarg na rozbudowę nowogardzkiego 
szpitala. W pierwszym podejściu żadna z ofert nie mieściła się w 
kwocie, którą na ten cel przeznaczyło miasto. tym razem kryteria 
przetargu są łagodniejsze. 

Gmina ogłosiła przetarg na szpital 

Drugie podejście

Przede wszystkim skrócony zo-
stał czas realizacji inwestycji do 
36 miesięcy. Zrezygnowano także 
z budowy lądowiska, które miało 
kosztować 1 mln 600 tys. złotych. 
Gmina zmniejszyła swoje  oczeki-
wania wobec potencjalnych wyko-
nawców. Teraz w przetargu będą 
mogły wystartować firmy, które  
wykonały  co najmniej jedną inwe-
stycję o wartości 10 mln złotych na  
budynku użyteczności publicznej. 
Wcześniej oferenci musieli wyka-
zać się doświadczeniem w co naj-
mniej dwóch inwestycjach, któ-
rych przedmiotem była budowa 
lub przebudowa szpitala. 

W ramach nowego przetar-

gu wprowadzono także tzw. „li-
cytację elektroniczną w dół”. Po 
otwarciu ofert, wszystkie z nich 
trafią na specjalną stronę inter-
netową, za pomocą której oferen-
ci będą licytować się pomiędzy 
sobą. 

Pierwszy przetarg na rozbu-
dowę szpitala został ogłoszony 
na początku listopada ubiegłego 
roku. Koperty z ofertami otwar-
to w dniu 17 stycznia roku bie-
żącego. Okazało się, że najtańsza 
z nich, opiewająca na 22 mln 876 
tys. złotych, przekracza o  ponad 
3 mln 376 tys. złotych możliwości 
gminy. 

Marcin Simiński

Niechciane odpady

Z papą do lasu...
Wysypisko w Godowie (gm. Maszewo), do którego wywożone są śmieci z terenu gminy Nowogard nie 

przyjmuje m. in. papy, smoły i eternitu. Lista niechcianych odpadów jest jednak znacznie dłuższa. oka-
zuje się, że mieszkańcy sami muszą sobie radzić z problemem.  

Sprawę zasygnalizował redak-
cji DN jeden z czytelników. Jak 
twierdzi zamówił kontener w Za-
kładzie Usług Komunalnych, by 
pozbyć się pozostałości po wyko-
nywanym remoncie. Kiedy okaza-
ło się, że wśród gruzu znajduje się 
również papa, ZUK odmówił jej 
wywozu. 

- Byłem zdziwiony tą sytuacją 
– mówi nasz czytelnik, chcący 
zachować anonimowość -  Co ja 
mam z tą papą teraz zrobić? Do 
lasu przecież tego nie wyrzucę.

ZUK potwierdził informację, 
którą redakcja otrzymała od czy-
telnika. Jedna z pracowniczek 

biura poinformowała nas, że fir-
ma wywozi tylko te odpady, które 
określa Celowy Związek Gmin R 
XXI – instytucja odpowiedzialna 
za gospodarkę odpadami na tere-
nie gminy Nowogard. 

Tam dowiedzieliśmy się, że  wy-
sypisko w Godowie nie ma wa-
runków do przyjmowania tzw. 
odpadów niebezpiecznych. 

Te wysypiska, które my eks-
ploatujemy mogą przyjmować w 
praktyce tylko odpady komunalne 
– mówi Mirosław Garbat, kierow-
nik ds. eksploatacji składowisk 
odpadów w Związku R XXI – w  
tej chwili obliguje nas do tego tzw. 

pozwolenie zintegrowane, które 
określa jakie odpady można przyj-
mować na wysypisko.

W mającym powstać w Słajsi-
nie nowym składowisku odpa-
dów, będą wybudowane specjalne 
boksy na odpady niebezpieczne. 
Do tego czasu mieszkańcy mogą 
wywieźć na swój koszt tego typu 
śmieci  np. na wysypisko w Łęczy-
cy (gmina Stargard Szczeciński). 
To najbliższe składowisko w oko-
licy, które takie odpady przyjmu-
je. W praktyce papa wyląduje prę-
dzej w lesie...

MS

Sama teoria to nie wszystko...
Przez lata budowania świadomości proekologicznych w społeczeństwie, doczekaliśmy się nie lada ab-

surdu. Oto w XXI wieku, nie mamy w mieście ani jednego punktu, w którym można składować substancje 
niebezpieczne. O braku wysypiska śmieci już nie wspominając. Dzieciom od najmłodszych lat zaśmieca 
się głowę wielkimi hasłami spod znaku „zielonego liścia”. Wydaje się miliony złotych na przeróżne akcje, 
kampanie społeczne i pogadanki edukacyjne. Wszystko to, jak widać w praktyce przynosi marne skutki. 

Może najpierw zamiast teorii i pięknych spotów reklamowych, warto zadbać o to, żeby przeciętny Ko-
walski nie był zmuszany wywozić śmieci do lasu...

Marcin Simiński

Laury Cisowe inaczej …
Kapituła Lauru Cisowego informuje, iż wręczenie honorowych wyróżnień „Laur Cisowy” wybranym 

laureatom za szczególne osiągnięcia w 2010 roku odbędzie się 30 kwietnia 2011 r. podczas obchodów w 
Nowogardzie Święta Miasta.  

Jest to decyzja podkreślająca rangę odznaczenia i co roku wręczanie będzie jednym z punktów obchodów 
rocznicy lokacji miasta. Zmieniony regulamin drastycznie określił kryteria przyznawania Lauru – będzie 
mniej odznaczonych osób. Jednocześnie postanowiono ożywić obchody Święta i w tym celu organizowane 
będą spotkania zasłużonych obywateli  - zaproszenie na spotkanie będzie formą docenienia osiągnięć i do-
konań poszczególnych osób.

LMM

Oni otrzymali Laury Cisowe w 2010 roku. Tak tłoczno już nie będzie

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 

5.03.2011r. organizuje bezpłatny wyjazd na badania mammograficzne 
dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical  Care CR i DO Szczecin 
Zdroje. Oferta Składa się z kompleksowej porady: 

- badanie mammograficzne 
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny pro-

gram „Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie Będą mogły 
zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia. Czynna będzie również Pry-
watna Poradnia Endokrynologiczna, panie z problemami  endokryn-
nymi i nie tylko będą mogły skorzystać z wizyty prywatnej (konsulta-
cja +USG  45zł).

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Li-
dii Bogus po godz.14.30 tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele sta-
tutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Zaproszenie  na spotkanie
Informujemy, że Miejska Biblioteka  Publiczna im. Stefana  Żerom-

skiego w Nowogardzie organizuje spotkania mieszkańców, którzy swo-
im doświadczeniem życiowym i wiedzą historyczną pragną podzielić 
się z innymi, wymieniając poglądy na wydarzenia historyczne i bie-
żące sprawy nurtujące mieszkańców. Spotkania odbywają się co drugi 
wtorek każdego miesiąca. Najbliższe spotkanie już dzisiaj tj. 22 lutego 
o godz. 16.30.

Serdecznie zapraszam.
Dyrektor Biblioteki Zofia Pilarz
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Kolarstwo

Wojtek Ziółkowski 
w BDC Team

Nowogard będzie miał swojego reprezentanta w zawodowym pe-
letonie. 

Wygrana  
w Szczecinie

Najstarsi piłkarze olimpii Nowogard rozegrali w sobotę już 
czwarty mecz sparingowi. 

Tym razem przeciwnikiem naszego A-klasowca był dobrze znany ry-
wal – Kasta Szczecin Majowe, który na co dzień występuje w kl. okrę-
gowej. Sobotni pojedynek był już piątym w historii obu klubów. Nasz i 
szczeciński zespól dwa razy, dwa lata temu mierzyły się w ramach roz-
grywek ligowych. Oprócz tego rozegrano także dwa sparingi. Do so-
botniego drużyny miały po dwa zwycięstwa na swoich kontach.

W sobotę szala przechyliła się na korzyść Olimpii. W meczu rozegra-
nym na sztucznym szczecińskim boisku przy ul. Pomarańczowej lep-
si byli nasi piłkarze. Zwycięstwo 3:0 podopiecznych trenera Marcina 
Miklasa nie wymaga komentarza. Bramki dla naszego zespołu zdobyli: 
Dariusz Stachowiak, Krzysztof Kieruzel i Maciej Gołdyn. Bardzo do-
bre spotkanie rozegrał debiutujący w seniorskiej kadrze 16-letni Natan 
Wnuczyński.

Inf. własna     

Trampkarze wygrywają 
w Międzyzdrojach

W minioną niedzielę trampkarze olimpii Nowogard wzięli udział w halowym turnieju w Międzyz-
drojach. 

Rezerwy Pogoni lepsze 
od Pomorzanina

Pomorzanin Nowogard przegrał w niedzielnym spotkaniu z Pogonią ii Szczecin 4:0. Spotkanie roze-
grane zostało w Międzyzdrojach.

 

       KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOLENIOWIE 

       OŚRODEK SPORTU I REKREAKCJI W GOLENIOWIE  
 

 

ZAPRASZAJĄ  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 
 

VIII  ZIMOWYM TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GOLENIOWIE 

    który odbędzie się w dniach 24 – 25 lutego 2011 roku o godz. 9.00 

w hali OSIR przy Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie przy ul. Szarych Szeregów 14 
- w dniu 24 lutego 2011 r. w godz.9.00 - 15.00. odbędą się mecze uczniów szkół podstawowych (zespoły  5-osobowe + bramkarz, max. 3rezerwowych) 

- w dniu 25 lutego 2011 r. w godz.9.00 - 15.00. odbędą się mecze uczniów szkół gimnazjalnych (zespoły 5-osobowe + bramkarz, max. 3 rezerwowych) 

 

ZGŁOSZENIA DRUŻYN  PRZYJMOWANE BĘDĄ  W DNIU TURNIEJU W GODZ. 8.00 – 8.30                      
(przy stoliku sędziowskim bezpośrednio na hali) 

Parking dla samochodów na terenie szkoły (wjazd przez bramę główną od ul. Szarych Szeregów).              

 

W nowopowstałej Zawodowej 
Grupie BDC Team (Banaszek-
Duda Company) obok Marcina 
Sapy i Roberta Radosza w skła-
dzie min. znalazł się wielokrotny 
Mistrz Polski i reprezentant kraju 
Wojtek Ziółkowski który podpisał 
roczny kontrakt. 

W rozmownie telefonicznej 
stwierdził : „W grupie panuje bar-
dzo dobra atmosfera. Do 3 marca 
trenujemy w Hiszpanii. Od 12 do 
27 marca zaplanowano zgrupowa-
nie na Cyprze”  relacjonuje Woj-
tek”. 

Z innych naszych nowogardz-
kich reprezentantów Patryk Ko-
misarek jeździ w Stali Grudziądz. 
Jest członkiem kadry narodowej 
juniorów. Następny Paweł Kola-
siński uczy się w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w Świdnicy i 
jako junior będzie reprezentował 
Basztę Golczewo. Z koleji Krzysz-
tof Antczak przebywa aktualnie 
na zgrupowaniu kolarzy toro-

wych w Pruszkowie i reprezentu-
je klub Piast Szczecin. Chrabąsz-
cze trenują na miejscu ( sala, si-
łownia, narty, treningi na rowerze 
i basen). Wyjątkiem jest nasz naj-
lepszy młodzik Remigiusz Komi-
sarek, który ćwiczy z Kadrą Woje-
wódzka w Dziwnówku. 

Trzeba także dodać że w Nowo-
gardzie mamy kilku kolarzy kate-
gorii Masters (Zbigniew Szkołuda 
, Jan Zugaj , Władysław Grzyb). 
Oni także intensywnie przygo-
towują się do sezonu i na pewno 
będą się liczyć w wyścigach. Jak 
widać tradycje kolarskie w Nowo-
gardzie są bardzo silne. 

Wszyscy ci kolarze od młodzi-
ka po elitę spotkają się tradycyj-
nie w dniach 2-3 kwietnia na roz-
poczęciu sezonu szosowego w So-
bótce i Dzierżoniowie.

Wszystkim życzymy przysło-
wiowego połamania kół.

Henryk Sawicki

Wojtek Ziółkowski

W pierwszej połowie piłkarze 
nowogardzkiego klubu stracili 
jedną bramkę. Na przerwę scho-
dzili więc z nadzieją na korzystny 
rezultat. W drugiej części gry pił-
karze ze Szczecina nie pozostawi-
li jednak wątpliwości, kto zasłu-
guje na zwycięstwo. W drugich 
45 minutach trzykrotnie trafili 
do bramki Pomorzanina i mecz 

zakończył się czterobramkowym 
zwycięstwem rezerw Pogoni. Po-
goń II Szczecin po rundzie jesien-
nej znajduje się na prowadzeniu 
w tabeli V ligi. W meczu z Pomo-
rzaninem drużyna ta potwierdziła 
czwartoligowe aspiracje. 

Mecz ten nie wyszedł nowo-
gardzkim piłkarzom, ale do wzno-
wienia rozgrywek pozostał jesz-

cze miesiąc. Ważne, aby w trakcie 
rundy wiosennej mecze kończy-
ły się zwycięstwami. W najbliż-
szy weekend Pomorzanina cze-
ka kolejny mecz sparingowy, tym 
razem rywalami podopiecznych 
Zbigniewa Gumiennego będą pił-
karze Kluczevii Stargard.

Maciej Pietrasik

Organizatorem zawodów na 
nowej hali był miejscowy klub 
Fala. Oprócz niego i naszej druży-
ny w rozgrywkach wzięli udział: 
Gryf Kamień Pomorski, Prawo-
brzeże Świnoujście, Jantar Dziw-
nów i Korona Stuchowo. Zespo-
ły rywalizowały w systemie każ-

dy z każdym. Nasza drużyna nie 
przegrała w turnieju żadnego me-
czu. Zremisowała jedynie z Gry-
fem Kamień Pomorski (3:3) i Falą 
Międzyzdroje (0:0). Zespół wy-
stąpił w składzie: Osakiewicz, Zu-
brzycki, Adameczek, Jemiliano-
wicz, Giziński, Rogin, Wróblew-

ski. Drużynę prowadził prezes 
klubu - Przemysław Saja.

Dodatkowo Karol Osakiewicz 
został uznany najlepszym bram-
karzem zawodów. Natomiast Da-
mian Adameczek strzelił najwię-
cej bramek w turnieju. 

Inf. własna
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;F-kursujeodponiedziałkudopiątku;7-kur-
sujeodponiedziałkudoniedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5-kursujeodponiedziałkudopiątku,A-kursujeodponiedziałkudosoboty,7
kursujewniedzielewrokuszkolnym.

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd
PKSstanowiskonr11) 17.30, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (OdjazdzDwor-
caPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.
Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.
Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGARD - GOLENIÓW - SZCZECIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZECIN - GOLENIÓW - NOWOGARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

Solarium 
„Ania”

w GaBiNeCie 
KoSMetyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (terenmyjnisam.)
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Zatrudnię mechanika 
samochodowego 

z umiejętnościami prac  
lakierniczych

91 39 26 925 lub 
509 528 688

Zatrudnię panią  
do prowadzenia:
sekretariatu i kadr, wymagane  

doświadczenie zawodowe,  prawo  
jazdy, dyspozycyjność, kreatywność

91 39 26 925 
e-mail: przewozy@fedenczak.com.pl 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka REKLAMA
NOWE MODUŁY 47x33 mm

SZYBY SAMOCHODOWE 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410
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OGŁOSZENIAdrObNE
 NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickiego w 

Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogardu 
2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym remoncie ze 
względu na osobę niepełnosprawną zamienię na 
parter lub I piętro. Może być mieszkanie do remontu 
w budynku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w 
centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 39 
26 528; 667 926 528

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie - 
okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, J. Pawła 
II, tel. 605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 125 
m przy ulicy 5-go Marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogardzie – 
608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, cena 
95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 58 m2 
Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remoncie, 
doskonała lokalizacja, spokojna okolica, sprzedam 
tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów w 
Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogródkiem 
oraz garażem. Cena do uzgodnienia” tel: 604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 607  083 
845

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w 
Karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/m2, tel. 721 
488 663

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościowe, 
Nowogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogardu. 
668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 608 367 664

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w 
Nowogardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. Miejscowość 
Krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
Możliwość podziału działki na dwie mniejsze. 
Dojazd z obu stron. Kontakt 605 315 304.

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2; 608 367 664

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum miasta; 
601 090 079

• Sprzedam działki pod zabudowę 30 ar i 41 a; 
600 791 675

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 91 39 
21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, sprzedam,   cena 
185.400,- zł, tel. 91-3910010,  607607814

• Sprzedam działkę rzemieślniczą o pow. 0,58 ha w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka Tel. 601  595  069 lub 
661 390 433

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów 
nad jeziorem w Nowogardzie, cena 60  000. Do 
uzgodnienia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na poddaszu) 
w Centrum Nowogardu, niski czynsz, ogrzewanie 
własne- gazowe, zabudowa kuchenna w cenie, po 
remoncie. Tel. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży ogród, 
duża piwnica w Nowogardzie. Cena 120 000; Tel. 91 
39 26 497; 669 060 656

• Działka budowlana Wojcieszyn, 650 
m2 661 562 134

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe. Tel. 
509 608 794

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, dobra 
lokalizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwestycję 
lub działki budowlane 500 m pod Goleniowem. 
606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie (ul. 
Roosevelta); 602 527 141

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia; 793 731 981

• Nowogard. Zamienię bezczynszowe 
mieszkanie 67m2 z garażem i ogrodem na dom 
jednorodzinny do 150 m2 za dopłatą. 606  678 
728

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum Nowogardu 
na IV piętrze. Cena 90 tys. Tel. 607 497 710.

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w bloku w 
Osowie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 zł + 
opłaty (prąd, gaz ) 601 162 545

• Sprzedam kawalerkę 28 m cena do uzgodnienia. 
Dzwonić po 16-stej Tel. 606 664 974; 668 509 795

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 60 ar. Wraz z 
częścią budynku mieszkalnego i gospodarczego. 
Działka i budynki pod jednym nr. Bardzo łady 
teren i okolice dzwonić po 18-stej. 886  595  956; 
726 081 651

• Mieszkanie do wynajęcia na ul. Leśnej. 
605 402 134; 669 973 818

• Sprzedam działkę pod budowę 20 arów uzbrojoną 
w Dobrej Nowogardzkiej. Dobra lokalizacja, 
507 546 157

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia, 
najlepiej umeblowane dwupokojowe (kawalerki i 
trzypokojowe również); 788 148 700 

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 m2 przy ul. 
15. Lutego (altanka + namiot), kont. Tel. 697 612 805

• Sprzedam działkę pod budowę 0,5 ha w 
Kościuszkach, 721 121 336

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, 
podwyższony standard; 604 441 609

• Sprzedamy działkę o powierzchni 491 m2 przy 
ulicy Rataja. Cena: 43 tys zł. Biuro Nieruchomości 
Progres tel 501 620 628

• Sprzedamy działkę o powierzchni 490 
m2 przy ulicy Rataja. Cena: 43 tys zł 
Biuro Nieruchomości Progres tel 501 620 628

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 zł Biuro 
Nieruchomości Progres tel. 501 620 628

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze własnościowe 
78 m2. Dzwonić po 17.00.  91 39 22 275

•    Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 na 
ul. Zamkowej własność wyodrębniona, akt 
notarialny. 600 626 244

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zamkowej Tel. 
508 948 888

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługowa 
przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie 
spożywczym "Czaruś" 508 105 332

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na parterze 
w Centrum na dwupokojowe w Centrum. 91 39 
26 734 

• Wynajmę mieszkanie- 40 m2 w szczecinie, 
umeblowane kontakt wieczorem 661 522 228

MOTORYZACJA
• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Rover serii 

400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Continental 
Conti 3, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Norway 
II, stan bdb, cena 850 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 12/2001, 
przeb. 132500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 
110 KM, 2 właściciel,  serwisowany w ASO Nissan 
Polmotor Szczecin (faktury). Klimatyzacja, 4*airbag, 

ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. Ster przy 
kierownicy, welurowa tapicerka,  nowe opony 
zimowe Goodyear UG 7+, zadbany. Cena 21500 zł 
(do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 1.9 CDTI (150 
KM) diesel, rok prod 08/2006, srebrny met., przeb. 
140900 KM.  duży przegląd w ASO Opel przy 
140.000: nowe: rozrząd, klocki hamulcowe, olej, 
filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, mikrofiltr, płyn 
hamulcowy, opony zimowe. Kompletna książka 
serwisowa. Cena 42500 zł do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 TDI, 
664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam Seat Ibiza poj. 900, rok prod. 1996, cena 
900 zł, Tel. 602 348 926

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 benzyna 
1997 r. stan b. dobry, dobrze wyposażony, cena 
6 000; 694 971 444

• Sprzedam bardzo tanio alufelgi + opony 195/50R15. 
Tel. 512 669 630 

• Sprzedam Ford Fiesta biały rocznik 1994 , poj. 1.1, 
cena brutto 1 500 tel. 91 39 22 106; 693 835 436

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. tanio 
sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam przyczepkę samochodową ładowność 
750 kg, wymiary 2,5mx1,6m wysokość 30. 
669 694 269

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 
20000 km po dużym przeglądzie w ASO, bogate 
wyposażenie, czarny metalik, cena do uzgodnienia, 
tel. 695 888 970

ROLNICTWO
• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej 
pasieki- rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

• Sprzedam pszenicę zimową 4 tony cena 800 zł / za 
tonę. 724 049 451

• Sprzedam do ursusa C- 360 silnik przednią oś i 
zwolnice, Tel. 507 465 448

USŁUGI
• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 91 

39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, 
ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa muzyczna 
wesel, zabaw i innych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

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

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny 
konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 55 33 
10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791  111  749. Tanio, 
szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio 
reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. 
78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Remonty, montaże , wykańczanie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, 
stropów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowanie, 
malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, glazura, 
hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i okien, 
tynki gipsowe, glazura, terakota, szybko tanio i 
solidnie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- 
ostrzenie noży, naprawa zamków drzwiowych itp. 
Kontakt: 697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkolenia BHP i 
pPOŻ kompleksowa obsługa firm. 607 260 528

• Ścianki regipsowe, podwieszanie sufitu, montaż 
paneli, malowanie, szpachlowanie. 789 146 025

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 39 72 575

• MEBLE NA WYMIAR. Tanio i solidnie, Tel 
697 786 967

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; naprawa 
zawieszeń układów hamulcowych wymiany 
silników, ustawianie zbieżności, kasowanie błędów. 
667 819 934.

• Remonty, 608 847 784

• Centrum złomowania pojazdów mechanicznych, 
798 130 303

• Damian Breyer naprawa elektroniki . 512 626 561

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 692 562 306

• Centrum kasacji pojazdów mechanicznych oraz 
skup złomu, tel. 798 130 303

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i tanio z 
domu i pod dom. 603 038 944

• Wykonam usługi ogólnobudowlane. 
692 372 117

• Transport do 1,5 tony – 667 798 074

PRACA
• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 

długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Ferma Norek w Maszkowie zatrudni osoby 

do prac sezonowych. Możliwość stałego 
zatrudnienia. 601 520 540

• Ferma norek struga (ok. Wierzchów) zatrudni do 
prac sezonowych. 662 234 004

• Przyjmę do pracy na budowę; 888 603 612

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy domowej. 
695 266 928

• Pilnie poszukuję pracy w zawodzie 
ogólnobudowlaniec. 668 347 389

• Zatrudnię spawaczo - ślusarza do ogrodzeń. 
512 509 179 

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
505 065 748.

INNE
• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 

transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIECE gazowe CO do mieszkania, domku, z 
Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO 
cena 1000 zł serwis na miejscu (montaż), 
dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i 
gwarancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 
na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący z 
wężownicą do podłączenia z piecem węglowym, 
typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam owczarki niemieckie 3-miesięczne- 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata, matka 
z rodowodem w tym długowłosa suczka, tel: 91 39 
21 828

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i 
porąbane- 603 353 789

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy 
„Junkers” dwuletni w bardzo dobrym stanie oraz 
biurko; 519 375 032.

• Oflisy tartaczne na opał pocięte w klocki lub w 
całości do samodzielnego pocięcia. 514 740 538

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą 
do podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na 
gwarancji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam rozwiertarki do tulei od 0,7 do 45; 
513 085 947

• Sprzedam konstrukcję namiotu 18x6 m. 91 39 
21 002.

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam prysznic z brodzikiem 90x90 nowy i 
wannę akrylową 140x70 tanio. 724 049 451

• Sprzedam sprzęt rehabilitacyjny, łóżko na pilota, 
materac i ssak na gwarancji. 91 39 21 604

• Sprzedam bażanty- 91 39 18 621

• Likwidacja sklepu sprzedam, ladę chłodniczą, regały 
sklepowe, ladę sklepową, wagę elektroniczną, 
kosze druciane do pieczywa i warzyw. 504 930 230; 
784 519 365

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 
697 610 223.

• Sprzedam gołębie ozdobne, 696 351 157

• Sprzedam drewno kominkowe extra 600 335 184

• Sprzedam owczarki niemieckie 660 315 662

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam  2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 200 
HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC P1500, CD 
J500T MC CRYPT – 2szt., kolumny HQ POWER 500 
VDSG12, mikrofon bezprzewodowy AZUSA 101, 
scaners HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 
1750 zł do uzgodnienia. Stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 50x150x600 80 
szt; 50x130x600- 50 szt; 50x100x600- 12 szt. Cena 
do uzgodnienia Tel. 607 926 085

• Sprzedam grzejniki żeliwne, nowe. 55 żelazu, 
wysokość 60 cm. 510 155 704
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Dnia 18.02.2011 r.  
w miejscowości Boguszyce 

zaginął  
pies 

rasy Yorkshire terier. 
Pies jest poważnie chory i w 

chwili obecnej powinien 
przyjmować leki. Uczciwego 

znalazcę proszę  
o kontakt pod nrtel. 669610925 

lub 512427960 
Dla znalazcy przewidziana j 

est nagroda.

PiaSeK, ŻWiR, 
CZaRNoZieM, PoSPółKa 

• ŻWiRoWNia • 
dłUGołĘKa

tel. 504 872 700, 
Z doWoZeM do KLieNta

Rozpoczęcie kursu kat. B - 28 lutego 2011 g. 16.00

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"
Wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

ZOSTAW 1% PODATKU w NOWOGARDZIE
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację  
programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

KRS 0000207800

REKLAMA REKLAMA

Błotno

Są pieniądze na 
rozbudowę ścieżki 

W środę, 9 lutego br., podpisano umowę o dofinansowanie pro-
jektu pn. ,,doposażenie ścieżki spacerowo-dydaktycznej w Parku 
gminnym w Błotnie”.

Przystanek PKS 

Rozkład jazdy  
autobusów… 
dla hipopotamów? 

Taką informacje można zobaczyć na tabliczce PKS 
przy ulicy Wojska Polskiego„ hipopotamy” zamiast go-
dzin odjazdów autobusów. Do redakcji zadzwonił tele-
fon od czytelnika z prośbą, by pojechać i zobaczyć jak 
wygląda ta tablica? Fotografia jest oczywistym dowo-
dem, ze brakuje tam rzetelnej informacji o rozkładzie 
autobusów PKS. 

Opr. Jarosław Bzowy

Giełda kolekcjonerska
Koło Numizmatyczne oraz 

klub kolekcjonerski zaprasza na 
kolejna giełdę kolekcjonerską 
osobowości i rozmaitości. W pro-
gramie, skup, wymian, wycena 
monet i medali a także bankno-
tów znanych filatelistów, kart te-
lefonicznych, literatura oraz inne 
eksponaty. Giełda odbędzie się 
w dniu 27.02.2011 (niedziela) o 
godz. 15: 00 w Nowogardzie w 
Domu Kultury Pl. Wolności 5. 

Zapraszamy i czekamy 
PTN NOWOGARD

Projekt obejmuje zakup i mon-
taż wiaty, 2 zestawów stołu z ław-
kami, 6 ławek oraz wbudowa-
nie paleniska stałego. Doposażo-
na w powyższe elementy ścież-
ka znajdująca się w XIX – wiecz-
nym parku i będzie spełniać 
funkcje edukacyjne i rekreacyjne 
dla mieszkańców Błotna i okolic. 
Dofinansowanie w wysokości 
7.070 zł zostało przyznane w ra-

mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Termin realizacji 7 miesięcy od 
daty podpisania umowy.

Przypominamy, że ścieżka zo-
stała wybudowana z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Antonówka’ i zo-
stała otwarta w dniu 17 maja 2010 
roku. Pisaliśmy o tym w „DN”

LMM
Fot. Jarosław Bzowy
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Czytaj s. 3

Czytaj s. 10

Czytaj s. 9

Czytaj s. 12

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Informujemy, że 

1 marca 2011 r.
środa w godz. 10.30 - 12.00 

w redakcji 
będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne,  

zapraszamy!

Przychodnia „Praxis”
ul. Dworcowa 2, 72-200 Nowogard

Informuje, iż przygotowuje się do rozszerzenia  
działalności medycznej w zakresie  

pediatrii, kardiologii, reumatologii i diabetologii.
Pacjentów zainteresowanych kontynuowaniem  

opieki medycznej w przychodni PRAXIS  
przy ul.  Dworcowej prosimy o zgłaszanie się 

celem ponownego podpisania deklaracji
Właściciel „Praxis” Krzysztof Kosiński

Radni uchwalili

Budżet według 
burmistrza Czapli

Zalewają  
i nie dbają o dom

Jak dobrze 
mieć sąsiada...

Koszykówka po 
nowogardzku

Radni głosują nad przyjęciem budżetu

„Szpital  
Nowogardzki...  
wczoraj,  
dziś, jutro...”

Czy  
w Nowogardzie 
istnieje 
tzw. „elita”?

Czytaj s. 4
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Prawdziwa  „ cultura animi” (wyrażenie  wedle Cycerona - dop.wł.)   jest kulturą wolności, 

wypływającą z głębi ducha, z jasności myśli, z hojnej i bezinteresownej miłości
                    Przemówienie w Rio de Janeiro 1 lipiec 1980

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Plac parkingowy przy Biedronce na ul. Boh. Warszawy wygląda na 
z perspektywy bardzo ładnie, ale dziury, które w nim powstały już nie. 
Co więcej kierowcy alarmują, „Kto nam zwróci pieniądze za ewentual-
ne uszkodzenie pojazdu?”

Powyższe zdjęcie to nie żart. Tak wygląda o zmroku ulica Wiejska.

Urząd Pracy - Nowa 
tablica informacyjna 
przy byłym hotelu, ma 
wskazać drogę tym, któ-
rzy jeszcze nie wiedzą, 
gdzie znajduje się urząd 
pracy. Tablica może i 
ładna ale jak to się ma 
budżetu „pośredniaka”, 
który w skali kraju po-
noć obcięto o połowę...

MS, JB

Nasza sonda - Ferie 2011 
Dzieci opowiadają jak spędzają ferie w Nowogardzkim Domu kul-

tury: 

Natalia Kosmalska lat 12 – Najbardziej lubię ceramikę i śpiew. Taniec  
w ogóle mnie nie męczy a panie instruktorki bardzo miło nam organizują 
czas. Taniec podoba mi się, ale nie będę tańczyć, a śpiewać i być piosenkar-
ką. Chętnie będę tu zaglądać do końca ferii. 

Marika Czernicka lat 8 – Tu jest fajnie i podoba mi się, bo śpiewamy, 
malujemy i gramy w gry planszowe. Lubię tu też robić na ceramice. Ostat-
nio robiliśmy wszyscy dzbanuszki, kubki nawet pomogła mi taka dziew-
czynka lepić dzbanuszek i kotka, który teraz z dzbanuszkiem się suszą. 

D.N. A czy lubisz tu przychodzić?
Marika – tak!. Przyprowadza mnie mama, tata lub nawet dziadek

Sebastian Matela 8 lat – To jest mój pierwszy raz. Panie są tu bar-
dzo miłe i wszystkie zajęcia mi się podobają, ale najbardziej plastyka i gry 
planszowe. Obiady są podawane o 13:30. 

D.N. – A co lubisz jeść najbardziej? 
Sebastian – No nic. Ale posiłki mi smakują. A tak w ogóle wszystko, 

bo obiady są ciepłe i przywożone z SP 3 .Wszystkim dzieciom życzę miłych 
ferii i samych ”szóstek”   w szkole. 

Tobiasz Kucharczyk lat 8 – No dobrze jest tu, bo chodzę na karaoke, bo 
lubię śpiewać najbardziej piosenkę „Kolorowe Kredki”, ale już tej piosenki 
nie ma. A jeszcze chcę powiedzieć, że dziadek tu mnie najczęściej przypro-
wadza. Wszystkim dzieciom życzę samych „szóstek” w szkole. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy

Spotkanie Związku Niewidomych
„Organizatorzy zawiązują-

cego się Nowogardzkiego Koła 
Polskiego Związku Niewido-
mych, serdecznie zapraszają 
osoby niedowidzące i niewi-
dome na spotkanie z władza-
mi Oddziału Zachodniopo-
morskiego PZN.

  W trakcie spotkania prze-
każemy informacje dotyczące 
planowanych działań, zakresu 
i form pomocy ze strony PZN, 
udzielimy również porad i po-
mocy w podjęciu starań o uzy-
skanie statusu osoby niepełno-
sprawnej. Naszym celem jest 
dotarcie do wszystkich poten-
cjalnych członków. 

Prosimy zatem czytających 
ten artykuł o przekazanie in-
formacji osobom z Państwa 
otoczenia, które mogą być wy-
kluczone społecznie ze wzglę-

du na swoją dysfunkcję wzro-
ku, a którym możemy pomóc 
w reintegracji. 

Wszelkich informacji udzie-
limy pod numerem telefonu - 
609313000. 

Spotkanie odbędzie się 1 
marca w budynku Zarzą-
du Budynków Komunal-
nych, przy ulicy 700-lecia 14 
o godzinie 11 (przy głównym 
przejeździe kolejowym).

Serdecznie Zapraszamy!
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

NOWO OTWARTY
SKLEP OGRODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

KSM TRADING
Nowogard ul. Nadtorowa 14c 

tel. 91 39 27 114 kom 604 24 90 72

Przyjmie do pracy 
kierowcę  

na samochód ciężarowy. 
Wymagania:

Prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

Zalewają i nie dbają o dom

Jak dobrze mieć sąsiada...
Zapychane rury kanalizacyjne, plamy na sufitach, wilgoć, wycieki z kanalizy, niesamowity smród uno-

szący się na klatce schodowej – w takich warunkach na co dzień żyje Pani Maria w domu przy ul. 15 lu-
tego. Dochodzący do tego konflikt sąsiedzki,  podsycany  alkoholem i libacjami jednej z rodzin dopełnia 
obraz  całej sytuacji. 

To  co się  dzieje się w domu 
przy ul. 15 Lutego 6 bardzo do-
kładnie oddają fotografie. I moż-
na by było na tym zakończyć, żeby 
nie to, że w takich warunkach 
żyją ludzie. Brudne pomieszcze-
nia, zalane sufity i wilgoć two-
rzą obraz nędzy.  W klatce mrok 
i niezaizolowane rury ściekowe, z 
których rozchodzi się fetor po ca-
łym budynku.  Wszystko to przy 
ruchliwej ulicy w mieście. 

Pani Maria mieszkająca z sy-
nem od 20 lat w mieszkaniu, któ-
re jest jej własnością nie może 
znaleźć kompromisu z sąsiadami. 

- Nie dość, że nie płacą czynszu 
i nadużywają alkoholu to jeszcze 
wciąż zalewają mi mieszkanie – 
mówi rozgoryczona całą sytuacją 

Pani Maria. Nieustannie ślę pi-
sma do wszelkich instytucji – po-
licji, OPS-u, ADM-u i burmistrza 
Kazimierza Ziemby i obecnie  Ro-
berta Czapli. Jak to tej pory bez 
wyraźnego skutku. 

Pani Maria nie jest w stanie 
samodzielnie wyremontować 
mieszkania. Nie pozwala jej na to 
stan zdrowia. Choruje na astmę 
oskrzelową. Kilka razy zawiada-
miała urząd miejski i burmistrza, 
że mieszkanie w takich warun-
kach niszczy jej zdrowie. Kobieta 
domaga się od gminy wyremon-
towania mieszkania. 

Sąsiedzi dostali eksmisję
W piśmie, które Pani Ma-

ria otrzymała w listopadzie ubr. 
urząd miejski informuje, że Za-

rząd Budynków Komunalnych 
wypowiedział umowę najmu pro-
blemowym sąsiadom. W czerwcu 
Sąd przychylił się do wniosku. 
Sąsiedzi Pani Marii mają otrzy-
mać mieszkanie socjalne. Jedno-
cześnie poinformowano Panią 
Marię, że  gmina nie może wziąć 
na siebie odpowiedzialności za 
szkody powstałe z winy sąsiadów. 

Pani Maria nie rezygnuje z 
walki o normalne życie. W dniu 
4 lutego wysłała ponownie pismo 
z prośbą o rozwiązanie problemu 
do burmistrza Roberta Czapli. 
Do dnia dzisiejszego jeszcze nie 
otrzymała odpowiedzi. 

Jarosław Bzowy, 
M. Simiński

Do końca kwietnia w Ratuszu będzie działał punkt przyjmowania ze-
znań podatkowych. Punkt jest otwarty w poniedziałek, środę i piątek w 
godzinach 7.00-15.00. 

Punkt US w Nowogardzie
W punkcie oprócz możliwości złożenia zeznania podatkowego każdy 

może pobrać niezbędne formularze oraz uzyskać niezbędne informacje 
jak prawidłowo wypełnić PIT-y. 

MS

Wejście od tyłu Ratusza

Tak wygląda sufit na klatce schodowej Pani Maria pokazuje zniszczone ściany
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Jest to trudny budżet. Ale na 
miarę tych środków, jakie gmina 
posiada jest zrobione minimum. 
Ja uważam, że wnioski składane 
przez radnych opozycji są też bar-
dzo słuszne. Trzeba do nich wró-
cić i one dotykają tych prostych 
potrzeb naszej społeczności. Są 
jeszcze takie inwestycje i zada-
nia, które nie są poruszone ani w 
budżecie ani we wnioskach, któ-
re dzisiaj padały. I trzeba również 
je wziąć pod uwagę. Rada powin-
na zajmować się taki sprawami, 
które ludziom przeszkadzają w 
codziennym życiu. A jest mnó-
stwo takich rzeczy. Dla mnie naj-
ważniejsze jest, że w tym budże-
cie gros środków zostało przezna-
czone na inwestycje.. Bardzo duża 
z nich to modernizacja szpita-
la. Ta kwota jest bardzo duża i w 
jej zakresie można by było zrobić 
bardzo dużo. Ważny jest również 
pierwszy etap rewitalizacji, bo 
wchodzą tam środki zewnętrzne. 
Dzięki temu można więcej zro-
bić.  Trzecia sprawa, to kontynu-
acja inwestycji zaczętych i wpisa-

nych w planach wcześniejszych, 
po to by nie stracić tych środ-
ków. Trzeba się też zainteresować 
sprawami, które zagrażają życiu 
i zdrowiu. Trzeba je wdrożyć jak 
najszybciej. Ważne jest uporząd-
kowanie takich najprostszych rze-
czy. Mam tu na myśli choćby par-
kingi. Samochodów przybyło a  
miejsc parkingowych niewiele . 
To jest problem, który dotyczy lu-
dzi na co dzień. 

 Myślę, że w przyszłości przy-
gotujemy się do budżetu bardziej 
solidnie. Ten projekt był przygo-
towany jeszcze przez poprzednią 
radę. Nie było dużo czasu na jego 
przebudowanie. 

Jak wszyscy pamiętamy w kampanii wyborczej dominowało hasło „Czas na zmiany” przedstawiane  w różnych wariantach przez konkurentów Kazimierza 
Ziemby. Wybraliśmy program głoszony przez Roberta Czaplę. To czy spełni on pokładane przez wyborców nadzieje na zmiany  pokaże czas. Pierwszym zna-
kiem zmian powinien być budżet. Pierwszy budżet jest wprawdzie specyficzny bo skonstruowany jeszcze przez poprzedniego burmistrza – nowy nanosi tylko 
kosmetyczne zmiany.  Taki budżet przyjęła Rada Miejska podczas Sesji w dniu 23 lutego 2011 roku. Za przyjęciem głosowali radni SLD, PSL oraz Rafał Paśko, 
który opuścił Klub Prawicy.

Radni uchwalili

Budżet według burmistrza Czapli

39%

19%

9%

8%

7%

6%

6%
6%

Oświata i Wychowanie  27 020 644 zł (39%)

Pomoc Społeczna  12 541 504 zł (19%)

Administracja Publiczna  6 110 130 zł (9%)

Ochrona Zdrowia  5 744 221 zł (8%)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
4 146 823 zł (7%)

Transport i Łączność   3 270 600 zł (6%)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
3 136 277 zł (6%)

Obsługa Zadłużenia  3 000 000 zł (6%)

W liczbach bezwzględnych nie 
są one znaczące – przykładowo 
dochody z kwoty proponowa-
nej przez Ziembę 58 880 664 zło-
te zmieniły się na 58 881 989 zł. 
Co to jest 1  234 złote? – akurat 
…kilka kilogramów soli na dro-
gi powiatowe, bo kwota ta prze-
znaczona została na „utrzymanie 
dróg powiatowych”. Rozchody 
według poprzedniego burmistrza 
to kwota 68 397 530 zł., a po po-
prawkach Czapli  68 824 264 zł. 
Deficyt wprawdzie zwiększył się 
o  425 500 zł ale nie ma on wpły-
wu na zadłużenie bo pokryty bę-
dzie z wolnych środków roku 
ubiegłego. Reasumując – ŻAD-
NYCH ZMIAN BUDŻETU!

Są za to zmiany w budżecie . 
Tak naprawdę to one decydują o 
tym na co wydajemy pieniądze 
–  po nich poznajemy gospodar-
skie podejście burmistrza, a de-
cyzje Roberta Czapli są w wielu 
wypadkach całkowicie odmien-
ne od zamierzeń Kazimierza 
Ziemby.

W dziale „Transport i łącz-
ność ” wykreślono z budżetu bu-
dowę chodników we wsi Karsk 
(- 50 000 zł), przebudowę ul. Ko-
ścielnej (- 270 000 zł) i sprzątanie 
przystanków autobusowych (- 

10 000zł). Przystanki będą sprzą-
tać … więźniowie. Nie będzie bu-
dowany dalszy odcinek ulicy Jana 
Pawła II

 (- 320 000 zł i nie będzie bu-
dowana ścieżka rowerowa do 
Warnkowa (- 270  000 zł) . Pie-
niądze te będą przeznaczone na 
rozbudowę drogi w Wojcieszynie 
– III etap prac będzie kosztował  
159  800 zł, drogi do firm REM 
i TOYOTA za 220  000 zł, prze-
budowana będzie ul. Ogrodowa 
za 120 000 zł, chodnik i parking 
przy ul. Kowalskiej za 100 000 zł,  
przebudowana ul. Dąbrowszcza-
ków (dojazd do „Biedronki”) za 
140 000 zł, dokumentacja chod-
nika w Błotnie 60 000 zł i II etap 
budowy ul. Racibora za 34 000 zł.

W dziale Gospodarka Komu-
nalna i Ochrona Środowiska  
800 000 zł przeznaczono na zago-
spodarowanie terenów nad jezio-
rem W ramach rewitalizacji mia-
sta istnieje możliwość uzyskania 
50% dofinansowania na budowę 
Skateparku przy placu Szarych 
Szeregów, placu zabaw i boiska 
do piłki siatkowej przy kąpielisku 
oraz budowę pomostów na  plaży 
miejskiej.

Nie będzie natomiast oświe-
tlana ul. Sikorskiego – zabrano 

przeznaczone na ten cel 150 000 
zł. Zadowoleni nie będą także 
mieszkańcy Bochlina i Ptaszko-
wa – proponowane przez Ziem-
bę 100 000 zł na projekt wodocią-
gu zostało przeznaczone na inne 
cele. 

W dziale „Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego”  za-
brano środki na konserwację za-
bytków w kwocie 240 000 złotych  
i przeznaczono  je na remont i 
konserwację murów obronnych 
(150 000 zł). Czytelnicy zapewne 
wiedzą, że pod słowem zabytki  
należy rozumieć przede wszyst-
kim wiejskie kościoły.

W dziale „Działalność usłu-
gowa” zrezygnowano z opraco-
wania Planu Przestrzennego dla 
Kulic i uzyskane 150 000 złotych 
przeznaczono na taki plan w Słaj-
sinie niezbędny ze względu na 
budowę Zakładu Przetwarzania  
Odpadów.

Szczegółowe wydatki w każ-
dym dziale będziemy omawiać 
w kolejnych wydaniach gazety. 
Oczekujemy na głosy Czytelni-
ków – szczególnie tych, którzy 
głosowali na Roberta Czaplę. Czy 
propozycje budżetowe zadowala-
ją? Listy będziemy publikować.

Lesław M. Marek

Radni komentują - Budżet 2011
Stanisław Saniuk (PSL)
Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej
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Marek Krzywania 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawica 

Tomasz Szafran 
- Przewodniczący  Kluby Radnych WN

Zaproponowane zmiany do bu-
dżetu przez burmistrza Rober-
ta Czaplę nie wynikają z potrzeb i 
chęci racjonalizacji dochodów i wy-
datków budżetowych a jedynie ze 
względów ideologicznych. Pierwot-
ny projekt, zaproponowany jeszcze 
przez burmistrza K. Ziembę, zawie-
rał środki na remonty obiektów za-
bytkowych, w tym częściowe do-
finansowanie remontów zabytko-
wych kościołów położonych na ob-
szarze naszej gminy, które są mate-
rialnym dziedzictwem kulturowym 
i często jedyną atrakcją architek-
toniczną na wsi. Budżet po zmia-
nach nie zawiera środków na ten 
cel, jak również na inne inwestycji, 
które choćby z nazwy nie odpowia-
dają burmistrzowi. Usunięte z nie-
go zostały inwestycje przebudowy 
ulicy Kościelnej, przebudowa ul. 
Jana Pawła II. Pominięto również 
w budżecie bardzo ważną dla bez-
pieczeństwa mieszkańców inwe-
stycje budowy ścieżki rowerowej z 
Warnkowa do Nowogardu. Powin-
na ona zostać zrealizowana jeszcze 
w bieżącym roku, ze względu na to, 
że dobiega końca budowa Nowo-
gardu. We wsi Warnkowo powsta-
je węzeł komunikacyjny, co skutko-
wało będzie dużym wzrostem na-
tężenia ruchu. Trasą tą do nowo-
gardzkich szkół poruszają się dzieci 
i młodzież. 

W budżecie nie ujęto także budo-
wy sieci wodociągu Dąbrowa-Bo-
chlin- Ptaszkowo. Jest to naszym 
zdaniem, najpilniejsza inwestycja, 
zapewniająca realizację najistot-
niejszej potrzeby jaką jest zaopa-
trzenie mieszkańców w wodę. 

Zaproponowane zmiany są rów-

nież często symboliczne i wprowa-
dzające zły klimat do współpracy 
z otoczeniem gminy – starostwem. 
Złośliwością należało by określić 
okrojenie 68 milionowego budże-
tu z 15 tys. zł dotacji na zakup in-
strumentów do szkoły muzycznej, 
finansowanej przez starostwo, do 
której jednak uczęszczają przecież 
dzieci z naszej gminy. W zamian, 
zabrane z tych wydatków środki, 
koalicja proponuje przeznaczyć na 
przebudowę drogi wewnętrznej do 
firm REM i Toyota. Naszym zda-
niem, są w gminie zdecydowanie 
ważniejsze potrzeby, których re-
alizacja mogłaby służyć znacznie 
większej ilości mieszkańców. 

Przedstawiony budżet po zmia-
nach jest rozdrobniony, nie zapew-
niający zrównoważonego rozwoju 
gminie, a wynikający z bieżących i 
koniunkturalnych obietnic wybor-
czych. 

Warto zaznaczyć, że przygotowa-
ny budżet jest porażką PSL – jako 
współkoalicyjnego partnera SLD. 
Ludowcy nie potrafili w nim zadbać 
o potrzeby mieszkańców wsi.  Nie 
spełnili żadnej z wyborczych obiet-
nic. 

notował Marcin Simiński

Antoni Bielida 
Przewodniczący Rady Miejskiej (SLD)

Chcę na początku sprostować, 
że to nie tylko SLD pracowało 
nad budżetem ale wszyscy radni. 
Każdy wnosił wkład do tego bu-
dżetu choćby przez merytoryczną 
dyskusje, wnoszenie swoich uwag. 
Wszyscy radni mają znaczący 
wpływ na budżet. Cieszy mnie to, 
że ten budżet został dzisiaj prze-
dyskutowany spokojnie, meryto-
rycznie. My też jako koalicja rzą-
dząca, chcemy żeby te potrzeby, 
które radni zgłaszali były zreali-
zowane. Ale mamy też określone 
środki. Nie da się wszystkiego zre-
alizować w tym budżecie. Przyję-
liśmy, że strategiczną sprawą jest 
budowa szpitala i kilka inwesty-
cji, które są najważniejsze.  Jeżeli 
zdecydowaliśmy się, że przyjmu-
jemy na siebie tak dużą inwesty-
cję jak szpital, to pozostałe będą 
realizowane w okrojonym zakre-
sie i wydłużonym czasie. Oczy-
wiście najwięcej problemów jest z 
komunikacją, począwszy od dróg 

a na kanalizacji,  i infrastrukturze 
kończąc. Będziemy to pomału re-
alizować. Na pewno mamy to na 
uwadze i znamy te potrzeby, któ-
re występują w gminie. Jesteśmy 
wyczuleni na to, co mieszkańcy 
mają do powiedzenia w tej spra-
wie. Oczekujemy na takie infor-
macje. Przyjęliśmy taką konwen-
cję, że chcemy inwestować w takie 
działania, które dotyczą jak naj-
większej liczby mieszkańców.  

Jestem zaskoczony trochę reto-
ryką dotyczącą budowy drogi do 
zakładu REM, ponieważ propozy-
cja budowy tej drogi jest przekła-
dana mniej więcej od 6 lat. Ja, w 
związku z tym, że jestem dyrekto-
rem tej firmy, nie chciałbym wy-
powiadać się zdecydowanie na ten 
temat. REM  wydał już na tę drogę 
ok. 800 tys. zł.  I oczywiście bur-
mistrz Czapla wystąpił do REM- 
u z wnioskiem o dofinansowanie i 
będziemy taki wniosek rozpatry-
wać. Muszę się skontaktować z p. 

Kozłowskim. Wypowiemy się w 
tej kwestii. W dyskusji na temat 
tej drogi  było więcej zabarwienia 
politycznego niż merytorycznego. 
Jest to droga na wjeździe. Obie fir-
my, które z niej korzystają wydały 
dużo pieniędzy na inwestycje. Nie 
przesądzam, że to jest najważniej-
sza inwestycja dla gminy. Jest to 
jeden z ważnych elementów na-
szej infrastruktury. Ze względu na 
to, że tyle lat była przekładana, w 
końcu musimy ją zrobić. 

Radni Wspólnego Nowogar-
du zdecydowali się nie popierać 
budżetu zaproponowanego przez 
burmistrza Roberta Czaplę. Uwa-
żamy, że budżet nie uwzględnia 
rzeczywistych potrzeb mieszkań-
ców. Koalicja, pomimo zapew-
nień burmistrza o chęci meryto-
rycznej dyskusji, nie była zainte-
resowana wspólną pracą nad bu-
dżetem. Wszystkie wnioski rad-
nych WN zostały odrzucone, a 
nasze pomysły dotyczące rozwią-

zań systemowych zostały zigno-
rowane. Mamy wrażenie, że część 
zaplanowanych w budżecie zadań 
jest zapisana nie po to by dbać o 
dobro mieszkańców tylko spłacać 
zobowiązania z kampanii wybor-
czej. 

W związku z tym głosowali-
śmy przeciwko przyjęciu budżetu 
w zaproponowanej przez burmi-
strza wersji.

Paśko opuścił 
Prawicę
Radny Rafał Paśko wystąpił z klubu radnych Prawica i wstąpił do klubu Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Zasilił tym samym koalicję SLD-PSL. 

R. Paśko po raz drugi zasiada w Radzie 
Miejskiej.  Pierwszy raz wszedł do rady z 
list Prawa i Sprawiedliwości w roku 2006. 
W ostatnich wyborach startował z listy 
Nowogardzkiego Forum Samorządowego. 

Wspólnie z Markiem Krzywanią (NFS), 
Marcinem Nieradką i Cezarym Marcinkow-
skim (PO) stworzył klub radnych Prawica. 
Przed sesją, która miała miejsce w środę, na 
jednej z komisji, poinformował szefa klubu 
M. Krzywanię o swojej rezygnacji.  

- Podjąłem decyzję o wstąpieniu do klubu 
radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, po-
nieważ na bazie doświadczenia z poprzedniej 
kadencji programowo bliżej mi do PSL niż do 
innych ugrupowań – komentował swoje odej-
ście redakcji DN, R. Paśko.  Jako radny uwa-
żam, że będąc w PSL mogę więcej zrobić dla 

dobra mieszkańców miasta i gminy Nowogard.
Radny R. Paśko jako przewodniczący Ca-

ritasu przy parafii WNMP, był powszechnie 
kojarzony ze środowiskami katolickimi.  

- Nie ubolewam nad tym w ogóle, choć z 
podwójną moralnością ciężko się pogodzić. 
Ostatnie decyzje radnego Paśki pokazują, że 
bliżej mu do jakiejkolwiek władzy niż idei, 
które zdawałoby się wyznaje. Nie zdziwi mnie 
jeśli w przyszłych wyborach znajdzie się na li-
stach SLD. W dodatku dziwi mnie poparcie 
dla budżetu, tego radnego który nie przezna-
cza ani złotówki na remont żadnego z gmin-
nych kościołów. Ciekawe, czy radny Paśko 
przypomni sobie o swoim elektoracie przed na-
stępnymi wyborami? - stwierdził radny Mar-
cin Nieradka.

Marcin Simiński

R. Paśko podczas Sesji nie potrafił ukryć swoich sympatii do kolegów z PSL. Na 
zdjęciu w rozmowie z radnym M. Laskowskim.
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. 
Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PARAFIA Pw. wNIEbOwZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; Dąbrowa: 12:30.  

Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PARAFIA Pw. Św. RAFAłA KALINOwSKIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   

Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PARAFIA Pw. Mb FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

VIII Niedziela Zwykła (Mt 6,24-34)

Dwom panom?
„Jezus powiedział: Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego 

będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzy-
mał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego po-
wiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i 
pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy wię-
cej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w po-
wietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebie-
ski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej 
trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzie-
nie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: 
nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które 
dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie 
tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: 
co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o 
to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego 
Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc 
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć 
ma dzień swojej biedy”. (Mt 6,24-34)

Chrystus przestrzega nas przed nadmiernym przywiązywaniem wagi do 
dóbr doczesnych, przed zaślepieniem, przed uznaniem, że całe moje życie 
do tego wymiaru się sprowadza. Czyż nie na dzisiejsze czasy są to przestrogi? 
Zobaczmy, jak wielu ludzi tak bardzo się „zagalopowało” w swej zaradności, 
że zapomnieli o wszystkim innym, że dla nich całe życie sprowadza się do 
zapewnienia sobie doczesnego dostatku i dobrobytu nawet kosztem innych, 
kosztem sprawiedliwości społecznej, kosztem zwykłej uczciwości. Niektórzy 
zapomnieli o tym, że obok nich żyją inni ludzie, że świat jest piękny i godny 
podziwu i zachwytu, o tych, którzy zaślepieni zostali tak bardzo „mamoną”, 
że nic innego poza nią już nie widzą, że nie liczy się dla nich własna rodzina, 
dzieci, przyjaźń, życie wieczne, nic poza pieniądzem i własną przyjemnością.

Gdzieś kiedyś wyczytałem, że np. 260 najbogatszych ludzi świata ma na 
swoich kontach tyle, ile roczny dochód 3 miliardów najuboższych, a więc tej 
drugiej, biedniejszej połowy świata. Co oni z tą „mamoną” robią? Czyż to nie 
jest szokujące? Czyż to nie jest to, o czym mówi Chrystus?

Niedawno można było przeczytać taką informację: „Biedne dzieci w In-
diach, Chinach i Pakistanie szyją ręcznie piłki dla wielkich firm sportowych”. 
Te dzieci nie mają możliwości chodzenia do szkoły, nie mają zabawek, nie 
mają dzieciństwa, ale... ich niewolnicza praca „umila” życie milionom in-
nych, sportowych fanów nawet nieświadomych tej niesprawiedliwości. A 
jakby tego nie było dosyć, to według danych UNESCO na zapewnienie szko-
ły dla wszystkich biednych dzieci na świecie potrzeba rocznie 8 miliardów 
dolarów. Na przygotowanie na przykład stadionów do mistrzostw świata w 
piłce nożnej w Korei i Japonii wydano 9 miliardów dolarów. I znowu jedni 
nie mogą nawet marzyć o szkole, kiedy inni wydają krocie na przyjemności.

Ale czy trzeba aż tak daleko sięgać? Rozejrzyjmy się wokół nas, na nasze 
społeczeństwo, na nasze układy i nasze życie. Ileż w nim niesprawiedliwości, 
ileż zaślepienia mamoną, ileż egoizmu i bezduszności...

„Mamona” zaślepiła świat całkowicie i Chrystus przed tym właśnie prze-
strzega, ale i przed uspokajaniem swojego sumienia: „Ja przecież muszę dbać 
o siebie i swoich najbliższych. Nie nakarmię wszystkich głodnych i wszyst-
kim potrzebującym nie pomogę. Muszę zapewnić najpierw sobie i swoim 
dzieciom „godziwe warunki życia”, a później będę mógł myśleć o innych”... 
Czyż to też nie jest zaślepienie? Przypowieść o bogaczu i Łazarzu narzuca się 
sama... A słowa Jezusa: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych...” pozostają nadal aktualne.

Panie nie pozwól, aby mamona zasłoniła mi świat i drugiego człowie-
ka... Nie pozwól, abym zapomniał o Twoim Królestwie...

Ks. Tomasz Tylutki

W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy 
PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami 
Chrystusa i naszej wiary. Są jeszcze wolne miejsca.

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd au-
tokarem na lotnisko w Łodzi; bilet lotniczy Łódź – 
Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym autoka-
rem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w poko-
jach dwu- i trzyosobowych, w hotelach 3 gwiazdko-

wych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki 
dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstę-
pów do zwiedzanych obiektów, opieka polskojęzycz-
na przewodnika podczas zwiedzania, ubezpieczenie. 
Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza 
Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie (tel: 604339286; GG: 240 40 46; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…

Milion uczestników Światowego 
Dnia Młodzieży w Madrycie?

Bp Josef Clemens, sekretarz Papieskiej Rady ds. 
Świeckich, szacuje, że na Światowe Dni Młodzieży 
przybędzie do Madrytu w dniach 16-21 sierpnia br. 
milion uczestników. Na rozpoczęciu tego wydarze-
nia spodziewanych jest 600 tysięcy osób, a w Mszy 
św., którą na zakończenie ŚDM odprawi papież Be-
nedykt XVI, według dotychczasowych szacunków 
może być nawet milion.

Pochodzący z niemieckiego Paderborn hierarcha, 
były sekretarz kardynała Josepha Ratzingera w Kon-
gregacji Nauki Wiary, jest odpowiedzialny za organi-
zację Światowych Dni Młodzieży z ramienia Stolicy 
Apostolskiej.

Przygotowania do ŚDM są już w pełnym toku, po-
informował watykański organizator. Wyraził prze-
konanie, że wielkie wrażenie na młodzieży z całego 
świata zrobią „głębokie korzenie” wiary w Hiszpanii. 
Kościół tego kraju przygotowuje niektóre własne ak-
centy programu, na przykład tematykę Drogi Krzy-
żowej, bardzo żywą w tym kraju. W Madrycie zosta-
ną zaprezentowane grupy figuralne przedstawiające 
sceny Drogi Krzyżowej sprowadzone z różnych stron 

Hiszpanii. Porównując Madryt z poprzednimi ŚDM 
w Sydney w 2008 roku bp Clemens zwrócił uwagę, 
że tu Kościół katolicki jest bardziej obecny. W orga-
nizację włączyło się wiele parafii, a także należące do 
Kościoła szkoły i ośrodki socjalne. To ułatwia możli-
wość noclegów i wyżywienia dla uczestników.

Koszt tzw. „pakietów” (obejmujących m.in. nocle-
gi i wyżywienie) dla uczestników ŚDM będzie zróż-
nicowany i zależny od zdolności finansowej kraju, z 
którego pochodzi młodzież. „Udzielamy też pomocy 
z funduszu solidarności, pochodzącego ze składek 
(w wysokości 10 euro od osoby), wniesionych przez 
młodych ludzi z krajów silniejszych ekonomicznie”- 
poinformował bp Clemens. Watykański hierarcha 
zwrócił też uwagę, że mimo kryzysu gospodarcze-
go oraz ograniczonych możliwości finansowych, Ko-
ściół Hiszpanii aktywnie uczestniczy w przygotowa-
niach do tego wielkiego wydarzenia. „Wszelkie in-
formacje dotyczące tego wydarzenia znajdują się na 
internetowej stronie www.madryt2011.pl.

Zapraszamy na Światowe Dni  
Młodych do Madrytu w sierpniu

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Będzie składał się z dwóch eta-
pów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w 
dniach 15-21.08.2011 (po drodze Frankfurt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd au-
tokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy do 
końca lutego 2011. Informacje w punkcie przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w po-
niedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl

Ruszyła strona internetowa  
radiokatolickie.pl

Dziś oficjalnie ruszyła strona internetowa www.radiokatolickie.pl. Jest ona owocem współpracy nie-
zależnych stacji katolickich w Polsce. Na razie na stronie prezentowanych jest 8 stacji, ale jego twórcy mają 
nadzieję, że docelowo będzie ich więcej. - Celem powstania tej strony jest informowanie o bieżących wyda-
rzeniach lokalnych, które dzieją się w naszych regionach, a także o inicjatywach kościelnych, o których chce-
my, aby dowiedzieli się inni. Chcemy też pokazać, że pomimo tego, że jesteśmy różni, indywidualni i nieza-
leżni, potrafimy ze sobą współpracować - mówią pomysłodawcy. Autorem pomysłu jest ks. Sławomir Kapi-
tan, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie oraz portalu Podlasie24.pl.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Porozmawiajmy o naszych sprawach - pod takim tytułem zachęcamy Państwa do dzielenia się refleksjami na istotne dla naszej społeczności te-
maty. Kilka numerów wcześniej zamieściliśmy refleksje dotyczące wychowania autorstwa Zygmunta Helanda, dzisiaj proponujemy 1 odcinek 
rozważań o kulturze szeroko rozumianej P. Andrzeja Frydryka byłego wieloletniego dyrektora NDK. 

Czy w Nowogardzie istnieje  
i czy jest potrzebna tzw. „elita”

Motto przekorne  „Myślę, więc  myślę, że jestem…” Henryk Jagodziński

Na pierwszy człon tak retorycz-
nie i nieco prowokacyjnie posta-
wionego pytania, z ubolewaniem, 
ale jednak zdecydowanie odpo-
wiadam negatywnie na drugi od-
wrotnie, zastrzegając, że jest to 
mój czysto subiektywny punkt wi-
dzenia. Dlaczego? W naszym mia-
steczku (skąd inąd miłym i sym-
patycznym) zamiast prawdziwej 
elity w całym słowa tego znacze-
niu, istnieją jedynie hermetyczne 
grupy zawodowe (lekarze, nauczy-
ciele, urzędnicy, przedsiębiorcy, 
służby mundurowe itp.), które eg-
zystują na zasadzie – „razem, ale 
osobno”. Choć Nowogard nie jest 
miastem z krainy Utopii Tomasza 
More’a, żadną oazą szczęśliwości, 
gdzie wszyscy ze wszystkimi żyją 
w idealnej harmonii, mieszkam w 
nim i funkcjonują od 40 lat. Raz 
lepiej, raz gorzej, przeważnie to 
drugie, ale jeszcze nie rezygnu-

ję i nie  składam broni. Na skutek 
różnych wydarzeń historycznych i 
zaszłości skupiły się tu, niczym w 
mrowisku, różnego typu słabostki 
i przywary w ludziach, a ułomno-
ści i defekty w architekturze mia-
sta. Napływ częstokroć przypad-
kowych, zróżnicowanych intelek-
tualnie tudzież ideologicznie przy-
byszów z Polski centralnej i kre-
sów po 1945 r. spowodował, że na 
tych ziemiach (niby odzyskanych) 
powstał kulturowy tygiel, wyjątko-
we panoptikum, gdzie zaczęła się 
powoli krystalizować specyficzna 
lokalna społeczność o wspólnych 
celach. I z wolna, z wolna utoż-
samiała się ona z nowym miej-
scem zamieszkania, które z cza-
sem urosło do miana „małej albo 
drugiej ojczyzny”. Dlaczego przez 
ponad pół wieku nie zdążyła się 
tu ukształtować choćby niewielka 
par excellence elita na wzór miast 
i miasteczek Zachodniej Europy? 
Czyżby zabrakło ludzi  światłych 
i twórczych? Chyba nie. Jedna z 
przyczyn – kto wie, czy nie naj-
ważniejsze – to dominacja okre-
ślonej elity partyjnej na wszyst-
kich szczeblach władzy, związanej 
z odesłanym do lamusa systemem, 
a stanowiącej dowód na to, że 
światło niekoniecznie musi padać 
z góry. Rządzący byli zazwyczaj 
jeszcze bardziej ciemni niż rządze-

ni. Zainteresowanych tamtym nie-
bywałym czasem, odsyłam do fra-
pującej książki Leopolda Tyrman-
da „Dziennik 1954”.

Kierując Powiatowym, a póź-
niej Nowogardzkim Domem Kul-
tury w okresie „przerwanej deka-
dy” E. Gierka (dobre czasy kultu-
ry polskiej), usiłowałem budować 
zalążki miejscowej elity poprzez 
sprawdzone formy: organizacji od 
podstaw Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego i otwartych spotkań ze 
znanymi osobistościami (górna 
półka) ówczesnego  świata kultury 
i sztuki, pomyślanych jako dialog 
przedstawicieli elity krajowej śro-
dowisk twórczych z ludźmi stąd. 
Gościliśmy m. In. Ireną Dziedzic, 
Andrzeja Dąbrowskiego, Jacka Fe-
dorowicza, Kalinę Jędrusik, Maję 
Komorowską, Jonasza Koftę, Ro-
mana Kłosowskiego, Janka Pie-
trzaka, Wojciecha Pszoniaka, Łu-
cję Prus, Bronisława Pawlika, Ma-
rylę Rodowicz, Sławę Przybylską, 
Wojciecha Siemiona, Mieczysława 
Pawlikowskiego (niezapomniany 
Zagłoba z „Pana Wołodyjowskie-
go”), Krysię Sienkiewicz, Mietka 
Święcickiego (barda z „Piwnicy 
pod Baranami”), Maćka Zemba-
tego, wrocławską „Elitę” (w do-
borowym składzie: Tadeusz Droz-
da, Jan Kaczmarek, Leszek Nie-
dzielski, Jerzy Skoczylas, Stanisław 

Szulc i Włodek Plaskota, kier. muz 
i kompozytor, dziś już po drugiej 
stronie), a także niepokorny ka-
baret „Salon Niezależnych (Jacek 
Kleyff, Michał Tarkowski, Janusz 
Weiss), który miał przechlapane u 
decydentów z samej góry. 

Kto ich jeszcze pamięta? Z po-
czątku wszystko szło w dobrym 
kierunku. Zabrakło mi wsparcia 
i życzliwości tamtych władz po-
litycznych, może konsekwencji i 
determinacji. A może jednego i 
drugiego. Trudno po wielu latach 
o jednoznaczną ocenę. Zabra-
kło też po moim odejściu konty-
nuatora wspomnianych spotkań, 
które najczęściej odbywały się w 
przytulnej kawiarni (dziś Snack 
bar), w kameralnym gronie i nie-
powtarzalnym klimacie. Nie ża-
łuję niczego, bo zawsze warto jest 
robić nawet rzeczy małe, ale z my-
ślą o ludziach i dla ludzi. Przeszło, 
minęło i już nigdy nie wrócą tam-
te szalone lata. A jednak żal… 

W naszych bardziej liberalnych 
i demokratycznych czasach, w 
dziwnej mrocznej krainie Mrocz-
ków elity wyznaczają tzw. poczyt-
ne i kolorowe czasopisma, typu 
„Życie na Gorąco”, „Twój styl”, lub 
„Przyjaciółka”, bo jedną z cech 
wyróżniających elitę jest to, że 
wywołuje ona gorące zaintereso-
wania tych, którzy do niej nie na-

leżą. Nie chodzi tu wcale o korzy-
stanie z jakichkolwiek osiągnięć 
intelektualnych lub artystycznych 
tej elity, lecz przede wszystkim o 
jej życie prywatne: w co się ubie-
ra, co lubi jeść, z kim spać i dla-
czego. Okazuje się przy tym, iż w 
tych dziedzinach jest ona zupeł-
nie taka sama jak my: ubiera się, 
odżywia i śpi dokładnie tak samo. 
Pozostaje przy tym zasadnicze py-
tanie: czym ona się wyróżnia? Czy 
w ogóle istnieje? A może jest to 
po prostu mistyfikacja stworzona 
przez złośliwych dziennikarzy? 

Ojciec Józef Bocheński (logik i 
filozof, dominikanin; prof. W la-
tach 1964-66 rektor Uniwersytetu 
we Fryburgu (Szwajcaria); zwo-
lennik filozofii analitycznej; autor 
książek „Ku filozoficznemu my-
śleniu”, „Sto zabobonów”, „Pod-
ręcznik mądrości tego świata”) 
określa elitę jako „ogół najwybit-
niejszych ludzi w danym społe-
czeństwie (…) pod względem 
charakteru, wiedzy, inteligencji, 
zdolności twórczych itd.” Szko-
da, że wspaniały filozof zakończył 
tę listę skrótem „itd.”, chociaż już 
podane przez niego kryteria dość 
dokładnie określają zbiór nieprze-
mijających wartości, jakie społe-
czeństwo powinno uważać za eli-
tarne.

M. Andrzej Frydryk

10 lat temu                 pisał:

„Burmistrz przegrał pół litra, mieszkańcy szpital” – Po gorączkowym okresie związanym z restruktu-
ryzacją szpitala powiatowego, która dotknęła najbardziej szpital w Nowogardzie, przyszedł czas na analizę 
zaistniałej sytuacji. Decyzja rady powiatu, o ograniczeniu działalności nowogardzkiego szpitala, jest następ-
stwem nieszczęścia, jakie dotyka od dłuższego czasu Nowogard. Tym nieszczęściem jest ciągły brak prawdzi-
wego, dobrego gospodarza w naszym mieście. 

”Wytańczyli Puchar Burmistrza” – w piątek 16 Lutego W Nowogardzkim Domu Kultury odbył się Tur-
niej Poloneza Studniówkowego o Puchar Burmistrza miasta Nowogard. W turnieju wzięło udział 7 klas z 4 
szkół – I i II LO w Nowogardzie, Zespół Szkół zawodowych w Goleniowie oraz I LO w Goleniowie. 

„Adam Małysz – król skoczni” – Adam Małysz w ciągu niespełna dwóch miesięcy stał się (bez przesa-
dy) bohaterem narodowym. Oczywiście całkiem zasłużenie. Ciąg zwycięstw na wielu skoczniach świata od 
Austrii, Czech poprzez Stany, aż do Japonii przysporzył mu wielu kibiców nie tylko w Polsce. Małysz swoim 
spokojem i zdecydowanymi zwycięstwami dosłownie sparaliżował rywali. 

„O Reformie służby zdrowia” z lekarzem Wojciechem Włodarczykiem - Sytuacja w poprzedniej służ-
bie zdrowia była już krańcowo napięta. Nie można było ciągnąc dalej takiego systemu, nie dawało to żad-
nego efektu. My wiemy, jakim dysponujemy środkami w roku bieżącym, ale nie mamy pojęcia, co będzie w 
roku 2002. Reforma służby zdrowia była z całą pewnością potrzebna, realizacja jej musi być modyfikowana.

przypomniał Jarosław Bzowy

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego 
w Nowogardzie zaprasza 1 marca br. (wtorek)  

o godz. 16.30 na „Koncert życzeń” – integracyjne 
spotkanie dla seniorów polegające  

na wyszukiwaniu i wspólnym wysłuchaniu 
ulubionych piosenek w serwisie YouTube. 

Spotkanie organizujemy w ramach programu 
„Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011”.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Uwaga wędkarze 

Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 
6.03 2011 zawody wędkarskie spławikowe o „Mi-
strzostwo Koła” w Kamieniu Pomorskim. Wyjazd 
o godz.06:30 z ul. 5 Marca. Startowe 10 zł. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 03.03 .2011 
Zarząd
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka REKLAMA
NOwE MODUłY 47x33 mm
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         Gaspertin
           50 kaps. + 25 gratis

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

12,50 zł

14,50 zł

25,80 zł
28,00 zł

9,80 zł

5,90 zł

19,95 zł
18,40 zł

Septolete plus

Plaster rozgrzewający

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil  
complex

+ hepatil na 
trawienie gratis

         DIH

Naproxen 
Plus

14,60 zł

2,50 zł

10,80 zł

1,90 zł

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

5,60 zł
6,50 zł

niewydolność 
krążenia 

żylnego

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077pn. - pt 10. - 18
sob. 10 - 14

ul. Boh. Warszawy 2
NOWOGARD

Now
a 

lokalizacja

Rozpoczęcie kursu kat. B - 28 lutego 2011 g. 16.00

Elżbiecie i Markowi Gradzik 
z okazji 40 rocznicy ślubu oraz imienin 

najserdeczniejsze życzenia 
składają Tereska z Frankiem 

ŻYCZENIA

System sowiecki na długie dzie-
sięciolecia wyeliminował z obie-
gu rosyjskie powieści sensacyj-
ne – historie o czekistach i szpie-
gach nie zrobiły większej kariery 
i dopiero w latach 90. zaczął się 
renesans tych powieści. Pisarzy 
„kryminalistów” jest dziś w Ro-
sji wielu, jedną z gwiazd pierw-
szej kategorii jest Aleksandra Ma-
rinina, absolwentka konserwa-
torium i wydziału prawa, doktor 
nauk prawnych, podpułkownik 

moskiewskiej milicji (po wydaniu 
kilku kryminałów zrezygnowała z 
etatu w milicji i poświeciła się ka-
rierze literackiej). Na pytanie dla-
czego zaczęła pisać książki, odpo-
wiedziała:

„20 lat temu na zlecenie mini-
sterstwa napisałam rozprawę na-
ukową. Potem w ministerialnym 
wydawnictwie zobaczyłam tekst 
tej pracy, podpisany nazwiskiem 
jednego z wiceministrów. Bardzo 
mnie to zabolało, poczułam się 
oszukana. Wiedziałam jednak, że 
nie mogę się awanturować, bo na-
tychmiast wylecę z pracy. Bardzo 
mnie wtedy wspierali koledzy. W 
celach terapeutycznych napisałam 
wtedy „Kolację z zabójcą”. Spodo-
bała się. Koledzy namawiali mnie  
na dalsze pisanie, prosili bym nie 
zmarnowała talentu. Napisałam 
więc następną. Znowu pochwalili. 
I tak piszę do dzisiaj”.

Aleksandra Marinina osiągnęła 
w krótkim czasie zawrotny sukces 
pisarski. Do dziś jej książki prze-
tłumaczono na kilkanaście języ-
ków i wydano ogółem w ponad 
trzydzieści pięciu milionach eg-
zemplarzy.

W 1992 roku ukazała się jej 
pierwsza powieść z kryminalne-
go cyklu, którego bohaterką jest 
major milicji Anastazja Kamień-
ska. Obecnie cykl składa się już 
z 26 książek. Ogniwem łączącym 
wszystkie części jest główna boha-
terka, major Kamieńska, trzydzie-
stokilkuletnia kobieta o anielskiej 
urodzie, bardzo zdolny analityk 

- oraz osoby z nią współpracują-
ce np. pułkownik Gordijew, kole-
ga Korotkow, Docenko. Tłem po-
wieści jest Moskwa lat 90. i jej sza-
ra rzeczywistość – ubogie wypo-
sażenie organów ścigania (na do-
stęp do komputera trzeba czekać 
w kolejce po kilka godzin), oszu-
stwa, zdrada wśród stróżów pra-
wa i potęga wszechmocnej mafii.

Na początek zachęcam do prze-
czytania „Męskich gier” i „ Ukra-
dzionego snu”. Ksiązki czyta się 
bardzo szybko, nie przeraża obję-
tość (około 500 stron), ba – wręcz 
przeciwnie, trudno się oderwać 
od lektury. Zapewniam, że prze-
czytanie dobrego kryminału bę-
dzie doskonałym relaksem na 
problemy dnia codziennego.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

Nowa pozycja wydawnicza

„Szpital Nowogardzki... 
wczoraj, dziś, jutro...”

Ukazała się w tych dniach  
książka „Szpital nowogardzki...
wczoraj, dziś, jutro...” autorstwa 
pana Andrzeja Mariana Frydryka. 
Jest to wydana nakładem dyrekcji 
szpitala z inicjatywy dyr. K. Lem-
basa ciekawie napisana historia 
nowogardzkiej placówki przygo-
towana w związku z X rocznicą jej  
powstania. Książka będzie dystry-
buowana przez dyrekcję szpitala 
i jest wykonana włącznie z dru-
kiem i oprawą  lokalnymi siłami 
edytorskimi. Po historii parafii 
WNMP - autorstwa Jana Kopy-
cińskiego i  książce „ VII wieków 
Nowogardu” tego samego autora, 
albumie „Przeszłość rodzi przy-
szłość” jest to w ostatnich latach 
kolejna, pełnonakładowa pozycja  

wzbogacająca dorobek lokalnych 
autorów i wydawców dokumentu-
jący dzieje tej ziemi i losy żyjących 
tu ludzi .  Do tego dorobku należy 
też zaliczyć prace pana Franciszka 

Karolewskiego, ale jego opraco-
wania ukazały się w pojedynczych 
egzemplarzach.          

redakcja
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Zajęcia pozalekcyjne w SOSw w Nowogardzie

WENI 2 SPG - ciąg dalszy

Warsztaty informatyczno - fotograficzne z elementami wiedzy 
chemicznej i fizycznej. Warsztaty prowadzone są raz w tygodniu, 2 go-
dziny. W spotkaniu bierze udział jeden prowadzący Magdalena Żywic-
ka oraz 9 uczniów.

Cele projektu:
- aktywizacja młodzieży w procesie nauczania przedmiotów z bloku 

matematyczno - przyrodniczego (chemia, fizyka) oraz informatyka i 
popularyzacja tej nauki w środowisku, 

- podwyższenie ocen z przedmiotów: chemia, fizyka oraz informa-
tyka, 

- rozwój kompetencji kluczowych w zakresie form spędzania wolne-
go czasu. 

Zadania projektowe:
• wykorzystanie technologii komputerowych w życiu codziennym 

oraz w procesie kształcenia i wykonywania pracy, 
• zastosowanie komputera do obróbki zdjęć, 
• nauka posługiwania się sprzętem fotograficznym, 
• projektowanie i wykonywanie ciekawych doświadczeń chemicz-

nych, 
• wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem przyrządów fizycznych.
• Na warsztatach zrealizowane zostały 3 etapy, m.in.
•  Podstawy obsługi sprzętu komputerowego, 
•  Obsługa programu do obróbki zdjęć, 
•  Wyjście do zakładu fotograficznego,
•  Podstawy obsługi programów multimedialnych z chemii i fizyki.
• Obecnie na warsztatach realizowany jest IV -  V etap obejmujący:
• Wykorzystanie komputerów i aparatów fotograficznych,
• Obsługa programu do obróbki zdjęć,
• Tworzenie prezentacji multimedialnych,
• Przygotowanie doświadczeń chemicznych,
• Opracowanie pomiarów fizycznych.

wieści ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie

Warsztaty „Z ekologią na ty” 
W dniach 14-18 lutego 2011 r. 

Grupa Nieformalna Wsi Strzele-
wo, w której skład wchodzą trzy 
strzelewskie Joanny- Majchrzak, 
Stefańska i Bednarek, w ramach 
partnerstwa ze Stowarzyszeniem 
Szanse Bezdroży Gmin Powia-
tu Goleniowskiego zorganizowa-
ła warsztaty ekologiczne dla gru-
py 20 osób. Warsztaty „Z ekologią 
na ty” zostały przeprowadzone 
przez p. Ewę Rapę w naszej szkole. 
Uczestnikami były dzieci i mło-
dzież mieszkająca w Strzelewie i 
okolicznych wsiach popegeerow-
skich. Celem zajęć było pokaza-
nie możliwości wykorzystywania 
wiedzy ekologicznej w prakty-
ce. Nauka poprzez zabawę, prze-
prowadzanie doświadczeń, wy-
korzystanie techniki komputero-
wej i plastycznej miały służyć in-
tegracji i nauczyć współdziałania 
w grupie. W ramach warsztatów 
przeprowadzono zajęcia kompu-
terowe, fotograficzne, plastyczne 
i ruchowe. Uwieńczeniem trwają-

cych 5 dni zajęć była, wykonana z 
surowców wtórnych, mapa Strze-
lewa.

Podczas trwania zajęć uczestni-
cy poszerzyli swoją wiedzę przy-
rodniczą, wyostrzyli swoje zmy-
sły na otaczające piękno przyro-
dy, nauczyli się wykorzystywać 
surowce wtórne, rozwinęli zainte-

resowania w dziedzinie fotografii, 
wzrósł ich poziom odpowiedzial-
ności za stan środowiska, w któ-
rym żyją.

Dzieci pracowały rzetelnie i do-
kładnie. Wykazały się pomysło-
wością i kreatywnością, świet-
nie radziły sobie nie tylko pod-
czas pracy indywidualnej, ale też 
w pracach zespołów. Warsztaty 
były dla nich nie tylko formą spę-
dzania wolnego czasu, ale też do-
skonałą zabawą. Uczestników nie 
zniechęciła nawet mroźna aura. 
Pomino mrozuy licznie uczestni-
czyli w zajęciach.

Warsztaty „Z ekologią na ty” 
okazały się dobrym sposobem na 
spędzenie ferii. Była to pierwsza 
impreza organizowana przez gru-
pę. My już czekamy na kolejne J.

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 

Gmin Powiatu Goleniowskiego

wYJAZD NA bADANIA 
MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU NOwOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 

5.03.2011r. organizuje bezpłatny wyjazd na badania mammograficzne 
dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical  Care CR i DO Szczecin 
Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny 

program “Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie Będą 
mogły zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia. Czynna będzie również 
Prywatna Poradnia Endokrynologiczna, panie z problemami  endo-
krynnymi i nie tylko będą mogły skorzystać z wizyty prywatnej (kon-
sultacja +USG  45zł). 

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u 
Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 5 zł. 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Prezes Fundacji „Zdrowie”

Lidia Bogus
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Koszykówka po nowogardzku
O koszykówce w naszym mieście mówi się niewiele. Okazuje się jednak, że w Nowogardzie jest zespół, 

który z powodzeniem walczy o czołowe lokaty w województwie.

Oldboje walczą o Puchar burmistrza
W sobotę 26 lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bohaterów Warszawy) o 

godz. 10.00 rozpocznie się Turniej Piłkarski Oldbojów o Puchar Burmistrza Nowogardu. Udział w 
zawodach potwierdziły zespoły z Łobza, Ińska, Reska i Golczewa.

Organizatorzy serdecznie zapraszają kibiców.
Budowlani Nowogard

„bosman” w wilnie
W środę 16-go lutego o godz:20:00 17- osobowa ekipa członków klu-

bu sportowego

„BOSMAN  Nowogard” udała się 
na Międzynarodowy Halowy Turniej 
piłki nożnej weteranów(ukończone 
50 lat) do Wilna.

Po męczącej 17-godzinnej jeź-
dzie dotarliśmy w umówione miej-
sce w Wilnie gdzie czekał na nas ko-
lega Jurek Paszkowski (Jura) jeden 
z czołowych sędziów piłkarskich na 
Litwie. Wspólnie z nim pojechali-
śmy na wieżę telewizyjną (taka sama 
jak w Berlinie).Obracająca się wieża 
przy dobrej pogodzie, a my taką mie-
liśmy ukazała nam piękny widok na 
całe Wilno i okolice. Następnie po-
jechaliśmy do miasteczka Niemen-
czyn gdzie w Domu Kultury mieli-
śmy noclegi, a dyrektorem jest nasz 
przyjaciel Antoni Szostko.

O 19:00 rozegraliśmy sparing z 
miejscową drużyną, który miał na 
celu zgranie się naszej drużyny -  po 
meczu odbyło się spotkanie integra-
cyjne z naszymi znajomymi z Nie-
menczyna. W piątek od rana zwie-
dzaliśmy Wilno - pomimo 20-sto-
stopniowego mrozu udało nam się 
zwiedzić wszystko co mieliśmy za-
planowane - 

Ostrą Bramę, cmentarz na Rossie, 
górę Gedymina i wiele innych pięk-
nych zabytków. Zmarznięci ale zado-
woleni udaliśmy się na drugi nocleg.

W sobotę rano na hali w Wilnie 
rozpoczął się turniej, który otworzył 
Prezydent Wilna  w obecności Mini-
stra Sportu i wielu innych ważnych 
osobistości na Litwie.

Udział brało 14 drużyn podzie-
lonych na 4 grupy. My trafiliśmy 
na zespoły „PERNU -85” z Estonii, 
„DRAUGAS” Wilno oraz „VETE-
RANI”Kaliningrad z Rosji.

Graliśmy w grupie każdy z każ-
dym mecz trwał 30 minut.

Pomimo, że posiadaliśmy niezły 
zespół i we wszystkich spotkaniach 
cały czas atakowaliśmy to ponieśli-
śmy 3 porażki z Estończykami 4:1, z 
Litwinami 5:1 i z Rosjanami 2:0

Z naszej grupy do ćwierćfina-
łu awansowali  Litwini i Rosjanie. Z 
Polski oprócz nas grali jeszcze piłka-
rze z Olsztyna, Białegostoku, Wło-
dawy i Koszalina. Do ćwierćfinału 
awansował tylko Koszalin i to dzię-
ki protestowi  (ich przeciwnicy byli 
za młodzi). W ćwiercfinale  trafili na 
Litwinów przegrywając 9:0. Ta dru-
żyna litewska wygrała turniej poko-
nując Rosjan ze Smoleńska 4:3, trze-
cie miejsce zajęła drużyna litewska 
„ŻVELGAITIS” Żagare.  W turnie-
ju grali jeszcze Łotysze i Białorusini.

Po turnieju odbył się bankiet na 
którym wręczono puchary i medale .

Zaprosiliśmy na wielki turniej w 
czerwcu do Nowogardu 11 zespołów 
, z którymi

mieliśmy kontakt, my natomiast 
zostaliśmy zaproszeni na paździer-
nik przez piłkarzy z Druskininkai 
z Litwy. Zaprzyjaźniona drużyna 
z Nowej Wilejki zaprasza naszych 
trampkarzy (dziesięciolatkowie) na 
turniej w wakacje (ich drużyna jest 
w tej kategorii wiekowej od 4 lat mi-
strzem Litwy).Nawiązała z nami 
kontakt drużyna IV ligowa z Wilna , 
a ich Prezes jest jednocześnie Preze-
sem piłki nożnej plażowej  na Litwie 
i zaprosili  nas w lipcu na turniej pił-
ki plażowej. Kibiców zapraszamy na 
halowy turniej w szkole nr. 3 , dnia 5 
- go marca - przyjeżdżają piłkarze z 
miejscowości Primorsk z Rosji.

Andrzej Szafran

Zawodniczki Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Trójka No-
wogard występują w wojewódz-
kiej lidze koszykówki w kategorii 
kadetek. W rozgrywkach mogą 
uczestniczyć zawodniczki do lat 
16, czyli urodzone nie później 
niż w 1995 roku. Oprócz zespołu 
z Nowogardu w lidze uczestniczą 
jeszcze trzy inne drużyny: Kotwi-
ca 50 Kołobrzeg, Szesnastka Ko-
szalin i Herkules Białogard. Liga 
nie jest więc zbyt liczna, ale staw-
ka rozgrywek nie jest mała. Trzy 
najlepsze zespoły awansują bo-
wiem do rozgrywek międzywoje-
wódzkich z województwem wiel-
kopolskim, skąd cztery z sześciu 
drużyn dostaną się do ćwierćfina-
łów mistrzostw Polski. O tym, że 
szanse na to są spore, młode za-
wodniczki przekonały się już dwa 
lata temu, kiedy to występując 
jeszcze w młodszej kategorii wie-

kowej awansowały do półfinało-
wego turnieju mistrzostw kraju.

Po czterech spotkaniach koszy-
karki z Nowogardu plasują się na 
drugim miejscu w tabeli. dwu-
krotnie okazały się znacznie lep-
sze od Herkulesa Białogard, mi-
nimalnie wygrały na wyjeździe ze 
znajdującym się na pozycji lidera 
zespołem z Kołobrzegu, a prze-
grały jedynie w rozgrywanym w 
Nowogardzie meczu z Szesnastką 
Koszalin. Przed nimi jeszcze dwa 
pojedynki, ale już teraz mogą być 
pewne awansu do kolejnej rundy, 
gdzie zagrają z trzema najlepszy-
mi zespołami województwa wiel-
kopolskiego. Najbliższe dwa spo-
tkania będą jednak niezwykle 
ważne, klub z Nowogardu czekają 
bowiem mecze z zespołami, które 
prawdopodobnie również zagrają 
dalej. Jest to istotne, ponieważ w 
rozgrywkach międzywojewódz-

kich będą liczyły się już spotkania 
pomiędzy zainteresowanymi ze-
społami  z wcześniejszej fazy roz-
grywek. Wyjazdowy mecz w Ko-
szalinie rozegrany zostanie 5 mar-
ca, a kończące rozgrywki spotka-
nie z Kotwicą Kołobrzeg odbędzie 
się w Nowogardzie niespełna dwa 
tygodnie później.

Seniorskiego zespołu koszy-
karskiego w Nowogardzie nieste-
ty nie ma, ale młode zawodnicz-
ki pokazują, że są w stanie równo-
rzędnie rywalizować z drużynami 
z dużo większych miast. Koszalin 
i Kołobrzeg mają przecież kluby w 
męskiej ekstraklasie koszykówki, 
a więc i spore zaplecze. W tej kate-
gorii wiekowej tego jednak nie wi-
dać, a Nowogard potrafi nawiązać 
z nimi wyrównaną walkę, w której 
wcale nie jest skazany na porażkę.

Michał Pietrasik

Ferie w Kościuszkach
W ramach organizacji czasu wolnego w okresie Fe-

rii Zimowych w świetlicy środowiskowej w Kościusz-
kach zorganizowano spotkanie z policjantem 15 lu-
tego podczas którego omawiano bezpieczeństwo w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz Turniej Teni-
sa Stołowego w dniach 22 i 24 lutego 2011r. w którym 
uczestniczyła młodzież ,dzieci oraz dorośli z ościen-
nych miejscowości  i  Kościuszek. Turniej zorganizo-
wano w czterech kategoriach wiekowych. Przepiękne 
nagrody w postaci pucharów i medali ufundował pan 
Stanisław Osajda. Uroczyste wręczenie nagród odbę-
dzie się w sobotę 26 lutego  podczas ogniska i zabawy 
kończącej Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży.

Henryka Bogdanowicz
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻówKAKupon - 25.02

PRZESTROGA
„Nie było nas – był las!”? 

Rozważmy to przysłowie, 

Oby nie nadszedł czas, 

Gdy las przeżyje człowiek!

OPTYMISTA 
Rzekł raz optymista: 

„Rozchmurz czoło, 

Zacna połowico!

Mam już bat, tymi dniami 

Zostanę woźnicą.” 

„Ech, włóczęgo, opoju, 

Najgorszy z nicponi!

Na bat ci się przyda 

Skoro nie masz koni?!” 

„Głupiaś duszko, bo nie znasz 

Tajemnicy życia: 

Kto ma bat, ten konia 

Wnet znajdzie do bicia.” 

TECHNIKA 
Technika dziwnie zmienia świat: 

Koń znika, a zostaje bat. 

TURYSTYCZNA SZARAŃCZA 
Był piękny las. A liści… 

Zwiedzili go turyści. 

Zostawcie im trochę czasu, 

A śmietnisko zrobią z lasu. 

DIANA 
Diana lubiła bardzo łowy, 

Dziś by rozrywka ta jej zbrzydła, 

Bo smutny las zwierzyny płowiej, 

Gotują kłusownicy w sidłach.

MODLITwA 
„Boże, daj mi lub dla moich dziatek, 

Zapłacić od dochodu, – choć raz w 

życiu 

Milionowy podatek.” 

Rozwiązanie krzyżówki nr 18.02 – JAK 
ZIMA TO I MRÓZ – nadesłali: 

Grzegorz Grzelak z Jarchlina, Teresa Mły-
narska ze Słajsina, Regina Czarnowska z Oso-
wa, Iwona Kochelska z Błotna, Małgorza-
ta Wipplinger z Maszkowa, Maria Gortat z 
Czermnicy, Danuta Salamon ze Strzelewa oraz 
z Nowogardu: Halina Heinrich, Edward Sy-

can, Ewa Wróbel, Jacek Kaciupa, Stanisława 
Pokorska (także poprzednie), Zbigniew Dy-
mek, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barba-
ra Bartosik, Andrzej Leszczyński, Krystyna 
Zawidzka, Irena Przybyłek, Jadwiga Maknia, 
Marianna Mazurek, Anna Molka, Łucja Wi-
śniewska, Zdzisława Sosnowska, Ewa Skow-
rońska, Danuta Śmigiel, Halina Stefańska, Pe-

lagia Feliksiak, Jerzy Siedlecki, Maryla Piątek, 
Krystyna Wojtkiewicz,  

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Małgorzata Wipplinger z Maszkowa,
- Anna Molka z Nowogardu,
 - Marianna Mazurek z Nowogardu.

Gratulujemy!
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Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

SZYbY SAMOCHODOwE 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

ZwROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZiś

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 91 39 27 479

Nowogard, ul. 3 Maja 14  (budynek Banku Spółdzielczego I piętro)

Serdecznie dziękujemy 
Parafialnemu Zespołowi Caritas 

przy parafii Sikorki 
za zorganizowanie 12.02.2011 

wyjazdu na specjalistyczne badania do Szczecina 
z okazji Dnia Chorych. 

Uzyskaliśmy tam fachowa 
poradę wysokiej klasy specjalistów 

oraz miło spędziliśmy czas. Pani Asi i p. Irenie 
dziękujemy za troskliwą opiekę w czasie wyjazdu.

  Uczestnicy wyjazdu

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie  

przy ul. Poniatowskiego 7a; 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę  
zespołu garażowego – 128 szt. wraz

z zagospodarowaniem terenu 
(drogami, chodnikami i oświetleniem).

Inwestycją należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać  

w siedzibie Spółdzielni w kwocie 200,00 zł + VAT.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowsk-
iego 7a.

Wadium wymagane przy złożeniu ofert – 100.000,00 zł.
Termin składania ofert upływa dnia 07-03-2011 r. o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi 07-03-2011 r. o godz. 1130.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu 

lub zmiany terminu otwarcia ofert bez podania przyczyny.

Praca sezonowa  
w Niemczech 

dla kobiet w gastronomii 
(znajomość języka konieczna) 
dzwonić w godz. 9.00-12.00 

lub 14.00-18.00 od  pon. do pt. 
0049- 068 26 26 01

Ważne dla diabetyków
Od 01 marca 2011 nastąpiła zmiana terminów i godzin spotkań 

w Kole Nowogard.
Spotkania wszystkich członków i sympatyków Koła Diabetyków 

odbywać będą się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 
godziny 16.00.

W pozostałe poniedziałki miesiąca w  godz. od 15,00 do 17,00 
pełnią dyżury Członkowie Zarządu Koła Nowogard.

W pilnych sprawach proszę dzwonić pod podane niżej tel.:
Prezes          - Eugeniusz Tworek    - tel.: 500 553 190 
Vice Prezes - Maria Skowrońska    - tel.: 660 238 483 
Sekretarz     - Elżbieta Lubczyńska - tel.: 606  457 102

Konsultacje Diabetologiczne
Dnia  08 marca 2011 r. od godz. 14:30 w siedzibie Polskiego Sto-

warzyszenia Diabetyków Koła Nowogard (Nowogard ul. Wojska 
Polskiego 7, budynek laboratorium) dla członków PSD Koło No-
wogard odbędą się  konsultacje diabetologiczne. Zapisy zaintere-
sowanych osób odbywają się w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koła Nowogard, lub u Pani Elżbiety Lubczyńskiej te-
lefonicznie pod nr: 606 457 102.

 Prezes PSD Koła Nowogard

Ośrodek Wspierania Rodziny w Błotnie 
prowadzony przez Parafialny Zespół Caritas 

w Sikorkach 

serdecznie dziękuje 
Starostwu  Powiatowemu w Goleniowie, 

w szczególności panu wice staroście 
Tomaszowi Kulinicz 

za pomoc w wyposażeniu świetlicy ośrodka.
Przewodniczący PZC Dariusz Gębala
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

REGULARNA LINIA MI KRO bU SO wA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOwOGARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEwóZ OSób - RO MAN bIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłKU DO PIąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.
Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.
Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOGARD - GOLENIów - SZCZECIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZECIN - GOLENIów - NOwOGARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

MIESZKANIA w NOwOGARDZIE NA SPRZEDAŻ

                                                     KAwALERKI     nr oferty
Nowogard Ip, pow.23 m2,  cena 80 150 zł EX257151013 
Nowogard Ivp, pow.29 m2,  cena 96 150 zł EX486125742 
Okolica Nowogardu pow. 30m2  cena 49 000 zł   EX461899623
Nowogard IVp, pow.36 m2  cena 96 150 zł EX488283775
Nowogard Ip, pow.26 m2  cena 58 700 zł EX406049301

2 POKOJOwE
Nowogard Ip, pow. 52 m2  cena 155 500 zł EX488036698
Nowogard Vp, pow. 33 m2  cena 131 150zł EX257102527 
okolica Nowogardu parter, 39 m2,  cena   89 000 zł  EX486913164 
Nowogard Ip, 64 m2,  cena 169 150 zł EX466653479
Nowogard parter, 62 m2,  cena 168 500 zł  EX404750423 
Nowogard parter, 42 m2,  cena 125 800 EX338939242 
Nowogard IVp, 57 m2,  cena 175 000 zł  EX300204442 

3 POKOJOwE
Nowogard Ip, pow. 62 m2  cena 197 000 zł EX488043650
Nowogard IIp, pow. 60 m2  cena 197 000 zł EX487930714

 (bEZCZYNSZOwE)
Nowogard IIp, pow. 69 m2  cena 186 000 zł      EX407858429
okolica Nowogardu 64 m2,  cena 89 000 zł      EX257031001 
Nowogard IVp, 66 m2,  cena 170 000 zł       EX406473549 
Nowogard parter, 69 m2,  cena 195 000 zł     EX335342699 
Nowogard IVp, 69 m2,  cena 180 000 zł     EX252497034 
Nowogard IV p, 66 m2,  cena 156 000 zł     EX331627842 
Nowogard IIp, 57 m2,  cena 206 000 zł     EX408081106 
Nowogard II p, 67 m2,  cena 188 000 zł     EX332909317 
Nowogard IV p, 70 m2, cena 195 000 zł     EX303421011 
Nowogard II p, 66 m2,  cena 188 000 zł     EX309349280 
Nowogard trzypoziomowe, 100 m2,  cena 180 000 zł   EX257794449 
okolica II p, 68m2,  cena 145 000 zł     EX400438785 
Nowogard IIp, 61 m2,  cena 207 320 zł      EX409318367 

4 POKOJOwE
Nowogard III, pow. 78 m2  cena 228 100 zł EX487941837
Nowogard Ip, pow. 77 m2  cena 207 400 zł EX487939016
Nowogard I p, 76 m2,  cena 228 200 zł  EX487264489 
Nowogard II p, 79 m2,  cena 245 000 zł EX465511650 
Nowogard parter 68 m2,  cena 195 200 zł  EX404179123 
Nowogard II p, 77 m2,  cena 237 400 zł EX408172025 
Nowogard Ip, 67 m2,  cena 186 000 zł EX302531661 
Nowogard IV p, 68 m2,  cena 180 000 zł EX257791579 

Zapraszamy do naszego biura

NOwOGARD,
 UL. 3 MAJA 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI,
KREDYTY, WYCENA

UBEZPIECZENIA

MAGAZYN

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Kurki nioski 
odchowane powyżej  

7-miu tygodniu, pełen program 
szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32
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OGŁO SZE NIA DrOb NE
 NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickie-

go w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogar-
du 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym remon-
cie ze względu na osobę niepełnosprawną za-
mienię na parter lub I piętro. Może być mieszka-
nie do remontu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 
39 26 528; 667 926 528

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
- okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, J. 
Pawła II, tel. 605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m przy ulicy 5-go Marca 13 (cen-
trum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, 
cena 85 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 58 
m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remon-
cie, doskonała lokalizacja, spokojna okolica, 
sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem. Cena do uzgodnienia”  tel: 
604942164

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 607 083 
845

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/m2, tel. 
721 488 663

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościowe, 
Nowogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogardu. 
668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 608 367 664

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w No-
wogardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość 
Krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
Możliwość podziału działki na dwie mniejsze. 
Dojazd z obu stron. Kontakt 605 315 304.

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2; 
608 367 664

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum mia-
sta; 601 090 079

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na tar-
gowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 91 39 
21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, sprzedam,   cena 
185.400,- zł, tel. 91-3910010,  607607814

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów 
nad jeziorem w Nowogardzie, cena 60  000. Do 
uzgodnienia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na podda-
szu) w Centrum Nowogardu, niski czynsz, ogrze-
wanie własne- gazowe, zabudowa kuchenna w 
cenie, po remoncie. Tel. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży 
ogród, duża piwnica w Nowogardzie. Cena 
120 000; Tel. 91 39 26 497; 669 060 656

• Działka budowlana Wojcieszyn, 650 
m2 661 562 134

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe. Tel. 
509 608 794

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, dobra 
lokalizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwestycję 
lub działki budowlane 500 m pod Goleniowem. 
606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie 
(ul. Roosevelta); 602 527 141

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia; 793 731 981

• Nowogard. Zamienię bezczynszowe mieszka-
nie 67m2 z garażem i ogrodem na dom jed-
norodzinny do 150 m2 za dopłatą. 606  678 
728

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum Nowo-
gardu na IV piętrze. Cena 90 tys. Tel. 607 497 710.

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w bloku w 
Osowie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 zł + 
opłaty (prąd, gaz ) 601 162 545

• Sprzedam kawalerkę 28 m cena do uzgodnienia. 
Dzwonić po 16-stej Tel. 606 664 974; 668 509 795

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 60 ar. Wraz 
z częścią budynku mieszkalnego i gospodarcze-
go. Działka i budynki pod jednym nr. Bardzo łady 
teren i okolice dzwonić po 18-stej. 886 595 956; 
726 081 651

• Mieszkanie do wynajęcia na ul. Leśnej. 
605 402 134; 669 973 818

• Sprzedam działkę pod budowę 20 arów uzbro-
joną w Dobrej Nowogardzkiej. Dobra lokalizacja, 
507 546 157

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 m2 
przy ul. 15. Lutego (altanka + namiot), kont. Tel. 
697 612 805

• Sprzedam działkę pod budowę 0,5 ha w Ko-
ściuszkach, 721 121 336

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, pod-
wyższony standard; 604 441 609

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo han-
dlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bohaterów 
warszawy. Cena 1 495 000 zł biuro Nierucho-
mości Progres tel. 501 620 628

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze własnościo-
we 78 m2. Dzwonić po 17.00.  91 39 22 275

•   Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 na 
ul. Zamkowej własność wyodrębniona, akt 
notarialny. 600 626 244

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zamkowej Tel. 
508 948 888

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługo-
wa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie 
spożywczym "Czaruś" 508 105 332

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na parterze 
w Centrum na dwupokojowe w Centrum. 91 39 
26 734 

• Wynajmę mieszkanie- 40 m2 w szczecinie, ume-
blowane kontakt wieczorem 661 522 228

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie w centrum. 
661 969 006

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, 
Nowogard; 604 284 597

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własnościo-
we o pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. Cena 
125 000, Tel 513 153 646

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i cztero-
pokojowe. 508 309 980.

• Do sprzedania dwa mieszkania dwupoziomo-
we I- 73 m+35 m; II- 74 m+35m- Centrum mia-
sta bezczynszowe, 662 638 198; 694 053 131 

• Sprzedam nowy domek drewniany ogro-
dowy z dachem dwuspadowym. wymia-
ry 3mx4m=12m2. więcej informacji pod nr 
504 118 857 lub 501 418 957 po 15.00 Cena- 
5 500 PLN

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie (Centrum), 91 38 13 958; 604 702 817

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze lokatorskie na 
ul. Bankowej. 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy ul. 
Bankowej, 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, pod-
wyższony standard; 604 441 609

• Wynajmę pomieszczenia chłodnicze i magazy-
nowe. 694 484 480.

MOTORYZACJA
• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-

ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Continen-
tal Conti 3, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Nor-
way II, stan bdb, cena 850 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 12/2001, 

przeb. 132500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 die-
sel 110 KM, 2 właściciel,  serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin (faktury). Klimatyza-
cja, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. Ster przy kierownicy, welurowa tapi-
cerka,  nowe opony zimowe Goodyear UG 7+, 
zadbany. Cena 21500 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 1.9 CDTI (150 
KM) diesel, rok prod 08/2006, srebrny met., 
przeb. 140900 KM.  duży przegląd w ASO Opel 
przy 140.000: nowe: rozrząd, klocki hamulcowe, 
olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, mikro-
filtr, płyn hamulcowy, opony zimowe. Komplet-
na książka serwisowa. Cena 42500 zł do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 TDI, 
664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam Seat Ibiza poj. 900, rok prod. 1996, 
cena 900 zł, Tel. 602 348 926

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 ben-
zyna 1997 r. stan b. dobry, dobrze wyposażony, 
cena 6 000; 694 971 444

• Sprzedam bardzo tanio alufelgi + opony 
195/50R15. Tel. 512 669 630 

• Sprzedam Ford Fiesta biały rocznik 1994 , 
poj. 1.1, cena brutto 1  500 tel. 91 39 22  106; 
693 835 436

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. ta-
nio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam przyczepkę samochodową ładow-
ność 750 kg, wymiary 2,5mx1,6m wysokość 30. 
669 694 269

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 
20000 km po dużym przeglądzie w ASO, bogate 
wyposażenie, czarny metalik, cena do uzgodnie-
nia, tel. 695 888 970

• Sprzedam KIA Sephia GTX rok 1997, 1.5 ben-
zyna, stan dobry, cena 2600 do uzgodnienia. 
693 344 712

• Sprzedam Ford Mondeo rok 1999, 1,6 ben-
zyna 128 tys. przebieg, cena do uzgodnienia. 
507 943 891

• Sprzedam opony Continental letnie, 
R-15 195|50; 696 116 744

ROLNICTwO
• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej pa-
sieki- rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

• Sprzedam do ursusa C- 360 silnik przednią oś i 
zwolnice, Tel. 507 465 448

• sprzedam gorczycę 502 853 573

• sprzedam do Ursusa C-360 silnik, przednią oś i 
zwolnice. Tel 507 465 448

USłUGI
• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 

91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 

busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 373 143.
• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 

604 373 143.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa muzyczna 

wesel, zabaw i innych imprez okolicznościo-
wych. www.zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839.
• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – zabawy, 

wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkuren-
cyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 55 
33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465
• USłUGI INFORMATYCZNE– instalacja opro-

gramowania, naprawa komputerów, sie-
ci komputerowe (windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, 
szybko.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AwARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. 78 
88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, stro-
pów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135
• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 517 424 826
• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowa-

nie, malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i 
okien, tynki gipsowe, glazura, terakota, szybko 
tanio i solidnie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- 
ostrzenie noży, naprawa zamków drzwiowych 
itp. Kontakt: 697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i pPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 39 72 575

• MEBLE NA WYMIAR. Tanio i solidnie, Tel 
697 786 967

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; napra-
wa zawieszeń układów hamulcowych wymiany 
silników, ustawianie zbieżności, kasowanie błę-
dów. 667 819 934.

• Remonty, 608 847 784

• Centrum złomowania pojazdów mechanicz-
nych, 798 130 303

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 692 562 306
• wykonam prace remontowo-budowlane + 

więźby dachowe. 692 372 117
• Transport do 1,5 tony – 667 798 074

PRACA
• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-

goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Ferma Norek w Maszkowie zatrudni osoby do 
prac sezonowych. Możliwość stałego zatrud-
nienia. 601 520 540

• Ferma norek struga (ok. wierzchów) zatrudni 
do prac sezonowych. 662 234 004

• Przyjmę do pracy na budowę; 888 603 612

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy do-
mowej. 695 266 928

• Pilnie poszukuję pracy w zawodzie ogólnobu-
dowlaniec. 668 347 389

• Zatrudnię spawaczo - ślusarza do ogrodzeń. 
512 509 179 

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy 
doświadczenie roczny staż + 2letnie prakty-
ki,  505 065 748.

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, wpisowe 
0 zł, na starcie prezenty za 500 zł, 506 171 732; 
604 189 118

 INNE
• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, trans-

port. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.
• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIECE gazowe CO do mieszkania, domku, z 
Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO 
cena 1000 zł serwis na miejscu (montaż), 
dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i 
gwarancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszą-
cy małe gabaryty do łazienki, kuchni, cena 
250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący 
z wężownicą do podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam owczarki niemieckie 3-miesięczne- 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata, 
matka z rodowodem w tym długowłosa suczka, 
tel: 91 39 21 828

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i 
porąbane- 603 353 789

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy 
„Junkers” dwuletni w bardzo dobrym stanie oraz 
biurko; 519 375 032.

• Oflisy tartaczne na opał pocięte w klocki lub w 
całości do samodzielnego pocięcia. 514 740 538

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845
• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą do 

podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na gwa-
rancji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam rozwiertarki do tulei od 0,7 do 45; 
513 085 947

• Sprzedam konstrukcję namiotu 18x6 m. 91 39 
21 002.

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam prysznic z brodzikiem 90x90 nowy i 
wannę akrylową 140x70 tanio. 724 049 451

• Sprzedam sprzęt rehabilitacyjny, łóżko na pilota, 
materac i ssak na gwarancji. 91 39 21 604

• Sprzedam bażanty- 91 39 18 621

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 
697 610 223.

• Sprzedam drewno kominkowe extra 
600 335 184

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam  2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 
200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC P1500, 
CD J500T MC CRYPT – 2szt., kolumny HQ POWER 
500 VDSG12, mikrofon bezprzewodowy AZUSA 
101, scaners HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena 
kompletu 1750 zł do uzgodnienia. Stan bdb. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 50x150x600 
80 szt; 50x130x600- 50 szt; 50x100x600- 12 szt. 
Cena do uzgodnienia Tel. 607 926 085

• Sprzedam grzejniki żeliwne, nowe. 55 żelazu, 
wysokość 60 cm. 510 155 704

• Sprzedam Yorki psa i suczkę- 509 385 669

• Sprzedam namiot ogrodowy 3x6 m z folią. 91 
39 22 644

• sprzedam topolę 502 853 573

• Sprzedam używany odkurzacz do pracy na 
sucho i mokro z funkcją prania wykładzin 
marki NUMATIC. Z pełnym wyposażeniem. 
Atrakcyjna cena; 508 309 107

• Sprzedam betoniarkę 150l, Tel. 507 465 448

• Poszukuję świadków (2 kobiety), którzy wi-
dzieli potrącenie pieszej przez samochód na 
pasach w dniu 9.11.2010 r. ok. godz. 18.30 
(po mszy w kościele wNMP) w Nowogardzie 
przy ul. Kościelnej. Świadków proszę o kon-
takt pod nr Tel. 91 39 26 658
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SKóROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

10.00 - 16.00

28 lutego 2011 r. g. 16.30

Szybki kurs
w Ferie Zimowe

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"
Wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

ZOSTAw 1% PODATKU w NOwOGARDZIE
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację  
programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

KRS 0000207800

REKLAMA

Kącik Kolekcjonera
Narodowy Bank Polski oraz 

Mennica Państwowa wyemitowa-
ła kolejne monety z serii „Zwie-
rzęta Świata”. W Polsce i na Świe-
cie monety o tematyce flora i fau-
na oraz sport są najbardziej in-
teresującą pozycją wśród numi-
zmatyków i kolekcjonerów. Ko-
lejna pozycja w tym roku to mo-
neta – BORSUK – (Meles meles) , 
znany  także jako jaźwiec. Borsuk 
występuje prawie w całej  Eurazji, 
Jordanii. Syrii i w Iranie. Borsuki 
żyją w większości w Europie Za-
chodniej, a w Polsce w większych 
grupach w Puszczy Białowieskiej. 
Żyją one przeciętnie oko dwóch 
lat, ale bywają okazy o dłuższym 
żywocie. Żyją w grupach rodzin-
nych od 3 do 6 osobników. Są jed-
nym z większych drapieżników ła-
sicowatych. Żyje na terenach po-
lno-leśnych, pożywienie jego to: 
dżdżownice, płazy, owoce, zboża 
i drobne gryzonie. Osiągają wagę 
ciała nawet do 10 kg. Na początku 
wiosny liczebność ich waha się w 
granicach ok. 70-80 tyś sztuk, aby 

latem zwiększyć się o 20-30%. Sa-
dło i skóry borsuka są cenne, lecz 
powinniśmy je chronić, bo stano-
wią ozdobę pól i lasów w Polsce i 
Europie. 

Koło Numizmatyczne w Nowo-
gardzie 

Apelujemy do naszych człon-
ków i sympatyków koła i klu-
bu kolekcjonera o gromadzenie 
kolejnych materiałów celem za-
mieszczania w kąciku kolekcjo-
nera w kolejnych cyklicznych, co 
miesięcznych wydaniach. 

Giełda kolekcjonerska 

Koło Numizmatyczne i Klub 
Kolekcjonera zapraszają na ko-
lejną Giełdę Kolekcjonerską oso-
bliwości i rozmaitości. W progra-
mie: Skup, wymiana, sprzedaż i 
wycena – monety, medale, bank-
noty, znaczki filatelistyczne, kar-
ty telefoniczne i literatura oraz 
inne eksponaty. Giełda odbędzie 
się dnia 27.02.2011 (NIEDZIE-
LA) o godz.15: 00 w Nowogardz-
kim Domu Kultury na Placu Wol-
ności. 

Zapraszamy-czekamy
Koło PT Nowogard

Ulica Młynarska – Inwazja okazałe-
go chwastu drzewnego na sieć elek-
tryczną. Odpowiednie służby prosimy 
o szybką reakcję, zanim skończy się 
awarią.   

Gałęzie  
w drutach
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Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 4

Czytaj s. 9,10,11

Czytaj s. 13

Informujemy, że 

1 marca 2011 r.
środa w godz. 10.30 - 12.00 

w redakcji 
będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne,  

zapraszamy!

Informujemy, 
że z dniem 1 marca

NZOZ PRAXIS 2
(M. Drobińska  
i D. Tomasiak)

zostaje przeniesiony 

na ul. 3 Maja 28b
tel. 91 392 59 43

Deklaracje i dokumentacje pa-
cjentów zostają przeniesione au-
tomatycznie.

Od dnia 1 marca 2011 r.
LEKARZ DYŻURNY

NIE PRZYJMUJE 
w nocy i święta

Prosimy dzwonić do Goleniowa

Skandal  
stał się faktem

Czytaj s. 3

Nowy budynek 

komunalny

12 szczęśliwych 
rodzin

Nowogard  
to „bogata”  
gmina?

Strefa 
czasowego 
parkowania 
na Placu 
Wolności?

Narodowy 
Dzień Pamięci 
o Żołnierzach 
Wyklętych 

Olimpia  
z Pucharem 
komendanta

Psy... jakby 
bezpańskie
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Kronika policyjna 

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

„Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozo-
stających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bo-
giem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów”. 

JAN PAWEŁ II (18.05. 1994)

Wszystkim tym, którzy 
uczestniczyli dnia  
25 lutego 2011 r. 

w ostatniej drodze 

śp. Krystyny 
Machockiej 

wyrazy głębokiej 
wdzięczności 

składa mąż z dziećmi

Wyrazy głębokiego 
współczucia dla 

rodziny i najbliższych 
z powodu śmierci 

śp. Krystyny 
Machockiej 
składają pracownicy 

Targowiska Miejskiego 
w Nowogardzie

Nasza sonda 
W miesiącu lipcu w Nowogardzie miały być organizowane Motorowodne Mistrzostwa Świata FOR-

MUŁA 500. Jednak, jak dzisiaj wiadomo,( informacji udzielił DN organizator mistrzostw)  po niezdecy-
dowanej postawie naszych władz organizatorzy mistrzostw zrezygnowali z ich przeprowadzenia w No-
wogardzie.     Co sądzą na ten temat mieszkańcy naszego miasta 

21.02 – Poniedziałek 
09: 00 – Kradzież elemen-

tów metalowych z terenu byłego 
„Przełomu”. 

11:00 – Policjanci zatrzyma-
li Tomasza P. na podstawie naka-
zu doprowadzenia go do Zakładu 
Karnego w Nowogardzie  

12:45 – Zgłoszenie o oszustwie 
przy zakupie przedmiotów na 
portalu Allegro 

20:50 – Zgłoszenie uszkodzenia 
poprzez zarysowanie karoserii w 
samochodzie m-ki Mercedes na 
ul. Wojska Polskiego 

17:15 – Kradzież z włamaniem 
do warsztatu samochodowego 
skąd dokonano zaboru urządzeń 
i wyposażenia. 

17:45 – Policjanci dokonali za-
trzymania Zbigniewa G. na pod-
stawie doprowadzenia  do Zakła-
du Karnego 

23:30 – Policjanci zatrzymali na 
ul. Generała Bema Kamila K. kie-
rującego pojazdem m-ki HUN-
DAI bez wymaganych uprawnień. 

22.02 – Wtorek 
08:30 – Zgłoszenie o kradzie-

ży na ul. Światowida przewodów 
elektrycznych miedzianych z bu-
dynku garażowego. 

W nocy 21.22.02 pomiędzy 
20:00 – 07:00 z parkingu niestrze-
żonego przy ul. Poniatowskiego 
dokonano kradzieży samochodu 
VW Golf. 

12:30- Powiadomienie o wła-
maniu na ul. 3 Maja do rozdzielni 
prądu skąd dokonano kradzieży 
przewodów elektrycznych. 

31:10 – Powiadomienie o 
uszkodzeniu samochodu m-ki 
Citroen Berlingo na terenie pose-
sji prywatnej w miejscowości Si-
korki przez kierującego samocho-
dem m-ki VW Golf. 

15:30 – Powiadomienie o kra-
dzieży roweru m-ki „Ragazzi” z 
posesji prywatnej na ul. Ogrodo-
wej 

25.02 – Piątek 
W godzinach rannych policjan-

ci dokonali zatrzymania Agniesz-
ki G. na podstawie zarządzenia o 
zatrzymaniu i doprowadzeniu do 
KP Nowogard. 

14:45 – Powiadomienie o kra-
dzieży torebki damskiej z zawar-
tością dokumentów i pieniędzy 
dokonanej w mieszkaniu pry-
watnym przy ul. Boh. Warszawy 

27.02 – Niedziela 
12:00 – Pracownik ochrony 

sklepu „LIDL” powiadomił po-
licję o ujęciu sprawcy kradzie-
ży. Patrol po wylegitymowaniu  
Adama K. ukarał mandatem kar-
nym. Towar został odebrany.

18:20 – Powiadomienie o wybi-
ciu szyby w mieszkaniu prywat-
nym przy ul. Kardynała Wyszyń-
skiego. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Jacek Garliński kucharz – Osobiście jest to dla mnie wielki zawód 
i rozczarowanie, bo miała być wielka sportowa impreza, która swo-
im rozmachem dałaby naszemu miastu darmową promocję a także 
zadowolenia dla zwykłych mieszkańców, którzy bardzo się ucieszy-
li z tego faktu. Osobiście uważam, że to kolejny zły ruch ze strony 
przedstawicieli partii rządzących. Wiem z przesłanek, że czynny ne-
gatywny udział w podjęciu tej decyzji mieli reprezentanci ugrupowa-
nia „Wspólny Nowogard”, ale są to tylko moje osobiste odczucia, któ-
re nie są oskarżeniem a jedynie sugestią, że takie decyzje to niemądre 
decyzje. Taka impreza jak Mistrzostwa Świata to nie zawody gminne, 
ale poważne przedsięwzięcie, które byłoby zobowiązaniem, ale i w re-
wanżu potężną promocją dla samego miasta jak i tutejszych przedsię-
biorców. Po prostu żal. 

„Kola” Grzegorz Krause kierowca zawodowy – Uważam, że to nie-
wybaczalna decyzja, co postanowili radni. To przysłowiowe „danie 
ciała” Organizacja tych mistrzostw dla miasta dałaby wiele pożytku. 
Mamy przecież idealne warunki do tego typu imprez. Plaża, jezioro to 
podstawowe atuty tego miasta, które powinno być „zagłębiem wodno-
turystycznym” w tej części powiatu a jesteśmy- zaściankiem, który sa-
moistnie dąży do powolnej degradacji. Mamy nowych radnych, którzy 
jak widać są niezmienni w swoich działaniach. Zamiast dbać o większe 
możliwości tego miasta biją się i przepychają w bezsensownych kłót-
niach, czego dowodem były ostatnie przekazy za pośrednictwem Dz.N. 
Burmistrz Czapla jak i jego urzędnicy widać, że coś robią przykładem 
są działania z odśnieżaniem przez więźniów dla miasta. Dlaczego więc 

radni nie mogą? Czyżby znowu chodziło tylko o stołki? To skandaliczne, 
co się stało i osobiście uważam, że powinno wyciągnąć się personalne konsekwencje.

Bartosz Fedak członek młodzieżowej rady miasta – Moja opina 
jest taka, że to bzdurna decyzja .Organizacja ta dałaby miastu pro-
mocję i większe przychody dla naszych handlowców, co skutkowało-
by większym dochodem dla budżetu miasta,. Pomijam, że w Nowo-
gardzie ostatnio niewiele się dzieje. „Lato z Muzami” jest jedyną im-
prezą, która daje nam, jako taki rozgłos, ale jej forma jest już przesta-
rzała. Wśród nowogardzkiej młodzieży bardzo spopularyzowana jest 
kultura hip-hopu, więc  dlaczego, by nie zrobić festiwalu hiphopowe-
go? Nowogard powinien lansować się poprzez różne formy, również 
te sportowe o światowym formacie.  

Wojciech Sternak uczeń – Sądzę, że to wielka „klapa” dla radnych 
i stracona szansa dla miasta, które potrzebuje dobrego rozgłosu. Cy-
kliczna letnia impreza „Lato z Muzami” jest potrzebna, ale jej forma 
jest już po prostu przestarzała i powinna ulec zmianie. Osobiście mam 
żal  za tę decyzję do radnych i burmistrza. 

Wysłuchał  Jarosław Bzowy

Uwaga Wędkarze 
Zarząd PZW w Nowogardzie odwołuje zawody węd-
karskie w Kamieniu Pomorskim 

zaplanowane na dzień 06.03.2011 w związku niekorzyst-
nymi warunkami prognozowymi, których główną przyczy-
ną jest mróz i zamarznięty kanał. Zawody odbędą się w in-
nym terminie, o którym poinformujemy na łamach dzienni-
ka Nowogardzkiego. 

Zarząd

Uwaga Emeryci i Renciści ZK
Zarząd Koła Zawiązku Emerytów i Rencistów Zakładu Karnego organizuje w dniu 

7 marca br. o godz. 14.00 zebranie sprawozdawcze za rok 2010, i w tym samym dniu o 
godz. 18.00 wieczorek taneczny.

Obie imprezy w restauracji „Oskar”. Serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje – telefon 607 286 217.

Zarząd Koła 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

NOWO OTWARTY
SkleP OGrODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

Skandal stał się faktem
Do tej pory pacjenci z terenu 

powiatu byli obsługiwani przez 4 
punkty opieki nocnej i świątecz-
nej. Trzy z nich pracowały na te-
renie Nowogardu tj. w szpitalu 
oraz przychodniach Praxis i Pro-
Med.  Zgodnie z nowym pomy-
słem NFZ, na terenie powiatu 
będzie funkcjonował jeden taki 
punkt. W związku z tym, fun-
dusz ogłosił konkurs, zaostrzając 
jednocześnie kryteria  jakie mu-
siały spełnić jednostki medyczne 
chcące brać w nim udział. Każda 
z nich musiała posiadać przynaj-
mniej jedną karetkę, własne la-
boratorium i pracownię RTG. W 
konkursie oprócz Konkurs osta-
tecznie wygrał  szpital powiatowy 
w Goleniowie. 

- Celem nowej organizacji noc-
nej i świątecznej pomocy POZ 
jest zbudowanie sieci profesjo-
nalnych punktów obsługi pacjen-
tów w sytuacjach nagłego, ale nie-
zagrażającego życiu pogorszenia 
zdrowia, niezależnie od tego gdzie 
pacjent mieszka, i do którego le-

karza POZ złożył deklarację.  Do 
tej pory mógł korzystać z pomocy 
tylko w tej palcówce, z którą jego 
lekarz rodzinny zawarł umowę – 
powiedziała redakcji DN, Małgo-
rzata Koszur, rzecznik szczeciń-
skiego oddziału NFZ.

Nowogardzkie środowisko le-
karskie z trudem przyjmuje takie 
tłumaczenia. 

- To jest przede wszystkim 
utrudnienie dla potencjalnych 
chorych – mówi Zbigniew Ant-
czak, z NZOZ „Leks”. Jeżeli tam 
ma według NFZ, wyglądać do-
wolny wybór lekarza, to gratuluję 
takiej interpretacji. 

Swojego rozczarowania takim 
przebiegiem sprawy, nie ukrywał 
w rozmowie z redakcją DN także 
Kazimierz Lembas, dyrektor szpi-
tala w Nowogardzie. Ma jednak 
jeszcze nadzieję, że dyżury nocne 
do Nowogardu wrócą. 

- Zgodnie z komunikatem pani 
dyrektor oddziału wojewódz-
kiego, NFZ może podpisywać 
umowy na uruchomienie do-

datkowych punktów tej opieki. 
Mogę się jedynie spodziewać, że 
taki dodatkowy gabinet zostanie 
utworzony w Nowogardzie – po-
wiedział K. Lembas.

Jego zdaniem szpital goleniow-
ski zostanie zarzucony wizyta-
mi. Jest jednak niemal pewne, 
że większość chorych, którzy do 
tej pory mogli skorzystać z wizy-
ty lekarza dyżurującego na tere-
nie miasta, przyjedzie po pomoc 
na izbę przyjęć. W skali miesiąca 
może to być nawet 800 osób. 

- Teoretycznie się tego oba-
wiam. Oczywiście my musimy 
każdego człowieka przebadać. Je-
śli nie będzie kwalifikował się do 
leczenia szpitalnego, odeślemy go 
do nocnego POZ-u – dodaje dy-
rektor nowogardzkiego szpitala. 

Dyżury lekarskie  to nie wszyst-
ko. Do tej pory NFZ podpisywał 
także umowy na opiekę pielę-
gniarską w Nowogardzie. Służyła 
ona zwykle pacjentom leżącym, w 
podeszłym wieku, którzy wyma-
gają systematycznego podawania 

Od 1 marca pacjenci z Nowogardu będą musieli w nagłych wypadkach jeździć w nocy do lekarza dyżurującego w goleniowskim szpitalu. Tak zdecydował w dro-
dze konkursu NFZ. Tym samym spełnił się najczarniejszy scenariusz, jaki miesiąc temu groził mieszkańcom Nowogardu. 

leków. Po reorganizacji na terenie 
całego powiatu będzie funkcjono-
wał jeden taki zespół. 

Osobiście sobie tego nie wy-
obrażam, aby pielęgniarka środo-
wiskowa z Goleniowa jechała na 
zastrzyk antybiotyku, którego nie 
można przerwać np. do Sikorek, 
Szczytnik czy Brzozowa, nie zna-
jąc terenu – mówi Maria Cedro, 
kierownik  NZOZ Pielęgniarki 
Środowiskowo – Rodzinne z No-

wogardu. Do tej pory obsługiwa-
liśmy 12 tys. pacjentów, mając 6 
pielęgniarek. 

Umowa na nocną i świąteczną 
opiekę lekarską oraz pielęgniar-
ską została podpisana na trzy lata. 
Szpital w Goleniowie będzie teraz 
musiał obsłużyć w ramach nowe-
go systemu łącznie ponad 50 tys. 
pacjentów z terenu całego powia-
tu. 

Marcin Simiński

„Eksperyment” na żywych ludziach
To co zrobił NFZ wychodzi chyba poza ramy znaczenia słowa skan-

dal. W myśl błędnej i pozbawionej logiki interpretacji przepisów po-
zbawiono ludzi swobodnego dostępu do podstawowej opieki medycz-
nej, w nocy i święta. Przyglądając się poszczególnym wynikom kon-
kursów, jakie w ubiegłym tygodniu wojewódzkie oddziały NFZ prze-
prowadziły w większości rejonów kraju, nie sposób zauważyć, że tzw. 
dyżury nocne zostały przejęte w większości przez publiczne szpitala. 
Trudno nie oprzeć się wrażenie, że to kolejny super pomysł na łatanie 
finansowej dziury w publicznej służbie zdrowia. Szkoda tylko, że tym 
razem dokonano tego w sposób bezwzględny i mający znamiona hu-
manitarnego przestępstwa wymierzonego w pacjenta, który prędzej 
czy później przypłaci to swoim życiem. 

Redakcja

Nowy budynek komunalny

12 szczęśliwych rodzin
W piątek 25 lutego  uroczyście wręczono klucze do nowych mieszkań dla 12 rodzin z Gminy Nowo-

gard. 

Budynek przy ul. Cmentarnej 
15 b liczy 12 mieszkań o łącznej 
powierzchni użytkowej 500 me-
trów kwadratowych – 5 miesz-
kań dwupokojowyc h (pow. 46 
m. kw.), 6 mieszkań jednopoko-
jowych (pow.36 m. kw.) i jedno 
mieszkanie trzypokojowe (pow. 
55 m. kw.).

Cała inwestycja kosztowała 
1 077 700 zł i obejmowała wybu-
dowanie mieszkań. przyłączy sie-
ci wodociągowej,  kanalizacyjnej, 
kanalizacji deszczowej oraz dojść 
do budynku. Parkingi i znaczna 

część oświetlenia wykonana zo-
stała podczas budowy pierwsze-
go budynku. Warto podkreślić, że 
na realizację tej inwestycji Gmina 
uzyskała wsparcie z Rządowego 
Programu Wsparcia Budownic-
twa Socjalnego 338 112 zł. Zada-
nie inwestycyjne wykonał w cią-
gu 7 miesięcy Zakład Budowlany 
PORTAL ze Szczecina. Wręczając 
klucze burmistrz Robert Czapla 
poinformował, że przy zasiedla-
niu bloku uzyskano 6 mieszkań, 
a wyniku innych okoliczności ko-
lejne 6 (zgony, wyjazdy, eksmisje). 

Tak więc gmina zaspokoiła najpil-
niejsze potrzeby dla 24 rodzin.

Kameralną uroczystość kończył 
poczęstunek dla wszystkich ro-
dzin.

LMM

Grupa przyszłych mieszkańców nowego domu przy Cmentarnej 15b.

Gotowy od kilku miesięcy budynek w końcu „zatętni życiem”.
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Elżbiecie 
i Mirkowi 
Gradzik 

z okazji 40 rocznicy 
ślubu oraz imienin 

najserdeczniejsze 
życzenia 

składają Tereska z Frankiem 

ŻYCZeNIa

Strefa czasowego parkowania na Placu Wolności?
Burmistrz Nowogardu powołał specjalną komisję, która ma pomóc w rozwiązaniu problemu z miejscami parkingowymi w mieście. Powstał też pomysł, żeby na 
Placu Wolności wprowadzić tzw. strefę czasowego parkowania. 

 Problem parkowania na Pla-
cu Wolności pozostaje nie roz-
wiązany od lat. O sprawę niele-
galnej giełdy samochodów pod 
ratuszem, dopytywał podczas 
ostatniej sesji radny Michał Wiatr 
(WN).

W skład specjalnej komisji, po-
wołanej przez burmistrza Nowo-
gardu obok zastępcy komendan-
ta policji, wejdą przedstawiciele 
urzędu miejskiego oraz organiza-
cji pozarządowych zajmujących 
się motoryzacją – Klubu Moto-
rowego Cisy oraz Stowarzyszenia 
4x4 „Offroad faktory”. Komisja 
ma dokonać wizji lokalnej miasta 
i odnaleźć miejsca, gdzie można 
uruchomić nowe parkingi. 

Za nim to nastąpi na Placu 
Wolności powstanie tzw. strefa 

czasowego parkowania, poprzez 
ustawienia stosownych znaków 
drogowych. Na razie pomysł ma 
być wprowadzony w życie w ra-
mach testu. Jak powiedział na se-
sji, burmistrz R. Czapla, chodzi o 
to, żeby sprawdzić w jakim stop-
niu mieszkańcy będę przestrzegać 
nowych zasad ruchu na Placu. Za 
nim policja przystąpi do ich egze-
kwowania, mieszkańcy mają być 
wcześniej poinformowani o tym, 
kiedy pojawią się nowe znaki. 

Nie wiadomo jednak, w jaki 
sposób urząd  rozwiąże sprawę 
technicznej rejestracji czasu, w 
którym dany samochód zostanie 
pozostawiony na parkingu? Może 
warto zatrudnić parkingowych....

MS Czy już wkrótce te samochody przestaną wadzić?

Na co 
budżetowe 
pieniądze?
W poprzednim wydaniu „DN” przedstawiłem 6 działów na któ-
re budżet przeznacza najwięcej pieniędzy. Począwszy od bieżące-
go numeru przybliżymy wydatki z każdego tych działów.

Nowogard  
to „bogata” gmina?

Środowa sesja Rady Miejskiej 
obnażyła poziom absurdu, jaki 
panuje w naszym mieście już od 
wielu lat. Koalicja rządząca SLD-
PSL w całości przyjęła swoje za-
łożenia budżetowe, nie uwzględ-
niając nic, co zgłaszała opozy-
cja. Burmistrz „pochylając się 
nad społeczeństwem” zaznaczał, 
że zdaje sobie sprawę z potrzeby 
realizacji wszystkich wniosków 
składanych przez radnych, ale 
niestety budżet jest trudny i może 
uda się te słuszne wnioski opozy-
cji zrealizować w następnej ka-
dencji.  

Okazuje się więc, że nie stać 
Nowogardu na zrobienie drogi 
do domów dziecka, nie ma środ-
ków na uaktualnienie projektu 
trzeciego etapu remontu ulic na 
osiedlu Radosław (projekt wygasł 
przez opieszałość poprzednich 
włodarzy). 

Stać jednak miasto na wydanie 
220 tyś. złotych na zrobienie pre-
zentu w postaci drogi do zakładu 
przemysłowego, który nie pra-
cuje, nie zatrudnia i jest wysta-
wiony na sprzedaż.  Ale już pro-
blemem staje się ustawienie przy-
stanku autobusowego i dojazdu 
komunikacji miejskiej do fabryki 
Rieter – fabryki, która pracuje, 

zatrudnia setki osób i dla nich 
ten przystanek jest potrzebny. 
Bo przecież zmiana umowy z 
PKS Gryfice to mogą być dodat-
kowe koszty. 

Odpowiedzi na pytania rad-
nych wprawiły mnie osobiście w 
osłupienie i wywołały konsterna-
cje na sali. Okazuje się, iż naszą 
biedną gminę stać na to, aby od-
dać w dzierżawę i na wyłączność 
419 m2 ogrodzonego parkingu 
dla banku PKO BP za około 35 
zł miesięcznie za całość. Moż-
na zrozumieć takie „prezenty” 
w gminie Rewal, która jest najbo-
gatsza w Polsce, ale w Nowogar-
dzie i to dla instytucji takiej jak 
bank, obracającej milionami zło-
tych? Opłata parkingowa dla jed-
nego samochodu w dużym mie-
ście wynosi dziesięciokrotnie 
więcej.  

Podobnie sprawa ma się z Re-
gionalnym Centrum Przedsię-
biorczości, okazuje się, że stać 
miasto na oddanie w użyczenie 
za darmo całego budynku RCP 
dla Fundacji Talent Promocja Po-
stęp. Fundacja pobiera za to opła-
ty od lokalnych przedsiębiorców.  
Czyli można to zobrazować przy-
kładem, gdzie taksówkarz odda-
je swój samochód za darmo in-
nemu, aby ten mógł sobie na nim 
pozarabiać. Zadziwiło stwierdze-
nie Pani Radczyni, że tej nieko-
rzystnej dla miasta umowy nie 
można rozwiązać. Pani Radczy-
ni próbowała odpierać zarzu-
ty „karmiąc” radnych łacińskimi 
stwierdzeniami typu „Pacta sunt 
servanda” - umów należy dotrzy-
mywać, które przekonuję chyba 

tylko radnych rządzącej koalicji.
Co w sytuacji, gdy taka umo-

wa jest skrajnie niekorzystna dla 
mieszkańców? Ponadto idąc tym 
tokiem rozumowania - burmistrz 
w kampanii wyborczej pukając do 
drzwi mieszkańców obiecał - jeśli 
go wybiorą to on spełni ich ocze-
kiwania.  Zawarł w ten sposób 
setki umów społecznych. Miesz-
kańcy dotrzymali swojej części 
umowy, ale patrząc na obecny bu-
dżet widać, że stwierdzenie „Pac-
ta sunt servanda” w odniesieniu 
do obietnic burmistrza nie ma za-
stosowania. Pani radczyni zapew-
ne doskonale wie, że umowa ust-
na również jest umową, której na-
leży przestrzegać i dotrzymywać. 

Na koniec, nie pozostaje stwier-
dzić nic innego: Jak w naszej gmi-
nie ma być dobrze, skoro w taki 
sposób gospodaruje się i marno-
trawi publiczny majątek.

Michał Wiatr
Radny WN 

Na początek ADMINISTRA-
CJA PUBLICZNA. Na te wydatki 
przeznaczono aż 6 milionów 110 
tysięcy złotych. Na co?

Najdroższy w tym dziale jest 
Urząd Miasta i Gminy. Na jego 
utrzymanie wydajemy rocznie 
ponad 5 milionów dwieście ty-
sięcy złotych. Z tej sumy najwię-
cej na wynagrodzenia pracowni-
ków – dwa miliony dziewięćset 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 
oraz dodatkowo 240 tys. na do-
datkowe wynagrodzenia roczne. 
Na ubezpieczenia społeczne pła-
cimy od tych sum prawie pół mi-
liona złotych oraz 100 tys. złotych 
na fundusz pracy i PFRON. Z in-
nych wydatków znacząco kosztu-
je energia (230 tys. zł), drogie są 
telefony (stacjonarne i służbowe 
komórki) około 100 tys. złotych 
oraz 200 tys. przeznaczono na 
dalszą modernizację ratusza. Bli-

sko 200 tys. wydamy na promocję 
gminy, 78  000 zł wpłacimy jako 
składkę do CZG R- XXI, 40  000 
zł na prace interwencyjne, 30 000 
zarezerwowano na diety dla soł-
tysów.

Jakże skromnie przy tym wy-
gląda budżet Rady Miejskiej –  
łącznie 236 tys. złotych - tylko 
190 tys. kosztować nas będą rad-
ni i inne osoby pracujące na rzecz 
Rady i tylko ok.10 000 zł przezna-
czono na podróże służbowe kra-
jowe i zagraniczne. 

Trzeba też wiedzieć, że część 
pracowników Ratusza nie podle-
ga burmistrzowi i naszej Radzie 
– to pracownicy Wojewody i ze 
Szczecina na ich opłacenie otrzy-
mujemy rocznie 234 900 złotych.

W kolejnym wydaniu omówi-
my środki przeznaczone na PO-
MOC SPOŁECZNĄ,

LMM
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Obiecanki cacanki... 
a mieszkańcom radość

Przeczytałam o perypetiach Pani Marii w piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego i jako miesz-
kanka naszego miasta wcale nie jestem zaskoczona tym co się dzieje w naszym mieście. Problem Pani Ma-
rii nie jest jedynym problemem, który nurtuje mieszkańców Nowogardu.  Ja mieszkam przy ul. Sienkiewi-
cza, a okna mojego mieszkania wychodzą na ul. Młynarską i to co w tym zapomnianym zakątku miasta 
się dzieje jest nie do pomyślenia! Okna mojego mieszkania są zalewane przez strugi brudnej wody roz-
chlapywanej przez pojazdy, które mają tu pole do popisu ażeby rozwinąć prędkość na prostym odcinku od 
cmentarza, która jest nie dopuszczalna dla bezpieczeństwa każdego z nas! 

Rozwiązaniem byłyby progi zwalniające dla ruchu pojazdów (zmniejszenie szybkości). Chciałam rów-
nież nadmienić, że droga publiczna na ul. Młynarskiej nie jest przystosowana do ruchu ciężkich pojazdów 
powyżej 6 ton i długości 22m czyli pojazdów typu TIR. Bezpośrednio przy drodze ścianę szczytową mojego 
mieszkania dzieli szerokość chodnika 1,20, droga jest pozarywana, a kołnierz budynku jest pęknięty przez 
całą długość ściany szczytowej. 

Ulica Młynarska dzieląca chodnik powinna być zabezpieczona barierami, które w pewnej kwestii zabez-
pieczały by ludzi. Dosyć, że jesteśmy zalewani przez kałuże we własnym mieszkaniu to jeszcze mamy wjeż-
dżające  TIRY, których kierowcy wcale się nie przejmują faktem czy to jest ulica czy chodnik dla pieszych! 

Zwracałam się z moim problemem do wielu instytucji, ale to tylko OBIECANKI, CACANKI...
Moje mieszkanie jest tak zawilgocone i zarośnięte grzybem, że nie sposób w nim żyć i funkcjonować. 

Chętnie zamieniłabym się na mieszkanie z kimś kto siedzi wysoko na stołku i nie potrafi rozwiązać proble-
mów innych bezbronnych ludzi.

Zwracałam się z prośbą do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, zwracałam się do Pana Burmistrza, do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Goleniowie i zawsze tylko słyszałam, że nie ma funduszu na remont ul. 
Młynarskiej w roku bieżącym i będzie problem brany pod uwagę w roku kolejnym. Tych lat minęło już 
dwadzieścia i nadal nic! W naszym mieście dba się tylko o miejsca w których obraca się ELITA miasta, a 
problemy ludzi mieszkających w bocznych ulicach są zapomiane, a to boli ponieważ każdy z nas jest czło-
wiekiem i należy mu się godne życie we własnym mieszkaniu. Zawsze tylko każdy obiecuje gdy zbliżają 
się wybory i jesteśmy wręcz zasypywani ulotkami każdego kto wspina się wyżej, a może warto te fundusze 
przeznaczyć na cele bardziej pożyteczne dla mieszkańców i dobra naszego miasta. Gdy zbliżały się wybory 
padło piękne hasło, które tkwi we mnie do dzisiaj: „NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK”. Tak to praw-
da! Tylko nie dla wszystkich. 

Z poważaniem mieszkanka  ul. Sienkiewicza

mieszkańcy osiedla Bema alarmują

Psy... jakby bezpańskie
Poniżej publikujemy fragmenty listu jaki dotarł do redakcji DN w ubiegłym tygodniu. Chodzi o psy, które wypuszczane są z domów bez smyczy i kagańca, a więc z pominię-

ciem nie tylko przepisów prawa ale również zwykłej wyobraźni, zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.  Redakcja, przychylając się słów czytelniczki, również wzywa odpo-
wiednie służby do zdyscyplinowania właścicieli czworonogów. 

Jarek Bzowy 

@    Ludzie listy piszą    @

Oto treść litu: 
Sprawa dotyczy psów, które 

mają właścicieli, jednak notorycz-
nie są wypuszczane luzem na cały 
dzień pod nieobecność ich właści-
cieli w domu. Wiele razy było tak, 
że psy latające luzem atakowały 
dzieci czy ludzi idących ze swoim 
psem na smyczy. Sama zostałam 
zaatakowana przed dwoma tygo-
dniami przez psy, będąc na space-
rze ze swoim pupilem.  Sytuacja 
była bez wyjścia. Trzy duże psy, 
które nie były przyjaźnie nastawio-
ne... Pomógł mi przypadkowy Pan, 
który akurat szedł w moim kierun-
ku. Tydzień wcześniej te same psy 
zaatakowały kobietę  idącą z ma-
łym dzieckiem i psem ( wyglądało 
to strasznie ), ale udało jej się wy-
bronić i uciekając na drugi koniec 
osiedla wróciła do domu.  Widząc 
to z okna,  zadzwoniłam na policję. 
Pan, który przyjmował zgłoszenie 

kazał mi podać moje dane i nazwi-
ska właścicieli, co wydało mi się 
dość śmieszne ze względu na to że 
do dnia dzisiejszego psy biegają lu-
zem (do czego służyły te informa-
cje).  Policja przyjechała do mnie, 
stwierdzając że żadne psy nie bie-
gają pod blokami. Funkcjonariusze 
spisali to co miałam im do powie-
dzenia i obiecali,  że konsekwencje 
zostaną wyciągnięte. Do tej pory 
nie ma żadnego efektu. 

Zadzwoniłam więc do towarzy-
stwa opieki nad zwierzętami li-
cząc, że może tam coś wskóram. 
Jak się okazało, Nowogard jako 
gmina nie podlega działalności 
żadnego z towarzystw  w Szczeci-
nie i  odesłano mnie do odpowied-
niej komórki w starostwie.  Tak też 
uczyniłam. W wydziale ds. ochro-
ny środowiska, jakaś pani powie-
działa mi, że kontrolowanie psów 
nie leży w kompetencji starostwa. 

Weszłam więc na oficjalną stronę 
UM Nowogard i skorzystałam z 
możliwości wysłania maila do bur-
mistrza.... opisując sytuację, która 
nie od dziś „gości” na osiedlu- sku-
tek nadal żaden. 

Nie wiem już do kogo się zwró-
cić, aby uzyskać jakikolwiek efekt. 
Naprawdę jednostka ludzi tu 
mieszkających wyprowadza swoje 
psy na smyczy, panuje tu zaś dziw-
na mentalność „za drzwi i po pro-
blemie”. Żeby było jeszcze lepiej to 
pan zajmujący się ochroną środo-
wiska w Nowogardzie mieszka na 
tym osiedlu, czyli dostrzega pro-
blem....Są przecież ustawy regulu-
jące takie zachowanie właścicieli 
psów, bo one same nie są niczemu 
winne. Bardzo proszę o pomoc w 
tej sprawie!

Dane osobowe do wiadomości 
redakcji

Policja podsumowuje…
Ferie zimowe na terenie Gminy Nowogard dobiegły końca. Ucznio-

wie wrócili do szkół. Podsumowując ubiegłe dwa tygodnie stwierdza-
my, iż dzieci wzięły sobie do serc rady przekazywane przez Zespół ds. 
Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji w Nowogardzie. Nie odno-
towaliśmy przykrych zdarzeń z udziałem najmłodszych. Przed feriami 
jak i w ich trakcie Zespół przeprowadzał spotkania w szkołach, świe-
tlicach, bibliotece miejskiej pt. „Bezpieczne ferie”, gdzie omówione zo-
stały zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa w domu, na podwórku, 
niebezpiecznych zabaw, zagrożeń ze strony osoby obcej, zwierząt jak i 
Internetu. 

„Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, że nasze rady bierzecie do siebie 
i co najważniejsze stosujecie na co dzień”.

st.insp. Klaudia Gieryń 
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Zmiany w prawie o ruchu drogowym 
- rowerzyści
W dniu 26 lutego Sejm uchwalił poprawki do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany dotyczą pa-
ragrafów opisujących ruch rowerowy. Najważniejsze zmiany - śluzy ułatwiające ruch rowerzystów na 
skrzyżowaniach, nowe definicje roweru i wózka rowerowego, zasada, że rowerzysta jadący prosto ścież-
ką rowerową ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem określiła warunki zezwalające na jaz-
dę po chodniku. Zmiany wymusiła  obowiązująca w  Polsce konwencja wiedeńska o ruchu drogowym.

Nowogard, dnia 23.02.2011 r.

Zaproszenie
do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzą-

cych działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kan-
dydatów  na członków komisji konkursowej  w ramach otwartych 
konkursach ofert na 2011 rok

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, Urząd Miejski w Nowogardzie zaprasza do zgłasza-
nia kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach otwar-
tych konkursów ofert na  2011 rok. Kandydaci będą uczestniczyć w 
pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji poza-
rządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Sposób i termin zgłaszania kandydatów
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej 

proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego 
Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie. (Załącznik nr 1)

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Nowogardzie plac Wolności 1 72-200 Nowogard
lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 5) w godz. 

od 7:30 do 15:30, w terminie do 11 marca 2011 r. Decyduje data 
wpływu zgłoszenia do urzędu.

2. Wymagania w stosunku do kandydatów
Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:
- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarzą-

dowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania 
w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinanso-
wanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Gminę 
Nowogard.

- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
3.      KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ 
W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji kon-

kursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji 
udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik nr 2).

Członków komisji konkursowej Burmistrz Nowogardu wyłaniać 
będzie spośród zgłoszonych kandydatów.

4.      WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ 
Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerw-

ca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 
r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz 
krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z 
nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami orga-
nów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek 
z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami orga-
nizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działal-
ność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

5.        Zadania członka komisji konkursowej
Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:
- czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z 

ustalonym harmonogramem,
- udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projek-

towych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu,
- sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych 

wniosków projektowych,
- udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przed-

stawienia do akceptacji Burmistrzowi Nowogardu listy ofert projek-
towych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwo-
tami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację 
projektu.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział 
w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesio-
nych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufno-
ści na zasadach obowiązujących członków komisji oraz do zwrotu 
wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Podczas prac nad projektem 
zwolennicy tej zmiany argumen-
towali, że wprawdzie konwen-
cja ma pierwszeństwo przed pra-
wem krajowym, jednak sprzeczny 
z nią polski zapis jest przyczyną 
niewiedzy policjantów i instruk-
torów prawa jazdy, powoduje też 
spory przy ustalaniu winy w razie 
wypadków.

Nowelizacja wprowadza też w 
prawie polskim znaną od dziesię-
cioleci w krajach zachodnich ślu-
zę dla rowerów - część pasa ruchu 
między linią zatrzymania samo-
chodów a skrzyżowaniem. Pozwa-
la ona rowerzystom ustawić się bli-
żej skrzyżowania i ułatwia skręca-
nie. Dzięki śluzie rowerzyści wcze-
śniej ruszają po zmianie świateł, są 
też lepiej widoczni dla kierowców.

Ustawa pozwala rowerzystom, 
motorowerzystom i motocykli-
stom korzystać ze środkowej czę-
ści - a nie tylko skrajnej prawej - 
pasa na rondzie, co ułatwia zmia-
nę kierunku jazdy, zmniejsza też 
ryzyko wymuszenia na jadącym 
prosto rowerzyście pierwszeństwa 
przez pojazd, który zmienia pas, 
by zjechać z ronda.

Nowelizacja sankcjonuje jazdę 
rowerzystów obok siebie - np. ro-
dzica asekurującego dziecko, ko-
larzy trenujących w peletonie. Po-
zwala na wyprzedzanie z prawej 
strony wolno jadących pojazdów.

Jeżeli rowerzysta jedzie z dziec-
kiem do lat 10, jest zła pogoda 
albo kiedy chodnik ma co naj-
mniej dwa metry szerokości, a 
ruch na jezdni jest dozwolony z 
prędkością ponad 50 km/h - ro-
werzyście wolno jechać chodni-
kiem.

Ustawa zawiera nowe definicje 
roweru i wózka rowerowego, co 
m.in. oznacza prawne dopuszcze-
nie na ścieżki dla rowerów przy-
czepek do przewożenia dzieci. 
Zgodnie z nowelizacją rower to 
pojazd o szerokości do 90 cm po-
ruszany siłą mięśni. Rower może 
być wyposażony w silnik elek-
tryczny zasilany napięciem nie 
wyższym niż 48 V, który rozpędza 
pojazd do maksymalnie 25 km/h.

Wózek rowerowy jest zdefinio-
wany jako pojazd mierzący po-
nad 90 cm szerokości, porusza-
ny mięśniami jadącego lub po-
mocniczym silnikiem. Oznacza 
to, że ryksza, której szerokość nie 
przekracza 90 cm, jest rowerem, i 
można nią jeździć po ścieżce ro-
werowej. Szersze ryksze, np. do 
przewożenia dwóch osób obok 

siebie, nadal będą musiały jeździć 
po zwykłej jezdni.

Ponieważ standardowa szero-
kość przyczepek dla dzieci nie 
przekracza 70-90 cm, będzie wol-
no jeździć rowerami ciągnącymi 
takie przyczepy po ścieżkach ro-
werowych.

Uchwalenie nowelizacji ozna-
cza lepszą ochronę prawną rowe-
rzystów; zniknie kilka pretekstów 
do uznawania ich za sprawców 
wypadków.

UWAGA:  Omówiłem niektóre 
zmiany jakie uchwalił Sejm. Teraz 
ustawa trafi do Senatu, następnie 
do Prezydenta. Po całkowitej legi-
slacji zaprezentujemy ją w całości.

Lesław M. Marek

Profilaktyka uzależnień od alkoholu 

Dodatkowe 160 tys. zł 
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie stacjonarnym placówkom 

lecznictwa odwykowego, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomor-
skiego. 

Udzielone dotacje przyczynią 
się do podniesienia jakości pro-
wadzonej terapii, właściwej re-
alizacji programów terapeutycz-
nych, usprawnienia pracy placó-
wek lecznictwa odwykowego oraz 
podniesienia kwalifikacji zawo-
dowych kadry. Dofinansowanie 
otrzymało sześć zakładów opieki 
zdrowotnej:

 w tym Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Gryficach – 15 500 zł 

= na: przeprowadzenie zajęć te-
rapeutycznych w ramach opieki 
„after care” dla absolwentów Od-
działu Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu

- na superwizję kliniczną dla 
zespołu terapeutycznego

Opr. LMM

PS. Wyjaśnienie
- „after care”  – z jęz. angielskie-

go ma wiele znaczeń. Tutaj: opie-
ka  nad rekonwalescentem, le-

czenie  poszpitalne, rehabilitacja 
i opieka resocjalizacyjna w tym 
postpenitencjarna, 

- superwizja kliniczna -  słowo 
to oznacza „nadzór”. W tym kon-
kretnym przypadku zespół tera-
peutów z Gryfic będzie nadzoro-
wany przez wybitnych lekarzy wi-
zjonerów z certyfikatami, którzy 
będą oceniać pracę terapeutów i 
podpowiadać najlepsze dla kon-
kretnych pacjentów sposoby le-
czenia uzależnień.



1-3.03.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

WYJaZD Na BaDaNIa 
mammOGraFICZNe 

Dla PaŃ z TereNU NOWOGarDU i OkOlIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 5.03.2011r. organizuje bezpłatny wyjazd na 

badania mammograficzne dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical  Care CR i DO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program “Profilaktyka Wad Słuchu” 

przez specjalistów. Panie Będą mogły zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia. Czynna będzie również Pry-
watna Poradnia Endokrynologiczna, panie z problemami  endokrynnymi i nie tylko będą mogły skorzystać 
z wizyty prywatnej (konsultacja +USG  45zł). 

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 
tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Prezes Fundacji „Zdrowie”, Lidia Bogus

Czy potrzebne jest rondo?
Obwieszczenie wojewody rozpoczyna administracyjną procedurę  pozwolenia na realizację ronda. Wymieniony w obwieszczeniu Ryszard Kowalski jest szefem 
i właścicielem Pracowni Projektowej Dróg i Mostów , która na zlecenie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie opracowała projekt. W tegorocznym budżecie jest 
także pozycja w dziale „Drogi publiczne wojewódzkie” – przebudowa skrzyżowania ulic Poniatowskiego z Boh. Warszawy na rondo- wkład gminy Nowogard 
300 000 zł.

Dlaczego poświęcamy tej sprawie 
niniejszą publikację? Otóż dla mnie 
nie jest to sprawa  jednoznaczna – 
do redakcji docierają głosy zwolen-
ników i przeciwników. Tych dru-
gich jest więcej. Budując rondo 
trzeba sobie odpowiedzieć na pyta-
nie: w jakim celu? Czy uprości ono 
ruch pojazdów ? Jak pokazuje prak-
tyka ronda buduje się na skrzyżo-
waniu kilku dróg, a jak dwóch (w 
naszym przypadku) to wówczas 
gdy przecinają się one wzajemnie. 
Tutaj jedna dochodzi tylko do dru-
giej tworząc skrzyżowanie, łatwe i 
proste skrzyżowanie na którym pe-
wien kłopot mają tylko kierowcy ja-
dący od strony Radosławia i pra-
gnący skręcić w ul. Poniatowskie-
go. Dla pozostałych poruszanie jest 
bezkolizyjne.

Typowe skrzyżowanie powin-
no mieć wysepkę w kształcie koła, 
a ruch odbywać się okrężnie. Czy 
tutaj jest miejsce na wysepkę? Chy-
ba, że chodzi o skrzyżowanie tylko z 
nazwy będące rondem. (czytaj opi-
sy z wikipedii umieszczone pod arty-
kułem).

Zwolennicy budowy twierdzą, że 
po oddaniu obwodnicy zwiększy 
się znacznie ruch na tych ulicach. 
Może więc poczekać z inwestycją 
i zobaczyć jaki będzie ten ruch, bo 
na chwilę obecną nie mogę znaleźć 
żadnych powodów zwiększenia się 
ruchu bez wcześniejszego gruntow-
nego przebudowania obu dróg wo-
jewódzkich.

A póki co 300 000 złotych moż-
na przeznaczyć na pilniejsze inwe-
stycje drogowe. 

Lesław M. Marek
Rondo - skrzyżowanie z 

wyspą środkową i jednokie-
runkową jezdnią wokół wy-
spy, na którym pojazdy zobo-
wiązane są objeżdżać wyspę 
środkową w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek 
zegara w krajach o ruchu pra-
wostronnym lub w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazó-
wek zegara w krajach o ruchu 
lewostronnym. Są odstępstwa 
dotyczące minirond, gdzie 
długie pojazdy mogą przejeż-
dżać przez przejezdną wyspę. 
W przeciwieństwie do skrzy-
żowania o ruchu okrężnym 
pierwszeństwo przejazdu 
ma pojazd znajdujący się na 
skrzyżowaniu (w przypadku 
skrzyżowania o ruchu okręż-
nym pierwszeństwo ma wjeż-
dżający na skrzyżowanie).

Typowe ronda są obiektami 
inżynierii ruchu drogowego, 
gdzie promieniście docho-
dzące drogi łączą się skrzy-
żowaniami z okalającą wy-
spę drogą jednokierunkową, 
umożliwiającą jazdę okólną. 
W miejscach takich często 
stosowana jest reguła ruchu 
okrężnego.

Ronda swoją konstrukcją 
ograniczają prędkość jazdy 
oraz zapewniają kierującym 
lepszą widoczność innych 
uczestników ruchu (w ruchu 
prawostronnym - pojazdów 
nadjeżdżających zawsze z le-
wej strony), dzięki czemu wy-
datnie podnoszą poziom bez-
pieczeństwa. W Polsce spo-
tyka się ronda wybudowane 
niezgodnie ze sztuką orga-
nizacji ruchu drogowego, a 
przez to niespełniające tych 
podstawowych zadań.

Czasem mianem „rondo” 
określa się błędnie węzły dro-
gowe , oraz duże skrzyżowa-
nia z wyspą centralną . Po-
prawne natomiast jest nazy-
wanie „rondem” skrzyżowań 
spełniających zasadnicze kry-
teria tego typu budowli, ale 
na których występuje inna 
niż okrężna organizacja ru-
chu drogowego.

Na skrzyżowaniu o ruchu 
okrężnym obowiązuje zasa-
da, że pojazd będący w ruchu 
wokół wyspy ustępuje pierw-
szeństwa pojazdowi dojeż-
dżającemu do ronda (zasa-
da prawej ręki). Jeżeli jednak 
przed rondem, ponad zna-
kiem C-12 (ruch okrężny), 
znajduje się znak A-7 (ustąp 
pierwszeństwa przejazdu), 
wtedy pierwszeństwo posiada 
pojazd znajdujący się na ron-
dzie.

Najwięcej rond w Polsce, bo 
aż 25, znajduje się w Rybniku. 
Największe rondo w Polsce, a 
także jedno z największych w 
Europie, to Rondo Konstytu-
cji 3 Maja w centrum Głogowa. 
Jego wyspa środkowa ma po-
wierzchnię ok. 5 ha
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Żyjemy jak lekożercy

Czy tabletka z kiosku przywróci zdrowie? 
Polacy są w czołówce łykania 

leków. Boli nas, głowa brzuch 
jest nam nie dobrze wówczas 
myślimy o jednym- jak zneutra-
lizować ból przez tabletkę  bez 
konieczności pójścia  do leka-
rza? 

Żelazna zasada – czytać ulotki!
To żelazna zasada, która jest po-

wszechnie wszystkim znana a naj-
częściej nie stosowana  nie stoso-
wana. Nagminnie wszyscy używa-
my leków przeciwbólowych czy 
preparatów witaminowych nie 
analizując, jakie będzie ich działa-
nie na nasze zdrowie. A działanie 
ich jest bardzo konkretne - mają 
szybko uśmierzyć ból i przywró-
cić lepsze samopoczucie, ale czy 
jest tak zawsze? Powszechnie leki 
przeciw bólowe czy na takie cho-
roby jak: grypa, przeziębienie są 
tak rozpowszechnione jak nor-
malne artykuły spożywcze. Do 
najczęściej używanych leków bez 
recepty należą środki przeciw-
bólowe i przeciwzapalne głownie 
związane z sezonem pogodowym. 
Do najbardziej powszechnie sto-
sowanych dostępnych bez recep-
ty należą także różnego rodzaju 
witaminy i środki zwiększające 
odporność organizmu, co nie za-
wsze jest do końca dobrym roz-
wiązaniem. 

Ratunku pigułko – Sesja  i daj 
figurę na lato 

Sesja studencka, egzaminy w 
szkole również mają odniesie-
nie w farmakologii. Do obecnie 
bardzo popularnych szczegól-
nie wśród uczniów czy studen-
tów są środki wspomagające pa-
mięć i koncentrację ich działanie 
ma zwiększyć percepcje i zdol-

ność koncentracji, co daje czasa-
mi iluzoryczny efekt, który nigdy 
nie zastąpi systematycznej nauki. 
Wiosna czy lato wymuszają szcze-
gólnie na kobietach poprawę figu-
ry. To jest wystarczający powód, 
by sięgnąć po leki wspomagające 
odchudzanie. Ich wpływ na pod-
świadomość jest tak mocny, że 
potencjalna nabywczyni czy na-
bywca oczekują szybkich efek-
tów, które nie zawsze przychodzą 
z dobrym skutkiem i pozostawiają 
zmiany w psychice powodując np. 
symptomy anoreksji, która nie-
zauważona powoduje degradację 
organizmu i niestety czasami na-
wet śmierć. Najpowszechniej jed-
nak są używane preparaty wita-
minowe a szczególnie wielowita-
minowe. Zapominamy, że wita-
miny mogą być przedawkowane 
a tym samym niebezpieczne dla 
zdrowia. Dotyczy to np. witaminy 
A lub D. Tym bardziej, że w róż-
nych preparatach są bardzo zróż-
nicowane ich dawki. Także bardzo 
popularne preparaty nasercowe z 
potasem a lub magnezem mogą 
dać groźne nawet dla życia powi-
kłania.

Leki na receptę i te bez recepty
Używanie leków bez recepty jest 

rozpowszechnione w całej rozcią-
głości, która nie zawsze przez nas 
jest zauważalna. Alarm przycho-
dzi, gdy nasz organizm zwyczaj-
nie już nie reaguje na „zwykłe” lek 
i powoduje gorsze samopoczu-
cie przez leki, które miały pomóc 
nie zaszkodzić, – więc, o co cho-
dzi? świadomość człowieka bierze 
się najczęściej ze zdarzeń życio-
wych i nauki. Dysproporcja zaży-
wania leków bez recepty jest tak, 

że częściej sięgają po nie kobiety 
niż mężczyźni może mieć to uza-
sadnienie w fizycznej odporności 
na ból. Inną kwestią jest wykształ-
cenie, którego poziom może mieć 
zasadnicze znaczenie w przyjmo-
waniu leków, chociaż ta teza nie 
może być do końca w pełni sen-
sownym uzasadnieniem. Wśród 
osób starszych, emerytów czy 
rencistów znaczny procent przyj-
mujących leki bez recepty jest nie-
stety wyższy niż przeciętnie może 
mieć to związek ze zbyt ubogim 
dochodem finansowym na leki, 
których działanie jest bardziej 
skuteczne, ale obciążone za tym 
większą kwotą na ich zakup w ap-
tece nawet na przepisaną receptę 
przez lekarza. Więc co nas nama-
wia do tego, by brać leki „sklepo-
we”? Odpowiedź jest trudna do 
zdefiniowania. Żyjemy szybko, 
pracujemy jeszcze szybciej a to 
powoduje, że zdrowie schodzi na 
drugi plan, dlatego jeżeli mówi-
my już o nim to tylko w pryzma-
cie najczęściej choroby i leczenia 
wszelkimi możliwymi środkami, 
które przynosi nam dzisiejsza far-
macja. Jej potencjał jest ogromny 
tak jak możliwości firm farma-
ceutycznych, które prześcigają się 
w reklamach o pozyskanie każde-
go klienta-pacjenta. Leki jak i su-
plementy są dziś bardzo dobrym 
towarem handlowym, który jest 
idealną żyłą pieniędzy dla firm 
produkujących leki. Wyścig ten 
przypomina „lekowy wyścig zbro-
jeń”, którego zasady ogranicza-
ją się do opracowania leku, który 
ma spełnić oczekiwania chorego i 
na szczęście być bezpiecznym dla 
zdrowia a także pomóc w choro-

Zadbali o ptaki
Nasi skrzydlaci ulubieńcy nie opuszczają jeziora mimo srogich mrozów. Dobrze, że ktoś o nich pamiętał – 

słoma chroni przed przymarznięciem do tafli lodu. Brawo!
LMM

Pomóżmy sobie…
Rodzina przyjmie meble kuchenne i biurko używane nieodpłatnie.
Tel.kontaktowy 504 781-789

bie, która tak naprawdę jest „sze-
roko płynącą rzeką” pieniędzy z 
każdego sprzedanego medyka-
mentu. Opatentowany dający za-
dowolenie i poprawę zdrowia bę-
dzie zawsze kupowany przez pa-
cjentów w każdej części świata na-
wet tej bardzo odległej. Choroby 
jak i leki nie znają granic. Poja-
wiają się tam, gdzie jest osiedlony 
człowiek. Jego dobre samopoczu-
cie jak i zdrowie są bardzo zależne 
w korelacji z lekami. To jest pod-
stawa zdrowia, którego żelazną 
zasadą powinna być świadomość 
pacjenta, diagnoza lekarza, odpo-
wiednie dobrane leki i stosowanie 
ich według zaleceń lekarza a tak-
że ostrożne przyjmowanie leków, 
które są w powszechnej sprzeda-
ży. Ich zakup, przyjmowanie na 
„własną rękę” czy zawsze musi 
wyjść nam na zdrowie? Jest spra-
wa oczywistą, że przyjmowanie 
leków dostępnych na receptę po-
winno być wcześniej konsultowa-
ne z lekarzem prowadzącym, któ-
ry wydaje konkretne zalecenia jak 
trzeba przyjmować lek. To bezdy-
skusyjna kwestia, która powinna 
być respektowana przez pacjen-
ta jej cel to – przywrócić zdro-
wie. Jego znaczenie i kondycja jest 
gwarantem dobrego samopoczu-

cia Czy to, więc mają być leki na 
receptę czy bez to zawsze ich za-
stosowanie powinno iść z zdro-
wym rozsądkiem. Lek na receptę 
i ogólnie dostępny to często dwa 
różne związki. Ich działanie i spo-
sób wpływu na organizm jest zu-
pełnie nie podobny do siebie net, 
jeżeli jest na takie samo schorze-
nie. Dlatego tak ważną rzeczą jest 
bezwzględne przestrzeganie za-
leceń i uważne czytanie ulotek. 
Znany wszystkim komunikat w 
mediach: „Przed użyciem zapo-
znaj się z ulotką, która zawie-
ra wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożą-
danych i dawkowanie oraz infor-
macje dotyczące stosowania pro-
duktu leczniczego, bądź skonsul-
tuj się z lekarzem lub farmaceu-
tą, gdyż każdy lek niewłaściwie 
stosowany zagraża Twojemu ży-
ciu lub zdrowiu.” nie jest następ-
nym popularnym komunikatem 
wypowiadanym przez lektora lecz 
ostrzeżeniem, którego powinni-
śmy bezwzględnie przestrzegać!. 

Jarosław Bzowy 

Konsultacja medyczna: dr 
nauk medycznych Lesław Bąk
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 
– Szczecin 27 02 2011.

W ostatnia niedzielę Porozumienie Ugrupowań Niepodległościowych  zorganizowało w Szczecinie piękne obchody w której licznie zgromadzeni uczestnicy w tym wielu mło-
dych ludzi, uczcili pamięć żołnierzy wyklętych, w związku z pierwszym Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.  Porozumienie - organizujące uroczystości two-
rzą Prawica Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Niklot, Stowarzyszenie NSZ, Związek Kontra, Narodowe Odrodzenie Polski, i stowarzyszenie kibiców Pogoni Portowcy. 

  (…) „Nie jesteśmy żadną ban-
dą tak jak nas nazywają zdrajcy i 
wyrodni synowie naszej Ojczyzny. 
My jesteśmy z miast i wiosek pol-
skich. My chcemy, by Polska rzą-
dzona była przez Polaków odda-
nych sprawie i wybranych przez 
cały Naród, a ludzi takich mamy, 
którzy i słowa głośno nie mogą po-
wiedzieć, bo UB wraz z kliką ofice-

rów sowieckich czuwa. Dlatego też 
wypowiedzieliśmy walkę na śmierć 
i życie tym, którzy za pieniądze, 
ordery lub stanowiska z rąk so-
wieckich, mordują najlepszych Po-
laków domagających się wolności i 
sprawiedliwości”.

Te słowa maj. Szyndzielarza ps. 
Łupaszka oddają intencję jakie 
przyświecały uczestnikom uro-

czystości – przywrócić pamięć i 
prawdę o żołnierzach konspiracyj-
nych Polski powojennej. Po Mszy 
Św w katedrze uczestnicy przenie-
śli się na plac Grunwaldzki gdzie 
w asyście pocztów sztandarowych 
i kwartetu wojskowego złożono 
kwiaty przed tablica poświęcona 
walczącym i niepodległość. Były 
też wzruszające przemówienie pre-

zesa szczecińskiego oddziału we-
teranów  AK i  przewodniczącego 
zrzeszenia Narodowych Sil Zbroj-
nych. Na zakończenie uroczystości 
wszyscy spotkali się w klubie Tiger 
gdzie przygotowano poczęstunek 
dla weteranów, a  także zgroma-
dzona licznie młodzież z organiza-
cji niepodległościowych mogła wy-
słuchać wspomnień kombatantów 

i koncertu kwartetu wojskowego. 
Tutaj poczułem co znaczy praw-
dziwa Polska – powiedział jeden z 
młodych uczestników spotkania – 
gdzie mówi się o realnym patrioty-
zmie i cenie miłości Ojczyzny i nie 
wysłuchuje paranoicznych rozwa-
żań o rzekomym patriotyzmie Ja-
ruzelskich i jemu podobnych.  

Relacja własna

Na placu Grunwaldzkim W klubie Tiger

Czy w Nowogardzie istnieje 
i czy jest potrzebna tzw. „elita” – cz.II

Motto przekorne  „Myślę, więc  myślę, że jestem…”  Henryk Jagodziński

W definicji Józefa Bocheńskie-
go nie ma mowy np. o pienią-
dzach, chociaż w rozumieniu po-
tocznym elitą są ci, którzy rozbi-
jają się mercedesami, mieszkają w 
okazałych willach z basenem i zja-
wiają się na różnego rodzaju im-
prezach okolicznościowych w kre-
acjach kupionych przynajmniej ze 
Willa średnich krajowych. Na tej 
samej zasadzie musielibyśmy zali-
czyć do elity całe wschodnie wy-
brzeże Stanów Zjednoczonych, 
co byłoby bezsensowne. Bogaci 
więc nie mogą należeć do elity, je-
śli nie mają „Wybitnej inteligencji  
i zdolności twórczych”, a swe bo-
gactwo zawdzięczają jedynie wy-
trwałości w sprzedaży, na przy-
kład roślin i krzewów ozdobnych 
czy kostek brukowych.

Ale, z drugiej strony, w po-
wszechnej opinii nie należy do 

niej też facet, który przez wiele lat 
chodzi w tych samych spodniach 
i w ogóle nie ma samochodu, ale 
ma niesamowite zdolności twór-
cze, choć nie umie lub nie chce) 
ich spieniężyć.

Dochodzę zatem do ważnego 
stwierdzenia, że elity prawdopo-
dobnie tworzą ludzie, do których 
garnie się zwykły człowiek, po-
nieważ są oni źródłem życiowej 
mądrości, wiedzy i twórczego na-
tchnienia. Są akumulatorami, któ-
re nas ładują, dają nam siłę prze-
życia i chęć tworzenia. Ale gdzie 
jest ta nasza elita?

Wzorcem nowoczesnego czło-
wieka sukcesu staje się mało cie-
kawy dla otoczenia dżentelmen z 
teczką, którego rekinowe szczę-
ki przegryzą wszystko, co stoi na 
drodze do mercedesów,  will i dłu-
gonogich laseczek. Rozmowy ta-

kich dżentelmenów , jeśli chodzi 
o zawartość treściową przypomi-
nają gdakanie kur skubiących po-
żywne trawniki. Do swego życia 
ci wspaniali faceci wprowadza-
ją minimum kulturowe w posta-
ci kosmetyków, kolorowych pism 
i płatnych uniesień. Informacja 
giełdowa zastępuje im komunika-
cję międzyludzką. Nie potrzebują 
więc żadnych wzorców i przykła-
dów moralnych, gdyż są one istot-
ną przeszkodą w procesie zarabia-
nia szmalu.

Czy w społeczeństwie zdomi-
nowanym przez teczkowców po-
trzebna jest jakakolwiek elita? A  
Państwu jak się zdaje? 

Reasumując powyższe – nie 
było moim zamiarem wyważanie 
otwartych drzwi, ani też ochota 
wyjścia przed szereg, lecz osobiste 
skromne przekonanie, że w czasie 

wszechobecnej komercjalizacji, 
karlejących wartości moralnych, 
dehumanizacji społeczeństwa, za-
niku tzw. kultury wysokiej i żenu-
jącym poziomie większości pro-
gramów telewizyjnych – temat elit 
wciąż pozostaje aktualny, aczkol-
wiek jest wstydliwie przemilcza-
ny przez media.  Każda elita wno-
si do każdego środowiska ożyw-
czy ferment, pierwiastek ducho-
wy, intelektualny  i emocjonalny, a 
czasie kanikuły zadba o to  aby nie 
zwiędły pelargonie.

I na taką czekamy, co przewie-
trzy  duszny klimat  przypomina-
jący ostanie sceny z „Wesela” St. 
Wyspiańskiego:

 „Nic nie słysom, nie nie sły-
som,

ino granie, ino granie,
jakieś ich chyciło spanie… ?!”

A przecież to Poeta ma rację:
Duch się w każdym poniewiera,
że czasami dech zapiera,
tak by się gdzieś het gnało, gnało
tak by się nam serce śmiało
do ogromnych, wielkich rzeczy,
a tu pospolitość skrzeczy,
a tu pospolitość tłoczy,
włazi  w usta, uszy, oczy,
duch się w każdym poniewiera
i chciałoby się wydrzeć, skoczyć 

(…)
Wielkie skrzydła porozwijać,
lecieć, a nie dać się mijać…

W przeświadczeniu o własnej 
wartości każdego z nas, jednost-
kowej racji bytu i nieustannym 
dokonywaniu wyborów – nie daj-
my się uśpić współczesnym cho-
chołom  i udusić  niskim sufitom.

Marian A. Frydryk
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1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci  
o Żołnierzach Wyklętych

Stanisław Sojczyński (ur. 30 
marca 1910 w Rzejowicach, zm. 19 
lutego 1947 w Łodzi.) – ps. „War-
szyc”, „Wazbiw”, „Wojnar”, „Świr-
ski”, „Awr”, „Zbigniew” - kapitan 
piechoty Wojska Polskiego i Armii 
Krajowej, organizator i dowódca 
Konspiracyjnego Wojska Polskie-
go.

Pochodził z chłopskiej rodziny 
Michała i Antoniny ze Śliwkow-
skich. W 1932 r. ukończył Pań-
stwowe Seminarium Nauczyciel-
skie w Częstochowie. W tym sa-
mym roku ożenił się z Leokadią 
Kubik. Następnie ukończył Dywi-
zyjny Kurs Podchorążych Rezer-
wy Piechoty przy 27 Pułku Pie-
choty w Częstochowie. W dniu 1 
stycznia 1936 r. został awansowa-
ny na podporucznika rezerwy. Od 
1934 r. pracował jako nauczyciel w 
szkole powszechnej w Borze Zaja-
cińskim koło Częstochowy. Uczył 
języka polskiego. Działał wówczas 
w Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i Związku Strzeleckim.

Udział w kampanii wrześnio-
wej i konspiracji

Podczas wojny obronnej 1939 r. 
podporucznik rezerwy Stanisław 
Sojczyński walczył w okolicach 
Hrubieszowa w składzie grupy 
„Kowel” dowodzonej przez puł-
kownika dyplomowanego Leona 
Koca. Po niepowodzeniach w wal-
kach koło Janowa Lubelskiego zo-
stał rozbrojony przez żołnierzy so-
wieckich. Uniknął jednak niewoli 
i pod koniec września 1939 r. pró-
bował przedrzeć się do Warszawy, 
aby wziąć udział w jej obronie. Po 
upadku stolicy postanowił wrócić 
do Rzejowic, gdzie szybko włączył 
się do pracy konspiracyjnej. Jesie-
nią 1939 r. został członkiem Służ-
by Zwycięstwu Polski pod pseudo-
nimem „Wojnar” (później używał 
także pseudonimów „Zbigniew” i 
„Warszyc”). Przystąpił wówczas do 
organizowania Podobwodu SZP, a 
następnie ZWZ Rzejowice, który 
wkrótce stał się jednym z najlepiej 
zorganizowanych rejonów konspi-
racyjnych. Z tego powodu jeszcze 

w 1939 r. porucznik Sojczyński 
został komendantem Podobwodu 
Rzejowice AK, a od października 
1942 r. pełnił także funkcję zastęp-
cy komendanta Obwodu Radom-
sko AK, będąc jednocześnie sze-
fem Kierownictwa Dywersji (Ke-
dywu) w Obwodzie. Szybko oka-
zało się, że ma on duże zdolności 
dowódcze. Do jego największych 
osiągnięć należało zaatakowanie w 
nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. nie-
mieckiego więzienia w Radomsku. 
W wyniku przeprowadzonej akcji 
uwolniono około 50 osób: ponad 
40 Polaków i 11 Żydów, a oddział 
zdołał się wycofać z miasta z mini-
malnymi stratami. Za tę akcję po-
rucznik Stanisław Sojczyński zo-
stał odznaczony orderem Virtuti 
Militari V klasy. Wkrótce utwo-
rzył pierwszy na terenie obwodu 
oddział partyzancki, którym do-
wodził do listopada 1943 r. W cza-
sie akcji „Burza” dowodził I bata-
lionem 27 pułku piechoty AK, sta-
czając na terenie powiatu Radom-
sko, wchodzącego w skład Inspek-
toratu Częstochowskiego AK, wie-
le potyczek z Niemcami.

Walki z komunistycznymi si-
łami bezpieczeństwa w składzie 
KWP]

Gdy na ziemie polskie wkroczy-
ła Armia Czerwona, kapitan Sta-
nisław Sojczyński nie złożył bro-
ni. Poszukiwany przez komuni-
styczny aparat bezpieczeństwa, 
poczuł się on odpowiedzialny za 
losy swoich byłych podwładnych. 
Wiosną 1945 r. zaczął ponownie 
zbierać swoich dawnych żołnierzy, 
nawiązał także kontakty z innymi 
oddziałami zbrojnymi, stawiają-
cymi opór komunistom. W dniu 
3 kwietnia 1945 r. wydał rozkaz, 
w którym nakazał byłym podko-
mendnym wznowienie działalno-
ści konspiracyjnej. Na bazie do-
wodzonego przez siebie podczas 
wojny I batalionu 27 pułku pie-
choty AK w maju 1945 r. w Ra-
domsku utworzył konspiracyjną 
organizację, która początkowo no-
siła kryptonim „Manewr”, następ-

nie „Walka z Bezprawiem”, a od 
8 stycznia 1946 r. przyjęła nazwę 
„Samodzielna Grupa Konspiracyj-
nego Wojska Polskiego” o krypto-
nimie „Lasy”, „Bory”. Organizacja 
ta, licząca ok. 4 tysięcy członków, 
działała w województwach: łódz-
kim, częściowo kieleckim, śląskim 
oraz poznańskim. Przekształcenie 
organizacyjne wynikało z rozwoju 
stanu liczebnego szeregów KWP.

W dniu 12 sierpnia 1945 r. kpt. 
S. Sojczyński wydał „List otwar-
ty” do pułkownika Jana Mazurkie-
wicza ps. „Radosław”, w którym 
uznał jego apel o wychodzenie z 
konspiracji za zdradę i apelował o 
dalszą walkę przeciwko komuni-
stom. Natomiast w dniu 16 sierp-
nia 1945 r. wydał rozkaz określają-
cy zadania KWP w zakresie walki 
z przestępczą działalnością władz 
komunistycznych i ochrony spo-
łeczeństwa oraz żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego przed 
terrorem organów bezpieczeń-
stwa. Pierwszą osobą, która zgi-
nęła z jego rozkazu, był Jakub Cu-
kierman, szef sekcji śledczej Pań-
stwowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Radomsku. Za-
strzelono go na ulicy w sierpniu 
1945 r.[7].

Rok później, także w Radom-
sku, miała miejsce jedna z najgło-
śniejszych akcji KWP. W nocy z 
19 na 20 kwietnia 1946 r. do mia-
sta weszło 167 partyzantów, któ-
rymi dowodził Jan Rogulka ps. 
„Grot”. celem akcji było uwolnie-
nie więźniów przetrzymywanych 
w budynku PUBP oraz w budyn-
ku miejscowego więzienia UB, a 
także likwidacja członków PPR, 
na których dowództwo KWP wy-
dało wyroki śmierci. Akcja udała 
się tylko częściowo. Zdobyto miej-
scowy areszt UB, z którego uwol-
niono 57 aresztowanych. Nie uda-
ło się jednak opanować gmachu 
PUBP. Nie zdołano również od-
naleźć wszystkich przeznaczonych 
do likwidacji PPR-owców. Po oko-
ło 2 godzinach od momentu opa-
nowania miasta dowodzący akcją 
por. „Grot” zarządził odwrót. W 

czasie odwrotu rozbito trzykrotnie 
liczniejszy oddział KBW; zginęło 
16 żołnierzy KWP, w tym 5 ofice-
rów, a także 8 schwytanych wów-
czas przez partyzantów żołnierzy 
sowieckich. Chociaż już wcześniej 
kapitan Sojczyński był postra-
chem bezpieki, po tej akcji „wła-
dza ludowa” uznała go za wroga 
publicznego numer jeden. Nasi-
lające się represje komunistyczne 
sprawiły, że rozkazem z 28 marca 
1946 r. nakazał zintensyfikowanie 
działań zbrojnych.

Ostatecznie został aresztowany 
wraz z całym dowództwem orga-
nizacji na skutek zdrady jednego 
z podkomendnych[8] przez UB 27 
czerwca 1946 w Częstochowie na 
posesji przy ulicy Wręczyckiej 11 
gdzie się ukrywał. Oskarżycielem 
był prokurator Kazimierz Graff. 
Był sądzony w procesie dowódz-
twa KWP w dniach 9 grudnia – 
16 grudnia 1946 r i skazany przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi 
na karę śmierci. Kpt. S. Sojczyń-
skiego i jego 5 podwładnych stra-
cono 19 lutego 1947 r. w Łodzi, na 
3 dni przed ogłoszeniem amnestii. 
Nie wiadomo, gdzie został pocho-
wany.

14 października 1992 Sąd Wo-
jewódzki w Łodzi uchylił wyrok 
WSRej. w Łodzi z dnia 17 grud-
nia 1946.

W listopadzie 1989 Juliusz No-
wina-Sokolnicki, samozwańczy    
Prezydent RP, awansował po-
śmiertnie kpt. Stanisława Sojczyń-
skiego do stopnia generała dywi-
zji.

Postanowieniem Prezydenta RP 
z dnia 5 listopada 2009 został po-
śmiertnie mianowany na stopień 
generała brygady.

Pierwszy i jedyny w Polsce po-
mnik Stanisława Sojczyńskiego 
znajduje się w Kamieńsku, woj. 
łódzkie, pow. radomszczański. W 
Borze Zajacińskim (gmina Przy-
stajń, powiat kłobucki) znajduje 
się tablica pamiątkowa wmurowa-
na w szkołę podstawową im. Ada-
ma Mickiewicza

 

Zachowało się wiele wzrusza-
jących relacji osób, które zna-
ły osobiście Stanisława Sojczyń-
skiego. Świadkowie podkreślają 
jego wyjątkową kulturę osobistą, 
wrażliwość na sytuacje osobiste 
podwładnych, prawość i uczci-
wość, a zwłaszcza niezłomność 
zasad. Swoista deklaracja ideową 
pokolenia wyklętych jest List 
otwarty jaki we wrześniu 1945 
roku Stanisław Sojczyński na-
pisał w związku z decyzja aresz-
towanego w sierpniu dowódcy 
KWP Radosława wzywająca żoł-
nierzy konspiracji do złożenia 
broni i poddania się okupantom 
sowieckim i narzuconej narodo-
wi władzy. 

Oto treść listu:
Po dokładnym zanalizowa-

niu treści deklaracji Pana z dnia 
8.08.1945 r. o wyjściu z konspira-
cji AK, dochodzi się do tragiczne-
go wniosku; powtórzył się wrze-
sień 1939 r., a wodzowie znów 
uciekli lub zdradzili. Okazuje się, 
że pewien procent wyższych ofice-
rów AK jest faktycznie, jak nam to 
czerwoni zarzucają, zdeprawowa-
nymi „sanatorami”, którzy ponad 
wszystko przedkładają żłób. 

Za co i w jakiej sytuacji usiłuje 
nas Pan, Panie Pułkowniku, sprze-
dawać? Nawet nie poczuwa się Pan 
do najelementarniejszej wdzięcz-
ności w stosunku do podwładnych. 
Wszak to, że czerwoni chcą z Pa-
nem pertraktować, że zrezygno-
wali z wytwarzania „linii podzia-
łu między górą a dołami AK”, nie 
jest zasługą Pana, ani też żadnego 
z generałów czy pułkowników AK, 
tylko osiągnięciem tych tysięcy sza-

Są wyjątkowe sytuacje i okoliczności gdy w naszej gazecie odstępujemy od zasady formuły gazety lokalnej i poruszamy tematy , których waga i znaczenie są tak istotne ,że nie sposób 
ich pominąć. Za takie wydarzenie uznaliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony ustawą Sejmu RP na dzień 1 marca i obchodzony w tym roku po raz pierwszy.  
Nie wolno nam nigdy zapomnieć tysięcy żołnierzy podziemia zbrojnego, działaczy stronnictw politycznych Polski Podziemnej i aktywnych, uczciwych ludzi mających odwagę 
myśleć i mówić prawdę – mordowanych, osadzanych w więzieniach i łagrach sowieckich, skazywanych przez sądy sowieckie, lub sędziów i katów w mundurach Ludowego Woj-
ska Polskiego, którzy do dnia dzisiejszego nie odpowiedzieli za swoje zbrodnie, część z nich żyje i mieszka obok nas, spokojnie dożywając „pogodnej jesieni życia” na wysokich, 
„zasłużonych” emeryturach- czytamy na jednej ze stron internetowych poświęconych historii żołnierzy wyklętych. 

Wspomnijmy więc tych Żołnierzy Wyklętych z ugrupowań : ARMII KRAJOWEJ, NARODOWEGO ZJEDNOCZENIA WOJSKOWEGO, Zrzeszenia WOLNOŚĆ i NIEZAWISŁOŚĆ, 
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH, KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO, 5 i 6–tej BRYGADY WILEŃSKIEJ ARMII KRAJOWEJ i innych organizacji, oraz grup podzie-
mia niepodległościowego, dla których niepodległość Ojczyzny warta była życia i którzy po zakończeniu okupacji niemieckiej nigdy nie zgodzili się z „pokojową” okupacją sowiecka i 
zbrodniami reżimu komunistycznego dokonywanymi na Narodzie. W ostatnich latach dzięki aktywnej działalności ugrupowań niepodległościowych i nieocenionej pracy historyków 
IPN otrzymaliśmy opracowania i ujawniono publicznie fakty dzięki którym , takie nazwiska jak rotmistrz Witold  Pilecki ps. Witold,  Gen August Fieldorf ps. Nil , major Zygmunt Szen-
dzielarz ps. Łupaszka przestały być zupełnie anonimowe. Ale to tylko część pracy która Naród winien swoim bohaterom. Takich postaci swoistych ikon niepodległościowego czynu jest 
znacznie więcej. Trzeba też aby odpowiedzialni za wychowanie młodzieży potrafili wskazać następnym pokoleniom polaków wzorce postaw i opisać wartości na których budować je-
dynie można prawdziwą przyszłość zdrowego społeczeństwa. Niestety jak zdążyliśmy się zorientować obchody pierwszego dnia pamięci o żołnierzach wyklętych  są mniej niż skrom-
ne a w wielu placówkach oświatowych naszego regionu nawet nie wiedzą o tym wydarzeniu. Postanowiliśmy zaprezentować Państwu dzisiaj sylwetkę jednego z wybitnych dowódców 
Armii Krajowej a potem Konspiracyjnego Wojska Polskiego , którego historia życia i śmierci jest przykładem typowym dla losów patriotów polskich po tzw. wyzwoleniu sowieckim. 
Prezentujemy także relację z nielicznych obchodów Dnia które odbyły się w ostatnia niedzielę w Szczecinie i które zorganizowały Porozumienie Ugrupowań Niepodległościowych.    
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rych bojowników, którzy wbrew 
blamażowi wyższych dowódców 
nie zrezygnowali z walki o słuszne 
postulaty Narodu Polskiego, a któ-
rym chce Pan podstępnie odebrać 
broń. Czyn Pana jest najzwyklejszą 
zdradą, trudno bowiem przypusz-
czać, aby Pan nie umiał myśleć, nie 
orientował się w wewnętrznej sytu-
acji Polski i AK, nie zdawał sobie 
sprawy z zadań, jakie się nam same 
w jaskrawy sposób narzucają. 

Mówi Pan w deklaracji o Hono-
rze, o rozumnym kierownictwie, o 
dobru Państwa, o pracy dla Spra-
wiedliwej i Demokratycznej Polski 
- i jednocześnie przekreśla Pan się 
swym czynem dla tych wszystkich 
wzniosłych ideałów. bardzo żałuje-
my, że podstępne aresztowanie 16-
tu czołowych działaczy AK i osa-
dzenie ich w Moskwie wśród oko-
liczności wołających o pomstę do 
nieba, niczego niektórych Panów 
majorów, pułkowników i genera-
łów AK nie nauczyły, że jedynym 
naturalnym odruchem u nich było 
nierycerskie poddanie się panice i 
rezygnacji. Wówczas, gdy wpływy 
Stalina na rządzącą klikę w Pol-
sce równają się okupacji, gdy w ad-
ministracji państwowej jest wielka 
ilość osób posiadających obywa-
telstwo rosyjskie lub zaprzedanych 
ZSRR, gdy na terenach tzw. Polski 
stoją gęsto załogi Armii Czerwo-
nej, a żołnierze jej grabią i gwałcą, 
gdy w wojsku polskim na różnych 
stanowiskach są oficerowie sowiec-
cy lub rażąco w nieproporcjonalnej 
ilości Żydzi, gdy stronnictwom po-
litycznym chcą narzucić swe kie-
rownictwo peperowcy, gdy wolność 
słowa wyklucza mówienie prawdy i 
nawet najobiektywniejszą krytykę 
reżimu, gdy Żydów traktuje się jako 
obywateli pierwszej klasy, a na-
wet lojalnych (co nie jest równe ze 
zdrajcami) członków AK dopusz-
cza się jedynie do stanowisk pod-
rzędnych i dość często traktuje się 
ich gorzej niż Volksdeutschów, gdy 
służba bezpieczeństwa działa jak 
NKWD, gdy stosowana przez czer-
wonych metoda rządzenia jest sys-
temem policyjnym. Jest terror, gdy 
po więzieniach i obozach karnych 
siedzi tylu najlepszych synów Pol-
ski, gdy nie ma dziedziny, gdzie by 
czerwoni nie dopuszczali się najpo-
spolitszych draństw, „góra” AK nie 
widzi potrzeby prowadzenia wal-
ki konspiracyjnej, nie potrafi spre-
cyzować aktualnych żądań i dosto-
sować do sytuacji taktyki działania 
- jest tylko pełna nadziei, że zrobi 
za nią to „mocarstwo urządzające 
świat powojenny”. „Góra” AK uwa-
ża za spokój swój obowiązek, gdy 
w sposób haniebny kapituluje wo-
bec zaprzedańców i zdrajców, gdy 
sprzeda nas za obietnice i frazesy, 
że za gołosłowność ustrzegnie na-
szego dorobku i stopni. Prawdopo-
dobnie „doły”, które jak Polska dłu-
ga i szeroka organizują się do wal-
ki same, popełniają bez przerwy je-
den zasadniczy błąd - zapominają, 
że aby sprawiedliwości stało się za-
dość - należy nie tylko likwidować 
czerwonych zaprzedawców i prze-
śladowców, ale również z tą samą 

konsekwencją zdradzieckich pa-
nów pułkowników i generałów.

Dla „dołów” AK uznanie przez 
czerwonych naszych stopni za cenę 
rezygnacji z walki o cele zasadnicze 
- jest tylko jeszcze jednym paradok-
sem. Dziś, kiedy byle męt społecz-
ny jest oficerem, a im większy szu-
ja, tym dość często otrzymuje ran-
gę, najwyższym odznaczeniem jest 
przeświadczenie, że jest się człowie-
kiem zasad i honoru, wiernym sy-
nem Ojczyzny. 

Niechaj wyżsi dowódcy nie pró-
bują również potępiać tych, którzy 
prowadząc walkę – siłą koniecz-
ności muszą na drodze rekwizycji 
stwarzać dla niej podstawy mate-
rialne (i poza tym robią to w ten 
sposób, że rekwizycje są pewnego 
rodzaju wymiarem sprawiedliwo-
ści i wyrównaniem krzywd w dzi-
siejszych normalnych stosunkach 
uprzywilejowania na modłę hitle-
rowską zwolenników czerwone-
go reżimu). Niechaj raczej uspra-
wiedliwią się, co robili z wielkimi 
rezerwami dolarów. Czy zamiast 
je bezprawnie przywłaszczać so-
bie lub wkupywać się nimi w łaski 
czerwonych - nie należało ich zu-
żyć na to prowadzenie walki i na 
pomoc dla tych, którzy zmuszeni 
ukrywać się, znaleźli się często w 
sytuacji bez wyjścia?

Dając wyraz poglądowi na czy-
nione rekwizycje, walczące „doły” 
AK stwierdzają równocześnie, że 
są bezwzględnymi przeciwnika-
mi band rabunkowych i podkreśla-
ją swoje stanowisko wykrywaniem 
ich i likwidowaniem. Złożenie bro-
ni przez oddziały AK czerwonym 
władzom miałoby inny skutek niż 
przewiduje Pan Pułkownik: pozba-
wiłoby środków walki i obrony ty-
siące bojowników idei (gdyby byli 
tak niedojrzali, że wykonaliby nie-
dorzeczny rozkaz), natomiast ele-
menty bandyckie broń, mimo na-
kazów i pogróżek, z całą pewno-
ścią zawsze zatrzymają, wszak jest 
dużo broni nie zgłoszonej władzom 
konspiracyjnym i broni w posia-
daniu osobników, na których one 
nie mają służbowego wpływu. Nie 
trzeba udowadniać, że w obecnych 
warunkach rażącej niesprawiedli-
wości trzymanie przez nas ludzi w 
garści i przez nas zwalczanie ban-
dytyzmu, da bezwzględne rezulta-
ty. 

Podobnie argumentem bez zna-
czenie jest zapowiedź, że po termi-
nie 21 września b.r. kto nie zgło-
sił się do rejestracji, odpowiadać 
będzie zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem karnym. Przed 
terminem było jeszcze gorzej, bo 
wielu, bardzo wielu oficerów i sze-
regowych AK odpowiadało z wy-
kraczaniem przez czynniki karzące 
poza ramy obowiązującego świat 
cywilizowany ustawodawstwem. 
Zapowiada się kary. Przecież kary 
były i są stosowane przez czerwo-
nych z całą perfidią. Cóż się tu 
może zmienić? Chyba to, że nasza 
obrona pocznie działać bardziej 
zorganizowanie i skutecznie, że 
za nieludzkie katowanie i karanie 
śmiercią bojowników o Niezależ-

ność Polski będziemy czerwonych 
nieludzko strzelać; jeśli poważą się 
wyniszczać nasze rodziny - my też 
potrafimy palić i likwidować prze-
ciwników w sposób bezpardonowy. 
Niemcy za jednego rozstrzeliwali 
10-ciu, 50-ciu lub 100-tu i nie zła-
mali nas, więc nie złamią nas czer-
woni. Jeśli zdrajcy nie mają skrupu-
łów, to my walcząc o sprawy słusz-
ne - nie będziemy ich mieli tym 
bardziej. 

Wskaźnikiem naszego postępo-
wania jest nie to, co władze ofi-
cjalnie głoszą, a co czynią. Nie 
mogą zasłaniać się prawem, skoro 
działalność ich jest jednym wiel-
kim bezprawiem. Należy także pa-
miętać o tym, że stosunek nasz do 
czerwonych władz ma uzasadnie-
nie nie tylko ideologiczne, ale i for-
malne: władze te z takich czy in-
nych względów zostały aprobowa-
ne przez zagranicę, ale nie zostały 
uznane przez Naród. Jeśli więc Pan 
Pułkownik żył myślą wkupienia się 
przez złożenie broni, to czy nie wła-
ściwiej, nie honorowiej było pocze-
kać, aż odbędą się wybory i władze 
w swe ręce weźmie Rząd z woli Na-
rodu? Pan jednak wolał, nie wia-
domo po co i dlaczego, schylić czo-
ło przed uzurpatorami, niż przed 
Rządem legalnym.

 

Praktyczne znaczenie Pana de-
klaracji jest ujemne:

- sugeruje ona światu, że rezy-
gnujemy z walki;

- stwarza pozory, jakoby czerwo-
ne władze, faktycznie zaczęły prze-
jawiać w stosunku do nas dużo do-
brej woli;

- oddziała w sposób niepożądany 
na Polaków, pozostających za gra-
nicą;

- stwarza sprzyjającą atmosferę 
przedwyborczą dla czerwonych de-
magogów;

- słowem wzmacnia pozycję czer-
wonego reżimu tak w oczach świa-
ta jak i kraju.

 
Aby faktycznie zapewnić warun-

ki dla prowadzenia walki o Spra-
wiedliwą i Suwerenną, Demokra-
tyczną Polskę, należy stawiać za-
dania konkretne i prowadzące do 
określonego celu, postaram się je w 
przybliżeniu sprecyzować:

 
1. Zwolnienie z administra-

cji państwowej, wojska oraz orga-
nów bezpieczeństwa obywateli nie-
polskich i przyjęcie na ich miejsce 
oficerów, podoficerów i szeregow-
ców AK. Przyjęcie naszych ludzi na 
miejsce funkcjonariuszy, których 
wskażemy jako osobników o złej 
opinii z czasów okupacji niemiec-
kiej. Poza tym przysługuje man 
prawo uzyskiwania posad i za-
trudnień oraz traktowanie nas tak 
samo jak żołnierzy AL.

2. Wypuszczenie na wolność 
aresztowanych wg list złożonych 
przez władze AK.

3. Załatwienie sprawy awansów 
oficerów, podoficerów i szeregow-
ców AK jak następuje:

a) tych, którzy brali czynny 
udział w walce (partyzantka, dy-
wersja, powstanie warszawskie, od-
działy zmobilizowane w związku z 
powstaniem) awansować automa-
tycznie o dwa stopnie,

b) członków sztabów terytorial-
nych i członków czynnych w tere-
nie (insp., podobw., d-cy oddz. te-
renowych do sekcyjnego włącznie, 
gońcy itp.) - awansować o jeden 
stopień. Ponadto niezależnie od 
awansów automatycznych, awan-
se i odznaczenia wysuniętych przez 
d-twa AK, jako specjalnie wyróż-
niających się zasługami.

Takiego podejścia wymagają 
względy taktyczne (im wyższy sto-
pień tym wyższe kompetencje) i za-
sada sprawiedliwości. (Kadry AL 
składają się z oficerów i podofi-
cerów awansowanych o 5-9 stop-
ni, np. z kaprala na pułkowni-
ka, względnie osobników, którzy w 
ogóle nic wspólnego z partyzantką i 
wojskiem nie mieli, a są dzisiaj ofi-
cerami).

4. Wolność słowa, zagwaranto-
wanie możliwości mówienia praw-
dy o AK (artykułu w prasie, bro-
szury itp.) o osiągnięciach AK w 
walce z Niemcami.

5. Swoboda czynnego udziału w 
niezależnych stronnictwach poli-
tycznych.

6. Wypłacenie członkom AK, by-
łym więźniom politycznym, obo-
zu w Oświęcimiu i innych, podob-
nie jak Żydom, zasiłków pienięż-
nych umożliwiających stworzenie 
warunków bytu oraz przyznanie i 
załatwienie w terminie krótkim od-
szkodowań, w granicach poniesio-
nych przez więźniów strat mate-
rialnych. 

 
Zwrot Żydom tylko majątku, 

który był ich imienną własnością, 
traktowanie ich nie lepiej, niż by-
łych więźniów politycznych Pola-
ków. Nie można dla spraw mało 
ważnych i nieistotnych poświęcać 
celów podstawowych. Decydując 
się na jakiś krok, trzeba mieć wy-

czucie tych celów oraz świadomość 
swej siły i wartości. Człowiek ma-
jący w swej dyspozycji dziesiątki 
tysięcy żołnierzy uzbrojonych, ich 
poważny dorobek bojowy, ich goto-
wość do dalszej walki o Niepodle-
głość Polski, o ład społeczny i spra-
wiedliwość, musi zdobyć się jeśli 
nie na więcej, to przynajmniej na 
tyle odwagi cywilnej, co przywódca 
prawomyślnej partii. A poza tym, 
Pan Panie Pułkowniku niech wy-
bije sobie z głowy i niech Pan wy-
tłumaczy czerwonym uzurpato-
rom, że będziecie nas kiedykolwiek 
wprowadzali w prawa obywatel-
skie przez amnestie i łaskawe prze-
baczenie nam. W imieniu uzbrojo-
nych tysięcy zwracam wam uwagę, 
że podejście wasze do zagadnienia 
jest katastrofalnym pomieszaniem 
pojęć. Za krew przelaną dla Ojczy-
zny, za odniesione rany, za ofiary 
z żyć naszych, za cierpienie i po-
niewierkę dla Polski - wy widzicie 
jedyną drogę dla nas odzyskania 
praw obywatelskich i człowieczych 
przez uznanie i rozgrzeszenie nas. 
A my wam oświadczamy, że z nami 
możecie tylko pertraktować jako z 
reprezentacją większości społeczeń-
stwa polskiego, reprezentacją, któ-
rej cele są nieskazitelne i słuszne, że 
wolno do niej odnosić się jedynie z 
respektem i szukać form do realiza-
cji jej postulatów. 

W imienni Oficerów, Podofice-
rów i Szeregowców, wiernych ide-
ologii AK.

Kpt.  Stanisław Sojczyński

Warto aby taki tekst był anali-
zowany na lekcjach w historii w 
naszych szkołach. W takim świe-
tle należy też oceniać mętne wy-
wody różnych intelektualistów 
i aparatczyków, którzy jeszcze 
do dzisiaj twierdza, że nie wie-
dzieli ,że dopiero w 56, 68, 70, 
80 a nawet 89 zrozumieli czym 
jest komunizm i jego wizja Pol-
ski czy raczej republiki polskiej. 
Inni którzy do dzisiaj gloryfiku-
ją i usprawiedliwiają zwykle bar-
barzyństwo i zdradę Narodu w 
świetle takich dokumentów cho-
ciażby zamilkli, tego wymaga 
przyzwoitość. Niestety niektó-
re ugrupowania polityczne (np. 
SLD)  nawet teraz bronią „god-
ności” oprawców, a niektórzy je 
wybierający bądź grzeszą świę-
tą naiwnością wynikającą z bra-
ku elementarnej wiedzy, bądź tej 
wiedzy posiąść nie chcą. Histo-
rycy szacują ,ze w wyniku repre-
sji powojennych w latach 1944- 
1963 z rąk  komunistycznych 
oprawców śmierć w walce ponio-
sło około 8000  patriotów, w wię-
zieniach zgładzono ok. 5000 , a 
zmarło w więzieniach z przyczyn 
„naturalnych” kilkanaście tysię-
cy skazanych za walkę o wolna 
Polskę.  

Opracował Marek Słomski

Tomasz Toborek: Stanisław 
Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko 

Polskie. Łódź: Instytut Pamięci 
Narodowej, 2007, Wikipedia

„[...] Zdrajcą nie byłem i doku-
mentu zdrady nie podpiszę. Je-
stem przygotowany na wszystko, 
nawet na śmierć! Jeśli padam na 
kolana to tylko przed Bogiem! 
Wiem, że stosujecie barbarzyń-
skie metody i pan temu patronu-
je! Wszystko do czasu! Przemo-
cą i kłamstwem nikt jeszcze nie 
osiągnął prawdziwej i trwałej 
władzy [...]”

Fragment przesłuchania kpt. 
„Warszyca
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika 
Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, 
Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

NaUka I PrakTYka Za 
DOTaCJe DaJe kWalIFIkaCJe
KURS KELNERSKI I BARMAŃSKI W ZESPOLE 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
        W dniach 14.02.- 19.02.2011  

roku w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie odbyły się kursy - 
kelnerski i barmański zorganizo-
wane w ramach projektu Nauka i 
Praktyka za Dotacje Daje Kwalifi-
kacje współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków EFS 
w ramach programu operacyj-
nego Kapitał Ludzki. W kursach 
wzięli udział uczniowie techni-
kum hotelarstwa i technikum ży-
wienia i gospodarstwa domowe-
go, którzy wyróżnili się wysoką 
frekwencją i dobrymi wynikami 
w nauce. W kursie barmańskim 
mogli wziąć udział uczniowie, 
którzy ukończyli osiemnasty rok 

życia. Zajęcia z zakresu kelner-
stwa były prowadzone przez Pana 
Szymona Kohuta, zaś kurs bar-
mański przez Pana Emila Dzię-
dziurko. Obaj Panowie pracują w 
Krakowskiej Szkole Restaurato-
rów. Pierwszego dnia kursu kel-
nerskiego odbyły się zajęcia teo-
retyczne, podczas których uczest-
nicy zdobywali wiedzę na temat 
przygotowywania sali, obsługi 
gości i podstawy organizacji im-
prez. W następnych dniach odby-
ły się zajęcia praktyczne. Uczest-
nicy kursu chętnie brali udział w 
nakrywaniu stołu, serwowaniu i 
przygotowywaniu sali na impre-
zy. Równie ciekawy był kurs bar-
mański, podczas którego ucznio-

wie zdobywali informacje na te-
mat właściwości poszczególnych 
alkoholi, uczyli się przyrządzania 
drinków, dekorowania oraz odpo-
wiedniego serwowania napojów. 
Każdy z kursów kończył się eg-
zaminem sprawdzającym wiedzę. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z 
tego, że mogli nabyć cenne umie-
jętności i wiedzę. Każdy uczestnik 
otrzymał certyfikat ukończenia 
kursu, który pomoże mu uzyskać 
lepszą pracę! Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że takie formy edu-
kacji są wartościowe i przydatne 
oraz zachęcili swoje koleżanki i 
kolegów do korzystania z takiego 
rodzaju ofert poszerzania wiedzy. 

Kasia Kozieł i Sylwia Jeziorska

Uczestnicy kursu kelnerskiego podczas nakrywania stołu

 9 lutego 2011 roku odby-
ła się wycieczka studyjna do Mię-
dzyzdrojów zorganizowana w ra-
mach projektu Nauka i Prakty-
ka za Dotacje Daje Kwalifikacje. 
W wycieczce do hotelu „Aurora” 
w Międzyzdrojach uczestniczy-
li uczniowie klas technikum ży-
wienia i gospodarstwa domowe-
go oraz technikum hotelarstwa. 
Uczestnicy zostali podzieleni na 

dwie grupy. Pierwszą grupę sta-
nowiła młodzież z technikum ho-
telarstwa, która zwiedzała piękne 
apartamenty, dobrze wyposażone 
sale okolicznościowe, restaurację 
oraz sale, w których odbywają się 
imprezy okolicznościowe. Dru-
ga grupa składała się z uczniów z 
technikum żywienia, którzy mo-
gli obejrzeć kuchnię wyposażoną 
w bogaty sprzęt oraz zapoznać się 

z szefem kuchni. Pod koniec wy-
cieczki zostaliśmy zaproszeni na 
uroczysty obiad. Na pewno dłu-
go będą nam towarzyszyły wspo-
mnienia z wycieczki do Międzyz-
drojów, podczas której mogliśmy 
nie tylko zapoznać się z tajnikami 
funkcjonowania hotelu, ale także 
spędzić miło czas w towarzystwie 
kolegów ze szkoły. 

Kasia Kozieł i Sylwia Jeziorska

Na kursie barmańskim uczniowie poznawali tajniki przyrządzania i 
podawania drinków

Uroczyste zakończenie kursu kelnerskiego

WYCIECZKA STUDYJNA 
DO MIĘDZYZDROJÓW

Uczniowie z klasy II TŻ zapoznają się z funkcjonowaniem kuchni w hotelu „Aurora”
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Intensywny tydzień Olimpii 
Rozpoczyna się ostatni miesiąc przygotowań seniorów Olimpii Nowogard do rundy wiosennej. Na ten 

tydzień zaplanowano aż dwa mecze sparingowe. 

Szachiści na start
W niedzielę, 6 marca o godzinie 10.00 w klubie LKS Pomorzanin 

przy placu Szarych Szeregów rozpocznie się Turniej Szachowy. Zapra-
szamy wszystkich miłośników główkowania, a szczególnie Panie i mło-
dych adeptów królewskiej gry.

Miejsko – Gminny Zarząd  LZS

Olimpia z Pucharem komendanta
13-latkowie Olimpii Nowogard wygrali w miniony czwartek turniej o Puchar Powiatowego Komendanta Policji. Łącznie w rozgrywkach wzięło 
udział 22 piłkarzy z naszego klubu. 

Siatkarski Turniej 
Wyzwolenia  
Nowogardu

W dniu 5 marca o godz. 14.00, w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 4 rozpocznie się Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Nowo-
gardu. Swój udział zadeklarowały zespoły z Czermnicy, Zakładu Kar-
nego, Sikorek i Oldboys Nowogard. 

Serdecznie zapraszamy kibiców.
Organizatorzy  MGZ  LZS

Pomorzanin przegrywa 
z kluczevią 

W minioną sobotę kolejny sparing rozegrali piłkarze V-ligowego 
Pomorzanina Nowogard. 

Tym razem przeciwnikiem podopiecznych trenera Zbigniewa Gu-
miennego była IV-ligowa Kluczevia Stargard. Jej piłkarze, czego można 
było się spodziewać, pokonali nasz zespól 3:0.

Zawodnicy Pomorzanina rozgrywki ligowe rozpoczną 19 marca wy-
jazdowym meczem z Arkonią Szczecin. 

ms    

Turniej odbył się już po raz ósmy. Jego or-
ganizacją zajmują się tradycyjnie goleniow-
scy dzielnicowi przy współpracy z Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Goleniowie i 
Stowarzyszeniem Na rzecz Bezpieczeństwa 
Powiatu Goleniowskiego przy wsparciu lo-
kalnych firm. 

W czwartek grały drużyny ze szkół pod-
stawowych. Do rozgrywek zgłosiło się 9 ze-
społów z terenu całego powiatu goleniow-

skiego. Wygrała drużyna OLIMPII Nowo-
gard I, przed STEPNICĄ I i STEPNICĄ 
II. W ćwierćfinale nasi zwycięzcy pokonali 
drugą drużynę - Olimpii II – wystawioną 
w turnieju przez nasz klub, która w ogólnej 
turniejowej klasyfikacji zajęła ósme miej-
sce.

W piątek trzeci już zespól zgłoszony 
przez klub Olimpia rywalizował w katego-
rii piłkarzy w wieku gimnazjalnym. Nieste-

ty reprezentantom naszego miasta nie uda-
ło się wyjść z grupy.

Zwycięskie zespoły otrzymały pucha-
ry z rąk Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Goleniowie insp. Krzysztofa Targoń-
skiego, a także medale i nagrody rzeczowe. 
Dla sześciu pierwszych drużyn przewidzia-
ne były nagrody w postaci strojów sporto-
wych i sprzętu piłkarskiego. Każda drużyna 
uczestnicząca w turnieju dostała dyplom. 

Rozdano również statuetki i dyplomy w ka-
tegoriach indywidualnych dla najlepszego 
zawodnika, bramkarza i króla strzelców. 

Królem strzelców w kategorii 13-latków 
został piłkarzy Olimpii Arkadiusz Janiec 
(11  bramek), a najlepszym bramkarzem 
Karol Osakiewicz.

ms

Zwycięzcy: Kamil Fedak, Arkadiusz Janiec, Karol Osakie-
wicz, Jakub Ninard, Bartłomiej Urbański, Szymon Michalski, 
Bartosz Bielski. 

8 miejsce: Michał Ostrowski,  Nikodem Woźniak, Jan Wy-
soszyński, Bartosz Kozieł, Michał Woźniak, Przemysław 
Rogin, Adrian Górniacki.

kat. gimnazjalna: Hubert Giziński, Wojciech Rogin, Da-
mian Adameczek, Damian Kościuk, Mateusz Wróblewski, 
Karol Osakiewicz, Michał Jemilianowicz, Radek Koko.  

Rozgrywki piłkarskiej A-klasy 
ruszają drugiego kwietnia. Po po-
łowie podopieczni trenera Marci-
na Miklasa zajmują w nich drugie 
miejsce, mając trzy punkty stra-
ty do lidera i bardzo duże szanse 
na awans do kl. okręgowej. Przy-
gotowania zespołu do decydują-
cej rundy trwają od miesiąca. W 
minioną sobotę piłkarze Olimpii 

rozegrali wyjazdowy mecz kon-
trolny z Falą Międzyzdroje. Poje-
dynek zakończył się zwycięstwem 
naszych piłkarzy 4:1. Bramki dla 
Olimpii zdobyli: Jakub Jędras 
(x2), Maciej Gołdyn i Mateusz 
Florecki. 

Zespół nie zwalnia tempa. W 
tym tygodniu naszych piłkarzy 
czekają najtrudniejsze kontrol-

ne pojedynki. Jutro o godz. 20 na 
sztucznym boisku w Płotach ro-
zegra sparing z IV-ligową Sarma-
tą Dobra. Natomiast w piątek o 
godz. 19 zmierzy się w Trzebiato-
wie z miejscową, III-ligową Regą.  

Inf. własna/
www.olimpiand.cba.pl 

Maciej Gołdyn (w locie) raz pokonał bramkarza Fali
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski redaktor naczelny, marcin Simiński zastępcanaczelnego,
lesław m. marek, Jarek Dąbrowski - redaktortechniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;F-kursujeodponiedziałkudopiątku;7-kur-
sujeodponiedziałkudoniedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5-kursujeodponiedziałkudopiątku,A-kursujeodponiedziałkudosoboty,7
kursujewniedzielewrokuszkolnym.

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd
PKSstanowiskonr11) 17.30, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (OdjazdzDwor-
caPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.
Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.
Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (terenmyjnisam.)
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

kurki nioski 
odchowane powyżej 7-miu  
tygodniu, pełen program 

szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32
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OGŁOSZENIAdrObNE
 NIerUCHOmOŚCI
• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickiego w 

Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 z bu-
dynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogardu 2 
pokoje (IV piętro) po kapitalnym remoncie ze wzglę-
du na osobę niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do remontu w bu-
dynku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w 
centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I pię-
tro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 39 
26 528; 667 926 528

• kupię działkę budowlaną w Nowogardzie - okoli-
ce ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, J. Pawła II, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sklep murowany na targowisku miej-
skim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy 125 m przy ulicy 5-go marca 13 (centrum mia-
sta) 667 994 240.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogardzie – 
608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, cena 
85 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 58 m2 
Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remoncie, 
doskonała lokalizacja, spokojna okolica, sprzedam 
tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów w 
Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogródkiem oraz 
garażem. Cena do uzgodnienia” tel: 604942164

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w 
karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/m2, tel. 721 
488 663

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościowe, No-
wogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogardu. 
668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 608 367 664

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w Nowo-
gardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkalną, bądź usłu-
gową. miejscowość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie mniejsze. Dojazd z 
obu stron. kontakt 605 315 304.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum miasta; 
601 090 079

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na targowi-
sku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, sprzedam,   cena 
185.400,- zł, tel. 91-3910010,  607607814

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów nad 
jeziorem w Nowogardzie, cena 60 000. Do uzgodnie-
nia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na poddaszu) 
w Centrum Nowogardu, niski czynsz, ogrzewanie 
własne- gazowe, zabudowa kuchenna w cenie, po 
remoncie. Tel. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży ogród, 
duża piwnica w Nowogardzie. Cena 120 000; Tel. 91 
39 26 497; 669 060 656

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe. Tel. 
509 608 794

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, dobra loka-
lizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. Tel. 501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwestycję 
lub działki budowlane 500 m pod Goleniowem. 
606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie (ul. 
Roosevelta); 602 527 141

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia; 793 731 981

• Nowogard. Zamienię bezczynszowe mieszkanie 
67m2 z garażem i ogrodem na dom jednorodzin-
ny do 150 m2 za dopłatą. 606 678 728

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w bloku w Oso-
wie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 zł + opłaty 
(prąd, gaz ) 601 162 545

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 60 ar. Wraz z 
częścią budynku mieszkalnego i gospodarczego. 
Działka i budynki pod jednym nr. Bardzo łady teren i 
okolice dzwonić po 18-stej. 886 595 956; 726 081 651

• Mieszkanie do wynajęcia na ul. Leśnej. 
605 402 134; 669 973 818

• 0,Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 m2 przy ul. 
15. Lutego (altanka + namiot), kont. Tel. 697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum No-
wogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, podwyż-
szony standard; 604 441 609

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze własnościowe 
78 m2. Dzwonić po 17.00.  91 39 22 275

•    Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 na ul. 
Zamkowej własność wyodrębniona, akt notarial-
ny. 600 626 244

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zamkowej Tel. 
508 948 888

• Wynajmę mieszkanie- 40 m2 w szczecinie, umeblo-
wane kontakt wieczorem 661 522 228

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie w centrum. 661 
969 006

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, Nowo-
gard; 604 284 597

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własnościowe o 
pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. Cena 125 000, Tel 
513 153 646

• Do sprzedania dwa mieszkania dwupoziomowe 
I- 73 m+35 m; II- 74 m+35m- Centrum miasta bez-
czynszowe, 662 638 198; 694 053 131 

• Sprzedam nowy domek drewniany ogrodowy z 
dachem dwuspadowym. Wymiary 3mx4m=12m2. 
Więcej informacji pod nr 504  118  857 lub 
501 418 957 po 15.00 Cena- 5 500 PlN

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze lokatorskie na ul. 
Bankowej. 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy ul. Banko-
wej, 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, podwyż-
szony standard; 604 441 609

• Wynajmę pomieszczenia chłodnicze i magazynowe. 
694 484 480.

• Wynajmę pomieszczenie produkcyjno- magazy-
nowe  o pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2, przy ul. 
Młynarskiej 7 w Nowogardzie. Cena 1200 zł netto Tel. 
509 379 883

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowogardzie 
tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (okazyjnie) 
662 678 895

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 45 m2 w Nowo-
gardzie po remoncie Tel. 888 743 400

• Sprzedam 6 h ziemi, 607 108 140

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub zamienię na 2 
Bema; 691 507 141

• Sprzedam tanio dom w Krzemiennej z działką 11 
arów. 781 910 591

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Rover serii 

400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Continental 
Conti 3, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Norway 
II, stan bdb, cena 850 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 12/2001, 
przeb. 132500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 
110 KM, 2 właściciel,  serwisowany w ASO Nissan 
Polmotor Szczecin (faktury). Klimatyzacja, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. Ster przy 
kierownicy, welurowa tapicerka,  nowe opony zi-
mowe Goodyear UG 7+, zadbany. Cena 21500 zł (do 
uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 1.9 CDTI (150 KM) 

diesel, rok prod 08/2006, srebrny met., przeb. 
140900 KM.  duży przegląd w ASO Opel przy 
140.000: nowe: rozrząd, klocki hamulcowe, olej, 
filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, mikrofiltr, 
płyn hamulcowy, opony zimowe. Kompletna książ-
ka serwisowa. Cena 42500 zł do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 TDI, 
664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 benzy-
na 1997 r. stan b. dobry, dobrze wyposażony, cena 
6 000; 694 971 444

• Sprzedam bardzo tanio alufelgi + opony 195/50R15. 
Tel. 512 669 630 

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. tanio 
sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam przyczepkę samochodową ładowność 750 
kg, wymiary 2,5mx1,6m wysokość 30. 669 694 269

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 20000 
km po dużym przeglądzie w ASO, bogate wyposa-
żenie, czarny metalik, cena do uzgodnienia, tel. 695 
888 970

• Sprzedam KIA Sephia GTX rok 1997, 1.5 benzyna, 
stan dobry, cena 2600 do uzgodnienia. 693 344 712

• Sprzedam Ford Mondeo rok 1999, 1,6 benzyna 128 
tys. przebieg, cena do uzgodnienia. 507 943 891

• Sprzedam opony Continental letnie, R-15  195|50; 
696 116 744

• Sprzedam skuter dwuosobowy. 788 566 432

• Kupię belkę tylną do Mazdy 323 rok prod. 1992; poj. 
1,6; 663 118 268; 781 932 917

• Sprzedam skuter, 668 183 497

• Kupię felgę 15 lub całe koło Renault Master; 
607 690 741

• Sprzedam Daewoo Matiz rok 99 benzyna + gaz użyt-
kownik kobieta; możliwa zamiana. 665 836 888.

rOlNICTWO
• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej pasieki- 
rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

USŁUGI
• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 91 39 

20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i na-
prawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, 
ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa muzyczna 
wesel, zabaw i innych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – zabawy, wese-
la, andrzejki, sylwestra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 697 55 33 
10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja oprogramo-
wania, naprawa komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, szyb-
ko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Poniatow-
skiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wydruki 
wielkoformatowe, reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio rekla-
my VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. 78 
88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert Kaź-
mierowski Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. Pro-
szę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, stropów, 
dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowanie, 
malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, glazura, 
hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i okien, 
tynki gipsowe, glazura, terakota, szybko tanio i solid-
nie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- ostrzenie 
noży, naprawa zamków drzwiowych itp. Kontakt: 
697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkolenia BHP i 
PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i in-
nych; 695 085 470; 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; naprawa 
zawieszeń układów hamulcowych wymiany silni-
ków, ustawianie zbieżności, kasowanie błędów. 
667 819 934.

• Remonty, 608 847 784

• Centrum złomowania pojazdów mechanicznych, 
798 130 303

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 692 562 306

• Wykonam prace remontowo-budowlane + więź-
by dachowe. 692 372 117

• Transport do 1,5 tony – 667 798 074

• Wykończenia wnętrz, płytki, panele re gipsy, ma-
lowanie szpachlowanie, stolarka itp. 792  289  761; 
661 545 391

• Układanie glazury, budowa domów od podstaw. 
662 678 895

• Damian Breyer naprawa elektroniki . 512 626 561

• Re gipsy, szpachle, panele, malowanie. 789 146 025

PraCa
• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-

goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Ferma norek struga (ok. Wierzchów) zatrudni do 
prac sezonowych. 662 234 004

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy domowej. 
695 266 928

• Pilnie poszukuję pracy w zawodzie ogólnobudowla-
niec. 668 347 389

• Zatrudnię spawaczo - ślusarza do ogrodzeń. 
512 509 179 

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy do-
świadczenie roczny staż + 2letnie praktyki,  
505 065 748.

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, wpisowe 
0 zł, na starcie prezenty za 500 zł, 506  171  732; 
604 189 118

• Przedsiębiorstwo informatyczne zatrudni osobę 
studiującą, dobrze znającą systemy informatycz-
ne; kontak pod adresem e-mail: fortel@post.pl

 INNe
• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, transport. 

603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, domku, z Nie-
miec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO cena 
1000 zł serwis na miejscu (montaż), dwufunkcyj-
ny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i gwa-
rancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody na 
prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszący małe gaba-
ryty do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący z wę-
żownicą do podłączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i porą-
bane- 603 353 789

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy „Jun-
kers” dwuletni w bardzo dobrym stanie oraz biurko; 
519 375 032.

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą do 
podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na gwaran-
cji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam rozwiertarki do tulei od 0,7 do 45; 
513 085 947

• Sprzedam konstrukcję namiotu 18x6 m. 91 39 
21 002.

• Sprzedam prysznic z brodzikiem 90x90 nowy i wan-
nę akrylową 140x70 tanio. 724 049 451

• Sprzedam sprzęt rehabilitacyjny, łóżko na pilota, ma-
terac i ssak na gwarancji. 91 39 21 604

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 697 610 223.

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam  2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 200 
HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC P1500, CD J500T 
MC CRYPT – 2szt., kolumny HQ POWER 500 VDSG12, 
mikrofon bezprzewodowy AZUSA 101, scaners HQ 
POWER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 1750 zł do 
uzgodnienia. Stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 50x150x600 80 szt; 
50x130x600- 50 szt; 50x100x600- 12 szt. Cena do 
uzgodnienia Tel. 607 926 085

• Sprzedam grzejniki żeliwne, nowe. 55 żelazu, wyso-
kość 60 cm. 510 155 704

• Sprzedam Yorki psa i suczkę- 509 389 669

• Sprzedam używany odkurzacz do pracy na sucho 
i mokro z funkcją prania wykładzin marki NUma-
TIC. Z pełnym wyposażeniem. atrakcyjna cena; 
508 309 107

• Sprzedam betoniarkę 150l, Tel. 507 465 448

• Poszukuję świadków (2 kobiety), którzy widzieli 
potrącenie pieszej przez samochód na pasach 
w dniu 9.11.2010 r. ok. godz. 18.30 (po mszy w 
kościele WNmP) w Nowogardzie przy ul. kościel-
nej. Świadków proszę o kontakt pod nr Tel. 91 39 
26 658

• Oddam za darmo kotkę 6 m-cy, wykastrowaną, 602 
643 408
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"
Wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

ZOSTaW 1% PODaTkU w NOWOGarDZIe
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację  
programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

KRS 0000207800

reklama

Przyjmie do pracy 
kierowcę  

na samochód ciężarowy. 
Wymagania:

Prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

Toyota Nowogard MK
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard

e-mail: 002@toyota.pl
www.toyotanowogard.pl

Salon tel. 91 39 25 700, serwis tel. 91 39 25 702

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

Tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

Telefon – 889 639 089

Zimowe atrakcje

Siedzą nad przeręblą i siedzą. A ryb jak nie było tak nie ma… 

Łyżwiarze nie narzekają – grupa warstwa lodu zapewnia bezpieczną, a brak śniegu szybką jazdę. Szkoda 
tylko, ze tak mało widać było amatorów łyżwiarstwa. Czyżby w nowogardzkich sklepach nie było łyżew? 

LMM
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 września 2011 r. 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 11

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Przychodnia „Praxis”
ul. Dworcowa 2, 72-200 Nowogard

Informuje, iż przygotowuje się do rozszerzenia  
działalności medycznej w zakresie  

pediatrii, kardiologii, reumatologii i diabetologii.
Pacjentów zainteresowanych kontynuowaniem  

opieki medycznej w przychodni PRAXIS  
przy ul.  Dworcowej prosimy o zgłaszanie się 

celem ponownego podpisania deklaracji
Właściciel „Praxis” Krzysztof Kosiński

Czytaj s. 4

HURTPOL Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa

Zatrudni 
KIEROWCĘ 

Wymagane:
- prawo jazdy kat. C

- kurs przewóz rzeczy 
CV i list motywacyjny prosimy 

kierować na adres:
kadry@hurtpol.pl

HURTPOL ul. Młynarska 1 A 
72-200 Nowogard
tel. 91 579-29-18 

Oczyszczą
 jezioro latem

REKLAMA

Kto 
dyrektorem 
NDK?

Jak 
Kazimierze 
obchodzą 
Kaziuki

Nowogard 
– 5 marzec 
1945
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REKLAMA

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym faktem kultury jest sam człowiek duchowo 

dojrzały- czyli człowiek w pełni  wychowany,  zdolny wychowywać siebie i drugich.
 Przemówienie w UNESCO  Paryż   2 czerwca 1980 r.

Foto tydzień

Widoczna na zdjęciu wyrwa w jezdni znajduje się na skrzyżowaniu 
drogi Nowogard -Truskolas (Miętno). Stali bywalcy wiedzą już, że na-
leży ją omijać z daleka. Tych, którzy rzadko decydują się na podróże po 
okolicznych miejscowościach ostrzegamy – dziura ma głębokość kilku-
dziesięciu centymetrów  i średnicę ok. 1,5 metra! To prawdziwy raj dla 
wielbicieli terenówek...  MS

6 latki z Przedszkola nr 1 w Nowogardzie to już prawdziwi patrioci.  W 
placówce trwa tydzień zajęć pod hasłem „wychowanie rodzinne, oby-
watelskie i patriotyczne”. Dzieci, w formie zabawy, poznają nie tylko 
kraj oraz symbole narodowe – godło i flagę państwową, ale także mia-
sto Nowogard, jego herb i charakterystyczne zabytki. Na zdjęciu grupa 
starszaków, z własnoręcznie wykonanymi biało-czerwonymi flagami.   

Tradycji stało się zadość - wczoraj obchodziliśmy tłusty czwartek 
– dzień, w którym dozwolone jest objadanie się pączkami oraz fa-
workami. W kalendarzu chrześcijańskim, tłusty czwartek, to ostatni 
czwartek przed Wielkim Postem – znany także jako zapusty. Dzień ten 
rozpoczyna również ostatni tydzień karnawału. Piekarnie pracowały 
na wysokich obrotach – na zdjęciu sprzedawczyni z Saturna. 

„Załączam zdjęcia plaży w Olchowie, może Interwencja DN sprawi, że 
odpowiednie osoby zainteresują się tą sytuacją...? Pozdrawiam i z góry 
dziękuję” - to treść krótkiej informacji e-mail, jaką nadesłał do nas pan 
Jan. Podzielamy nadzieję naszego Czytelnika, wzywając jednocześnie 
odpowiednie służby/osoby do uprzątnięcia dzikiego wysypiska.

Ks. Ireneusz Kamionka wybrany wicedziekanem

Dymu nie było,  
ale wybór dokonany

W miniony wtorek kapłani dekanatu Nowogard 
zebrali się w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego 
aby dokonać wyboru wicedziekana dekanatu Nowo-
gard. Przypomnijmy, że funkcję dziekana, po śmier-
ci ks. Grzegorza Zakliki na mocy dekretu metropo-
lity pełni od 1.01. 2011  r. ks. Kazimierz Łukjaniuk. 
W przeciwieństwie do funkcji dziekana, którą obsa-
dza się  poprzez mianowanie przez pasterza diecezji 
wicedziekan jest wybierany przez wszystkich księ-
ży dekanatu. Tak wybrana osoba jest następnie za-
twierdzana przez arcybiskupa. Sposób wyboru przy-
pomina reguły obowiązujące podczas konklawe - w 
pierwszej turze nie podaje się kandydatów, bo  pra-
wo bycia wybranym mają wszyscy księża obecni na 
zebraniu, w tym również wikariusze. 1 głosowanie 
wyłania dwie osoby,  które uzyskały najwięcej gło-
sów. Wtedy odbywa się druga tura gdzie głosuje się 
już tylko na te dwie osoby. Trzeba przyznać, że w za-
kresie powszechnego dopuszczenia do wyboru regu-
ły kościelne są znacznie bardziej demokratyczne niż 
te które znamy z życia świeckiego, gdzie  prawo do 
bycia wybieranym w praktyce jest poważnie ograni-

czone  - na ogół kandydaci są przez kogoś wskazani.
We wtorkowych wyborach ks. Ireneusz Kamion-

ka uzyskał w drugiej turze 10 głosów co wystarczyło 
do  skutecznego wyboru. Teraz decyzję „dekanalne-
go konklawe” musi zatwierdzić arcybiskup Andrzej 
Dzięga. Przypominamy, że ks. Ireneusz Kamionka 
jest proboszczem nowogardzkiej parafii pw. MB Fa-
timskiej na osiedlu Bema. 

redakcja

Nowogardzka firma Hurtpol w kil-
ku ostatnich numerach DN zamiesz-
czała ogłoszenia o poszukiwaniu pra-
cownika. Zwrócił moja uwagę wyraz  
jakiego użyto w ogłoszeniu na okre-
ślenie stanowiska do obsady. Poszu-
kiwano osoby na stanowisko  „Ku-
piec” Bardzo ładne polskie słowo, po 
prostu kupiec. Oprócz kulturowo bli-
skiego brzmienia, pozytywnych sko-
jarzeń (Lalka Prusa) jasna i oczywista 
jest też wartość semantyczna (zna-
czeniowa). Trzeba pogratulować fir-
mie Hurtpol, która potrafiła pozy-
tywnie wyłamać się z obowiązujące-
go schematu potwornej nowomowy, 
która wypełniła przestrzeń komuni-
kacji publicznej w  ostatnich latach 
(zastępując zresztą skutecznie inny 
ideologiczny bełkot). Oprócz łama-
nej spolszczanej bezładnie angielsz-
czyzny w nazwach firm, obserwuje-
my i czytamy już zupełnie karkołom-
ne wyczyny lingwistyczne w nazew-
nictwie handlowym . Czytamy np.  o  
szkoleniach dla „sales menagerów” 
na których uczeni będą uczestnicy 
o „ jak zwiększyć CTR, zmniejszyć 
CPC i zwiększyć Conversion Racing” 
, poznawać też będą  „zasady Copyw-
ritingu”. Wobec takich i podobnych 
łamańców których  przykłady może 
każdy znaleźć bez liku zupełnie nie-
winnie brzmi opatrzony i osłuchany 
już sex shop ( bywa jednak ,że pisany 
także seks szop). Z ulgą (myślę) wra-
camy zatem dzięki Hurtpolowi do tak 
pięknego jak prostego słowa „kupiec” 
i prosimy o więcej . 

 Marek Słomski

Polacy nie gęsi...

Ks. Ireneusz Kamionka podczas mszy św.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

NOWO OTWARTY
SKLEP OGRODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

P Z Mot. zaprasza
Informujemy, że 

stacja kontroli 
pojazdów 

jest już czynna. Serdecznie 
zapraszamy

Kto dyrektorem        ?
Dzisiaj tj. 4 marca br., o godz. 15.30 mija termin składania do Urzędu  Miejskiego w Nowogardzie ofert na stanowisko dyrektora Nowogardzkiego Domu Kul-
tury. Z naszych ustaleń wynika, że konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. O tym, kto ostatecznie obejmie to stanowisko dowiemy się najprędzej 
w drugiej połowie marca. 

Konkurs na dyrektora NDK zo-
stał ogłoszony 31 stycznia. Wcze-
śniej Burmistrz Nowogardu od-
wołał z tego stanowiska Mirosła-
wę Przybyłek. Z informacji, do 
których dotarł DN wynika, że 
konkurs cieszy się ogromnym za-
interesowaniem. Wczoraj, redak-
cja DN próbowała się przez kilka 
godzin dodzwonić w tej sprawie 
do kadrowej urzędu miejskiego. 
Niestety telefon na jej biurku jest 
wciąż zajęty. Z informacji, jakie 
podał nam jeden z urzędników 
miejskich, chcący zachować ano-
nimowość, wynika, że taka sytu-
acja jest od kilku dni. 

- Od poniedziałku telefony w 

tej sprawie praktycznie się urywa-
ją. Wciąż dzwonią zainteresowani 
startem w konkursie. Dopytują o 
szczegóły konkursu, funkcjonowa-
nie placówki itd. - powiedział re-
dakcji urzędnik.

Wiadomo, że w Ratuszu leży już 
kilka ofert kandydatów na stano-
wisko dyrektora NDK. Na swo-
istej giełdzie, mówi się o kilku 
nazwiskach. Niektóre z nich zna-
ne są z działalności kulturalnej. 
Wśród kandydatów jest ponoć 
również jeden z byłych dzienni-
karzy DN. Są również osoby spo-
za naszej gminy – Płot, Gryfic, 
Goleniowa i Gryfina. 

O tym kto ostatecznie zwycięży 

zadecyduje komisja konkursowa 
powołana przez Burmistrza No-
wogardu. Jej skład osobowy jest 
wciąż tajemnicą. Wiadomo tylko, 
że oprócz przedstawicieli urzędu 
podania kandydatów będą opi-
niować osoby związane z szeroko 
pojętą kulturą nowogardzką. 

Obecnie w gabinecie dyrektora 
domu kultury trwa remont. Na-
prawiany jest cieknący dach i za-
lane ściany. 

Przewidywane wynagrodze-
nie na stanowisku dyrektora 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
wynosi 5.900 złotych brutto.

Marcin Simiński

Przybliżamy budżet gminy

Pieniądze dzielone przez OPS
Analizując główne wydatki budżetowe zwróćmy uwagę na wydatki Ośrodka Opieki Społecznej. Jest to druga po nakładach na Oświatę pozycja w budże-
cie – 11 milionów 685 tysięcy 304 złote! To prawie piąta część wszystkich wydatków.

pieczeń i innych składek związa-
nych z pomocą udzielaną pod-
opiecznym i wynagrodzeniami 
pracowników.  Na swoje funkcjo-
nowanie OPS otrzymuje dotację 
w wysokości 474 000 złotych. Do 
działu pomocy społecznej trzeba 
także zaliczyć tzw. dodatki miesz-
kaniowe na które otrzymujemy z 
budżetu państwa 800 000 zł rocz-
nie. 

Porównując podane liczby wy-
liczamy, że budżet gminy dopła-
ca w tym dziale ok. 2 miliony 
złotych. Na zasiłki celowe prze-
znacza 320  000 zł, na dożywia-
nie uczniów 335 000 zł (215 000 

zł na obiady i 120  000 zł zasiłki 
celowe). 335 000 zł to tzw. zakup 
usług od innych jednostek samo-
rządu – np. przytulisko w Mię-
kowie, pobyty osób w Domach 
Opieki Społecznej, pomoc praw-
na i rehabilitacyjna.  Nie da się 
uniknąć kosztów utrzymania sa-
mego OPS – dotacja z budżetu 
państwa (wymienione wyżej 474 

tys. zł ) jest nie wystarczająca – 
tylko wynagrodzenia pracowni-
ków to 643 400 zł. Budżet gminy 
więc dokłada.

W kolejnym artykule wydatki w 
dziale „Transport i łączność” . Bę-
dzie o planowanych inwestycjach 
drogowych.

LMM

W tym miejscu wyjaśniam, że z 
tej sumy aż 9 676 000 złotych to 
„dochody” OPS – dochody umie-
ściłem w cudzysłowie bo prak-
tycznie są to dotacje z budżetu 
państwa z odpowiednim przezna-
czeniem. I tak na świadczenia ro-

dzinne i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego dotacja wynosi 
7  100  000 zł, na zasiłki i pomoc 
w naturze 731 tys. zł, na zasiłki 
stałe – 915 000 zł, na dożywianie 
uczniów 223 000 zł. Budżet pań-
stwa pokrywa także koszty ubez-
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Czesławie  
Kiszka
z powodu 

śmierci ojca
wyrazy głębokiego 

współczucia 
składają 

koleżanki i koledzy 
z oddziału wewnętrznego

KONDOLENCJE

Do końca marca  ostatecznie rozstrzygnie się przetarg na oczyszczanie jeziora z błota pogazowego, który prowadzi Wielkopolska Spółka Gazow-
nictwa. Pracę mają trwać w okresie letnim. 

Oczyszczą jezioro latem
Przypomnijmy, że kilka lat 

temu część niebezpiecznych sub-
stancji zgromadzonych w zbior-
nikach znajdujących się pod zie-
mią na terenie byłem gazowni 
przy ul. Bankowej, przedosta-
ła się do nowogardzkiego jezio-
ra. Stało się tak podczas remon-
tu drogi krajowej nr 6. W cza-
sie prac modernizacyjnych do-
szło do połączenia starego ka-
nału biegnącego od gazowni z 
siecią deszczową. W ten sposób, 
zalegające w starych zbiornikach 
osady pogazowe przedostały się 
na teren jeziora.  Kiedy sprawa 
wyszła na jaw, spółka gazowa z 
wielkopolski oczyściła zbiorni-
ki. Zatkano także kanał, którym 
niebezpieczne substancje prze-
dostawały się do jeziora. Gmina 
zleciła dodatkowe badania gle-
by i wody instytutowi górnicze-
mu z Katowic. W wyniku badań 
stwierdzono, że wyciek nie miał 
negatywnego wpływu na śro-

dowisko. Odnotowano jedynie 
podwyższone normy węglowo-
dorów aromatycznych. Na dzień 
dzisiejszy żadne pozostałości już 
nie wyciekają do środowiska. Po-
została jednak infrastruktura po 
byłej gazowni, a więc zbiorni-
ki i biegnące od nich dwa kana-
ły. Wielkopolska Spółka Gazow-
nictwa ogłosiła przetarg na pracę 
związane z likwidacją infrastruk-
tury.  Oferty miały spływać do 10 
lutego. Ostatecznie zgłosiło się 
pięciu wykonawców. Jedna ofer-
ta została odrzucona, a w stosun-
ku do czterech prowadzone są 
dalsze postępowania wyjaśniają-
ce. Rozstrzygnięcie przetargu ma 
się odbyć ostatecznie za dwa, trzy 
tygodnie. Jak dowiedzieliśmy się 
w miejskim wydziale ochrony 
środowiska, zakres prac będzie 
bardzo duży. 

- Rekultywacja  będzie obejmo-
wać teren po byłej gazowni. Zli-
kwidowane zostaną znajdujące 

się w ziemi zbiorniki. Ziemia w 
tym miejscu zostanie wymienio-
na na głębokości kilku metrów, a 
w to miejsce zostanie nawieziony 
nowy grunt – powiedziała redak-
cji Joanna Krępa, zastępca kie-
rownika wydziału ochrony śro-
dowiska. 

Ponadto  zlikwidowane zosta-
ną dwa kanały, które łączą się z 
siecią burzówek na terenie par-
ku przy jeziorze. Jeden biegnie 
na wysokości parku przy ul. 3 
Maja, drugi łączy się z separato-
rem znajdującym się przy siedzi-
bie spółdzielni Gardno. 

Prace mają być wykonywane 
w okresie letnim. W pewnym 
stopniu utrudnią dostęp do ale-
jek i nabrzeża jeziora w okolicy 
fontanny. Urzędnicy zapewniają 
jednak, że nie wpłyną na funk-
cjonowanie kąpieliska miejskie-
go. 

Marcin Simiński Już wkrótce teren ten nie zamieni się niczym plac budowy

Gmina zareagowała, czekamy na starostwo

Co dalej z ul. Młynarską...
W odpowiedzi na artykuł 

„Obiecanki cacanki… a miesz-
kańcom radość”, który ukazał się 
we wtorkowym wydaniu dzien-
nika Nowogardzkiego informu-
ję, że ul. Młynarska jest drogą po-
wiatową, której zarządcą jest Za-
rząd Powiatu Goleniowskiego. W 
roku 1999 gmina Nowogard pod-
pisała ze Starostwem Powiato-
wym w Goleniowie, porozumie-
nie na ograniczone zarządzanie 
drogami powiatowymi na terenie 
miasta Nowogard. Na mocy tego 
porozumienia powiat przekazuje 
środki finansowe jedynie na bie-
żące utrzymanie tych dróg tj. łata-
nie ubytków nawierzchni jezdni i 
chodników, wymiany zniszczo-

Walka z bezrobociem

Obcięte Fundusze
W dniu 27 grudnia 2010 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

określiło dostępny limit wydatków z Funduszu Pracy dla województwa za-
chodniopomorskiego w roku 2011 na poziomie 96 666 200 zł. Przypomnij-
my, że w roku 2010 środki na ten cel wynosiły  282 709 300  zł. Są to środki na 
finansowanie programów  na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skut-
ków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  oraz na inne zadania fakultatywne.

nych znaków drogowych itp. Za-
dania inwestycyjne takie jak prze-
budowa ulic czy budowa chodni-
ków pozostały w kompetencjach 
zarządu powiatu.  

Poruszone w artykule zagad-
nienie budowy progów zwalnia-
jących jest uzasadnione w przy-
padku konieczności ograniczenia 
prędkości ruchu pojazdów poru-
szających się po tej drodze. Ko-
misariat Policji w Nowogardzie 
nie komunikował o nasileniu zda-
rzeń czy kolizji wynikłych na sku-
tek przekroczenia dopuszczalnej 
prędkości na tej ulicy. Dziękuje-
my jednak za zasygnalizowanie 
tego problemu i wobec powyższe-
go wystąpimy do Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Goleniowie o wyda-
nie opinii, co do zasadności wy-
konanie, tzw. spowalniaczy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 

Faktem jest, że na ul. Młynar-
skiej i Sienkiewicza występu-
je zwiększony ruch samochodów 
ciężarowych, związany z funk-
cjonowaniem zlokalizowanych 
tam hurtowni i innych zakładów 
usługowo-handlowych. Mając na 
uwadze działalność tych zakła-
dów wprowadzenie w tym rejonie 
zakazu ruchu dla ciężkich pojaz-
dów dostawczych (np. typu TIR) 
nie jest możliwe. 

Podzielamy Pani pogląd, że ul. 
Młynarska wymaga remontu, po-
nieważ jej zły stan techniczny jest 
bardzo uciążliwy dla mieszkań-
ców okolicznych budynków, dla-
tego też wielokrotnie występo-
waliśmy do Powiatu Goleniow-
skiego o wykonanie swoich usta-
wowych obowiązków lub przeka-
zanie gminie Nowogard środków 
finansowych umożliwiających 
wykonanie przebudowy tej uli-
cy. Dotychczasowe nasze działa-
nia nie przyniosły jednak oczeki-
wanego rezultatu gdyż Starostwo 
Powiatowe za każdym razem tłu-
maczy się niedoborem pieniędzy 
na wszelkiego rodzaju inwestycje 
drogowe. Będziemy jednak na-
dal monitować do zarządcy dro-
gi o ujęcie w planach moderniza-
cji dróg, wykonania przebudowy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Remont tej drogi obejmował-
by m.in. wyrównanie nawierzch-
ni jezdni, wykonanie właściwego 
jej odwodnienia oraz wyprofilo-
wanie łuków na skrzyżowaniach, 
co zagwarantowałoby użytkowni-
kom ulicy i chodnika bezpieczne 
z nich korzystanie.  

Tadeusz Fiejdasz 
Kierownik wydziału GKMiOŚ

Zaniepokojony tak drastycznym 
zmniejszeniem środków Zarząd 
Województwa Zachodniopomor-
skiego wydał oświadczenie w któ-
rym czytamy:

Województwo zachodniopomor-
skie jest regionem, w którym bezro-
bocie od lat stanowi istotny problem 
społeczny. Jednym z podstawowych 
i najbardziej skutecznych sposobów 
zmniejszania bezrobocia są środki 
Funduszu Pracy, przeznaczane na 
przeciwdziałanie temu niebezpiecz-
nemu zjawisku społecznemu, łago-
dzenie jego skutków oraz aktywiza-
cję osób pozbawionych zatrudnienia 
i źródeł utrzymania.

Nie ulega wątpliwości, iż niemal 
trzykrotne zmniejszenie limitu na 
2011 rok ograniczy możliwość podej-
mowania przez publiczne służby za-
trudnienia kompleksowych działań, 
adresowanych do szerokiego gro-
na osób poszukujących zatrudnie-
nia oraz pracodawców oczekujących 
wsparcia. W największym stopniu 
zmiany odczują osoby bezrobotne, 
w tym znajdujące się  w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy (m. in. oso-
by młode nie posiadające doświad-
czenia zawodowego; osoby powyżej 
50 roku życia, nie posiadające kwa-
lifikacji adekwatnych  do wymagań 
pracodawców, osoby niepełnospraw-
ne, czy też osoby długotrwale bezro-
botne, cechujące się brakiem umie-
jętności poruszania się po dynamicz-
nie zmieniającym się rynku pracy). 

Będzie to spowodowane zmniejsze-
niem liczby i zakresu oferowanych 
działań pomocowych, zwiększają-
cych szansę na wejście lub powrót 
ww. osób do aktywności społeczno 
– zawodowych i umożliwiających 
odzyskanie wiary we własne możli-
wości (szkolenia lub formy zatrud-
nienia subsydiowanego, np. staże, 
przygotowanie zawodowe doro-
słych, prace interwencyjne). Jed-
nocześnie, znacząco ograniczono 
możliwość powstawania nowych 
miejsc pracy w ramach wspomnia-
nych refundacji, jak również dota-
cji na rozpoczęcie własnej działal-
ności gospodarczej dla osób bezro-
botnych.

Dlatego mając powyższe na uwa-
dze, Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego wyraża zaniepoko-
jenie zaistniałą sytuacją i pragnie 
przedstawić opinię, iż tak drastyczne 
obniżenie wielkości środków dostęp-
nych dla regionu, w wysokim stop-
niu ograniczy publicznym służbom 
zatrudnienia możliwość prowadze-
nia efektywnych działań zmierzają-
cych do zniwelowania skutków bez-
robocia.

Śmiać się czy płakać? Rządząca 
koalicja potrafi ograniczyć środki i 
jednocześnie wyrazić zaniepokoje-
nie, że coś jest niedobrze …

Sądząc po cięciach budżetowych 
i jednocześnie rosnących cenach 
wyrażam zaniepokojenie o wynik 
wyborczy PO. LMM
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Jak Kazimierze obchodzą Kaziuki
Wileński Kaziuk od trzech wieków jest zwiastunem wczesnej wiosny i początkiem jarmarków – największego i najbarwniejszego święta miasta. Tradycja jarmarków liczy sobie już 

300 lat z górą i trwa do dziś dnia.  Jarmarki te Wilnianie zawdzięczają świętemu Kazimierzowi, synowi Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, urodzonemu w 1458 roku 
na Wawelu. Kazimierz Jagiellończyk - syn był uczniem Jana Długosza, uczestniczył w wyprawach wojennych i „spotkaniach dyplomatycznych” w Malborku, był na Sejmie w Piotr-
kowie. Wiosną 1483 roku został wysłany na Litwę, gdzie pełnił funkcję podkanclerza, a przez dwa lata praktycznie sprawował władzę królewską. Był niezwykle nabożny i wykształ-
cony. Zmarł w 1484 roku w Grodnie (obecnie Białoruś) w wieku lat 26. W 1602 roku został przez papieża wyniesiony na ołtarze. Był jednym z pierwszych świętych na Litwie, jest 
jej patronem. Szczątki św. Kaziemierza złożone w srebrnej trumnie spoczywają w Katedrze Wileńskiej. 

Kaziukowe pochody i jarmarki organizowano w Wilnie praktycznie od 1636 roku. Rozpoczynały się zawsze w dniu św. Kazimierza, czyli 4 marca. Pochodom towarzyszył orszak 
przebierańców, handlarzy, kuglarzy. Pochód był i jest nadal propagandą wyrobów regionalnych. Na wozach paradują przez miasto palmy, pierniki, zabawki, len wileński, kukiełki.  
Żaden Kaziuk nie odbył się też bez słynnych smorgońskich obwarzanków, które „reklamowano” dowcipnie okrzykami: „Obwarzanki sprzedają, dziurki darmo oddają”. 

Wileńskie Kaziuki były chyba prekurso-
rem dzisiejszych Walentynek. Sprzedawa-
no tu pierniki - serduszka, przebite strza-
łą, kupowane dla ukochanej w dowód przy-
wiązania. Niektóre z  nich były ozdobione 
zabawnymi lukrowanymi napisami-wy-
znaniami (oczywiście w gwarze wileńskiej 
i oczywiście z błędami) w  stylu:  „Żebysz 
była moja i wiecej niczyja, serca moja dra-
two do twego przyszyja”. 

Na kaziukowym jarmarku można było 
kupić wszystko, ale od wielu, wielu już lat 
i do dziś dnia królową każdego takiego jar-
marku była i  jest wileńska palma - małe 
dzieło sztuki wyczarowane sprawnymi rę-
kami tutejszych mistrzyń, wyplatane z  su-
szonego kolorowego zielska, na pamiątkę 
palm, którymi według Biblii, witano wjeż-
dżającego do Jerozolimy Chrystusa. Spo-
tyka się dwumetrowe palmy-giganty (nie-
jedną taką otrzymał w prezencie Jan Paweł 
II).  Podwileńskie palmy są rozproszone po 
całym świecie. Znajdziesz je w całej Euro-
pie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, 
w Brazylii, w Peru. Pojedyncze dotarły i do 
Kanady, ale takiej feerii barw, jaką tworzą 
podczas kaziukowych jarmarków nigdzie 
poza Wilnem nie uświadczysz. 

W relacjach z roku 2010 można przeczy-
tać, że Starówkę wileńską na trzy jarmarko-
we dni opanowało dwa tysiące twórców lu-
dowych nie tylko z Litwy, ale też z Polski, 
Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi i Wę-
gier. Prezentowało się kilkadziesiąt zespo-
łów folklorystycznych, teatr uliczny i kino 
oraz karczmy serwujące m.in. tradycyjne 

litewskie cepeliny. (Jest to rodzaj pieroga 
z ciasta ziemniaczanego, nadzianego mię-
sem. Podawane jest z kapustą zasmażaną, 
skwarkami i śmietaną).

Kaziuki w Polsce
W wielu regionach Polski, szczególnie 

tam gdzie liczne grupy mieszkańców po-
chodzą z Kresów kultywowane są wileńskie 
Kaziuki. Przykładowo w Poznaniu.

W  1994 roku członkowie Towarzystwa 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej wpa-
dli na pomysł, by kaziukowy jarmark zor-
ganizować w Poznaniu - wiele osób po-
chodzących z kresów po wojnie zamiesz-
kało właśnie w stolicy Wielkopolski i gorą-
co przyklasnęło temu pomysłowi. Od tego 
czasu Kaziuki odbywają się co roku także 
w stolicy Wielkopolski i cieszą się ogromną 
popularnością. 

Obchody uroczystości rozpoczną się w 
piątek, 4 marca, uroczystą mszą świętą w 
kościele pw. Bożego Ciała, podczas której 
zostanie poświęcona tablica upamiętniają-
ca pielgrzymkę dziękczynną króla Włady-
sława Jagiełły po zwycięstwie pod Grun-
waldem do Poznania. 

W niedzielę, 6 marca, w samo południe 
rozpocznie się na Starym Rynku XVIII 
Jarmark Kaziukowy. Na jarmarku będzie 
można kupić słynne wileńskie palmy wiel-
kanocne i typowo kresowe przysmaki, jak 
bliny z różnymi dodatkami, obwarzanki, 
barsz ukraiński oraz słynne cepeliny.

O swoich Kaziukach mówią znani w No-
wogardzie Kazimierze:. 

Ks. Kazimierz Łukjaniuk, dziekan dekanatu Nowogard, 
proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego: 

Jestem tym imieniem zachwycony. Pochodzi ono przecież 
od św. Kazimierza. To był wspaniały człowiek i patron. Dzień 
swoich imienin będę obchodził bardzo pracowicie. W piątek 
od rana mamy tzw. dzień skupienia w seminarium, później 
spowiedź i msza św. Czas na świętowanie zarezerwowałem w 
tłusty czwartek. Spędzę go w gronie księży i przyjaciół. 

 Kazimierz Ziemba, szef PSL w regionie, były burmistrz 
Nowogardu: 

W tym roku nie będę świętował swoich imienin. Wyjeż-
dżam na cały weekend w podróż służbową do Warszawy. Dla 
mnie imię Kazimierz to przede wszystkim hołd dla św. Kazi-
mierza – patrona Wilna, królewicza Polski. Samo słowo Ka-
zimierz, ze słowiańskiego języka wywodzi się od Kazimira – 
oznacza tego co rozsiewa pokój. W Wilnie w ten dzień obcho-
dzi się Kaziuki. Szkoda, że nie udało się do nas przenieść tej 
tradycji. Jeszcze w ubiegłym roku rozmawiałem o tym z panią 
dyrektor domu kultury. Mamy bowiem w naszym mieście tro-
chę znanych Kazimierzy. Pozdrawiam ich wszystkich. 

Kazimierz Lembas, dyrektor szpitala w Nowogardzie: 
Piątek to u mnie dzień brydżowy. Wieczorem spotkam 

się więc z kolegami przy kartach, a przed pierwszym rozda-
niem na pewno wypijemy lampkę szampana. Tradycyjnie bę-
dzie też tort dla pracowników szpitala. W gronie rodzinnym 
imieniny będę obchodził w niedzielę. Przez 63 lata zdążyłem 
przyzwyczaić się do swojego imienia, które moim zdaniem 
jest bardzo ładne. 

Kazimierz Simiński, mieszkaniec Nowogardu, przedsta-
wiciel handlowy: 

Jestem dumny z mojego imienia. Jest typowo słowiańskie. 
Było też często inspiracją dla  artystów ale i tematem żartów. 
Uroczystości rodzinne zawsze łączę z imieninami swojej żony 
Bożeny, które przypadają na dzień 13 marca. W tym roku to 
będzie niedziela. Spędzę ją więc tradycyjnie w gronie rodzin-
nym. 

Marcin Simiński i Lesław M. Marek

Poznań - Kaziuki 2010.

Dla wszystkich Czytelników 
noszących królewskie 

imię Kazimierz 
najlepsze życzenia zdrowia 

i wszelkiej pomyślności 

składa 
redakcja Dziennika Nowogardzkiego
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. 
Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PARAfIA PW. WNIEbOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; Dąbrowa: 12:30.  

Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PARAfIA PW. ŚW. RAfAłA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   

Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PARAfIA PW. Mb fATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

IX Niedziela Zwykła (Mt 7,21-27)

Budować dobre 
fundamenty…

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Pa-
nie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę 
mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, 
Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy 
złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą 
Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie 
ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych 
słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztrop-
nym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na ska-
le był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypeł-
nia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 
zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry 
i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. (Mt 7,21-27) 

Chrystus zaprasza nas do budowania solidnych fundamentów w naszym 
życiu. O wartości domu w dużym stopniu decyduje solidność fundamen-
tów. Ich zakładanie pochłania wiele pracy i pieniędzy, a na zewnątrz nie wi-
dać ani jednego, ani drugiego. Fundamenty są w ziemi. Początkowo się ją 
rozkopuje, a po założeniu fundamentów wyrównuje. Stąd przy wszystkich 
budowlach najbardziej niewdzięczną pracą są prace ziemne. Trud wzno-
szenia budowli na fundamencie można już podziwiać, on jest widoczny. 
Mądry budowniczy wie jednak, że nie wolno zabierać się do budowy ścian, 
skoro fundament jest niepewny. Całość pracy ulegnie bowiem zniszczeniu.

Ten właśnie mądry sposób podejścia do budowy domu ma na uwadze 
Jezus, gdy kończąc Kazanie na Górze, porównuje słuchaczy do budujących. 
Jedni i drudzy budują dom. Pierwsi troszczą się o fundament, o dokład-
ne wypełnienie wskazań Jezusa, drudzy budują jedynie ściany chrześcijań-
skiego domu z pięknych haseł wyjętych z Jego kazań.

Domy zostaną poddane próbie. Wówczas objawi się moc tych, które 
mają fundament, i słabość tych, które go nie mają. Upadek domu chrze-
ścijańskiego życia, zbudowanego z pięknych haseł, jest połączony z drama-
tem jego właściciela. Zostaje on bezdomny, o ile nie ginie w ruinach tego 
domu, jak zginął Judasz. Ruina domu ujawnia bowiem bezsens dotychcza-
sowego życia.

Tak bardzo dziś potrzeba mądrych budowniczych. Tak łatwo przekonać 
się o słabości domów budowanych na piasku z pięknych haseł. Ewangelia 
wymaga długiego czasu i pracy przy fundamencie. To gwarancja sukcesu 
doczesnego i wiecznego.

Kazanie na Górze winno być otwarte w mieszkaniu chrześcijanina, jak są 
otwarte plany na placu budowy, a każdy dzień winien rozpoczynać się od 
precyzyjnego ustalenia co, gdzie i jak dziś zostanie zrobione „na budowie” 
mego domu. Jeśli wskazania Jezusa zostaną dokładnie zachowane, dom ten 
będzie domem bezpiecznym, mocnym i pięknym. Nie żałujmy czasu, sił 
i majętności, by fundament naszego życia był osadzony na ewangelicz-
nej skale.

Ks. Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W Środę Popielcową 9 marca kończymy okres świątecznego karna-

wału i rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy w tym dniu 
na nabożeństwa podczas których przyjmiemy symbolicznie na nasze 
głowy popiół - znak pokuty i wezwania do nawrócenia, oraz przy-
pomnienia o przemijalności tego świata i naszego ziemskiego życia. 

W Środę Popielcową - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko 
jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy po-
wyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpo-
częcia 60. roku życia. 

Msze Św. w tym dniu w naszym kościele odbędą się o godz. 9.00, 17.00 i 18.00; w Kulicach o g.17.00, w 
Jarchlinie o g.18.00, a w Sąpolnicy o g.19.00.

Zapraszamy także w Wielkim Poście na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które będą odbywać się w każdy 
piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, i dla dorosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00. W niedzielę na-
tomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o g.17.15.

W Pierwszy Piątek 4 marca wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. W tym 
dniu okazja do comiesięcznej spowiedzi. Jest to także wspomnienie sw. Kazimierza – patrona Polski i Litwy. 
Jest to także dzień imienin Ks. Dziekana Kanonika Kazimierza Łukjaniuka, który swoją Mszę św. imieni-
nową odprawi o godz. 18.00. Po Eucharystii będzie można złożyć życzenia. 

W Pierwszą Sobotę 5 marca oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W naszym 
mieście jest także kolejny Dzień Fatimski, gdzie w Parafii pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 
12.00 odbędzie się Uroczysta Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszamy.

W tym dniu odwiedzamy też chorych z terenu parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego. W czasie kolędy 
wiele osób chorych, które nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., zgłosiło się do odwiedzin w pierw-
sze soboty miesiąca. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., czy sakramentu 
Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony 
Najświętszy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00. 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chry-

stusa i naszej wiary. Są jeszcze wolne miejsca.
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel 

Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- 
i trzyosobowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki dziennie, udział 
w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika pod-
czas zwiedzania, ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego z parafii pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

___________________________________________________________________________________

Zapraszamy na Światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierpniu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Będzie składał się z dwóch eta-
pów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w 
dniach 15-21.08.2011 (po drodze Frankfurt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd au-
tokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy do 
końca lutego 2011. Informacje w punkcie przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w po-
niedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl

Z okazji imienin 
Ks. Kanonika 

Kazimierza Łukjaniuka 
– Proboszcza Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 

i Dziekana Dekanantu Nowogard 
składamy serdeczne 

życzenia Bożego Błogosławieństwa, 
zdrowia, światła Ducha Świętego 

w posłudze duszpasterskiej oraz wielu 
łask Bożych, opieki Matki Bożej 
i wstawiennictwa św. Kazimierza 

w codziennym życiu.
Składają Parafianie i mieszkańcy Nowogardu
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Wyjazd na zimowisko  
w Zakopanem 
z parafii pw. WNMP w Nowogardzie

W niedzielę 13-go lutego 48-osobowa grupa młodzieży z parafii: Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, św Ottona w Kamieniu Pomorskim oraz  NMP Gwiazdy Morza 
w Świnoujściu wraz z opiekunami ks. Marcinem Kryckim, ks. Stanisławem Szlijanem 
i ks. Łukaszem Mrozem wyruszyła na tygodniowy wypoczynek do Zakopanego. Po 
długiej i wyczerpującej drodze, około godziny 5:00 dotarliśmy na miejsce.

Pierwszego dnia, po śniadaniu i krótkim 
odpoczynku, udaliśmy się na wspólny spa-
cer. Na końcu wędrówki dotarliśmy do kapli-
cy Albertynów na Kalatówkach, gdzie uczest-
niczyliśmy w pierwszej wspólnej Mszy Świę-
tej. W godzinach popołudniowych przyszedł 
wreszcie czas na zakupy na Krupówkach. I 
tak zaczęła się nasza przygoda...

We wtorek czekała nas jedna z naj-
dłuższych tras – droga nad Morskie Oko. 
Mimo, że rano spotkała nas nieprzewi-
dziana przygoda (na miejscu parkingu za-
kopał się nasz autokar), na twarzy każdego 
uczestnika gościł uśmiech. Gdy dotarliśmy 
już nad Morskie Oko nikt nie myślał o bo-
lących nogach i kilometrach jakie przeby-
liśmy, ponieważ piękne widoki jakie nam 
towarzyszyły przez ten czas a także pięk-
ny widok już na „mecie” zrekompensował 
wszystko.

Następne dni spędzaliśmy także aktyw-
nie. Mieliśmy do wyboru różne atrakcje 
m.in.: jazda na nartach, na łyżwach lub 
wyjście na basen. Ci którzy zdecydowali 
się na jazdę na nartach w środę korzystali z 
małego stoku Hajduk w Murzasichlu. Pod-
czas 4-godzinnej nauki każdy opanował 
podstawy tego sportu. Nauka ta nie poszła 
na marne, co można było zaobserwować 
podczas czwartkowego wypadu na stoki w 
Białce Tatrzańskiej. 6-godzinny pobyt na 
stokach o różnej skali trudności zadowolił 
każdego uczestnika.

W piątek zmęczeni, ale i pełni pozy-
tywnej energii wyruszaliśmy na kolejny 
szlak.  Udaliśmy się w Dolinę Chochołow-
ską. Mimo 2-godzinnej pieszej wędrówki, 
każdy dotarł do schroniska na Ornaku w 
świetnym humorze.

Podczas całego tygodnia, wypełnione-
go wieloma atrakcjami, największym po-
wodzeniem  cieszył się kulig, który zorga-
nizowali dla nas w środowy wieczór nasi 
gospodarze. Kulig ten trwał do późnych 
godzin wieczornych i zakończył się ogni-
skiem.

W ostatni dzień naszego pobytu robi-
liśmy zakupy na słynnych zakopiańskich 
Krupówkach, a o godzinie 15:00 ze smut-
kiem opuściliśmy już Zakopane. W domu 
byliśmy około godziny 5:00.

Wszyscy byliśmy zachwyceni tym wy-
jazdem i tym co tam przeżyliśmy. Pomimo 
tego, że byliśmy z innych miejscowości, nie 
przeszkodziło nam to w szybkiej integracji 
i pomagaliśmy sobie nawzajem w trudniej-
szych momentach wędrówki. Wyjazd ten 
nie był tylko wypoczynkiem, ale również 
czasem wielu przeżyć duchowych. Wspól-
ne wyprawy i niezapomniane  malowni-
cze krajobrazy Zakopanego są bezcenne. 
Smutno nam było więc gdy musieliśmy 
opuścić już Zakopane, ponieważ zdążyli-
śmy się ze sobą zżyć. Każdy z nas ma jed-
nak nadzieję, że spotkamy się ponownie za 
rok w tym samym miejscu i w tym samym 
składzie.

Małgorzata Madalińska 
i Mateusz Kozłowski

Wyjazd nie byłby możliwy bez ofiar-
nego wsparcia naszych dobroczyń-
ców i sponsorów. W imieniu wszystkich 
uczestników składamy wyrazy podzięko-
wania dla tych, którzy pomogli zorgani-
zować i dofinansowali nasz pobyt w Ta-
trach:

Urząd Miejski w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu – Robert Cza-

pla, Przewodniczący Rady Miejskiej 
- Antoni Bielida, Radni i Pracownicy 
Urzędu Miejskiego

ks. Proboszcz Grzegorz Legutko
PRD POL-DRÓG Nowogard SA
„AZBUD” Zakład Budownictwa Ogól-

nego i Utrzymania Dróg
Apteka „ASA”
„ELMAR” Przedsiębiorstwo Usługo-

wo-Handlowe
Biuro Handlowe „ARMATURA”

Młodzież z Nowogardu  
na „Nartach z Jezusem”

13 lutego br. 53-osobowa grupa młodzieży z naszego miasta i okolic wyruszyła 
spod kościoła św. Rafała Kalinowskiego na coroczne zimowisko narciarskie „Narty z 
Jezusem”, tym razem do Szklarskiej Poręby. 

Przez cztery dni uczyliśmy się i do-
skonaliliśmy swą jazdę na nartach 
oraz snowboardzie. Szklarska Porę-
ba urzekła nas swoim pięknym gór-
skim klimatem, świeżym powie-
trzem oraz górską architekturą mia-
steczka. Na samym początku dobra-
liśmy sprzęt narciarski z wypoży-
czalni. Później początkujący młodzi 
narciarze odwiedzili stok „Pietkie-
wiczówka”, gdzie przy pomocy in-
struktora i księdza Tomasza stawia-
li swoje pierwsze kroki. Natomiast 
bardziej zaprawieni w jeździe szu-
sowali po stokach Skiareny: Puchat-
ku, Lolobrygidzie, Śnieżynce i Hali 
Szrenickiej. Pięknie położone, długie  
i zaśnieżone nartostrady dawa-
ły nam wiele radości podczas zjeżdża-
nia. Nie obyło się bez siniaków i stłu-
czeń, ale mimo to wszyscy uczestni-
cy byli zadowoleni i szybko zapominali  
o bólu.  Mogliśmy także zwiedzać okolice 
Szklarskiej Poręby, udaliśmy się szlakiem 
do pięknych wodospadów, z Kamieńczy-
kiem na czele, pozjeżdżaliśmy na sankach  
z profesjonalnego toru saneczkowego.

Piątego dnia wyjechaliśmy do stolicy 
Czech, pięknej i zabytkowej Pragi. Zwie-
dziliśmy m.in. katedrę św. Wita, Hradcza-
ny, stare miasto oraz most Karola, przespa-
cerowaliśmy się Złotą Uliczką a także prze-
jechaliśmy się metrem. Byliśmy świadka-
mi słynnej w tym mieście zmiany warty 
żołnierskiej przy pałacu prezydenckim.  
Jednym zdaniem: Praga nas urzekła. 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy poranną 
modlitwą - jutrznią, a kończyliśmy Mszą 
Świętą w radosnej młodzieżowej oprawie. 
Przy wspólnej modlitwie i śpiewaniu miło 
spędzaliśmy czas. Mieliśmy także okazję 
przystąpić do Spowiedzi i Komunii Świętej.  
Nie obyło się bez wieczornych atrakcji. 
Oglądania filmów, karaoke i podziwiania 
miejscowych artystów…

Dziękujemy naszym opiekunom: ks. To-
maszowi Tylutkiemu, ks. Adamowi Sło-
mińskiemu, ks. Dominikowi Szczygiel-
skiemu, s. Maksymili Grzyśnik i Łukaszowi 
Linkiewiczowi oraz ks. Dziekanowi Kan. 
Kazimierzowi Łukjaniukowi za pomoc  
i organizację wyjazdu. Oby takich wyjaz-
dów było więcej! 

Oto kilka świadectw uczestników wyjaz-
du: 

1. Auri: „Dzięki codziennym modlitwom zro-
zumiałam kim właściwie jestem. Ciągle towa-
rzyszyły mi chrześcijańskie piosenki, grane przez 
wybitnego muzyka Łukasza. W czasie wyjazdu 
nie było chwili, w której bym się nudziła, a osoby, 
które poznałam zapewniały mi ciągłą rozrywkę. 
Pięknie jeździło mi się także na nartach i desce. 
Ogólnie cały wyjazd bardzo mi się spodobał i za 
rok też będę chciała tak spędzić choć część ferii.” 
2. Agata: „Na „Narty z Jezusem” pojechałam 
w tym roku po raz pierwszy. Byłam mile za-
skoczona tym wyjazdem. Księża byli wspa-
niali! Nawiązałam silną więź z Bogiem, dzięki  
niezwykle przejmującej spowiedzi świętej i rewe-
lacyjne prowadzonych Mszach Świętych. Pozna-
łam wielu ciekawych ludzi i spełniłam swoje ko-
lejne życiowe marzenie: nauczyłam się jeździć na 
nartach J . Każdy dzień był radosny i dostarczał 
nowych niezapomnianych wrażeń. Już dziś z nie-
cierpliwością odliczam dni do następnych ferii.” 
3. Kacper: „Na „Nartach z Jezusem” pozna-
łem wielu nowych ludzi, którzy tak jak ja chcie-
li uczestniczyć w jeździe na nartach oraz spo-
tkać Boga. Wycieczka okazała się fantastyczna, 
 z racji tego, że wszyscy się zintegrowali i był sta-
ły kontakt między uczestnikami oraz że sporo 
jeździliśmy na nartach, śniegu nie brakowało. 
Księża byli bardzo wyrozumiali i wielkoduszni, 
podobnie jak siostra zakonna. Dzięki temu wy-
jazdowi zmieniłem swoje postrzeganie świata 
chrześcijan a głównie na Jezusa. Nauczyłem się 
dobrowolnie uczęszczać do Sakramentu Spowie-
dzi oraz wybaczać innym. Za rok wybiorę się na 
pewno.”

Magdalena Sarzyńska
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka REKLAMA
NOWE MODUłY 47x33 mm

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"
Wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

ZOSTAW 1% PODATKU w NOWOGARDZIE
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację  
programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

KRS 0000207800
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         Gaspertin
           50 kaps. + 25 gratis

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

12,50 zł

14,50 zł

25,80 zł
28,00 zł

9,80 zł

5,90 zł

19,95 zł
18,40 zł

Septolete plus

Plaster rozgrzewający

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil  
complex

+ hepatil na 
trawienie gratis

         DIH

Naproxen 
Plus

14,60 zł

2,50 zł

10,80 zł

1,90 zł

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

5,60 zł
6,50 zł

niewydolność 
krążenia 

żylnego

Biblioteka poleca

„Dziś po upływie przeszło pół 
wieku od tamtych wydarzeń, po-
dziw i szacunek musi budzić po-
stawa tych dowódców i żołnierzy 
AK, którzy mimo tak beznadziej-
nego położenia nie poddali się, 
nie uciekli ze swej ziemi na dru-
gi kraniec Polski, nie wkupili się w 
łaski nowej władzy zdradą swych 
ideałów i swych towarzyszy bro-
ni, lecz raz jeszcze podnieśli się 
do walki. Już tylko w imię obro-
ny własnej żołnierskiej godności”.

Tak napisał Jerzy Ślaski w „Żoł-
nierzach wyklętych”, wspaniałej 
opowieści o działającym na Zie-
mi Lubelskiej oddziale partyzanc-
kim AK Mariana Bernaciaka „Or-
lika”, który po zakończeniu dzia-
łań wojennych podjął zbrojną 
walkę przeciw sowietyzacji Polski. 
Kim był Jerzy Ślaski ps. Nieczuja 
(1926-2002) autor „Żołnierzy wy-
klętych” – urodzony w Warszawie, 
wychowanek Korpusu Kadetów 
nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskie-
go we Lwowie. Żołnierz Armii 
Krajowej, Wolności i Niezawisło-
ści. W czasie wojny członek od-
działu partyzanckiego Armii Kra-
jowej Mariana Bernaciaka „Or-
lika”. Dziennikarz i pisarz, autor 
wojennych opracowań dotyczą-
cych II wojny światowej i podzie-
mia niepodległościowego. Ppor. 

rezerwy, Kawaler Virtuti Militari. 
Pochodził z rodu Ślaskich herbu 
Grzymała. 

Do napisania „Żołnierzy wy-
klętych” jak sam powiedział zmu-
sił go:

„… obowiązek wobec mych to-
warzyszy broni z tamtych lat. Po-
ległych, zamordowanych, zmar-
łych i tych, którzy jeszcze żyją”. 

W ostatnich kilku latach poja-
wiło się trochę opracowań i ksią-
żek poświęconych „żołnierzom 
wyklętym”. Temat ten przestał już 
być białą plamą. Kilku dowód-
ców polowych podziemia anty-
komunistycznego, m.in. „Łupasz-
kę”, „Młota”, „Huzara”, „Zaporę” 
oraz wielu innych podkomend-
nych prezydent RP Lech Kaczyń-
ski uhonorował pośmiertnie wy-
sokimi  odznaczeniami. Powstają 
pomniki. Fundacja „Pamiętamy” 
pomna nauki Zbigniewa Herber-
ta, że poległych w walce należy 
wołać po imieniu, przyjęła zasadę, 
że umieszcza się na nich imiona, 
nazwiska, pseudonimy oraz daty 
śmierci żołnierzy oddziału.

Gorąco zachęcam Państwa do 
odwiedzenia naszej biblioteki, po-
święcenia chwili swojego cenne-
go czasu, by poznać bliżej histo-
rię „Żołnierzy wyklętych”, obej-
rzeć wzruszający do łez album 

poświęcony rotmistrzowi Witol-
dowi Pileckiemu i pomyśleć o na-
szej wspólnej niełatwej i powikła-
nej historii.

Zbigniew Kabata „Bobo” – syn 
legionisty, jeden z najdzielniej-
szych partyzantów „Jędrusia”, 
obecnie znany naukowiec, para-
zytolog mieszkający w Kanadzie 
tak napisał:
„Gdy orzeł wreszcie odzyskał koronę,
zastał już barki wiekiem pochylone
i siwe głowy. Gehenną przewlekłą 
życie jak struga przez palce przeciekło”.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Żołnierze AK  
- zapomniana  

historia

bodzęcin

„Warsztaty językowe”
W dniach od 14 – 25 lutego 

Grupa Nieformalna z Bodzęci-
na czyli Anna Babczyńska i Gra-
żyna Kratnik zorganizowały i po-
prowadziły warsztaty pt. „Język 
angielski bez barier i zajęcia pla-
styczne”. Działanie to odbyło się w 
ramach partnerstwa ze Stowarzy-
szeniem Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego.

Spotkania odbywały się co-
dziennie od poniedziałku do piąt-
ku w czasie zimowych ferii. W za-
jęciach uczestniczyło zawsze kil-
kanaście osób (od 12-16 osób). 
Były to dzieci i młodzież w wieku 
od 5-16 lat.

Młodsze dzieci wykonywały 
prace plastyczne kredkami lub z 
plasteliny i podpisywały przed-
mioty po angielsku. Najpiękniej-
sze prace wykonały: Wiktoria Ba-
lasińska lat 7 i Karolinka Jaku-
bowska lat 8. Prace te zostały wy-
różnione i nagrodzone.

Starsi chłopcy i dziewczęta mó-
wili czego nie rozumieją w języ-
ku angielskim i pytali o pisownie i 

odmienianie czasowników. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali i prowa-
dzili zeszyty będące odzwiercie-
dleniem zajęć.

Celem warsztatów było wyko-
rzystanie takich możliwości i spo-
sobów aby nauką języka angiel-
skiego zainteresować wszystkie 
dzieci bez różnicy wiekowej.

Prace plastyczne, gry, zaba-
wy oraz ćwiczenia pisemne (te-

sty) i słowne okazały się doskona-
łą formą spędzenia wolnego cza-
su i sposobem na naukę języka. 
Wszystkie dzieci były chętne, pil-
ne i zdyscyplinowane. Wykazały 
się pomysłowością i kreatywno-
ścią, a warsztaty cieszyły się zain-
teresowaniem. Uczestnicy poży-
tecznie i miło spędzili czas przy 
okazji prezentując swoje zdolno-
ści.

 inf.własna



Nr 16 (1953)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

NOWOGARDZKI DOM KULTURY ZAPRASZA
Na zbiorowy wyjazd do Teatru Współczesnego 

w Szczecinie na spektakl pt. „CIĘTE HISTORIE”W dniu 20.03.2011 (niedziela) godz. 19:00
Cena biletu:   -zbiorowy 25 zł + koszt przejazdu 16 zł  = 41 zł zgłoszenia tylko osobiście przyjmujemy 

do dnia 10.03.2011 pokój numer 29.
z chwilą zamówienia miejsca, należy dokonać wpłaty za przejazd i udział w spektaklu.

Informacja pod numerem 39-26-283 lub 39-25-779
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Nie – Pełnosprawni są wśród nas 

Żyć do samego końca!
Często zastawiamy się jak żyć? To pytanie trapi biednych, bogatych poprostu ludzi. Oto historia, która 

miejmy nadzieję da inspirację następnym tym, którzy są wśród mieszkańców naszego miasta. Są cisi, spokoj-
ni i zapewne trochę zagubieni w otaczającej ich rzeczywistości, która nie zawsze jest łatwa…

Diagnoza lekarzy nie pozosta-
wiała żadnych wątpliwości. Cięż-
ka choroba, która niestety nie daje 
nadziei na wyleczonie. Koniecz-
na była operacja, a właściwie całe 
spektrum operacji. W ich wyni-
ku doszło jednak do zmian w re-
jonie mózgu, co w konsekwen-
cji doprowadziło do zespołu cho-
rób neurologiczno - urologicz-
nych. Chłopak przeszedł jeszcze 
kilkanaście innych ciężkich ope-
racji, jako małe dziecko i późnej 
już jako osoba dorosła. Kilkana-
ście lat spędził w ośrodkach dla 
osób niepełnosprawnych. Uświa-
damiany był, że w przyszłości nie 
będzie w stanie się mógł normal-
nie się poruszać, ale życie napi-
sało inny nieoczekiwany scena-
riusz... Szkoła normalna podsta-
wowa nie była łatwą do ukończe-
nia. W wiejskiej placówce ucznio-
wie nie traktowali chłopca na 
równi. Uważany był za kogoś in-
nego, gorszego od tych „normal-
nych” dzieci. Więc rodzice prze-
nieśli go do wspomnianej wcze-
śniej szkoły – Ośrodka dla Dzie-
ci Niepełnosprawnych, w którym 
odnalazł się, bo był wśród takich 
osób jak on sam – niepełnospraw-

nych. Pod koniec szkoły pojawiła 
się szansa wyjazdu na leczenie za-
graniczne i dalszą rehabilitację. 
Rodzice nawiązali kontakt z fun-
dacją polonijną, która zasugero-
wała możliwość pomocy. Po zro-
bieniu niezbędnych badań i zasię-
gnięciu opinii tamtejszych specja-
listów otrzymał jednak negatyw-
ną odpowiedź: Stan zdrowia oraz 
wyniki wcześniejszych badań oraz 
jeszcze zbyt małe mimo wszyst-
ko na ten rodzaj schorzenia moż-
liwości nie dają nadziei na całko-
wite wyzdrowienie, nic więcej nie 
możemy na razie pomóc, może w 
przyszłości, gdy medycyna odkry-
je inne możliwości, które są bar-
dzo dynamiczne w rozwoju. Sło-
wa te zabrzmiały dla niego i jego 
najbliższych jak wyrok. Chłopiec 
popadł w depresję, a w jego gło-
wie pojawiły się obawy o dalszą 
przyszłość. Na szczęście jednak w 
amoku tych myśli trwali przy nim 
rodzice i najbliżsi motywując go 
do działania. Znakomitą odskocz-
nią okazał się sport. Chłopiec co-
dziennie szlifował swoje umie-
jętności w różnych konkuren-
cjach, ale najbardziej w ping-pon-
gu. Przy zaangażowaniu i wspar-

ciu trenera tej dyscypliny i dzię-
ki ciężkiemu treningowi odniósł 
wielki sukces – zdobył brązowy 
medal w mistrzostwach Polski 
wśród osób niepełnoprawnych. 
Nagroda ta przywróciła mu rzecz 
najważniejszą, ochotę do dalsze-
go życia i tak bardzo potrzebną 
nadzieję. Po ukończeniu podsta-
wówki nie zakończył swojej edu-
kacji, kontynuował naukę dalej. 
Edukacja  nie była łatwa, przepla-
tana była bowiem ciągłymi zabie-
gami i operacjami. To jednak nie 
przeszkodziło mu w podjęciu na-
uki w szkole średniej. Nie czuł się 
jednak w niej swojo ze względu na 
normalny jej profil, który był dla 
osób zdrowych. Często dziwił się 
sytuacjom życiowym, które go na-
potykały. Mimo otoczenia „nor-
malnych ludzi” zdecydował się na 
kontynuację nauki mimo wszyst-
ko... Znowu przyszła niezawodna 
pomoc rodziców, którzy pomogli 
mu dokończyć naukę i znaleźć w 
późniejszym czasie zatrudnienie 
w jednej z instytucji, która funk-
cjonuje po dzień dzisiejszy. Oka-
zało się, że będzie tam tworzone 
dodatkowe stanowisko pracy w 
ramach współpracy z Państwo-

wym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Aby 
dostać posadę chłopak musiał da-
lej się kształcić. Przystał on na ten 
warunek. Kierownictwo skiero-
wało go dodatkowo na kurs szko-
leniowy, ale nie było to dla niego 
łatwe względu na odległość ok. 60 
km od zamieszkania. Przysparza-
ło to wielu trudności fizycznych, 
lecz mimo tego nie poddawał się. 
Na początku jego kariery zawodo-
wej czuł respekt, lecz później było 
już tylko lepiej. Ukończył szko-

łę średnią, zdał maturę. Po ukoń-
czeniu liceum postanowił konty-
nuować dalszą naukę na studiach. 
Jak twierdzi to była największa za-
gadka i sukces jego trudnego ży-
cia, bo marzył tylko o maturze – 
Dziś jest mocno aktywny, i próbu-
je jakoś radzić sobie z życiem.  Ja-
kie ono będzie? Jak mówi o życiu 
„Ono nadal trwa i jest we mnie i 
obok mnie”, Więc jakie właściwie 
ono jest? 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy  
(Dane osobowe do wiadomości redakcji)

Komentarz 
 Materiał ten nich będzie zachętą dla innych osób, którzy żyją 

wśród nas – często niezauważani. Może ich równie ciekawe perype-
tie życiowe będą inspiracją do opowiedzenia historii, która w życiu 
przepełnionym pogonią za dobrem konsumpcyjnym, przypomni 
jak kruchym tworem jest człowiek. Może czas dać szansę tym, któ-
rzy są przeciętni i nie znają sali obrad ani poszczególnych liderów 
partii.  Znają ciężkie życie, którego każdy dzień nie jest rozmyśla-
niem o tym, „komu dołożyć”- tylko jak żyć. 

Jarosław Bzowy 

10 lat temu                     pisał:
„Wiatrak – kosztowna reklama gmina” – Ile 

zarabia elektrownia wiatrowa? Jeden z nagło-
śnionych i rozreklamowanych inwestycji gmin-
nych ostatnich lat? Dziś jest już wiadomo. Po 
roku pracy wiatrak zarobił o połowę mniej niż 
przewidywano i niewiele więcej niż wynosi koszt 
jego obsługi i serwisowania. Opierając się na 
obecnych danych można przypuszczać, że w naj-
lepszym przypadku inwestycja zwróci się po 25 
latach, pytanie czy tylko, czy do tego czasu urzą-
dzenie będzie działać.

„Rodzice są zbulwersowani” – Na ostatniej 
sesji radni podjęli uchwałę o przeniesieniu grupy 
„0” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w No-
wogardzie do Przedszkola nr 3 Sprawa ta bardzo 
zbulwersowała wszystkich zainteresowanych. 

„Wyższe stawki już od maja” – Od maja staw-
ki czynszu regulowanego wzrosną o 25% - taką 
decyzją podczas czwartkowej sesji (22 lutego) 
podjęła Rada Miejska. Uchwalę większością gło-
sów przegłosowali radni SLD-PSL. Wice bur-
mistrz Jerzy Jabłoński konieczność podwyżek 
motywował uwolnieniem w roku 2004 czynszu, 

którego wysokość wynosi 3 % odtworzeniowej 
mieszkania.  

„Na marginesie – Matki, żony czy kochanki 
czyli literackie kreacje kobiet w uczniowskich 
wypracowaniach..”

-  W międzyczasie poznał Justynę, którą także 
kochał. Choć myślał, że to tylko „seks”.

-  Aby ludzi było więcej. Bóg stworzył kobietę, 
która zazwała Ewa

- Penelopa czekała, a Odyseusz przez 20 lat nie 
zwracał

-  Safona była zakochana, lecz ten, którego żywi-
ła uczuciem był głupi 

- Zenon Ziembiewicz bardzo kochał swoją żonę, 
ale czegoś musiało mu w niej brakować, że zaczął 
spełniać się w ramionach innej kobiety.

- Izabela Łęcka, kiedy wykorzystała Wokulskie-
go uciekła do klasztoru. 

- Judym pogardził Joasią, wybierając motłoch. 
No cóż, być kobietą to zaiste trudna sztuka, 

niezależnie od czasu, w którym kobietom przy-
szło żyć. 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 
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Nowogard – 5 marzec 1945
5 marca 1945 roku wojska Armii Czerwonej zdobyły Nowogard. W okresie PRL oficjalne stanowisko władz mówiło o wyzwoleniu Nowogardu z rąk niemieckich i przywróceniu 
go Macierzy. Dla uczczenia tego wydarzenia jedną z ulic nazwano 5 Marca i corocznie data ta była uroczyście przypominana. Dzisiaj wiemy, że data 5 marca jest datą historycz-
ną – faktycznie w tym dniu czerwonoarmiści zdobyli miasto, ale łączenie tego z wyzwoleniem jest jawnym nadużyciem. Kończyła się wojna, wojska niemieckie przegrywały ko-
lejne bitwy i uciekały cofając się  w głąb Rzeszy. Nowy ład wprowadzony w wyniku ustaleń aliantów przydzielił Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie oraz Warmię i Mazury 
Polsce. Komunistyczne władze nazwały te tereny Ziemiami Odzyskanymi całkowicie ignorując fakty historyczne. Dzień 5 marca dniem wyzwolenia mogą nazywać jedynie ci 
Polacy, którzy przebywali na Nowogardzkiej Ziemi jako jeńcy i robotnicy przymusowi – dla nich nasta-

ła wolność.
O sytuacji w niemieckim Nowo-

gardzie w okresie tuż przed „wyzwo-
leniem”  pisze Jan Kopyciński. Dzisiaj 
część pierwsza tego opracowania.

W 1943 roku zaczęli przybywać 
do Nowogardu mieszkańcy wielkich 
niemieckich miast bombardowanych 
przez lotnictwo aliantów. Później po-
jawiły się przelatujące nad miastem 
eskadry alianckich bombowców, któ-
re przez nikogo nie niepokojone bom-
bardowały niemieckie miasta. Nowo-
gardzcy strażacy zostali skierowani 
do gaszenia pożarów w Szczecinie. W 
mieście było słychać ciężkie uderze-
nia bomb, czuć było wstrząsy powie-
trza, drżały okna i drzwi. Latem 1944 
roku 60% pracowników gminy odde-
legowano do budowy Wału Pomor-
skiego. Później rozpoczął się powolny 
napływ uchodźców najpierw z Prus 
Wschodnich a później ze wschodnich 
części Pomorza, którzy snuli opowie-
ści o okrucieństwach Rosjan. 

Mężczyźni zostali powołani do 
Volkssturmu. Odbywały się regular-
nie ćwiczenia, głównie w niedziele. 
Na przełomie 1944/1945 rozpoczę-
to budowę umocnień wokół miasta. 
Na szosach prowadzących do miasta 
z kierunku Dobrej, Płot i Kamienia 
Pomorskiego, zbudowano dwurzę-
dowe zapory przeciwpancerne. W li-
stopadzie 1944 roku zawieszono zaję-
cia w miejscowej średniej szkole, któ-
ra zamieniono na szpital polowy, a od 
stycznia w dzisiejszym budynku SP 
nr 1 stworzono obóz przejściowy dla 
uchodźców, uczniowie miejscowych 
szkół udzielali pomocy coraz szer-
szej fali uchodźców. Do obowiązków 
uczniów należało smarowanie kana-
pek oraz pełnienie dyżurów na miej-
scowej stacji kolejowej, gdzie wyda-
wali  uciekinierom gorącą kawę,  ka-
szę i zupę. Trzeba też było zapewnić 
im miejsce do spania i odpoczynku. 

Pod koniec zimy 1945 roku sprawa 
wejścia na Pomorze Zachodnie Armii 
Czerwonej była przesądzona. Nie-
miecka ludność cywilna zdawała so-
bie sprawę z sytuacji i dlatego przygo-
towywała się do ewakuacji. 

Panował jednak w tej sprawie nie-
słychany chaos. Zarząd miasta nie 
był zapoznany z planami ewakuacji 
Nowogardu, które powinny były być 
przygotowane przez biuro gauleite-
ra i  naczelnego prezydenta prowincji 
pomorskiej Obergruppenführera SA 
Franza Schwede-Coburga.  

W tej sytuacji lokalne władze nie-
mieckie okręgu nowogardzkiego były 
zagubione, z jednej strony docierały 
niepotwierdzone informacje o przy-
gotowywaniu planów ewakuacji, z 
drugiej zaś strony cały czas oficjalnie 
głoszono komunikaty o walce aż do 
zwycięstwa. Do 3 marca nie udziela-
no zezwolenia na wyjazd z miasta. 

„W styczniu 1945 roku rozpoczęła 
się rosyjska ofensywa w kierunku za-
chodnim. U znajomych walizki były 
już spakowane. Wszystko co było nie-

zbędne do ucieczki znalazło się w za-
sięgu ręki. W urzędzie, w którym pra-
cowałam, jednak o takich sprawach się 
nie dyskutowało.(…)

We wszystkich urzędach jeszcze w 
dniu 3 marca 1945 roku (sobota) pra-
cowano tak jak każdego dnia. Był to 
początek miesiąca, gdzie zwyczajowo 
było dużo interesantów. Popołudniu o 
godzinie 1700 podano do wiadomości, 
że wszyscy mogą iść do domu, lecz ni-
komu nie wolno opuścić miasta. Tym-
czasem już nie wychodziła gazeta po-
wiatowa, brak było światła 1.

Zakazywano siania nastrojów defe-
tystycznych i grożono surowymi ka-
rami Niemcom, który otwarcie mó-
wili o konieczności ewakuacji. 

„Mieliśmy francuskiego jeńca, któ-
ry pomagał nam w przygotowywaniu 
wozu. On już kilka dni wcześniej się 
tym zajmował, ale moja mama zawsze 
ze strachu mu w tym przeszkadzała, 
gdyż kierownictwo partyjne we wsi 
zabraniało jakichkolwiek przygoto-
wań do ucieczki. Kto by się temu mógł 
sprzeciwić? Każda samotna kobieta 
bała się następstw, gdyby w razie czego 
przeprowadzono kontrolę.”2 

Tak przygotowania do ucieczki 
wspomina Polski robotnik przymu-
sowy:

Na trzy tygodnie przed wyzwole-
niem zawołał mnie do siebie i powia-
da, że będziemy budować wozy do 
ucieczki. Dwa wozy - ty z Ireną poje-
dziesz na jednym, a my z rodziną dru-
gim. Tylko Polakom nic nie gadaj. Za-
mknęliśmy się w stodole. 3 

Osoby, które chciały opuścić mia-
sto bez zezwolenia były zawracane. 
Nie zapewniono także ewakuacji za-
pasów wojskowych, które w lutym 
zostały przywiezione z zagrożonego 
przez Rosjan Stargardu i zostały zło-
żone w magazynach nowogardzkiej 
krochmalni.

Tylko w sporadycznych wypadkach 
wydawano zezwolenia na wyjazd. 

Ubiegałam się o pozwolenie na wy-
jazd. Otrzymałam je dla szwagier-
ki Käte i Margrit, powinnam je była 
otrzymać dla mojego brata Wilhelma, 
ale nie udało się mimo, że był on bar-
dzo chory. (…) 4 

Jednak dla większości niemieckiej 
ludności ofensywa Armii Czerwonej, 
postępująca w niespotykanym tempie 
stała się zaskoczeniem. 

W mieście znajdowało się dużo 
uchodźców z terenów Prus Wschod-
nich i republik nadbałtyckich oraz 
przesiedlonych z powodu bombar-
dowań mieszkańców miast niemiec-
kich. Ogółem z ludnością miejscową 
w mieście znajdowało się około 14 ty-
sięcy osób, w tym około 200 dzieci z 
sierocińca, prawie 100 pacjentów sa-
natorium dla chorych na gruźlicę, po-
nad 50 podopiecznych domu starców. 
Wreszcie setki chorych i rannych z 
nowogardzkich szpitali. 

Operacja ewakuacji niemieckiej 
ludności cywilnej w Nowogardzie 
rozpoczęła się 2 marca wieczorem 

rozkazem wykwaterowania rannych 
ze szpitala polowego. 3 marca rano 
ranni otwartą ciężarówką zawiezie-
ni zostali na dworzec kolejowy, gdzie 
siostry Czerwonego Krzyża zaopie-
kowały się nimi i  umieściły w pocią-
gu pasażerskim do Szczecina. Tam 
dopiero zostali przeniesieni do po-
ciągu szpitalnego.  

Dopiero po południu w sobotę 3 
marca, kiedy Rosjanie podchodzi-
li już pod Dobrą, lokalne władze no-
wogardzkie wydały rozkaz ewakuacji. 
Akcją tą kierował Kreisleiter Stark. 
Na wypadek ewakuacji wyznaczono 
ludności wyjazd do Stralzundu i oko-
lic. 

Ludność cywilna musiała naj-
pierw przejść procedurę biurokra-
tyczną. Trzeba się było wymeldować, 
aby otrzymać dokumenty podróżne 
i kartki żywnościowe. Równocześnie 
w domach osób wymeldowanych 
kwaterowano na odpoczynek ucieki-
nierów. Panował chaos, a o możliwo-
ściach ewakuacji ludność cywilna do-
wiadywała się od znajomych głownie 
dzięki plotkom. Co chwila pojawia-
ły się nowe, a to że wojsko na Ryn-
ku organizuje transport samocho-
dowy, a to że są podstawiane pocią-
gi. Tłum przerażonych i zdezoriento-
wanych ludzi przemieszczał się mię-
dzy Rynkiem a dworcem kolejowym. 
Co było tym bardziej utrudnione, że 
główne drogi przelotowe tj. obecna 
Armii Krajowej, Warszawska, 700-le-
cia i 3 Maja były zablokowane przez 
przechodzących przez miasto ucieki-
nierów z innych miast oraz pojazdy 
wojskowe. 

Droga do Gryfic była przejezdna w 
3 pasach: dwa dla uciekinierów i je-
den dla żołnierzy, wszystko w kierun-
ku Szczecina 5. 

W południe 3 marca na Rynku w 
Nowogardzie tłoczyły się setki lu-
dzi. Nadjeżdżały ciężarówki wojsko-
we wermachtu, ludzie wskakiwali do 
nich niemalże w biegu i pojazdy od-
jeżdżały w kierunku Szczecina. Nasi-
lały się odgłosy wystrzałów od strony 
Dobrej. Pojawiła się pogłoska, że pło-
nie Radosław. Bałagan pogłębiła mo-
bilizacja Volkssturmu, ci pobieżnie 
przeszkoleni i praktycznie bezbron-
ni mężczyźni, zamiast zaopiekować 
się w krytycznym momencie swoimi 
rodzinami, zostali wysłani do walki z 
wojskami, z którymi nie radziły sobie 
znakomicie wyposażone i zaprawione 
w bojach jednostki wojskowe. 

Pewnego wieczoru na początku 
marca 1945 roku. Volkssturm  musiał 
obsadzić okopy strzeleckie. Było strasz-
nie zimno. Wszędzie wokół na północ 
i wschód widać było pożary. Oprócz 
kilku stanowisk broni maszynowej nie 
było wojska. Dopiero następnego dnia 
dotarło kilka załóg z czołgami. Póź-
ną nocą z soboty na niedzielę odwo-
łano mnie do apteki, z której uciekł 
cały personel. W nocy słyszałem poje-
dyncze strzały, potem rano serie z bro-
ni maszynowej, które nagle umilkły. O 

świcie zobaczyłem pojedynczych męż-
czyzn z Volkssturmu spieszących przez 
Rynek do swoich mieszkań, aby dołą-
czyć do tych członków swych rodzin, 
którzy nie zdążyli uciec.  Volkssturm 
przestał istnieć, nie wziąwszy udziału 
w żadnej akcji. 6

Na stacje w Nowogardzie były pod-
stawiane pociągi specjalne pierwszy 
odjechał 3 marca w kierunku Gole-
niowa, jednak przy wyjeździe z mia-
sta został ostrzelany przez rosyjskie 
czołgi, dlatego ostatni  pociąg z ucie-
kinierami odjechał z Nowogardu na 
wschód w kierunku Płot, Golczewa i 
Świnoujścia. Odjechał on rano około 
8.30 w momencie kiedy Rosjanie roz-
poczęli szturm miasta. 

Wieczorem poszliśmy na dworzec. 
Nasza mama była taka słaba, prosi-
ła byśmy poszli sami i ją zostawili. Po 
naszych prośbach dzielnie poszła na 
dworzec. (…) Wsiedliśmy do pocią-
gu. W tłoku straciliśmy już dużą cześć 
naszych bagaży. Całą noc musieliśmy 
jeszcze czekać w pociągu, podczas gdy 
paliły się wsie i w mieście były już ro-
syjskie czołgi. (…)

Około poranka pociąg ruszył. Nie na 
Szczecin – nie było to możliwe – lecz 
w kierunku Płot, a więc dalej od wro-
ga. To była okropna jazda w ciemno-
ści. Widzieliśmy jak wszędzie plądro-
wano i rabowano. Po drodze dopycha-
li jeszcze do nas innych mieszkańców 
Nowogardu, którzy uciekali z okolic. 
Donosili oni o nieskończonych zbrod-
niach. Całe miasto stało w płomie-
niach 7. W sumie ewakuowano nim 
około 600 osób. Z miasta wyjechały 
jeszcze 2 pociągi w kierunku Szczeci-
na, sanitarny oraz kolejarski. Połączo-
no dwie lokomotywy i kolejarze wsie-

dli do nich. Za Nowogardem zostali 
ostrzelani przez rosyjski czołg i jedna 
lokomotywa została uszkodzona ale 
mimo to dojechali do Szczecina.

Koniec części  I 

Odnośniki odsyłają do źródeł z 
których korzystał autor

Od.1 - Erlebnisbericht – Naugard 1945. Von 
Marie Wagner, Angestellte der Stadt Naugard.  
Der Kreis Naugard im März 1945 und danach 
... eine Dokumentation über Flucht und Ver-
treibung aus dem Kreise Naugard, Heimatver-
ein Naugard e. V 1997, s. 71 – 95

od.2 - Bericht aus Düsterbeck/Neu Düster-
beck 1945 “Im März 1945 und danach”. Von  
Chista Braatz geb. Lüdke.  Der Kreis Naugard 
im März 1945 und danach ... eine Dokumenta-
tion über Flucht und Vertreibung aus dem Krei-
se Naugard, Heimatverein Naugard e. V 1997, 
s. 261 - 269

od.3 -  Władysław Kuczyński, Wspomnienia 
op. Jan Kopyciński, Plusy i Minusy 1994, nr 
5 - 6

od.4 - Unsere langer und beschwelicher Weg 
aus der Heimat. Bericht über die Flucht und 
Vertreibung aus Naugard. Von Käthe Abert, 
Amtsstaße 27. Der Kreis Naugard im März 
1945 und danach ... eine Dokumentation über 
Flucht und Vertreibung aus dem Kreise Nau-
gard, Heimatverein Naugard e. V 1997, s. 135 
– 140

od.5 - Die Flugcht aus Minten Krs Naugard. 
Von Willi Hauff. Der Kreis Naugard im März 
1945 und danach ... eine Dokumentation über 
Flucht und Vertreibung aus dem Kreise Nau-
gard, Heimatverein Naugard e. V 1997, s. 325 
– 331

od.6 - Bericht über die Erlebnisse während der 
Russen – Invasion in Naugard. Von Ernst Groß, 
Apotheker. Der Kreis Naugard im März 1945 
und danach ... eine Dokumentation über Flucht 
und Vertreibung aus dem Kreise Naugard, Hei-
matverein Naugard e. V 1997, s. 96 – 110 

od.7 - Unsere langer und beschwelicher Weg 
aus der Heimat. Bericht über die Flucht und 
Vertreibung

opr.red LMM

Ruiny w centrum miasta po II wojnie Światowej
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HELENA i ELŻBIETA 
WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Tel. 91 39 27 479
Nowogard, ul. 3 Maja 14 

(budynek BS,  I piętro)

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYżóWKAKupon - 4.03

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

Telefon – 889 639 089

KRóL KAZIMIERZ
Słusznie mu przydomek 
„Wielkiego”
Nadano,
Boć ostawił przecie Polskę 
murowaną…
- Jak to? – zauważył jeden z 
architektów – 
Bez dokumentacji i Biura 
Projektów? 

ELSTERKA 
Król Kazimierz oddał serce,
Ukochanej swej – Elsterce. 
Rolę, do której ja dźwignął 
Uczyniła konstruktywną. 
Handlowała bowiem cegłą, 
Zanim była mu uległą. 
Zastał Polskę więc drewnianą, 
A zostawił murowaną. 
Dziś, gdy znać we wszystkim 
zmianę, 
Jedno tylko murowane. 
Choć minęło wieków szereg, 
Nie ma władców bez Elsterek. 

MYŚL fILOZOfICZNO – 
EKONOMICZNA
Nie potrzebne mi wykresy, 
Statystyki i liczydła, 
Aby dowieść, że bydlaków 
Więcej widzi się niż bydła . 

KRYTYKA POMOGłA 
Na zebraniu, dyrektora 
Skrytykował ostrym słowem,
Że nadmiernie rozdął budżet 
Przez przerosty osobowe. 
Więc nazajutrz go dyrektor 
Od pierwszego zwolnić każe, 
Bo krytyki uznał słuszność
I chce budżet zrównoważyć. 
ŚLEPE PRAWO 
Ślepa Temida 
I na niewidomego 
Wyrok wyda. 

Rozwiązania krzyżówki nr 25.02 – KONIEC FE-
RII – nadesłali:

Danuta Bekalarek  z Włodzisławia, Danuta Sala-
mon ze Strzelewa, Cecylia Furmańczyk ze Strzele-
wa, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, Teresa Krystkie-
wicz z Dąbrowy, Agata Kochelska z Błotna, Regina 
Czarnowska z Osowa, Jan Somianek z Osowa, Ka-
zimiera Kaciuba – Grzelak z Sieciechowa, Grzegorz 
Grzelak z Jarchlina oraz z Nowogardu: Stanisława 
Pokorska, Natalia Chruściel, Ewa Skowrońska, Ha-
lina Domagalska, Halina Heinrich, Justyna Grenda, 
Krzysztof Kępa, Andrzej Leszczyński, Pelagia Felik-

siak, Maryla Piątek, Maria Wawreńczuk, Zdzisława 
Chorążyczewska, Jadwiga Maknia, Grażyna Kosmal-
ska, Szczepan Falaciński, Zdzisława Sosnowska, Je-
rzy Siedlecki, Ewa Wróbel, Krystyna Wojtkiewicz, 
Anna Husarz, Edward Sycan, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Wiesław Borowik.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
-  Justyna Grenda,
- Grażyna Kosmala,
- Krystyna Wojtkiewicz.  

Gratulujemy!     

REKLAMA
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Praca sezonowa  
w Niemczech 

dla kobiet w gastronomii 
(znajomość języka konieczna) 
dzwonić w godz. 9.00-12.00 

lub 14.00-18.00 od  pon. do pt. 
0049- 068 26 26 01

Ważne dla diabetyków
Od 01 marca 2011 nastąpiła zmiana terminów i godzin spotkań 

w Kole Nowogard.
Spotkania wszystkich członków i sympatyków Koła Diabetyków 

odbywać będą się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 
godziny 16,00.

W pozostałe poniedziałki miesiąca w  godz. od 15,00 do 17,00 
pełnią dyżury Członkowie Zarządu Koła Nowogard.

W pilnych sprawach proszę dzwonić pod podane niżej tel.:
Prezes          - Eugeniusz Tworek    - tel.: 500 553 190  

Vice Prezes - Maria Skowrońska    - tel.: 660 238 483  
Sekretarz     - Elżbieta Lubczyńska - tel.: 606  457 102

Spotkanie członków i sympatyków PSD 
Koła Nowogard

W dniu 07-03-2011r. o godz. 16:00 w siedzibie Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard  
odbędzie się spotkanie członków i sympatyków PSD Koła Nowogard 
Proponowany porządek spotkania: 

Sprawozdanie z działalności za 2010.
Przyjęcie planu działania Koła Nowogard na 2011.
Obliczaniu bazy i dawek insuliny - ćwiczenia.
Zapraszam na spotkanie wszystkich członków Koła Nowogard 

oraz ich sympatyków.

Konsultacje Diabetologiczne
Dnia  08 marca 2011 r. od godz. 14:30 w siedzibie Polskiego Sto-

warzyszenia Diabetyków Koła Nowogard (Nowogard ul. Wojska 
Polskiego 7, budynek laboratorium) dla członków PSD Koło No-
wogard odbędą się  konsultacje diabetologiczne. Zapisy zaintere-
sowanych osób odbywają się w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koła Nowogard, lub u Pani Elżbiety Lubczyńskiej te-
lefonicznie pod nr: 606 457 102.

Prezes PSD Koła Nowogard
Eugeniusz Tworek

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Kurki nioski 
odchowane powyżej  

7-miu tygodniu, pełen program 
szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

Rieter to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej 
specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz 
samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o 
swoich pracowników. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Technik Automatyk
Nr ref. TA/NWG/01/11

Miejsce pracy: Nowogard, woj. zachodniopomorskie

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie usuwanie awa-
rii maszyn produkcyjnych, przeprowadzanie przeglądów planowo-
zapobiegawczych, niezbędnych dla utrzymania ruchu maszyn i urzą-
dzeń oraz konserwacja parku maszynowego.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne (profil: automatyka, elektro-

nika, elektryka);
• znajomość zagadnień automatyki przemysłowej;
• minimum 2 lata praktyki zawodowej (praca związana z dia-

gnostyką i usuwaniem awarii i przestojów);
• umiejętność czytania schematów elektrycznych;
• znajomość zagadnień pneumatycznych i hydraulicznych;
• uprawnienia SEP 1kV;
• mile widziane doświadczenie przy eksploatacji linii produk-

cyjnych;
• mile widziana znajomość języka angielskiego.  
• Oferujemy:
• możliwość pracy i rozwoju w renomowanej firmie;
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia zawodowe).
W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Zaintere-

sowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w postaci 
CV i LM na adres:rekrutacja.pl@rieterauto.com, z podaniem numeru 
referencyjnego.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobo-
wych Dz.U Nr 133 poz. 883)”.   

Wyszomierz 

Spóźniony Mikołaj
Długo błądził Mikołaj (pew-

nie zawiane drogi i mróz więk-
szy niż w Laponii) ale doszedł. 
W dniu 12 lutego wręczył 
dzieciom paczki pełne słody-
czy i bawił się z w ramach im-
prezy z wieloma konkursami.

Rada Sołecka składa ser-
deczne podziękowania rodzi-
com, którzy walnie przyczynili 
się do organizacji zabawy oraz 
firmie Poland Fur Production 
z Leszczna za wsparcie finan-
sowe.

Sołtys Andrzej Kania
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

REGULARNA LINIA MI KRO bU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWóZ OSób - RO MAN bIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłKU DO PIąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.
Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.
Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38

firmy Usługowo-Handlowej Adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGARD - GOLENIóW - SZCZECIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZECIN - GOLENIóW - NOWOGARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

 NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickie-

go w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogar-
du 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym remon-
cie ze względu na osobę niepełnosprawną za-
mienię na parter lub I piętro. Może być mieszka-
nie do remontu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 
39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m przy ulicy 5-go Marca 13 (cen-
trum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, 
cena 85 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 58 
m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remon-
cie, doskonała lokalizacja, spokojna okolica, 
sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem. Cena do uzgodnienia”  tel: 
604942164

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/m2, tel. 
721 488 663

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościowe, 
Nowogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogardu. 
668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 608 367 664

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w No-
wogardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość 
Krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
Możliwość podziału działki na dwie mniejsze. 
Dojazd z obu stron. Kontakt 605 315 304.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum mia-
sta; 601 090 079

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na tar-
gowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 91 39 
21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, sprzedam,  cena 
185.400,- zł, tel. 91-3910010,  607607814

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów 
nad jeziorem w Nowogardzie, cena 60  000. Do 
uzgodnienia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na podda-
szu) w Centrum Nowogardu, niski czynsz, ogrze-
wanie własne- gazowe, zabudowa kuchenna w 
cenie, po remoncie. Tel. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży 
ogród, duża piwnica w Nowogardzie. Cena 
120 000; Tel. 91 39 26 497; 669 060 656

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, dobra 
lokalizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwestycję 
lub działki budowlane 500 m pod Goleniowem. 
606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie 
(ul. Roosevelta); 602 527 141

• Nowogard. Zamienię bezczynszowe mieszka-
nie 67m2 z garażem i ogrodem na dom jed-
norodzinny do 150 m2 za dopłatą. 606  678 
728

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w bloku w 
Osowie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 zł + 
opłaty (prąd, gaz ) 601 162 545

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 60 ar. Wraz 
z częścią budynku mieszkalnego i gospodarcze-
go. Działka i budynki pod jednym nr. Bardzo łady 
teren i okolice dzwonić po 18-stej. 886 595 956; 
726 081 651

• Mieszkanie do wynajęcia na ul. Leśnej. 
605 402 134; 669 973 818

• 0,Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 m2 
przy ul. 15. Lutego (altanka + namiot), kont. Tel. 
697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, pod-
wyższony standard; 604 441 609

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze własnościo-
we 78 m2. Dzwonić po 17.00.  91 39 22 275

•   Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 na 
ul. Zamkowej własność wyodrębniona, akt 
notarialny. 600 626 244

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zamkowej Tel. 
508 948 888

• Wynajmę mieszkanie- 40 m2 w szczecinie, ume-
blowane kontakt wieczorem 661 522 228

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie w centrum. 
661 969 006

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, 
Nowogard; 604 284 597

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własnościo-
we o pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. Cena 
125 000, Tel 513 153 646

• Sprzedam mieszkania własnościowe 76 m2 
Centrum miasta; 694  053  131 lub 91 22  804 
po 18-stej. 

• Sprzedam nowy domek drewniany ogro-
dowy z dachem dwuspadowym. Wymia-
ry 3mx4m=12m2. Więcej informacji pod nr 
504 118 857 lub 501 418 957 po 15.00 Cena- 
5 500 PLN

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze lokatorskie na 
ul. Bankowej. 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy ul. 
Bankowej, 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, pod-
wyższony standard; 604 441 609

• Wynajmę pomieszczenia chłodnicze i magazy-
nowe. 694 484 480.

• Wynajmę pomieszczenie produkcyjno- magazy-
nowe  o pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2, przy ul. 
Młynarskiej 7 w Nowogardzie. Cena 1200 zł net-
to Tel. 509 379 883

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowogar-
dzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (okazyj-
nie) 662 678 895

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 45 m2 w 
Nowogardzie po remoncie Tel. 888 743 400

• Sprzedam 6 h ziemi, 607 108 140

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub zamienię na 
2 Bema; 691 507 141

• Sprzedam tanio dom w Krzemiennej z działką 11 
arów. 781 910 591

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe (komunal-
ne) na większe (może być zadłużone na parte-
rze). 607 739 938

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe (45 m2) 
parter na trzypokojowe- 510 895 195

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 Centrum w Gole-
niowie. 91 39 11 774; 509 582 367

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal na gabinet le-
karski i inne lokale użytkowe Nowogard ul. 
Wojska Polskiego 3, Tel. 091 39-20-891, 662-
857-120

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum Nowo-
gardu na IV piętrze. Cena 85 tys. Tel. 607 497 710.

• Sprzedam 2 działki budowlane w No-
wogardzie przy ul. Jana Pawła II (obok  
siebie) pod garaże aut dostawczych, z aktu-
alnym wypisem z planów zagospodarowania 
Cena 9800 zł za działkę, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 77 m2 w No-
wogardzie. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ul. War-
szawska 14, 91 35 03 005; 693 091 184

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo han-
dlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bohate-
rów Warszawy. Cena 1 495 000 zł biuro Nieru-
chomości Progres tel. 501 620 628

• Zwierzynek k/Dobrej samodzielna połowa 
domu 70 m2. 1100 m2 działki do remontu 57.00 
tel. 660 206 833

• Golczewo ok. wsi mieszkanie 47 m2 dwupoko-
jowe bezczynszowe po remoncie blisko jezioro 
71 000. Tel. 501 307 666
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DrOb NE

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOWOGARD,
 UL. 3 MAJA 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI,
KREDYTY, WYCENA

UBEZPIECZENIA

cena 150 tys. 100 m2

cena 160 tys. 240 m2

cena 205 tys. 187 m2

cena 385 tys. 135 m2

cena 360 tys. 14 ha

cena 50 tys. 180 m2

• Boh. Warszawy- działka z możliwością zabudowy 
1,12 ha, cena 18zł/m2. 889 133 882

• Miętno k. Nowogardu działka za domem pod za-
budowę 2500 m2. 38 000. 725 899 426.

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, plan za-
gospodarowania terenu, przemysł, usługi inwe-
stycyjne. Ogrodzona, droga alfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i cztero-
pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, pod-
wyższony standard; 604 441 609

MOTORYZACJA
• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-

ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Continen-
tal Conti 3, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Nor-
way II, stan bdb, cena 850 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 12/2001, 
przeb. 132500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 die-
sel 110 KM, 2 właściciel,  serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin (faktury). Klimatyza-
cja, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. Ster przy kierownicy, welurowa tapi-
cerka,  nowe opony zimowe Goodyear UG 7+, 
zadbany. Cena 21500 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 1.9 CDTI (150 
KM) diesel, rok prod 08/2006, srebrny met., 
przeb. 140900 KM.  duży przegląd w ASO Opel 
przy 140.000: nowe: rozrząd, klocki hamulcowe, 
olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, mikro-
filtr, płyn hamulcowy, opony zimowe. Komplet-
na książka serwisowa. Cena 42500 zł do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 TDI, 
664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 ben-
zyna 1997 r. stan b. dobry, dobrze wyposażony, 
cena 6 000; 694 971 444

• Sprzedam bardzo tanio alufelgi + opony 
195/50R15. Tel. 512 669 630 

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. ta-
nio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam przyczepkę samochodową ładow-
ność 750 kg, wymiary 2,5mx1,6m wysokość 30. 
669 694 269

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 
20000 km po dużym przeglądzie w ASO, bogate 
wyposażenie, czarny metalik, cena do uzgodnie-
nia, tel. 695 888 970

• Sprzedam KIA Sephia GTX rok 1997, 1.5 ben-
zyna, stan dobry, cena 2600 do uzgodnienia. 
693 344 712

• Sprzedam Ford Mondeo rok 1999, 1,6 ben-
zyna 128 tys. przebieg, cena do uzgodnienia. 
507 943 891

• Sprzedam opony Continental letnie, R-15 195|50; 
696 116 744

• Sprzedam skuter dwuosobowy. 788 566 432

• Kupię belkę tylną do Mazdy 323 rok prod. 1992; 
poj. 1,6; 663 118 268; 781 932 917

• Sprzedam skuter, 668 183 497

• Kupię felgę 15 lub całe koło Renault Master; 
607 690 741

• Sprzedam Daewoo Matiz rok 99 benzyna + 
gaz użytkownik kobieta; możliwa zamiana. 
665 836 888.

• Sprzedam motocykl WSK, Tel. 507 465 448

• Sprzedam Mercedesa 180 C klasa, skóra stan b.d. 
rocznik 94, kolor bordo, Tel. 508  948  888. Cena 
do uzgodniena

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ulicy 
Bankowej; 501 056 149

• Do wynajęcia pomieszczenie 18 m2 na sklep 
biuro, 609 388 700

ROLNICTWO
• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej pa-
sieki- rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• Sprzedam do C-360 zwolnicę, tylny most i tura, 
Tel. 507 465 448 

• Kupię cielaki do 100 kg; 601 860 644; 603 284 503

• sprzedam gorczycę 502 853 573

USłUGI
• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 

91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkuren-
cyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 55 
33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INfORMATYCZNE– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sie-
ci komputerowe (Windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, 
szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Remonty, montaże, wykańczanie 512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie murów, stro-
pów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowa-
nie, malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i 
okien, tynki gipsowe, glazura, terakota, szybko 
tanio i solidnie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- 
ostrzenie noży, naprawa zamków drzwiowych 
itp. Kontakt: 697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; napra-
wa zawieszeń układów hamulcowych wymiany 
silników, ustawianie zbieżności, kasowanie błę-
dów. 667 819 934.

• Remonty, 608 847 784

• Centrum złomowania pojazdów mechanicz-
nych, 798 130 303

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 692 562 306

• Wykonam prace remontowo-budowlane + 
więźby dachowe. 692 372 117

• Transport do 1,5 tony – 667 798 074

• Wykończenia wnętrz, płytki, panele re gip-
sy, malowanie szpachlowanie, stolarka itp. 
792 289 761; 661 545 391

• Układanie glazury, budowa domów od podstaw. 
662 678 895

• Damian Breyer naprawa elektroniki . 
512 626 561

• Re gipsy, szpachle, panele, malowanie. 
789 146 025

• Roletki, moskitiery, vertikale; 693 843 533 

• Usługi ogólnobudowlane, płytki, terakota, fa-
chowo i solidnie; 607 647 515

• Kredyty dla firm; 601 627 044; 607 092 509

PRACA
• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-

goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• ferma norek struga (ok. Wierzchów) zatrudni 
do prac sezonowych. 662 234 004

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy domo-
wej. 695 266 928

• Pilnie poszukuję pracy w zawodzie ogólnobu-
dowlaniec. 668 347 389

• Zatrudnię spawaczo - ślusarza do ogrodzeń. 
512 509 179 

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy 
doświadczenie roczny staż + 2letnie prakty-
ki,  505 065 748.

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, wpisowe 
0 zł, na starcie prezenty za 500 zł, 506 171 732; 
604 189 118

• Przedsiębiorstwo informatyczne zatrudni 
osobę studiującą, dobrze znającą systemy 
informatyczne; kontak pod adresem e-mail: 
fortel@post.pl

• Zatrudnię dziewczynę do pomocy w kuchni. 
600 811 404

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Przyjmę osobę kontaktową z samochodem do 
pracy w biurze nieruchomości, 608 302 040

• Zatrudnię mechanika lub elektromechanika za-
trudnię do warsztatu samochodowego w Gole-
niowie 

 INNE
• Sprzedam! Meble młodzieżowe systemowe 

cena: 400 zł w skład mebli wchodzi: duża szafa, 
biurko, nad biurkiem znajdują się 3 półki ,dwie 
szafki na ubrania z 5 półkami. tel. 602524313.

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, trans-
port. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIECE gazowe CO do mieszkania, domku, z 
Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO 
cena 1000 zł serwis na miejscu (montaż), 
dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i 
gwarancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszą-
cy małe gabaryty do łazienki, kuchni, cena 
250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący 
z wężownicą do podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i 
porąbane- 603 353 789

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy 
„Junkers” dwuletni w bardzo dobrym stanie oraz 
biurko; 519 375 032.

• Sprzedam owczarki niemieckie 4-miesięczne. oj-
ciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata, mat-
ka z rodowodem w tym długowłosa suczka, tel: 
91 39 21 828

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą do 
podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na gwa-
rancji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam rozwiertarki do tulei od 0,7 do 45; 
513 085 947

• Sprzedam konstrukcję namiotu 18x6 m. 91 39 
21 002.

• Sprzedam prysznic z brodzikiem 90x90 nowy i 
wannę akrylową 140x70 tanio. 724 049 451

• Sprzedam sprzęt rehabilitacyjny, łóżko na pilota, 
materac i ssak na gwarancji. 91 39 21 604

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 
697 610 223.

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam  2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 
200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC P1500, 
CD J500T MC CRYPT – 2szt., kolumny HQ POWER 
500 VDSG12, mikrofon bezprzewodowy AZUSA 
101, scaners HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena 
kompletu 1750 zł do uzgodnienia. Stan bdb. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 50x150x600 
80 szt; 50x130x600- 50 szt; 50x100x600- 12 szt. 
Cena do uzgodnienia Tel. 607 926 085

• Sprzedam grzejniki żeliwne, nowe. 55 żelazu, 
wysokość 60 cm. 510 155 704

• Sprzedam Yorki psa i suczkę- 509 389 669

• Sprzedam urządzenie wytwarzający tlen me-
dyczny- 91 39 180 121

• Sprzedam śrutownik oraz silnik o mocy 7,5 KW- 
91 39 180 12

• Sprzedam używany odkurzacz do pracy na 
sucho i mokro z funkcją prania wykładzin 
marki NUMATIC. Z pełnym wyposażeniem. 
Atrakcyjna cena; 508 309 107

• Sprzedam betoniarkę 150l, Tel. 507 465 448

• Poszukuję świadków (2 kobiety), którzy wi-
dzieli potrącenie pieszej przez samochód na 
pasach w dniu 9.11.2010 r. ok. godz. 18.30 
(po mszy w kościele WNMP) w Nowogardzie 
przy ul. Kościelnej. Świadków proszę o kon-
takt pod nr Tel. 91 39 26 658

• Oddam za darmo kotkę 6 m-cy, wykastrowa-
ną, 602 643 408

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe, 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam narożnik trzyczęściowy niebieski nie-
rozkładany- 721 314 711

• Pilnie kupię uszkodzoną spawarkę jednofazową 
transformatorową; 798 843 457

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184

• Sprzedam pianino- 604 178 371

• Sprzedam drzewo. 791 423 559 

• sprzedam topolę 502 853 573

• ksero Canon A3 na gwarancji 609 388 700

• sprzedam regały sklepowe  609 388 700

• 

REKLAMA
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SKóROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

7 marca  2011 r. g. 16.30

Szybki kurs
w ferie Zimowe

REKLAMA

Sport w skrócie 
Piątek – 4 marca:
- Sparing Rega Trzebiatów - Olim-

pia Nowogard, boisko w Trzebiato-
wie, początek o godz. 19. 

Sobota - 5 marca: 
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Old-

bojów, hala ZSO, początek o godz. 9. 
- Sparing Polonia Płoty – Pomo-

rzanin Nowogard, boisko w Płotach, 
początek o godz. 14. 

- Siatkarski Turniej Wyzwolenia 
Nowogardu, hala SP nr 4, początek o 
godz. 14.

- Ostatnia kolejka NALP, hala ZSO, 
godz. 14.30.  

Niedziela – 6 marca:
- Turniej Szachowy, Budynek LKS 

Pomorzanin przy ul. Szarych Szere-
gów, początek o godz. 10.

ms 

We wtorkowym wydaniu m.in.: o 
sukcesach koszykarek UKS „Trój-
ka:

Sarmata Olimpii nie straszna
W środę na sztucznym boisku 

w Płotach doszło do meczu Olim-
pii Nowogard z Sarmatą Dobra. 
Większość kibiców przed me-
czem w remis nie dałaby wiary. 

Pojedynek ten był szczególny z 
kilku względów. Po pierwsze dru-
żyny dzielą aż dwie klasy rozgryw-
kowe. Sarmata na co dzień gra w 
IV lidze, a Olimpia w A-klasie. Po 
drugie sparing tych zespołów dwa 
lata temu zakończył się pogro-
mem 11:0 na korzyść klubu z Do-
brej. Po trzecie to przecież rywal 
zza miedzy.

Spotkanie dla Olimpii rozpo-
częło się fatalnie. Już w pierw-
szej minucie piłkę przy wyprowa-
dzaniu akcji stracił Mikołowski. 
Przejął ją lewy pomocnik Sarmaty 

Emilian Kamiński i strzałem z dy-
stansu pokonał Łukasza Baranow-
skiego. Wydawało się, że mecz dla 
piłkarzy z Dobrej ułoży się łatwo i 
przyjemnie. Nasi zawodnicy głów 
jednak nie zwiesili i po 20 min. 
walki udało im się zdobyć bramkę. 
Dośrodkowanie Jakuba Jędrasa 
wykorzystał Maciej Gołdyn. Po-
stawa Olimpii w pierwszej części 
gry mogła zaimponować. Zespół 
stworzył kilka groźnych akcji, któ-
re przy lepszym wykończeniu mo-
gły zakończyć się zdobyciem gola. 

Gorzej było już w drugiej poło-
wie, bo inicjatywa należała do Sar-
maty, która chciała wyjść na pro-
wadzenie. Napór piłkarzy z Do-
brej był sopory, ale nasi obroń-
cy jednak radzili sobie w kulmi-

nacyjnych momentach. Piłkarze 
Olimpii bramki strzelić sobie nie 
pozwolili i pokazali, że potrafią 
stawić zaciekły opór nawet znacz-
nie wyżej notowanemu rywalowi. 
Takie wyniki budują i już dziś po-
kazują, że trzyletnia praca klubu i 
mądre budowanie drużyny przy-
nosi  efekty, a pobyt w A-klasie jest 
tylko kwestią czasu.     

Olimpia Nowogard – Sarmata 
Dobra 1:1 (1:1)

Bramka – Maciej Gołdyn
Olimpia: Baranowski (Dwojak, 

Pozierak P.) – Wnuczyński N., Sta-
chowiak. D, Niedźwiedź, Miko-
łowski, Stachowiak M., Mikołow-
ski, Wnuczyński G., Kuś (Pozierak 
T.), Jędras (Płuciennik), Gołdyn.

olimpiand.cba.pl

Pomorzanin wygrywa w Płotach
W dniu 26.02.2010 w Płotach na boisku orlik odbył się turniej pił-

karski chłopców urodzonych w 1999-2000 roku o puchar burmi-
strza Płot. Zwyciężył zespół Pomorzanina Nowogard, który pokonał 
m.in. 3:2 Spartę Gryfice (2 miejsce) i 8:0 Polonię Płoty (3 miejsce). 
Królem strzelców został Patryk Miklas (8 bramek). 

Na zdjęciu zwycięzcy. Stoją od lewej: Michał Woroniecki, Patryk Miklas, Mi-
łosz Kwieciński, Patryk Olesiński, Paweł Feńczak, Kacper Królik, Michał So-
kulski (trener), Mariusz Biegajło. W dolnym rzędzie: Damian Żyła, Artur 
Housepyan, Mateusz toruński, Jakub Karoński, Adrian Banasiewicz, Łukasz 
Chodor, Michał Teodorczyk. inf. własna
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Płodność miłości małżeńskiej nie zacieśnia się wszakże tylko do fizycznego rodzenia dzieci... 
poszerza się i ubogaca wszelkimi owocami życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego.

Adhortacja Apostolska Familiaris Consorcio 22 listopad 1981 r.

28.02 – Poniedziałek 
09: 30 – Kradzież samochodu do-

stawczego m-ki Mercedes Sprinter 
zapakowanego przy ul. Wojska Pol-
skiego

13: 30 - Ochrona sklepu Biedronka 
przy ul. Warszawskiej powiadomiła o 
ujęciu sprawcy kradzieży. Policjanci 
na miejscu wylegitymowali Damia-
na P. 

15: 10 – Kradzież z włamaniem do 
altanki ogrodowej przy ul. 3 Maja  - 
dokonano kradzieży sprzętu ogrodo-
wego.

16: 30 – Kradzież z włamaniem do 
pomieszczeń myjni samochodowej 
przy ul 700 - lecia skąd dokonano za-
boru 3 sztuk odkurzaczy oraz dwóch 
myjek samochodowych.

22: 30 – Kolizja drogowa na ul. Bo-
haterów Warszawy - samochód m-ki 
Ford Eskort na łuku drogi zajechał 
częściowo pas ruchu prawidłowo ja-
dącego Opel Corsa w wyniku, czego 
doszło do zderzenia lusterkami bocz-
nymi pojazdów. 

01.03 – Wtorek 
01: 23 – Powiadomienie o uszko-

dzonej barierce ochronnej na moście 
przed miejscowością Ostrzyca.  W 
rzece został zidentyfikowany samo-
chód WV Passat. W wyniku dokład-
nego sprawdzenia miejsca zdarzenia  
przez policjantów i strażaków  nie 
ujawniono żadnych poszkodowanych 
osób, a jedynie właściciela pojazdu, 
którym okazał się Tomasz S. Znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwym (1, 84 
promila alkoholu).

12: 00 – Kradzież z włamaniem do 
altanki ogrodowej przy ul. 15 lutego  - 
dokonano zaboru kosiarki spalinowej 
oraz narzędzi ogrodniczych. 

12: 10 – Ochrona sklepu Biedronka 
powiadomiła o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Policja na miejscu 
wylegitymowała Sandrę K. i sporzą-
dziła wniosek do Sądu Rejonowego w 
Goleniowie. 

22: 50 – Zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym na drodze nr 6 w miej-
scowości Wojcieszyn, gdzie kierowca 
jadący ciągnikiem siodłowym m-ki 
DAF na prostej drodze potrącił ko-
bietę, która  z obrażeniami zosta-
ła przewieziona do szpitala w Gryfi-
cach. 

02.03 – środa 
16: 50 – Kolizja drogowa za miej-

scowością Błotno. Samochód m-ki 
Mercedes wypadł z drogi i wjechał do 
przydrożnego rowu. Kierujący z ob-
rażeniami nogi został przewieziony 
do szpitala w Gryficach. 

19: 30 – Policja na ul. Rzeszow-
skiego zatrzymała Dawida K. sprawcę 
kradzieży artykułów spożywczych i 
kosmetyków z marketu INRERMAR-
CHE 

03: 34 – Załączony alarm na ul. 
Bankowej postawił w stan gotowości 
policję. Patrol po przybyciu dokonał 
sprawdzenia zabezpieczeń wszyst-
kich sklepów znajdujących się w bu-

dynku. W wyniku przeprowadzone-
go rozpoznania ustalił włamanie do 
sklepu odzieżowego poprzez wywa-
żenie drzwi, - dokonano zaboru róż-
nych marek spodni. Sprawcy ucieka-
jąc zgubili skradziony towar. 

06: 40 – Zgłoszenie o włamaniu 
poprzez otwarcie nieustalonym na-
rzędziem wlewu paliwa z samocho-
du ciężarowego m-ki Mercedes, któ-
ry zaparkowany był na terenie placu 
budowy obwodnicy w miejscowości 
Olchowo. 

20: 30 – Policjanci RD Goleniów 
podczas kontroli drogowej w miej-
scowości Osina zatrzymali kierujące-
go pojazdem Daewoo Lanos, którym 
okazał się Artur G. W/w był w stanie 
nietrzeźwości (1, 18 promila alkoho-
lu).

03.03 – Czwartek 
13: 00 - Ochrona sklepu LIDL po-

wiadomiła o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Policja na miejscu wy-
legitymowała Urszulę W. i ukarała 
mandatem karnym. 

14: 15 – Powiadomienie, iż w dniu 
01.03 01.03 dokonano kradzieży arty-
kułów kosmetycznych i spożywczych 
w sklepie Intermarche przez niezna-
nych sprawców. 

15: 40 – Kolizja drogowa na ul. 
Cmentarnej -  zderzyły się dwa pojaz-
dy Audi A4 – VW Passat 

17: 15 – Kolizja drogowa w miej-
scowości Wojcieszyn, gdzie doszło do 
zderzenia dwóch pojazdów BMW-
Ford Focus 

18: 45 - Ochrona sklepu LIDL po-
wiadomiła o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Policja na miejscu wy-
legitymowała Patryka L.  i Radosła-
wa o.

04.03 – Piątek 
W godzinach rannych Policjanci 

zatrzymali Stefanię W. i Reginę J. na 
podstawie nakazu doprowadzenia do 
Zakładu Karnego 

Godziny nocne – Zgłoszenie o po-
biciu mężczyzny przez dwóch spraw-
ców w dyskotece „Przystań” 

11: 10 - Ochrona sklepu Biedron-
ka na ul Boh. Warszawy powiadomi-
ła o ujęciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Policja na miejscu wylegitymo-
wała Czesława F. 

14: 00 – Ochrona sklepu Biedron-
ka na ul Boh. Warszawy powiadomi-
ła o ujęciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Policja na miejscu wylegitymo-
wała Henryka W. 

 23: 00 – Pracownik stacji ORLEN 
powiadomił, iż nieznany kierowca 
pojazdu m-ki Renault Scenic zatan-
kował benzynę a następnie nie pła-
cąc za nią odjechał w nieznanym kie-
runku. 

06.03 – Niedziela 
18: 30 – Kradzież z działki rolnej w 

Sąpolnicy dwóch pomp olejowych do 
ciągnika i zniszczenie tylnej szyby w 
pozostawionym ciągniku. 

Opr. Jarosław Bzowy 

SoNDa 
Od 1 marca 2011 r. w Nowogardzie nie już lekarskich nocnych i świątecznych dyżurów. Zapytaliśmy, 

co sadzą o tym  mieszkańcy? 

Helena Boratyńska,  pracownica  - Drobimex  sp. z o.o.- Nie mie-
ści mi się w głowie, to co zaproponował NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Co 
będzie, gdy nasze zdrowie ulegnie pogorszeniu w nocy np. w kontekście 
choroby przewlekłej jak np. choroba wieńcowa czy gorączka u malutkiego 
dziecka? Osobiście nie wyobrażam sobie na dłuższą metę takiej sytuacji. 
Ta decyzja jest zupełnie błędna i powiem więcej wręcz szkodząca nas pa-
cjentów. Nasuwa się pytanie, co będzie z nami pacjentami, gdy naprawdę 
zdrowie lub życie będzie zagrożone? Szpital goleniowski jest oddalony od 
Nowogardu dwadzieścia parę kilometrów,  to dość daleko, by zdążyć z po-
mocą dla chorego w nagłych sytuacjach szczególnie tych, gdy zagrożone 
jest życie. To w pełnym słowa znaczeniu – chora i beznadziejna decyzja.

Bogusława Lisiewicz, właścicielka  salonu „Sieci PLUS” -Myślę, że ry-
zyko w podejmowaniu decyzji odnośnie naszego życia i zdrowia zostało w 
tym rozwiązaniu zwiększone. Pytanie, kto za nie weźmie odpowiedzialność: 
- lekarz na oddziale w nowogardzkim szpitalu? - matka dziecka z odległej 
wsi, która nie ma środka transportu? -staruszka, która w wyniku duszności 
w klatce piersiowej podejmie złą decyzję wybierając Goleniów, a może nie 
zdążyć dojechać?- Pielęgniarka pierwszego kontaktu, bo podejmie złą decy-
zję? Dążymy do rozwiązań, jakie dyktuje nam Europa, lecz nie jesteśmy na 
to jeszcze przygotowani. Mieszkańcy naszej gminy zasługują na poczucie 
bezpieczeństwa, jakie stworzyłby punkt pierwszego kontaktu z lekarzem i 
pielęgniarką. Czy NFZ jest, aż w tak złej kondycji, że nie stać ich na to?  Gmi-
na Nowogard jest dużą i rozległą gminą. Puentując -  dobry gospodarz dba 

o swoje gospodarstwo. Jego zagroda jest czysta, zwierzęta nakarmione, pola obsiane... a on idzie spokojnie spać.  

Helena Śpikowska,  emerytka  - Kurcze pieczone mam już bardzo wie-
le lat i ta decyzja wyjątkowo  bardzo mi się nie podoba. Przedtem były już 
problemy z dostaniem się do lekarza a teraz będzie jeszcze gorzej. Kiedyś 
próbowałam prosić o pomoc dzwoniąc na alarmowy numer i co usłysza-
łam?- Ile ma pani lat! Gdy powiedziałam zasugerowano mi, bym się poło-
żyła spokojnie do łóżka , wyciszyła… Kurcze pieczone to ja mam się wyci-
szyć zamiast dostać konkretną pomoc!. To nie mieści mi się w głowie. Wy-
chodzi na to, że jestem tylko zdana na pomoc moich dzieci czy sąsiadów, 
którzy nie zawsze mogą przyjść na czas. Decyzja NFZ jest złą decyzją. 
Oczekuję, by dyżury znowu były przywrócone… A Ministerstwu Zdrowia 
i NFZ-towi życzę bardzo dobrego zdrowia. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy

czas refleksji i odnowy

Z prochu powstałeś...
 
Już w najbliższą środę rozpocznie się w kościele katolickim okres liturgiczny  Wielkiego 

Postu. Począwszy więc od środy zwanej Środą Popielcową do  świąt Wielkanocy wchodzi-
my w czterdziestodniowy czas refleksji i odnowy duchowej, w którym poprzez modlitwę, 
jałmużnę i czyny miłosierdzia, post i ćwiczenia duchowe odnajdujemy głębsze zrozumie-
nie sensu naszej ziemskiej egzystencji. Zapewne ta prawdziwie humanistyczna refleksyj-
ność tego okresu powoduje, że Środa Popielcowa i obrzęd posypywania głów popiołem 
stał się bardzo istotny dla wielu mniej czy bardziej wierzących i kościoły tego dnia nawie-
dzane są tłumnie przez pragnących odbyć tę tradycyjną praktykę pokutną. Również w no-
wogardzkich parafiach jak co roku na nabożeństwach porannych jak i wieczornych będzie 
można w środę właściwie wejść w czas przygotowania do Wielkiejnocy.

Redakcja
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reklama

reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

NOWO OTWARTY
SkleP ogroDNiczy
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

Zgodnie z projektem uchwa-
ły 1 m3 wody będzie kosztował 
teraz 2,81 zł (wzrost o 3,2%). 
Cena za 1m3 ścieków wyniesie 
3,32 zł (wzrost o 2,3%). Zmia-
na dotyczy wszystkich, czterech 
taryfowych grup odbiorców. W 
większości przypadków wzro-
śnie również stawka opłaty abo-
namentowej. Nowe stawki cen 
za wodę i ścieki zostały opra-
cowane przez Przedsiębiorstwo 

Usług Wodnych i Sanitarnych w 
Nowogardzie. 

Oprócz głosowania nad ce-
nami za media, radni zajmą 
się wprowadzeniem zmian do 
uchwały  dotyczącej górnych 
stawek za opłaty ponoszone 
przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych i nieczystości cie-
kłych. 

 Rada ustali także wysokość 
cen  biletów  komunikacji miej-
skiej.  Zgodnie z projektem 
uchwały  emeryci i renciści po-
wyżej 55 roku życia oraz  inwa-
lidzi będą mieli prawo do bez-
płatnych przejazdów autobusem 
miejskim. 

Relacja z sesji w kolejnych wy-
dania DN. 

MS

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad. 
3. Informacje Przewodniczącego Rady. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy 
sesjami. 
5. Interpelacje, wnioski i zapytania. 
6. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
a) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków, 
b) zmiany uchwały (dot. ustalenia górnych stawek za opłaty po-
noszone przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych i nie 
czystości ciekłych), 
c) ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie mia-
sta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania. 
8. Komunikaty. 
9. Zakończenie obrad. 

W środę 9 marca odbędzie się kolejna sesja  Rady Miejskiej w Nowogardzie. Głównym punk-
tem obrad będzie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Droższa 
woda i ścieki?

Rossmann w Nowogardzie?
W Nowogardzie ma powstać drogeria Rossmann -  dowiedziała się nieoficjalnie redakcja DN. Firma chce ponoć otworzyć punkt w magazynach po byłej „pusz-
karni”, tuż obok supermarketu Lidl. Byłaby to druga, obok Natury, drogeria sieciowa w mieście. Lokalni przedsiębiorcy z branży chemicznej, mówią, że będzie 
to oznaczać dla nich koniec interesów. 

Rossmann interesuje się No-
wogardem już od pewnego cza-
su. To właśnie ta drogeria mia-
ła być otwarta, w lokalu, który 
obecnie dzierżawi drogeria Na-
tura. W ubiegłym roku miej-
sca na kolejną placówkę szuka-
ła również jedna z niemieckich 
sieci handlująca kosmetykami. 
Firma składała oferty na dzier-
żawę lokali miejscowym przed-
siębiorcom. Na razie bez skutku. 
Najprawdopodobniej nie zna-
lazła w naszym mieście lokalu 

spełniającego kryteria metrażo-
we. 

Co na to Rossmann? Kon-
cern informuje na swojej stro-
nie internetowej, że do końca 
2011 roku zamierza otworzyć 
kilkadziesiąt nowych placówek. 
Obecnie ma ich ponad 500 w ca-
łym kraju. Biuro prasowe twier-
dzi jednak, że na razie Nowo-
gardu nie ma w tych planach - 
przynajmniej w oficjalnym har-
monogramie. O tym, czy nasze 
miasto jest brane pod uwagę w 

przyszłości, rzeczniczka droge-
rii obiecała poinformować do 
końca tygodnia. 

Zdaniem Witalija Grebieniu-
ka,właściciela hurtowni i droge-
rii Witter, powstanie Rossman-
na w Nowogardzie to tylko kwe-
stia czasu. 

- To jest nieuchronne. Ros-
smann jest wszędzie tam, gdzie 
Natura. Taką ma politykę – 
mówi W. Grebieniuk.

Dla przedsiębiorcy otwarcie 
kolejnej sieciowej drogerii w 

mieście oznacza koniec jego in-
teresów. Jeszcze rok temu Wit-
ter robił obrót na ok. 100 tys. 
zł. Dziś kwota ta jest mniejsza o 
połowę. 

- Kiedy otworzyła się Natura, 
moje obroty spadły o ok. 30%. 
Kolejne 15% straciłem, kiedy po-
wstał supermarket Intermarche. 
Jeśli do tego dojdzie Rossmann, 
prowadzenie interesu stanie się 
nieopłacalne.  Będę zmuszony 
wydzierżawić sklep za marne 
pieniądze – dodaje. 

Miesięczny wolumen sprze-
daży chemii i kosmetyków  do 
pielęgnacji ciała w Nowogardzie 
wynosi według różnych źródeł 
ok. 300 tys. zł brutto. 

Marcin Simiński

Mimo, iż sama firma nie potwierdza informacji o powstaniu drogerii 
to pracownicy budowlani otwarcie mówią o inwestycji Rossmana
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Mieszkańcy Ptaszkowa i  Bochlina jeszcze długo będą żyć bez wody w kranach. W budżecie na rok 2011 skreślono środki, które  pozwalały ruszyć 
z budową wodociągu. Wszystko wskazuje na to, że budowa prędko nie ruszy. 

Zamiast rur - studnia, zamiast wody - piasek
O sytuacji w jakiej żyją miesz-

kańcy tych miejscowości,  DN 
pisał wielokrotnie.  Do dnia dzi-
siejszego nic się nie zmieniło.  
Kilkadziesiąt osób,w  tym małe 
dzieci,  jest wciąż skazanych na 
czerpanie wody z przydomo-
wych studni głębinowych. W 
najgorszej sytuacji są dwie ro-
dziny w  koloni Ptaszkowo, któ-
rym nie dość, że studnia wysy-
cha to jeszcze  znajdująca się w 
niej woda nie jest zdatna do pi-
cia. Czystą wodę dowozi PUW i 
S. 

Wszystko wskazywało na to, 
że budowa wodociągu Dąbrowa 
– Bochlin – Ptaszkowo, wkrót-
ce ruszy. W projekcie budżetu, 
który jeszcze pod koniec swojej 
kadencji przygotował burmistrz 
Kazimierz Ziemba, zaplanowa-
no 100 tys. zł na  przygotowanie 
dokumentacji pod inwestycję. 
Cała inwestycja obliczona jest 
na  1 mln zł.  Mieszkańcy my-
śleli, że w końcu  doczekają się 
normalności.

- Cieszyliśmy się, że nie będzie-
my musieli więcej dźwigać wia-
der z wodą – mówi  Romana Łu-
kasiewicz z Ptaszkowa.

Radość nie trwała jednak dłu-
go. Na ostatniej sesji radni ko-
alicji  (SLD-PSL) przychylili się 
do wniosku burmistrza Roberta 
Czapli głosując za  budżetem, z 
którego środki na budowę wo-
dociągu skreślono. Burmistrz 
tłumaczył, że gminy w najbliż-
szym czasie nie będzie stać na 
wykonanie tej inwestycji - nie-
uzasadnione jest więc sporzą-
dzanie w tym roku dokumenta-
cji projektowej. 

- To jest  skandal. Jak nas się 
tutaj traktuje? Tyle lat nie  upo-
minaliśmy się o nic. Czas chyba, 
żeby o naszej sytuacji dowiedzia-
ła się cała Polska. Nie przyniesie 
to chluby naszej gminie – mówią 
dzisiaj wyraźnie rozczarowani 
mieszkańcy Ptaszkowa, z który-
mi  redakcja DN spotkała się w 
ubiegłym tygodniu.

MS

Budżetowe wydatki

Jakie drogi i ulice 
za 3 miliony złotych?

Tegoroczny budżet przewiduje w dziale „Transport 
i łączność” wydatki w kwocie 3 270 600 zł. Z tego tylko 
100 tys. złotych otrzymamy na utrzymanie dróg powia-
towych. Resztę musimy znaleźć w swoich dochodach. 

Generalnie wydatki w tym 
dziale kierowane są na drogi 
krajowe, wojewódzkie, powia-
towe i gminne oraz inwestycje 
opisane w końcowej części ar-
tykułu.

W tym roku w pozycji „drogi 
krajowe” wydamy 410 tys. zło-
tych jako wkład własny na bu-
dowę ścieżki rowerowej Nowo-
gard – Olchowo. Na drogi wo-
jewódzkie mamy zaplanowane 
300 tys. złotych na dokumen-
tację budowy ronda przy zbie-
gu ulic Poniatowskiego i Boh. 
Warszawy. Jak już pisaliśmy z tej 
pozycji zabrano 50 tys. złotych 
planowanych na dokumentację 
przygotowującą budowę chod-
ników w Karsku. 

W pozycji „drogi powiato-
we” wydamy tylko 100tys. zło-
tych otrzymane ze Starostwa na 
utrzymanie dróg. Nowy bur-
mistrz zabrał z tej pozycji 300 
tys. złotych przeznaczone na 
przebudowę ul. Kościelnej.

W pozycji „drogi publiczne 
gminne”  po zmianach budżeto-
wych wpisano pozycję wydatki 
w wysokości 2  miliony 500 ty-
sięcy złotych. – z tego na utrzy-
manie i remont ponad 800 tys. 
złotych, a resztę na inwestycje. 
W tej pozycji także nowa wła-
dza nie podzieliła zdania po-
przedniego burmistrza i za bra-
ła środki przeznaczone na ścież-
kę rowerową do Warnkowa (320 
tys. zł), na budowę ul. Jana Paw-
ła II ((także 320 tys. zł). Ujęto 
zamiast tego budowę dróg do-
jazdowych do firmy REM i fir-
my TOYOTa oraz dokończe-
nie budowy i remontu dróg w 
Wojcieszynie. 120 tysięcy zło-
tych przeznaczono na przebu-
dowę nawierzchni ul. Ogrodo-
wej,  100 000 złotych na przebu-
dowę chodnika i parkingu przy 
ul. Kowalskiej, 200 tys. złotych 
na przebudowę ul. Radosławia, i 
140 tys. na przebudowę ul. Dą-
browszczaków (chodzi o dojazd 

od Netto do Biedronki). Z pie-
niędzy tego działu będzie budo-
wana droga dojazdowa do po-
sesji w Warnkowie (100 000 zł), 
będą kontynuowane prace przy 
garażach ul. Zamkowej (400 000 
złotych).oraz opracowana doku-
mentacja na II etap Budowu ul. 
Racibora.

Ponad 800 tys. złotych w pozy-
cji „utrzymanie i remont dróg” 
600 ty.. złotych rezerwuje się na 
bieżące remonty nawierzchni w 
mieście i 200 tys. złotych na re-
mont dróg na wsiach. Ponad 
60 tys. wydamy na utrzymanie 
i budowę nowych przystanków 
autobusowych oraz instalowa-

nie progów spowalniających.  
Inne potrzeby muszą pocze-

kać, bo jak napisano w komen-
tarzu do budżetu złożone przez 
uprawnionych wnioski opiewa-
ły łącznie na ponad 70 milio-
nów złotych. To tylko świadczy 
o morzu potrzeb.

Opr. LMM

Czy nowa nawierzchnia uliczki za 140 tys. złotych bardziej ucieszy mieszkających i pracują-
cych tutaj nowogardzian czy też jest to ukłon w stronę Biedronki?

Na takie życie mieszkańcy Ptaszkowa skazani są od lat
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Niechaj życie zawsze się do 
Ciebie uśmiecha tak jak dziś 

W dniu 80 urodzin 
Szanownej Jubilatce 

Zofii Łodej 
najlepsze życzenia 

składa 
synowa z wnukami 

i prawnuczką 
oraz Marysia

życzeNiażyczeNia życzeNia

Z okazji 
Międzynarodowego 

Dnia Kobiet
Najserdeczniejsze życzenia Szczęścia, 

radości i uśmiechu na twarzy
Wszystkim Paniom z Gminy Nowogard

 
w imieniu Władz Samorządowych  

składają
Antoni Bielida - Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu
Damian Simiński - Zastępca Burmistrza Nowogardu

Z okazji Dnia Kobiet

wszystkim Paniom dużo zdrowia, 

powodzenia w życiu rodzinnym 

i zawodowym oraz spełnienia 

wszystkich marzeń
życzy 

redakcja Dziennika Nowogardzkiego

Druga młodość dla 45+
W piątek, 4 marca w nowogardzkim ratuszu podpisano Deklarację Partnerskiej Współpracy na Rzecz Aktywnej Integracji Społecznej mieszkańców gminy No-
wogard i gminy Osina

Deklarację podpisali: bur-
mistrz Nowogardu Robert Cza-
pla, wójt Osiny Krzysztof Szwe-
do, kierownicy Ośrodków Po-
mocy Społecznej w Nowogar-
dzie i Osinie, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy filia w No-
wogardzie oraz przedstawiciele 
lokalnych organizacji pozarzą-
dowych oraz aktywnych grup 
mieszkańców  - sołtys Ostrzycy, 

sołtys Dąbrowy, przedstawiciel 
Stowarzyszenia Kreatywnych 
Osiniaków SKOs, Zespołu Szkół 
z Osiny, Poradni Psychoerapeu-
tycznej, Bibliotek itp.

Autorem i realizatorem pro-
jektu szkoleniowo-doradcze-
go „Nowa praca – Druga mło-
dość - +45” jest e-pro edukacja 
ze Szczecina. Projekt finanso-
wany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Promocja Integra-
cji Społecznej. Budżet projektu 
to 834 545,92 zł. Kierownikiem 
projektu jest pani Aleksandra 
Borkowska. Realizacja projek-
tu od października 2010 do 30 
września 2011.

Głównym celem projektu 
skierowanego do mieszkańców 
miasta i gminy Nowogard oraz 

gminy Osina jest aktywizacja 
społeczna i zawodowa kobiet i 
mężczyzn powyżej 45 roku życia 
pozostających bez zatrudnienia, 
a także wypracowanie mecha-
nizmów współpracy pomiędzy 
lokalnymi instytucjami działa-
jącymi na rzecz osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji ży-
ciowej  i zawodowej. Do zakoń-
czenia projektu tj. do 30.09.2011 
r. Partnerzy pełnić będą rolę or-
ganu doradczego dla  benefi-
cjentów projektu. 

W ramach projektu uczestni-
cy korzystają  z kompleksowego 
wsparcia przygotowującego do 
powrotu na rynek pracy. Bez-
płatnie można skorzystać  z in-

dywidualnych spotkań z dorad-
cą zawodowym, stacjonarnych 
i wyjazdowych warsztatów ak-
tywizacyjnych, indywidualnych 
i grupowych szkoleń zawodo-
wych dających uprawnienia  i 
kwalifikacje zawodowe, pośred-
nictwa pracy oraz można zaktu-
alizować pracowniczą książecz-
kę zdrowia. Aktualnie 24 osoby  
przygotowują się do zdobycia 
nowego zawodu i powrotu na 
rynek pracy. 

Informacji udzielają Anima-
torzy Pracy w Centrum Ani-
macji Zawodowej w Nowogar-
dzie przy ul. Zielonej 11 (Cen-
trum Edukacji) i w Osinie . Tel. 
609321337 i 609369332.

LMM

                                                 

Burmistrz Robert Czapla i wójt Osiny Krzysztof Szwedo podpisują de-
klarację Partnerskiej Współpracy

Aktywnymi uczestnikami Projektu są także organizacje pozarządowe. Na pierwszym planie podpisujący 
deklarację sołtys Ostrzycy Dariusz Olejnik

Święto kobiet

Najpierw było obchodzone  w Ameryce…
Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w kra-

ju słynącym z kapitalizmu, w Stanach Zjednoczo-
nych. Amerykanki zaczęły obchodzić swoje święto 
w 1909 roku, później ten zwyczaj przyszedł do Eu-
ropy, początkowo do Austrii i Danii, później do Nie-

miec i Szwajcarii. W Polsce Dzień Kobiet został za-
uważony dopiero po II wojnie, ponieważ pasowa-
ło do socjalistycznej propagandy. W zakładach pra-
cy były życzenia i prezenty – rajstopy, mydełko albo 
kawa i obowiązkowo symboliczny goździk, które-

go odbiór każda pracownica musiała pokwitować. 
Dziś jest inaczej. Są inne kwiaty, życzenia, ale ciągle in-
tencje takie same – życzenia, które sprawią, że to świę-
to będzie trwać wiecznie. 

Red.
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Po ostatniej publikacji listu naszej czytelniczki w sprawie psów biegających po osiedlu Bema, w redakcji DN rozdzwoniły się telefony. Okazało się, 
że problem jest większy niż wszystkim by się zdawało. Dzwonili mieszkańcy ulic: Leśnej, Mickiewicza, 3 Maja i Poniatowskiego. W rozmowach z 
dziennikarzami gazety skarżyli się, że nikt nie reaguje na ich sygnały. Sprawdziliśmy, kto jest odpowiedzialny za przyjmowanie takich zgłoszeń.

mieszkańcy alarmują

Sprawa psów ciąg dalszy...
Ostatni sygnał otrzymaliśmy od mieszkanki ul. Ponia-

towskiego. - „Do własnego domu nie mogę wejść spokoj-
nie. Ostatnio pies podleciał do mnie, kiedy szłam ze swo-
im 6-letnim synem. Zdążyłam uciec do klatki w ostatniej 
chwili. Moje dziecko do dzisiaj ma traumę. Trzęsie się 
ze strachu na widok psów”.  Kobieta zgłosiła zdarzenie 
na policję. Ułatwiła jednocześnie pracę mundurowym. 
Przekazała zdjęcia psa i wskazała kto jest jego właścicie-
lem. Dzielnicowy obiecał, że sprawa zostanie załatwio-
na. Czas pokaże. 

Nasi rozmówcy pytali jednak, gdzie powinni się zgła-
szać z podobnymi problemami.  Najpierw udaliśmy się 
z tym pytaniem do  komendanta komisariatu policji w 
Nowogardzie kom. Leszka Nowaka. 

-  Ze statystyk wynika, że policja jednak nie jest bez 
czynna w opisywanym problemie. Muszę powiedzieć 
jednak, że Policjanci nie są od wyłapywania psów… a 
przede wszystkim od zaprowadzania ładu i porządku 
wśród mieszkańców i na terenie miasta. Z tego, co mi 
widmo miasto ma podpisane stosowne umowę na „wy-
łapywanie” psów. Jeżeli jest taka sytuacja, że pies jest 
bezpański to należy go odłowić zgłaszając do odpowied-
niej osoby w Urzędzie Miejskim lub powołanej instytu-
cji, która świadczy takie usługi. Inną postać ma kwestia 
kodeksu wykroczeń wobec właściciela lub osoby opie-
kującej się zwierzęciem, którego my możemy zidentyfi-
kować poprzez odczytanie wszczepionego czipa w ciało 
zwierzęcia- obecnie posiadamy takie urządzenie do od-
czytu. Tutaj kodeks jasno określa, jakie nakłada sankcje 

wobec właścicieli lub osób, które nie właściwie się opie-
kują zwierzęciem. Jeżeli te zasady są naruszone wówczas 
jest przewidziana kara w wysokości 250 zł lub udzielona 
nagana ostatecznie pouczenie według przepisów ustawo-
dawcy. Policja niestety nie ma takich narzędzi czy prze-
szkolenia, by bezpośrednio interweniować wobec psa 
szczególnie tego np. agresywnego. Najczęściej mieszkańcy 
zgłaszają uwagi wobec agresji zwierzęcia a nie jego swo-
bodnego biegania. Co do zadań dzielnicowych – to ich 
zadaniem jest czuwanie i zaprowadzanie porządku na 
wypadek różnych sytuacji życiowych również tych doty-
czących opieki nad pasami. Nasza praca polega również 
a może przede wszystkim na informacjach, których pod-
stawową kwestią jest spokój i porządek na terenie miasta 
i wśród obywateli, dlatego chcę z całą mocą podkreślić, że 
każdy sygnał przez nas jest sprawdzany a na pewno nie-
bagatelizowany szczególnie, jeżeli chodzi o poczucie bez-
pieczeństwa obywatela”. 

Interwencje w sprawie zwierząt, odnotowane przez 
policję w Nowogardzie. 

Artykuł, 77 kw. Mandat
Wnioski 
do Sądu 

Rejonowego
Pouczenia

Listopad 1 6
Grudzień 9 3 8
Styczeń 2 5

Takie jest zdanie Policji na temat psów. By, nie zacho-
wywać stronniczości udaliśmy się również do Urzędu 
Miejskiego a konkretnie wydziału gospodarki komunal-
nej, mieszkaniowej i ochrony środowiska.  O to co tam 
usłyszeliśmy od jednego z urzędników: Do naszego wy-
działu do dnia dzisiejszego nie wpłynęły oficjalne skargi 
czy pisma, które by świadczyłyby, że ten problem istnieje? 
Jednak chcę powiedzieć z całą powagą i zapewnieniem, że 
gdyby taka skarga lub sygnał wpłynął to Wydział na pew-
no podjąłby odpowiednie działania, których celem byłoby 
wyjaśnienie tej sprawy”.

No cóż. Pozostaje mieć nadzieję, że obie służby spró-
bują jednak jeszcze raz przyjrzeć się problemowi. Warto 
to zrobić od razu, za nim ktoś ucierpi. 

Jarosław Bzowy, Marcin Simiński 
Foto. apsiak.blog.onet.pl

Od 1 marca zmienił się rozkład jazdy PKP. Nowy plan kursowania pociągów będzie obowiązywał do 10 grudnia. Podróżni z Nowogardu mają 
do wyboru połączenia do Kołobrzegu, Koszalina, Szczecina i Goleniowa. W sumie 16 połączeń. 

Nowy 
rozkład 
PkP

Jeśli chodzi o połączenie do Szczecina za wiele się 
nie zmieniło. Jeden z pociągów będzie odjeżdżał  o 
kilka minut później – zamiast o 14.55 to o 15.07. 
Tradycyjnie za to odjeżdża pierwszy i ostatni po-
ciąg – 4.57 i 18.38. Wielu studentów, dojeżdżają-
cych na wyższe uczelnie w Szczecinie, uważa, że 
przydałby się jeszcze jedno połączenie w póź-
niejszych godzinach. 

W kierunku Kołobrzegu PKP  również za-
oferowało 7 połączeń, z tego dwa o godz. 7.50 
i 12.44 to bezpośrednie połączenie do Koszali-
na. Najwcześniej nad morze można się wybrać 
o godz. 7.50. Ostatni pociąg w tym kierunku 
odjeżdża aż o godz. 22.03. 

MS
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Nasi w oslo 
Anna i Kazimierz Oracz oraz Wiesław Juszczyk, przesłali do redakcji pamiątkowe zdjęcia z narciarskich 

mistrzostw świata w Oslo – skocznia Holmenkollen. Dziękujemy za pozdrowienia!
MS 

ZWYCIĘSTWO 
Z OPALENICĄ

Uczniowski Klub Sportowy 
„TRÓJKA” Nowogard w sezonie 
2010/2011 gra w Zachodnio-
pomorskiej Lidze Koszykówki 
dziewcząt w dwóch kategoriach 
wiekowych – Młodziczek ( ur. 
1997 i młodsze ) oraz Kadetek ( 
ur. 1995 i młodsze ). Rozgrywki 
młodziczek ze względu na zbyt 
małą ilość drużyn zostały po-
łączone (ze względów formal-
nych) z Ligą Wielkopolską więc 
zespół tego rocznika gra od razu 
w Strefie Wielkopolskiej.

We wtorek 1 03 2011 r. o godz. 
15 00 odbył się mecz z MKS 
Opalenica, który UKS „TRÓJ-
KA” wygrała 55 : 41 ( 17:4, 
14:10, 12:14, 12:13 ). 

Mecz był zacięty i do końca 
trzymał w napięciu i niepewno-
ści o końcowy wynik. Przewaga 
oscylowała w granicach 10 pkt. , 
ale końcówka należała do nasze-
go zespołu.

Młodziczki wystąpiły w skła-
dzie : Sarzyńska Agnieszka, 
Langner Sylwia, Andrysiak Lau-
ra, Rasińska Dominika, Biniec-
ka Ola, Dolot Laura, Korpa Ka-
rolina, Kosior Oliwia, Lelowska 
Justyna, Wieczorkiewicz Mari-
ka. Trenerem zespołu jest p. Łu-
kasz Podemski.

Aktualnie w tabeli zespół zaj-
muje VI miejsce mając 3 zwy-
cięstwa i 4 porażki. W niedzielę    
6 marca zagramy z liderem UKS 
Kłecko. Mecz rozpocznie się o 
godz. 13 w hali przy ul. Bohate-
rów Warszawy 78.

Zespół kadetek startuje w Li-
dze Zachodniopomorskiej, ma 
3 zwycięstwa i jedną porażkę i 
w sobotę 5 marca  o godz. 13 30 
gra z UKS 16 Koszalin mecz wy-
jazdowy. Trenerem zespołu jest 
p. Rafał Rożek.

Inf. własna

Pozdrowienia 
Kapela Podwórkowa „Kryzys” oraz Klub Kolekcjonera składają z okazji 8 Marca „Święta Kobiet” wszyst-

kim Paniom najpiękniejsze i śpiewające życzenia wraz z przesłaniem: 
Trzeba żyć szybko i na luzie
Wydawać kasę rozważnie i poważnie
Kochać czule i namiętnie. 

Nasza Kapela „Kryzys” wyszła z propozycją prawie do wszystkich lokali gastronomicznych i publicznych 
z oprawą muzyczną i rozrywkową z okazji święta pań i ostatków. Lecz na naszą propozycję nikt nie odpo-
wiedział, co jest smutne i tajemnicze. W więc to wygląda tak jak z supermarketami. Jest ich dużo ale różnica 
żadna. Prawie ten sam towar i ceny zbliżone. 

„Kobiety to jak kwiaty – szybko rozkwitają, ładnie pachną, też więdną ale w pamięci i sercu pozostają”
Kapela „Kryzys”

Ps. zapraszamy naszych sympatyków i przyjaciół na koncert charytatywny do miejscowości Maszewo, dnia 
11.03.2011 (piątek) w godz. 14.00-17.00 – w dobrobycie Kapela Podwórkowa „Kryzys”. 

NDK ZAPRASZA
Na zbiorowy wyjazd do Teatru Współczesnego w Szczecinie

na spektakl pt. „CIĘTE HISTORIE”
W dniu 20.03.2011 (niedziela) godz. 19:00

Cena biletu:   -zbiorowy 25 zł + koszt przejazdu 16 zł  = 41 zł
zgłoszenia tylko osobiście przyjmujemy

 do dnia 10.03.2011 pokój numer 29.
z chwilą zamówienia miejsca, należy dokonać wpłaty 

 za przejazd i udział w spektaklu.

Informacja pod numerem 39-26-283 lub 39-25-779

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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iść w stronę słońca

Koncert w NDK 
W dniu 5 marca br., w sali kinowej 

Nowogardzkiego Domu Kultury, odbył się koncert 
pt. „Iść w stronę słońca” w reżyserii Lecha Jurka.  
W przedstawieniu wzięli udział: wokaliści- Natalia 
Putko, Andrzej Przybysz, Halina Berezowska, Jerzy 
Salwa, Łucja Wesołowska, Mirosław Gliwka; zespół 
wokalny GM-21 w składzie: Kornelia Wielgus, San-

dra Sulwińska, Dominika Gała, Krzysztof Sulwiń-
ski, Paweł Biernacki; zespół instrumentalno-wo-
kalny AK Kameleon II w składzie: Ula Rak, Kuba 
Laskowski, Łukasz Jarych, Mirosław Martynowicz. 
Scenografia – Zofia Frydryk, oświetlenie-Marcin 
Kolasiński, nagłośnienie-Adrian Czernicki. 

MS

Uczniowie SP nr 3  na Wyspie tropikalnej
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w No-

wogardzie podczas ferii zimowych odwiedzili 
już po raz trzeci Tropikalną Wyspę koło Ber-
lina. Gdy za oknem temperatura  - 10 stop-
ni to panująca w środku wysoka temperatura 
powietrza i trochę wyższa temperatura wody 
zachęcała do wypoczynku i zabawy naszych 
uczniów, którzy skorzystali ze wszystkich 
atrakcji. Plaże, las tropikalny,   laguna jak na 
wyspie Bali, zjeżdżalnie, wodospady,

Morze Południowe, wioska tropikalna, roz-
budowany   świat zabaw dla dzieci, najwyższa 
wieża ze zjeżdżalnią wodną w Niemczech… 
to wszystko pozostanie w wspomnieniach na-
szych uczniów i natchnie ich do wytrwałej 
pracy w drugim semestrze. Tropical Islands 
to miejsce, w którym spełnia się marzenie o 
tropikalnej wyspie w samym sercu Europy. 
Mamy nadzieję, że wrócimy tam za rok.

Inf. własna
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Biblioteka miejska w Nowogardzie 

Tydzień z Internetem dla seniorów 
   
W ramach kampanii Get Onli-

ne Week organizowanej przez jed-
ną z sieci telekomunikacyjnych w 
Polsce i na Świecie został zorgani-
zowany w dniu 03.03.2011 W bi-
bliotece przez pracowników ty-
dzień z Internetem pod hasłem 
„Pomyszkuj sobie”. Jest to cykl 
spotkań, których każdy dzień ma 
inny rodzaj aktywności w opar-
ciu o zasoby globalnej sieci IN-
TERNET. Program ten kierowa-
ny jest do przede wszystkim osób, 
które ukończyły 50 rok życia. Bo-
wiem z najnowszych badań wyni-
ka, że około 10 milionów Polaków 
po „50-ce” nie korzysta z Interne-
tu i jego możliwości. Koordynato-
rem polskiej edycji jest Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego „MICROSOFT” i” UPC” 
Polska, Aby zachęcić do udziału w 
akcji rozpisano konkurs dla pla-
cówek kulturalno-oświatowych, 
do którego przystąpiła biblioteka 

nowogardzka. Cykl spotkań, był 
tak ułożony, że każdy dzień róż-
nił się od poprzedniego. Była na-
uka posługiwania się kompute-
rem, jego możliwościami a tak-
że korzystanie ze stron Internetu 
a także możliwości, którymi dys-
ponuje. Dla uczestników to duże 
wyzwanie, ale zarazem ogromna 
przyjemność ze spotkania, które 
oprócz konkretnej nauki przyno-
siło radośnie wypełniony czas na 
wspólnych rozmowach i śpiewa-
niu z podkładem ‘karaoke”, które 
daje właśnie Internet. W spotka-
niu wzięło udział 27 seniorów a 
także Andrzej Watral, który udo-
stępnił swój sprzęt do odtwarza-
nia. Całość koordynowana była 
przez panie pracujące, na co dzień 
w Bibliotece. Uczestnicy byli bar-
dzo zadowolenie ze spotkania, by 
to potwierdzić zapytaliśmy jedna 
z uczestniczek jak spędza tu czas? 

Pani Zofia odpowiada - „ Na 
te spotkania przychodzę bar-
dzo chętnie. Mimo, że mam, na 
co dzień miłe obowiązki w po-
staci pilnowania moich ukocha-
nych wnucząt. Biblioteka daje mi 
możliwości wypełnienia czasami 
wolnego czasu w postaci właśnie 
tych spotkań jak i wypożyczania 
książek. Mówiąc szczerze kom-
puter jest nadal dla mnie tajem-
nicą, którą mimo wszystko od-
krywam stopniowo i sukcesyw-

nie. Jednak bardzo cieszę się z tych spotkań towarzyskich, które są tu 
organizowane. Kontakt z innymi osobami dodaje mi radości i energii 
do życia. Ta sceneria książek, płyt i miłej atmosfery bardzo dobrze 
działa na mnie jak i za pewne na moich rówieśników, którzy tu przy-
chodzą. Czy będę tu przychodziła? – Na pewno tak, jeżeli tylko będą 
organizowane w dalszym ciągu takie spotkania.

W końcowej części spotkania uczestnicy zaśpiewaniu kilku piosenek 
otrzymali pamiątkowe gadżety ufundowane przez nowogardzki ratusz 
oraz informację z adresami stron internetowych wykorzystywanych w 
czasie spotkania. 

 Jarosław Bzowy 
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Dla tych którzy nie zdążyli lub 
nie mogli skorzystać z tej drogi 
ucieczki, zorganizowano   ewa-
kuację pieszą.  Zarządzono ją na 
dzień 4 marca o godzinie 5-tej. 
Rozkaz polecał ratować się na 
własną rękę przed Rosjanami. 
Po ogłoszeniu decyzji o ewaku-
acji, uprzednio przygotowany-
mi środkami transportu i pieszo 
uciekinierzy ruszyli w kierunku 
Golczewa i wyspy Wolin. 

4 marca o godzinie 5 rano był 
ogłoszony alarm. Całą noc sły-
chać było bardzo gęste wybu-
chy w kierunku Płoty - Gryfice i 
z kierunku Radosław - Maszewo 
- Dobra. Wszystko było w ogniu. 
Wszyscy, co pozostali, usiłowali 
ujść jak najszybciej (…) O godzi-
nie 800 dołączyłam do długiego 
konwoju, który uformował się na 
szosie Nowogard – Golczewo”[1]

„Znaleźliśmy miejsce na otwar-
tej ciężarówce wśród sprzętu do-
mowego i rzeczy dziecinnych. Za 
to masz ojciec dał kierowcy tyle 
rzeczy ile chciał z ubrania. W 
międzyczasie niebo na wschodzie 
było czerwone i pierwsze mel-
dunki strachu już krążyły i tak 
opuściłam z matką i siostrą Anie-
lą o 4 nad ranem Nowogard. Oj-
ciec został, dlatego, że należał do 
Volkssturmu i musiał bronić mia-
sta. Czy on tego chciał?(…). Ulica 
do Goleniowa była zablokowana  
i jedyna wolna droga była przez 
Golczewo. Kawałek drogi jechali-
śmy Ogrodową (Wojska Polskie-
go) i widzieliśmy z daleka stojący 
w blasku księżyca nasz dom. Po 
drodze spotykaliśmy wielu ludzi 
z Nowogardu, który uciekali pie-
chotą z wózkiem ręcznym lub na 
rowerze. Ręka w rękę szedł z żoną 
intendent Lohoff. Płacząc sta-
ła przy brzegu rodzina Heyma, 
gdyż ich ręczny wózek przełado-
wany wpadł do rowu.(…) Jak się 
rozwidniło zobaczyliśmy wszę-
dzie żółto – czarny dym i było 
czuć zapach spalenizny. Palił się 
także nasz Nowogard.

 Ludność okolicznych wsi nie 
otrzymała na czas rozkazu ewa-
kuacji. Nie wytyczono ani tras 
przejazdu, ani nawet celu. Wo-
bec tego duża część nie zdążyła 
się ewakuować.[2] 

Tak wspominają to Niemcy z 
Orzechowa.

” W dniu 3 marca 1945 roku 
około godziny 1600 sołtys Georg 
Möde zaczął w pośpiechu powia-
damiać mieszkańców poszczegól-
nych domów o sytuacji i wyda-
wał polecenie pakować się. Wozy 
spotykają się o godzinie 1900 we 
wsi koło kuźni: kierunek Wolin 
przez Golczewo. (…) Pakowa-
liśmy się w pośpiechu, zupełnie 

bez głowy. (…). Następnego dnia 
4 marca 1945 roku jechaliśmy w 
kierunku Golczewa. W Sikorkach 
5 kilometrów od Orzechowa nad-
jeżdżały już niemieckie czołgi. 
Kazano nam zawrócić, ponieważ 
szosa Golczewo – Wolin była już 
zajęta przez wroga. Nie wykorzy-
staliśmy czasu, który mieliśmy do 
dyspozycji, więc byłyśmy zgubio-
ne. Kierownictwo partyjne wraz 
z prowadzącymi kolumny odpo-
wiednio się zabezpieczyło i bez 
przeszkód dotarli na bezpieczny 
brzeg Odry pod hasłem „Każdy 
jest sobie sam bliźnim”. I tak wró-
ciliśmy do wsi.”[3]

W Miętnie ucieczka przebie-
gała sprawniej dzięki temu, że 
grupą pokierował miejscowy 
ziemianin Hermann Berg, który 

co prawda zginął w jej trakcie w 
nalocie bombowym na Świnouj-
ście, ale wyprowadził mieszkań-
ców wioski za Odrę.

  3 marca w godzinach poran-
nych pan Berg chodził od domu 
do domu i mówił zdenerwowa-
ny. „Szykować się, musimy wy-
ruszać, nadchodzą Rosjanie”. My 
chłopcy musieliśmy zaraz pójść i 
nasze wozy przykryć plandeka-
mi. Uciekinierzy z Prus Wschod-
nich i Zachodnich, którzy byli w 
Żabowie, wyprowadzili się dzień 
wcześniej. (…). Do południa pa-
kowaliśmy się. Do plecaka wło-
żyliśmy chleb, szynkę i kiełbasę. 
Zabito jeszcze kury, które zosta-
ły również wzięte. Żołnierze, któ-
rzy byli czternaście dni w Żabo-
wie, spakowali także swoje rzeczy 
i zabrali wszystko do swych aut. 
Był straszny rozgardiasz, jeden 
biegał do drugiego i tak w kółko. 

  W międzyczasie zrobiło się 

już późno była dwudziesta trze-
cia. Na raz usłyszeliśmy nadjeż-
dżające motory. To byli żołnie-
rze SS, którzy do nas krzyczeli 
„Natychmiast uciekać stąd to jest 
pole walki”. Wtedy już wiedzieli-
śmy, że ta godzina nadeszła: na 
zawsze opuścić Żabowo.   (…). 
Wszyscy musieli siadać do wo-
zów. Naszym celem był Holste-
in, ale dotarliśmy tylko do dro-
gi do Gryfic. W Nowogardzie był 
chaos. Nie było żadnego przejaz-
du. Zostaliśmy zatrzymani przez 
patrol wojskowy i nakazali nam 
wracać. Zostaliśmy przeszukani 
czy nie ukrywamy czasami żoł-
nierzy. Niektórzy ludzie poszli 
więc do Nowogardu na pieszo, ale 
zaraz wrócili z powrotem, ponie-
waż Nowogard był podobny do 

mrowiska. My też wróciliśmy z 
powrotem w strachu przed Rosja-
nami, którzy byli już niedaleko. 
Mogliśmy usłyszeć grzmot dział z 
oddali. Mieliśmy iść w innym kie-
runku, przez Wolin do Świnouj-
ścia. O trzeciej byliśmy w Sikor-
kach.[4]

1 marca 1945 roku rozpoczę-
ła się ofensywa Armii Czerwo-
nej. Rosjanie z 61 armii generała 
P. Biełowa wraz z 7 gwardyjskim 
korpusem kawalerii (generał 
M. Konstantinow) i tzw. szyb-
ką grupą frontu na którą wyzna-
czono 2 armię pancerną gwardii 
(generał S. Bogdanow) przerwa-
li umocnienia linii rzeki Iny w 
rejonie Recza i przez Nowogard 
uderzyli na Kamień Pomorski, 
Goleniów i Wapnicę.

Szybko posuwające się w głąb 
Pomorza Zachodniego oddzia-
ły Armii Czerwonej zagroziły 
odcięciem broniącym się w głę-

bi Pomorza oddziałom niemiec-
kim oraz praktycznie uniemożli-
wiały przeprowadzenie skutecz-
nej ewakuacji ludności cywilnej. 
W tej sytuacji, aby powstrzymać 
tempo posuwania się atakują-
cych oddziałów sowieckich do-
wódca 3 Armii Pancernej gene-
rał Erhard Raus postanowił, że 
10   Dywizja Grenadierów Pan-
cernych SS Fundsberg odbije 
linię Regi utrzyma ją do czasu 
wycofania się, znajdującego się 
w rejonie Pomorza Środkowe-
go X Korpusu SS. W nocy z 2 
na 3 marca generał major Heinz 
Harmel dowódca 10 Dywizji SS 
skierował w rejon Płot – Nowo-
gardu cześć 21 i 22 Pułku Gre-
nadierów Pancernych SS wraz z 
częścią 10 Pancernego Dywizjo-

nu Rozpoznawczego SS[5]. 
Obroną Nowogardu zosta-

ła powierzona Sturmbannfürh-
rerowi (majorowi) Fridrichowi 
Richterowi, który dysponował 
3 kompaniami z III batalionu 
21 pułku grenadierów pancer-
nych SS (w sumie około 20 czoł-
gów). Stanowisko dowodzenia 
obrony miasta znajdowało się 
w gabinecie dentystycznym na 
drugim piętrze kamienicy przy 
miejskim rynku. Pierwsze mel-
dunki o zbliżających się jednost-
kach sowieckich zaczęły poja-
wiać się w po południu 3 marca. 
Czołgi T-34 pojawiły się w oko-
licach Radosławia. Rankiem 4 
marca rozpoczął się szturm mia-
sta. „Po 830 wynurzają się w od-
ległości około 2000 m. za wzgó-
rza 4 sztuki T-34 razem z kon-
ną piechotą. Toczą się powoli w 
stronę Nowogardu. Kiedy zbliży-
li się na około 900 metrów nasze 

czołgi otworzyły ogień. Wszystkie 
pociski trafiły. Dwa T-34 zapali-
ły się natychmiast, trzeci zawró-
cił i uszedł, jednakże gdy ostatni 
chciał zawrócić, gdy tylko poka-
zał swój bok namierzyliśmy tak-
że.” Po jedenastej nastąpił po-
nowny szturm miasta tym ra-
zem od strony Płot. „W marszo-
wym tempie wtoczyły się na uli-
ce trzy T-34 a za nimi sfora so-
wieckiej piechoty. Na każdym 
z sowieckich czołgów z przodu 
przywiązane były za przeguby i 
za nogi dwie niemieckie łącznicz-
ki. Ich górne części ciała z łatwy-
mi do rozpoznania mundura-
mi zwieszały się w dół. (…) Kie-
dy sowieckie czołgi były niemal 
w zasięgu ręki wówczas przedni 
czołg zamknął właz w wieżyczce 
i wszystkie T-34 otworzyły ogień. 
Pociski leciały wzdłuż ulicy. Mu-
sieliśmy się dobrze ukryć, leżąc 
ciasno jeden na drugim przy 
ścianie domu.”[6]

 Rozpoczęły się walki o miasto 
„najcięższe walki toczyły się o 

dworzec i północną część miasta. 
Na dworcu i w jego rejonie Rosja-
nie ponieśli ciężkie straty. Na pół-
nocy miasta doszło do ciężkich 
walk ulicznych. Kiedy Rosjanie w 
swoich czołgach znaleźli się blisko 
naszego stanowiska dowodzenia, 
także dowódca przystąpił do wal-
ki. (…). Potem nad szedł meldu-
nek, że dowódca plutonu czołgów 
zginął. Jeden z żołnierzy z okna 
mieszkania na górnym piętrze 
ostrzeliwał rosyjskie czołgi przy 
pomocy Panzerfaustów. Mia-
sto płonęło jak okiem sięgnąć, a 
walczący na północ od Naugard 
wciąż donosili o kolejnych utra-
conych domach i ulicach, jednak 
posiłki nie nadchodziły. Nagle 
przez rynek prosto na nas ruszyły 
dwa czołgi nieprzyjaciela. Jeden z 
nich został znisz czony przez nasz 
Panzerfaust, jednak drugi pocisk 
chybił. Richter rozkazał wtedy 
,,zmianę pozycji”, podczas której 
obaj zostaliśmy ranni. [7]

Za te walki F. Richter otrzymał 
krzyż rycerski.

Po południu miasto było już 
w znacznej części opanowane 
przez Rosjan, w tej sytuacji ge-
nerał major Heinz Harmel do-
wódca 10 dywizji grenadierów 
pancernych SS skierował do No-
wogardu posiłki. Pociąg trans-
portowy wiozący żołnierzy 22 
pułku grenadierów pancernych 
SS został ostrzelany przez rosyj-
skie czołgi, które dotarły do szo-
sy Nowogard – Redło-Maszewo. 
W tej sytuacji kolejarze uciekli 
a pociąg stanął. Dopiero jeden 
z żołnierzy uruchomił pociąg 
i podstawił go w miejsce, gdzie 

Nowogard – 5 marzec 1945
(Opracowanie  Jana Kopycińskiego cz. II)
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warunki terenowe były sprzyja-
jące do rozładunku. Niemieckie 
czołgi pantery zostały wyłado-
wane prosto z wagonów i oko-
ło 16.30 przeszły do kontrataku 
wkraczając do miasta z rejonu 
Maszewa. „Udało nam się ode-
przeć wroga, który prawie cał-
kowicie opanował Nowogard. 
Miasto jest nadal pełne uchodź-
ców, rozgrywają się wprost nie-
wyobrażalne sceny, wielu z nas 
płacze z bezradnej wściekłości, co 
daje nam siłę, pomimo całego na-
szego wyczerpania, aby wyprzeć 
Rosjan ponownie z Nowogar-
du. Wielkim osiągnięciem było 
uwolnienie wszystkich uchodź-
ców znajdujących się w mieście 
i umożliwienie im ucieczki. Mię-
dzy innymi uwalniamy 200 dzie-
ci, które przebywają w jednym 
domu. Jednak presja ze strony 
Rosjan staje się jeszcze silniejsza, 
a nas jest coraz mniej na skutek 
odniesionych strat. Zerwana jest 
komunikacja z obszarem, który 
znajduje się przed nami. Posił-
kom nie udało się nawiązać łącz-
ności z 3 kompaniami F. Richte-
ra, które broniły się w centrum 
miasta w obrębie murów miej-
skich. Nowe siły niemieckie od-
zyskały część miasta położona 
po drugiej stronie torów kole-
jowych oraz rejon obecnej uli-
cy 3-go Maja, a jego stanowisko 
dowodzenia znajdowało się: w 
bocznej uliczce niedaleko głównej 
ulicy, w kierunku Goleniowa”[8]

Przedłużające się walki czoł-
gów generał N. Tieliakowa z 12 
korpusu pancernego z 2 armii 
pancernej oraz jednostki 79 kor-
pusu armijnego (ze składu 3 ar-
mii uderzeniowej) pod dowódz-
twem generała S. Pieriewiert-

kina zakończyły się w nocy z 4 
- na 5 marca, gdyż zmieniła się 
sytuacja strategiczna. Armia 
Czerwona zdobyła Stargard, a 
oddziały niemieckiej 10 dywi-
zji grenadierów pancernych, za-
miast wesprzeć walczących o 
Nowogard, zostały skierowane 
do wioski Jarosławki koło Ma-
szewa, aby utrzymać komunika-
cję między Nowogardem i Gole-
niowem. Oddziały niemieckich 
esesmanów F. Richtera bronią-

cych Nowogardu wycofały dro-
gą na Kościuszki w kierunku 
Goleniowa, zaś posiłki drogą na 
Goleniów. 

Oto jak widzieli to Rosjanie: 
Obrazem ogromnego pożaru 

jest płonący Nowogard. W kolej-
nej ofensywie atakowały czołgi i 
jednostki zmotoryzowane. Kie-
runek morze. Niepohamowany 
bieg. (…). Pojedyncze oddziały 
były pojmane. Dym świecących 
pożarów, biały oddech, ziemia 
drży...Nowogard. Miasto wła-

śnie zostało zdobyte. Wszystko 
płonie. Wysoko pryska kurz od 
ciężkich wystrzałów dział. Słoń-
ce, dym, sadza! W topniejącym 
śniegu leżą zwłoki śmiertelnych 
wojowników, którzy próbowali 
zatrzymać nasz niepohamowa-
ny bieg strzałami z pancerfau-
stów. Puste domy płoną duszą-
cym ogniem. Płomienie pokry-
wały ściany i tańczyły pomarań-
czowo w oknach. Wir ataku....[9]

W okolicy Olchowa doszło 

ponownego starcia: „5 marca 
otrzymujemy rozkaz, aby zabez-
pieczyć Reichsstrasse 2 koło Ol-
chowa w kierunku Goleniowa. 
Zajmujemy pozycję w lasach li-
ściastych, które rosną na skraju 
szosy, maskujemy nasze pante-
ry i kierujemy lufy w stronę szo-
sy prowadzącej do Nowogardu. 
Przed południem (…) opuszcza-
my nasze pozycje i jedziemy po-
woli, wraz z innymi panterami 
należącymi do plutonu w ści-
słym szyku w kierunku Nowo-

gardu. Docieramy do otwartego, 
raczej pagórkowatego terenu i w 
odległości ok. 4 km rozpoznaje-
my rosyjskie czołgi, na które na-
tychmiast kierujemy lufy naszych 
dział. Dowódca czołgu wyzna-
cza kanonierowi cel i po chwili 
pierwszy pocisk przeciwpancerny 
wyskakuje z naszego działa. Jako 
kierowca nie widzę żadnego z ce-
lów i dowiaduję się o wyniku bi-
twy tylko z rozmów moich towa-
rzyszy.

Nagle kilka T-34 wyłania się 
przed nami z zagłębienia z zie-
mi, którego wcześniej nie zauwa-
żyliśmy. Natychmiast otwierają 
ogień w naszą stronę i otrzymu-
jemy ciężkie bezpośrednie trafie-
nie w wieżyczkę. Dowódca czoł-
gu, ładowniczy i radiotelegrafista 
giną na miejscu. Ja jestem ran-
ny w przedramię i przy pomocy 
kanoniera, mojego towarzysza 
Kehrera, wydostaję się z płoną-
cej Pantery. Biegniemy z powro-
tem. T-34 strzela do nas z broni 
pokładowej jak do zajęcy. Docie-
ramy do lasu w pobliżu wioski 
Kościuszki (Hindenburg), gdzie 
trwa ciężki  ostrzał rosyjskiej ar-
tylerii. Biegniemy dalej i dociera-
my do lasu koło wioski Kikorza 
(Kicker), gdzie napotykamy gre-
nadierów pancernych z 22 pułku, 
którzy opatrują moją ranę. [10]

Według Kroniki Nowogar-
du zniszczyli 7 rosyjskich czoł-
gów[11]. Za tę walkę grenadie-
rzy pancerni SS otrzymali 40 
krzyży żelaznych. Walki te sta-
nowiły wstęp do trzydniowych 
walk o Goleniów.

Do druku 
przygotował LMM
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Kto w tym mieście uczy historii?

5 marca pod pomnikiem na 
Placu Wolności zorganizowano 
obchody 66 rocznicy państwo-
wości polskiej w Nowogardzie. 
Najbardziej aktywny udział brali 
w nich przedstawiciele Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, oraz 
wywodzącej się z niego obec-
nej władzy. Fakt ten mnie wcale 
nie dziwi, bo obchody oznacza-
ją powrót do starych tradycji ro-
dem z PRL, mającej na celu za-

fałszowanie prawdziwej historii 
Polski, a także tych ziem. 

Zszokowany jestem natomiast 
obecnością pod pomnikiem fał-
szującym historię Polski przed-
stawicieli młodego pokolenia. 
Co do wytłumaczenia członkom 
SLD bezzasadności świętowa-
nia w dniu 5 marca złudzeń nie 
mam. Myślałem jednak, że tro-
chę bardziej świadomi są mło-
dzi ludzie, którzy powinni znać 
historię Polski i wiedzieć z jakiej 
okazji składają wieńce.

Staram się jednak być dla nich 
wyrozumiały podejrzewając, że 
pod pomnik z pocztami sztan-
darowymi ruszyli na polecenie 
dyrektorów swoich szkół, lub 
nauczycieli. Ci ostatni powinni 
już jednak wiedzieć, że 5 mar-
ca 1945 r. w naszym mieście nie 
było żadnej polskiej państwowo-
ści. Taka bowiem zaczęła kształ-

tować się na tych ziemiach do-
piero w listopadzie tegoż roku za 
sprawą Ministerstwa Ziem Od-
zyskanych, na którego czele stał 
Władysław Gomułka. Notabene 
późniejszy I sekretarz KC PZPR, 
autor decyzji z grudnia 1970 r. 
skazujący na śmierć niewinnych 
robotników z Gdyni, Gdańska i 
Szczecina. 

Czym zatem jest data 5 mar-
ca? W tym dniu niemieckie mia-
sto zostało zajęte przez Armię 
Czerwoną. Ni mniej ni więcej. I 
mimo, iż opór niemiecki był śla-
dowy zostało w znacznym stop-
niu zniszczone. Powód był jasny 
– radziecka armia miała za zada-
nie zostawiać po sobie tylko spa-
loną ziemię, a co cenniejsze gra-
bić i wywozić do ZSRR. O pol-
skiej państwowości nikt wtedy w 
Nowogardzie nawet nie myślał. 
Kto miał  niby myśleć? Polaków 

tu przecież nie było.       
Strona Urzędu Miejskiego po-

daje także, że świętowano w tym 
dniu także wyzwolenie mia-
sta. Autorom tekstu chciałbym 
zadać pytanie. Kogo zdaniem 
władz miasta wyzwalali żołnie-
rze Armii Czerwonej w Nowo-
gardzie?

Nie wiem zatem co obchodzo-
no tego dnia przed pomnikiem 
na Placu Wolności. Tak się skła-
da, że 5 marca jest dniem pa-
mięci o ofiarach komunizmu. W 
1940 roku ci sami „wyzwalają-
cy” Polskę jej przyjaciele z ZSRR 
podjęli decyzję o eksterminacji 
jej intelektualnej elity, czyli o lu-
dobójstwie w Katyniu. Później – 
w 45 r., bez niej łatwiej było już 
wciskać uciemiężonemu naro-
dowi bajki o „wyzwoleniu”. 

Byłem przekonany, że rok 
temu, kiedy zaprzestano obcho-

dzić te obłudne i fałszywe „świę-
to” zmierzamy w odpowiednim 
kierunku. Jak się okazuje złud-
nie. Mnie na lekcjach historii 
nauczyciele: Wanda Wasiukie-
wicz, Maria Karman, Regina 
Korościuk, czy Jan Kopyciński 
uczyli innej historii niż ta spod 
pomnika na placu. 

Może dlatego młodzież idzie 
dziś pod „pomnik”, że historii 
dziś uczą już inni pedagodzy. 
Warto by wiedzieli tylko jaką 
wiedzę utrwalają. Bo obecności 
młodych ze sztandarami w dniu 
święta jeśli kogokolwiek, to tyl-
ko zbrodniczej Armii Czerwo-
nej dobrze o nich nie świadczy. 
Ich zadaniem jest przecież wy-
chowanie przyszłych elit. Elit 
Polski i Nowogardu, a nie elit 
SLD i postpezetpeerowskich tra-
dycji.      

Marcin Nieradka - radny
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

i Wojewódzka konferencja Naukowa 

„Zagrożenia XXI wieku dzieci 
i młodzieży szkolnej”

SPortoWe WieŚci
10 lutego 2011 roku  w naszej szkole odbyły się już po raz kolejny 

rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Halowej Szkół Ponadgimnazjalnych w 
piłce siatkowej chłopców. Organizatorem zawodów jest  LUKS Siatkarz 
Nowogard. Zawody odbywają się cyklicznie od listopada 2010 roku . 

23 marca 2011r. o godzinie 
10:00 w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. St. Staszica 
w Nowogardzie na ulicy Ponia-
towskiego 21 odbędzie się I Wo-
jewódzka Konferencja Naukowa 
„Zagrożenia XXI wieku dzieci i 
młodzieży szkolnej”

Organizatorami konferencji są:
Zakład Zdrowia Publicznego 

Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Szczecinie, 

Polskie Towarzystwo Zdrowia 
Publicznego,

Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej „Zdrowie” w Nowo-
gardzie,

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nowogardzie.

Konferencja adresowana jest do 
władz samorządowych, dyrekto-
rów szkół, pedagogów szkolnych, 
nauczycieli, pielęgniarek środo-
wisk nauczania i wychowania, le-
karzy POZ, policji, rodziców.

Patronat naukowy nad konfe-
rencją objęli dr hab. n. med. prof. 
nadzw. Andrzej Starczewski Dzie-
kan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
oraz dr hab. n. med. prof. nadzw  
Beata Karakiewicz Przewodniczą-
ca Polskiego Towarzystwa Zdro-
wia Publicznego.

Harmonogram:
10:00-10:10 - otwarcie Konfe-

rencji, 
10:10-10:35 -  dr hab. n. med. 

prof. nadzw. Beata Karakiewicz - 
„Profilaktyka uzależnień dzieci i 
młodzieży”,

10:35-11:15 - Krzysztof  Faliń-
ski  - Dyrektor Wydziału Współ-
pracy Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego. Ekspert 
wojewódzki ds. Informacji o nar-
kotykach i narkomanii,

11:15-11:40 - dr n. hum. Boże-
na Mroczek   „Zachowania seksu-
alne młodzieży” w świetle badań 

prof. Izdebskiego, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na prostytucję 
nieletnich,   

11:40-12:10 - przerwa kawowa,      
12:10-12:35 - prawnik Mariusz 

Kowalczyk „Odpowiedzialność 
prawna nauczycieli, rodziców, 
służby zdrowia w aspekcie uzależ-
nień”,

12:35-13:00 - pedagog szkolny 
mgr Regina Ewa Krzak „Szkoła 
wobec zagrożeń XXI wieku”,

13:00-13:25 - młodszy aspirant 
Sebastian Źróbek „Rozmiar zja-
wiska demoralizacji wśród mło-
dzieży na terenie gminy Nowo-
gard”, 

13:25-13:50 - występy arty-
styczne młodzieży szkolnej, 

13:50 - zakończenie konferen-
cji.

Prosimy o potwierdzenie przy-
bycia

Tel. 91 39 21 162, 505 393 636,  
608 365 354,  600 297 622

XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W poniedziałek 28 lutego od-

były się zawody okręgowe XXIV 
Olimpiady Wiedzy Ekonomicz-
nej, do których zakwalifikowa-
nych zostało 42 uczniów z 13 
szkół okręgu szczecińskiego. Na-
szą szkołę, po sukcesie w za-
wodach I stopnia, reprezento-
wała uczennica klasy III tech-
nikum ekonomicznego Ane-
ta Bartniczuk. Uczestnicy Olim-
piady rozwiązywali test 30 py-
tań, odpowiadali na jedno py-
tanie o charakterze ogólnym. 

Celem Olimpiady Wiedzy Eko-
nomicznej jest edukacja ekono-
miczna młodzieży, umacnianie 
wiedzy o współczesnej gospo-
darce oraz wspieranie rozwoju 
uczniów szczególnie uzdolnio-
nych. Przyjęta formuła Olimpia-
dy ma na celu zarówno spraw-
dzenie zdobytej wiedzy ekono-
micznej, jak i sprzyjanie rozwo-
jowi samodzielnego myślenia. 
Hasło przewodnie tegorocznej 
edycji brzmi „Człowiek w świe-
cie pieniądza”. Honorowy patro-

nat nad XXIV Olimpiadą Wiedzy 
Ekonomicznej objął prezes Na-
rodowego Banku Polskiego prof. 
dr hab. Marek Belka. Uczestnicy 
otrzymali cenne nagrody książ-
kowe.

Anecie życzymy zakwalifikowa-
nia się do zawodów centralnych! 
Opiekunem Anety jest Pani Syl-
wia Ostrowska – Antczak.

Na chwilę przed przystąpieniem 
do rozwiązywania zadań

Z okazji Dnia Kobiet 
Dużo szczęścia, pomyślności, 

mało smutku moc radości,
Wiele uśmiechu 

Samych dobrych chwil…
Wszystkim Paniom życzy redakcja „WBREW”

Naszą szkołę reprezentowali :
Rafał Kuriata
Norbert Kuriata
Kuba Afeltowicz
Michał Łapa
Adam Milewski
Wojtek Skoneczny
Piotr  Grzelak
Adrian  Rybak
Przypominamy wyniki spo-

tkań:
05.11.2010 r.
ZSP - ZSO -  0:2
I LO - ZSO - 2:0
ZSP – LO I - 1:2
07.12.2010 r.
I LO  – ZSO - 2:1
ZSO – ZSP - 0:2
ZSP – LO I - 2:1
10.02.2011 r.
ZSO –ZSP - 1:2
ZSP – LO I - 2:0

I LO  – ZSO - 0:2
Ostateczna klasyfikacja przed-

stawia się następująco :
I miejsce - ZSP NOWOGARD   

opiekun  Pan Marcin Wolny 
II miejsce - I LO  NOWO-

GARD  opiekun Pan Łukasz Po-
demski

III miejsce - ZSO NOWO-
GARD  opiekun  Pani Inga Szy-
mańska-Głowicka 

 Organizatorzy  składają po-
dziękowania dla Dyrektorów : 
Pana Stefana Sitkowskiego , Pana 
Leszka Beceli, Pani Kariny Sur-
my i dla sędziego zawodów Pana 
Grzegorza Tandeckiego. 

Gratulujemy naszej drużynie i 
Panu Marcinowi Wolnemu!

 
Siatkarze – zdjęcie zbiorowe

taŃczĄc taNgo, czyli 
uczniowie z zSP na spektaklu 
w teatrze Współczesnym

4 marca 2011 roku uczniowie z klas IV TI, IV TM i IV TH wraz z 
opiekunami Panią Alicją Jaklińską i Panią Mirosławą Szymaniak obej-
rzeli spektakl pt. „Tango” w reżyserii  Mateusza Przyłęckiego. Poniżej 
prezentujemy zdjęcia z tego wyjazdu.

Klasa I TH z Panią Alicją Jaklińską
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatówAlarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

kurki nioski 
odchowane powyżej 7-miu  
tygodniu, pełen program 

szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

SPrzeDam 
mieSzkaNie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

zarząd Banku Spółdzielczego w goleniowie 

zaprasza wszystkich członków 
Banku Spółdzielczego w Goleniowie 
na Zebranie Grupy Członkowskiej 

Oddziału Nowogard, które odbędzie się 

w dniu 18 marca 2011 r. o godz. 17.00
 w Restauracji „Barnim” w Nowogardzie

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

TAKICH FERII JESZCZE NIE BYŁO!? 
W dniach od 14 do 20 lutego 2011 OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY w Błotnie prowadzony przez Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. 
Chrystusa Króla w Sikorkach zorganizował dwutygodniowe ferie dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Angielski dla każdego”.

W pierwszym tygodniu ferii 
do Błotna przyjechały dwie wo-
lontariuszki z międzynarodowej 
organizacji studenckiej AIE-
SEC, które prowadziły zajęcia 
dla dzieci i młodzieży w języ-
ku angielskim. Aline z Brazylii 
opowiadała o kolorowym kar-
nawale w Brazylii oraz niebez-
piecznej Amazonii. Natomiast 
Ryesen z Chin pokazała trady-
cję i chińskie obyczaje, a także 
chiński alfabet, który cieszył się 
niezwykłym powodzeniem za-
równo wśród najmłodszych jak 
i starszych uczestników warsz-
tatów. Dzieci i młodzież mia-
ły szansę poznać kulturę i zwy-
czaje Chin i Brazylii w ciekawy 
sposób, przy okazji doskonaląc 
język angielski.

Parafialny Zespół Caritas zor-
ganizował również spotkanie 
dla dorosłych, które przebiegło 
w miłej, międzynarodowej at-
mosferze. Uczestnicy mieli oka-
zję spróbować tradycyjnych po-
traw przygotowanych przez  wo-
lontariuszki, które miały rów-
nież szansę poznać polską kul-
turę, tradycję oraz gościnność 

mieszkańców Błotna. Na zawsze 
w pamięci pozostanie im smak 
polskich pierogów Pani Broni-
sławy. Pycha. 

Drugi tydzień ferii to zaję-
cia manualne. Dzieci mogły na-
uczyć się jak zrobić kwiaty z ni-
czego. Był wyjazd na basen do 
Gryfina. Ostatni dzień ferii to 
podsumowanie wszystkich za-
jęć i wręczenie najbardziej wy-
trwałym dyplomów przez ks. 
proboszcza.  

A jak dzieci oceniają ferie? 
Kilka wypowiedzi:                         

- Weronika Godziszewska, kl. 
IV  „Zajęcia były bardzo fajne, 
ponieważ poznaliśmy dziewczy-
ny z Chin i Brazylii”. Opowie-
działy nam historie swoich kra-
jów. Robiliśmy dekoracje, które 
występują w ich krajach. Pozna-
liśmy tańce, które są tańczone 
przez ludzi w Chinach i Brazy-
lii. Dowiedzieliśmy się jakie są 
legendy związane z ich krajami. 
Moim zdaniem ferie były bar-
dzo udane i spędzone w miłej 
atmosferze. W drugim tygodniu 
nauczyłam się jak zrobić kwiaty 
z wszystkiego np. z serwetek, bi-

buły i piórek. Ferie te spędziłam 
na wesoło” 

- „ Z wolontariuszkami roz-
mawialiśmy po angielsku, uczy-
my się go w szkole, lecz nieraz 
korzystaliśmy z tłumacza, któ-
rymi były studenci z Błotna. 
Również nauczyliśmy się pod-
stawowych zwrotów po portu-

galsku, który jest językiem urzę-
dowym Brazylii. Brazylijskie „ 
oj”  znaczy cześć. Po chińsku: 
„ni chał”. To były najlepsze fe-
rie, jakie spędziłam do tej pory”.  
Napisała Iga Bajkowska z kl. V.  

- „ Bardzo podobały mi się te 
ferie, ponieważ spędziłam, je z 
obcokrajowcami”. 

Napisała Paulinka Sznałbel, 
kl. I.

Serdeczne podziękowania dla 
Caritas Archidiecezji Szczeciń-
sko-Kamieńskiej za pomoc fi-
nansową i mieszkańcom Błotna, 
którzy pomogli w organizacji fe-
rii.                     Bóg zapłać!
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Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDJazDy z NoWogarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDJazDy ze SzczeciNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzeWóz oSóB - ro maN BiŃczyk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

oD PoNieDziałkU Do PiĄtkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogarD - goleNióW - SzczeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczeciN - goleNióW - NoWogarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

OGŁOSZENIAdrObNE
 NierUcHomoŚci
• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulic-

kiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum No-
wogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym 
remoncie ze względu na osobę niepełno-
sprawną zamienię na parter lub I piętro. 
Może być mieszkanie do remontu w budyn-
ku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; 
i piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 
91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-
usługowy 125 m przy ulicy 5-go marca 13 
(centrum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, 
cena 85 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I pię-
tro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 
17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po re-
moncie, doskonała lokalizacja, spokojna 
okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgod-
nienia” tel: 604942164

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/
m2, tel. 721 488 663

• Mieszkanie dwupokojowe 46 m2 własnościo-
we, Nowogard- sprzedam Tel 603 081 980

• Sprzedam ½ domu w Dobrej koło Nowogar-
du. 668 431 301

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 
608 367 664

• Pilnie poszukuje do wynajęcia mieszkanie w 
Nowogardzie. Tel. 722 283 490. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. kontakt 605 
315 304.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum 
miasta; 601 090 079

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 
91 39 21 558

• Mieszkanie 69,30 m2, II piętro, sprze-
dam,   cena 185.400,- zł, tel. 91-3910010,  
607607814

• Sprzedam działkę budowlana o pow. 8 arów 
nad jeziorem w Nowogardzie, cena 60  000. 
Do uzgodnienia. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe (na 
poddaszu) w Centrum Nowogardu, niski 
czynsz, ogrzewanie własne- gazowe, zabu-
dowa kuchenna w cenie, po remoncie. Tel. 
783 814 849

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, duży 
ogród, duża piwnica w Nowogardzie. Cena 
120 000; Tel. 91 39 26 497; 669 060 656

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje 60 m2, do-
bra lokalizacja, bezczynszowe, cena 190 tys. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwesty-
cję lub działki budowlane 500 m pod Gole-
niowem. 606 381 350

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogar-
dzie (ul. Roosevelta); 602 527 141

• Nowogard. zamienię bezczynszowe 
mieszkanie 67m2 z garażem i ogrodem na 
dom jednorodzinny do 150 m2 za dopła-
tą. 606 678 728

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w blo-
ku w Osowie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 zł + 
opłaty (prąd, gaz ) 601 162 545

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 60 ar. 
Wraz z częścią budynku mieszkalnego i go-
spodarczego. Działka i budynki pod jednym 
nr. Bardzo łady teren i okolice dzwonić po 18-
stej. 886 595 956; 726 081 651

• Mieszkanie do wynajęcia na ul. Leśnej. 
605 402 134; 669 973 818

• 0,Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 
m2 przy ul. 15. Lutego (altanka + namiot), 
kont. Tel. 697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w cen-
trum Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, 
podwyższony standard; 604 441 609

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze wła-
snościowe 78 m2. Dzwonić po 17.00.  91 39 
22 275

•   Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 
na ul. zamkowej własność wyodrębniona, 
akt notarialny. 600 626 244

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zamkowej Tel. 
508 948 888

• Wynajmę mieszkanie- 40 m2 w szcze-
cinie, umeblowane kontakt wieczorem 
661 522 228

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie w cen-
trum. 661 969 006

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, 
Nowogard; 604 284 597

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własno-
ściowe o pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. 
Cena 125 000, Tel 513 153 646

• Sprzedam mieszkania własnościowe 76 m2 
Centrum miasta; 694 053 131 lub 91 22 804 
po 18-stej. 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy ul. 
Bankowej, 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, 
podwyższony standard; 604 441 609

• Wynajmę pomieszczenia chłodnicze i maga-
zynowe. 694 484 480.

• Wynajmę pomieszczenie produkcyjno- ma-
gazynowe  o pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 
m2, przy ul. Młynarskiej 7 w Nowogardzie. 
Cena 1200 zł netto Tel. 509 379 883

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowo-
gardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (oka-
zyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 45 
m2 w Nowogardzie po remoncie tel. 
888 743 400

• Sprzedam 6 h ziemi, 607 108 140

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub zamie-
nię na 2 Bema; 691 507 141

• Sprzedam tanio dom w Krzemiennej z dział-
ką 11 arów. 781 910 591

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe (komu-
nalne) na większe (może być zadłużone na 
parterze). 607 739 938

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe (45 m2) 
parter na trzypokojowe- 510 895 195

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 Centrum w Go-
leniowie. 91 39 11 774; 509 582 367

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal na gabinet 
lekarski i inne lokale użytkowe Nowogard 
ul. Wojska Polskiego 3, tel. 091 39-20-891, 
662-857-120

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum 
Nowogardu na IV piętrze. Cena 85 tys. Tel. 
607 487 710.

• Sprzedam 2 działki budowlane w No-
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wogardzie przy ul. Jana Pawła II (obok  
siebie) pod garaże aut dostawczych, z aktu-
alnym wypisem z planów zagospodarowania 
Cena 9800 zł za działkę, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 77 m2 w 
Nowogardzie. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ul. War-
szawska 14, 91 35 03 005; 693 091 184

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ulicy 
Bankowej; 501 056 149

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy Bo-
haterów Warszawy. cena 1 495 000 zł Biu-
ro Nieruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, plan 
zagospodarowania terenu, przemysł, usługi 
inwestycyjne. Ogrodzona, droga alfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego skrzy-
żowania 15zł/m2 660 424 989 

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, 
podwyższony standard; 604 441 609

• Sprzedam działki budowlane od 12-16 ar Ko-
ściuszki. 602 267 382.

• Wynajmę garaż murowany na ul. Zamkowej. 
693 404 728

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; po-
mieszczenie 150 m2 ogrzewane; pomiesz-
czenie biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam/wynajmę garaż na ulicy Warszaw-
skiej, 784 499 535; 609 004 967 

• Sprzedam kawalerkę na Bema. 665 123 375

• Sprzedam dom 120 m2 606 470 757

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ulicy 
Bankowej; 501 056 149

• Do wynajęcia pomieszczenie 18 m2 na sklep 
biuro, 609 388 700

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę garaż 508 993 318

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wynajmu 
mieszkania obok. 693 850 197

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe przy 
ul. Zamkowej. Tel. 665 001 251

• Działki na sprzedaż przy ulicy 15 lutego 30a 
Tel.91 39 21 933; 600 273 171

motoryzacJa
• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-

ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway II, stan bdb, cena 850 zł, Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
12/2001, przeb. 132500 km, 5 drzwi (hatch-
back), 2,2 diesel 110 KM, 2 właściciel,  ser-
wisowany w ASO Nissan Polmotor Szczecin 
(faktury). Klimatyzacja, 4*airbag, ABS, El. 
Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. Ster przy 
kierownicy, welurowa tapicerka,  nowe opo-
ny zimowe Goodyear UG 7+, zadbany. Cena 
21500 zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 1.9 CDTI 
(150 KM) diesel, rok prod 08/2006, srebrny 
met., przeb. 140900 KM.  duży przegląd w 
ASO Opel przy 140.000: nowe: rozrząd, kloc-
ki hamulcowe, olej, filtr oleju, filtr paliwa, 
filtr powietrza, mikrofiltr, płyn hamulcowy, 
opony zimowe. Kompletna książka serwi-
sowa. Cena 42500 zł do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam samochód VW Golf IV r. 1988, 1,9 
TDI, 664 726 394 lub 605 181 914

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 
benzyna 1997 r. stan b. dobry, dobrze wypo-
sażony, cena 6 000; 694 971 444

• Sprzedam bardzo tanio alufelgi + opony 

195/50R15. Tel. 512 669 630 

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. 
tanio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam przyczepkę samochodową ładow-
ność 750 kg, wymiary 2,5mx1,6m wysokość 
30. 669 694 269

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 
20000 km po dużym przeglądzie w ASO, bo-
gate wyposażenie, czarny metalik, cena do 
uzgodnienia, tel. 695 888 970

• Sprzedam KIA Sephia GTX rok 1997, 1.5 ben-
zyna, stan dobry, cena 2600 do uzgodnienia. 
693 344 712

• Sprzedam Ford Mondeo rok 1999, 1,6 ben-
zyna 128 tys. przebieg, cena do uzgodnienia. 
507 943 891

• Sprzedam opony Continental letnie, 
R-15 195|50; 696 116 744

• Sprzedam skuter dwuosobowy. 788 566 432

• Kupię belkę tylną do Mazdy 323 rok prod. 
1992; poj. 1,6; 663 118 268; 781 932 917

• Sprzedam skuter, 668 183 497

• Kupię felgę 15 lub całe koło Renault Master; 
607 690 741

• Sprzedam Daewoo Matiz rok 99 benzyna + 
gaz użytkownik kobieta; możliwa zamiana. 
665 836 888.

• Sprzedam motocykl WSK, Tel. 507 465 448

• Sprzedam Mercedesa 180 C klasa, skóra stan 
b.d. rocznik 94, kolor bordo, Tel. 508 948 888. 
Cena do uzgodniena

• Sprzedam AUDI B3 rok prod. 1990 1.8 ben-
zyna, auto alarm, centralny zamek 900 zł tel. 
602 348 926

rolNictWo
• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 

603 467 609

• Sprzedam jajka wiejskie oraz miód z własnej 
pasieki- rzepakowy. Tel. 91 39 10 714

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• Sprzedam do C-360 zwolnicę, tylny most i 
tura, Tel. 507 465 448 

• Kupię cielaki do 100 kg; 601  860  644; 
603 284 503

• sprzedam gorczycę 502 853 573

• sprzedam siewnik zbożowy trzymetrowy. 
602 267 382

• sprzedam ciągnik Zetor 47/18 7095 379 050

• Sprzedam zboże 531 741 232

USłUgi
• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 

7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż 
i naprawa pieców co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, tir-y). tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
tel. 604 373 143.

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

• zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
ceny konkurencyjne. tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNFormatyczNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (Windows, linux), 
konserwacja pracowni szkolnych. Faktury 

Vat. tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Ta-
nio, szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlo-
wanie, malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i 
okien, tynki gipsowe, glazura, terakota, szyb-
ko tanio i solidnie. 503 589 235 po 18.

• Naprawa i konserwacja rowerów, wózków- 
ostrzenie noży, naprawa zamków drzwio-
wych itp. Kontakt: 697 370 437

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Warsztat samochodowy Wyszomierz 37; 
naprawa zawieszeń układów hamulcowych 
wymiany silników, ustawianie zbieżności, ka-
sowanie błędów. 667 819 934.

• Remonty, 608 847 784

• Centrum złomowania pojazdów mechanicz-
nych, 798 130 303

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 692 562 306

• Wykonam prace remontowo-budowlane + 
więźby dachowe. 692 372 117

• Transport do 1,5 tony – 667 798 074

• Wykończenia wnętrz, płytki, panele re gip-
sy, malowanie szpachlowanie, stolarka itp. 
792 289 761; 661 545 391

• Układanie glazury, budowa domów od pod-
staw. 662 678 895

• Damian Breyer naprawa elektroniki . 
512 626 561

• Re gipsy, szpachle, panele, malowanie. 
789 146 025

• Roletki, moskitiery, vertikale; 693 843 533 

• Usługi ogólnobudowlane, płytki, terakota, 
fachowo i solidnie; 607 647 515

• Kredyty dla firm; 601 627 044; 607 092 509

• Wykonam usługi ogólnobudowlane; 
662 678 895

• Zakładanie sterowników zamka na pilota. Ta-
nio. Tel. 722 047 577

• Ciasta domowe na każdą okazję; 695 550 327

• gabinet masażu; medyk ul. Wojska Pol-
skiego 7a, Nowogard czynny w godz. 
16.00-18.00.  tel. 669  883  885; 91 39 
22 921. masaż klasyczny, relaksacyjny.

Praca
• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 

długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Ferma norek struga (ok. Wierzchów) za-
trudni do prac sezonowych. 662 234 004

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy do-
mowej. 695 266 928

• Pilnie poszukuję pracy w zawodzie ogólno-
budowlaniec. 668 347 389

• Zatrudnię spawaczo - ślusarza do ogrodzeń. 
512 509 179 

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy 
doświadczenie roczny staż + 2letnie prak-
tyki,  505 065 748.

• Zostań konsultantem firmy Oriflame, wpi-
sowe 0 zł, na starcie prezenty za 500 zł, 
506 171 732; 604 189 118

• Przedsiębiorstwo informatyczne zatrudni 
osobę studiującą, dobrze znającą syste-
my informatyczne; kontak pod adresem 
e-mail: fortel@post.pl

• Zatrudnię dziewczynę do pomocy w kuchni. 
600 811 404

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Przyjmę osobę kontaktową z samocho-
dem do pracy w biurze nieruchomości, 
608 302 040

• Zatrudnię mechanika lub elektromechanika 
zatrudnię do warsztatu samochodowego w 
Goleniowie 

• Restauracja Przystań zatrudni rencistkę/
rencistę na stanowisko szatniarz. Informacje 
osobiście w restauracji Przystań.

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu 
spożywczego. 602 474 266

• Zatrudnię kucharkę do restauracji. 
602 274 266

• 14 marca (poniedziałek) rozpocznie 
się sortowanie flancy truskawek w re-
dle. kontakt pod numerem telefonu. 
505 149 049

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 785 630 287

• Wyjazdy - Niemcy, Holandia z domu pod 
dom, tanio. tel. 603 038 944

 iNNe
• Sprzedam! Meble młodzieżowe systemowe 

cena: 400 zł w skład mebli wchodzi: duża szafa, 
biurko, nad biurkiem znajdują się 3 półki ,dwie 
szafki na ubrania z 5 półkami. tel. 602524313.

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Piece gazowe co do mieszkania, domku, 
z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie 
co cena 1000 zł serwis na miejscu (mon-
taż), dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni na 

gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant z Nie-
miec i gwarancje. cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wi-
szący małe gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik stoją-
cy z wężownicą do podłączenia z piecem 
węglowym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe; 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam piec gazowy do CO dwubiegowy 
„Junkers” dwuletni w bardzo dobrym stanie 
oraz biurko; 519 375 032.

• Sprzedam owczarki niemieckie 4-miesięczne. 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata, 
matka z rodowodem w tym długowłosa sucz-
ka, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą 
do podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt 
na gwarancji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam rozwiertarki do tulei od 0,7 do 45; 
513 085 947

• Sprzedam konstrukcję namiotu 18x6 m. 91 
39 21 002.

• Sprzedam prysznic z brodzikiem 90x90 nowy 
i wannę akrylową 140x70 tanio. 724 049 451

• Sprzedam sprzęt rehabilitacyjny, łóżko na 
pilota, materac i ssak na gwarancji. 91 39 
21 604

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 
697 610 223.

• Sprzedam betoniarkę 150 l. Tel. 507 465 448

• Sprzedam  2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 
200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC 
P1500, CD J500T MC CRYPT – 2szt., kolumny 
HQ POWER 500 VDSG12, mikrofon bezprze-
wodowy AZUSA 101, scaners HQ POWER 
VDPC 145. Stan  Cena kompletu 1750 zł do 
uzgodnienia. Stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 50x150x600 
80 szt; 50x130x600- 50 szt; 50x100x600- 12 
szt. Cena do uzgodnienia Tel. 607 926 085

• Sprzedam grzejniki żeliwne, nowe. 55 żelazu, 
wysokość 60 cm. 510 155 704

• Sprzedam Yorki psa i suczkę- 509 389 669

• Sprzedam urządzenie wytwarzający tlen me-
dyczny- 91 39 180 12

• Sprzedam śrutownik oraz silnik o mocy 7,5 
KW- 91 39 180 12

• Sprzedam używany odkurzacz do pracy 
na sucho i mokro z funkcją prania wykła-
dzin marki NUmatic. z pełnym wyposaże-
niem. atrakcyjna cena; 508 309 107

• Sprzedam betoniarkę 150l, Tel. 507 465 448

• Poszukuję świadków (2 kobiety), którzy 
widzieli potrącenie pieszej przez samo-
chód na pasach w dniu 9.11.2010 r. ok. 
godz. 18.30 (po mszy w kościele WNmP) 
w Nowogardzie przy ul. kościelnej. Świad-
ków proszę o kontakt pod nr tel. 91 39 
26 658

• Oddam za darmo kotkę 6 m-cy, wykastro-
waną, 602 643 408

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe, 
665 717 366; 697 500 809

• Sprzedam narożnik trzyczęściowy niebieski 
nierozkładany- 721 314 711

• Pilnie kupię uszkodzoną spawarkę jednofa-
zową transformatorową; 798 843 457

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184

• Sprzedam pianino- 604 178 371

• Sprzedawca olchowo. 791 423 559 

• sprzedam topolę 502 853 573

• ksero Canon A3 na gwarancji 609 388 700

• sprzedam regały sklepowe  609 388 700

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 698  882 
056
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Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"
Wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

zoStaW 1% PoDatkU w NoWogarDzie
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację  
programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

KRS 0000207800

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

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

tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

telefon – 889 639 089

W sobotę 5 marca 2011 w Goleniowie na hali ZSP rozegrano IV kolejkę  spotkań PLGK. 
W pierwszym spotkaniu G 1 Goleniów pokonało G Kliniska  104- 29. W derbach No-
wogardu G 3 Nowogard pokonało G 1 Nowogard 63-30. Najlepszym zawodnikiem spo-
tkania został Cezary Gygiel zdobywca 25  punktów.

W derbach zwyciężyło 
Gimnazjum nr 3

W zespole zwycięzców na wy-
różnienie zasłużyli Damian Ba-
nasiewicz  zdobywca 38 punk-
tów, oraz Dawid Musialski który 
rzucił 34 pkt. Bardzo  dobrą sku-
tecznością wykazał się Grzegorz 
Felbur trafiając 6 razy z linii rzu-
tów za trzy punkty. W zespole z 
Klinisk bardzo dobre spotkanie  

rozegrał Aleksander Gapiński 
zdobywca 25 pkt ale jeden za-
wodnik to za  mało. 

Bardzo dobre spotkanie roze-
grał zespół z Osiny, który po-
konał  swoich rówieśników z 
Maszewa 40.-18.Na wyróżnie-
nie zasłużyli Przemysław  Galus 
oraz Marcin Kożybski. W ostat-

nim spotkaniu G 2 Goleniów 
wysoko  pokonało G 4 Goleniów 
112-15. Najwięcej punktów dla 
zwycięzców rzucił  Damian Iwa-
niuk 52 oraz Jakub Łacina 49. 
Wśród publiczności rozlosowa-
no nagrody.

Opr. MS

TABELA 
1.  GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW     8
2.  GIMNAZJUM NR 1 GOLENIÓW                   8
3 GIMNAZJUM  NR 3 NOWOGARD                  7  
4. GIMNAZJUM OSINA                                      6
5.  GIMNAZJUM  MASZEWO                             6
6.  GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD     5
7.  GIMNAZJUM KLINISKA                              4
8. GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW                   4                
                                   
WYNIKI SPOTKAŃ 
GIMNAZJUM 1 GOLENIÓW   -  GIMNAZJUM KLINISKA                         104-29
GIMNAZJUM 3 NOWOGARD -  GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD          63-30
GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW  - GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW      112-15         
 GIMNAZJUM OSINA   -  GIMNAZJUM MASZEWO                                      40-18                          

Budowlani zwyciężają 
w NalP 

 Budowlani nie zaprzepaścili szansy – w ostatnim spotkaniu 
pokonali BTCH 3:2 i zwyciężyli w rozgrywkach Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej sezonu 2010/11. Najlepszym bram-
karzem I ligi został M. Buczkowski z Tubisi, a najskuteczniej-
szym zawodnikiem M. Stachowiak z Budowlanych.

W II lidze pewnym awansu był Jantar. O drugie, premiowane pra-
wem do gry w I lidze , miejsce walczyli zawodnicy Zamkowej 7  i 
pokonała Czarne Chmury 4:2.  Ostatnie miejsce zajęły zdyskwalifi-
kowane Czarne Koszule. Królem strzelców D. Langner z Jantaru, a 
najlepszym bramkarzem P. Piskorz z Nehuery..

Rozgrywki zakończyły się meczem o superpuchar  - zmierzyli 
się  zdobywcy Pucharu NALP  Tubisie i zwycięzcy Ligi Budowla-
ni. Po zaciętym meczu i pechowym golu samobójczym zawodnika 
Budowlanych zwyciężyli Tubisie 4:3! Tak więc najwięcej pucharów 
trafiło do Tubisiów – Puchar za III miejsce w lidze, Puchar NALP i 
Superpuchar. Gratulujemy!. 

Ostateczne rozstrzygnięcia – II Liga:
Błękitni - Jantar 2:5
Nehuera  - Old Punks 2:2 (1:2)
Ogień w okopie - Skorpiony 4:1 (2:0)
Czarne Chmury-Zamkowa 2:4 (1:1)
Bosman pauzował
Tabela II ligi:
1. Jantar                     18   41  65:29
2. Zamkowa 7           18   36  56:41
3. Skorpiony             18   31   52:37
4. Czarne Chmury    18   27  44:38
5. Bosman                 18  27  40:37
6. Ogień w okopie   18   27   54:52
7. Old Punks             18   23   32:46
8. Nehuera Osowa  18   21   41:45
9. Błękitni                 18   17   31:46
10 Czarne Koszule dyskwalifikacja
I liga
Budowlani  - BTCH 3:2 (1:0)
Seniorzy  -  Bad Boys Juniors 94  7:2 (5:1)
Herosi  -  Pampeluna Pereiros 3:1 (1:1)
Tubisie  - Probud Wyszomierz 8:3 (3:2)
Tabela
1. Budowlani 14 32 52:26
2. Bad Boys 14 28 42:31
3. Tubisie 14 25 39:22
4. Probud 14 22 38:44
5. Seniorzy 14 16 30:36
6. Pampeluna 14 14 28:36
7. Herosi 14 13 34:57
8. BTCH 14 9 26:42

Opr. LMM
reklama

reklama
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 września 2011 r. 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Informujemy, że 

11 marca 2011 r.
piątek w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił 
dyżur radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne,  

zapraszamy!

Czytaj s. 3

HUrTPOl SP. Z O.O. 
SPÓŁka kOmaNDYTOWa

w Nowogardzie
zatrudni do działu zakupów 

na stanowisko :

KUPIEC
Wymagane:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub 
techniczne

- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność,
- samodzielność ,
- język angielski będzie dodatkowym 

atutem
Oferty kadry@hurtpol.pl

Kontakt 91 257 29 18 reklama

HELENA i ELŻBIETA 
WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Tel. 91 39 27 479
Nowogard, ul. 3 Maja 14 

(budynek BS,  I piętro)

Zatrudnię 
kelnerkę/barmankę 

do pracy 
w Restauracji Kamena 

509 528 688

Przetarg na szpital raz jeszcze

Tym razem taniej...

Więcej 
za wodę 
i ścieki

Internet  
za darmo

Kuratorski 
Ośrodek 
w Nowogardzie

Czesław kozieł 
członkiem 
Wspólnego 
Nowogardu?

Komisja przetargowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami na modernizację nowogardzkiego szpi-
tala. Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Lembas, dyrektor szpitala, Adam Czernikiewicz – kierownik 
miejskiego wydziału inwestycji oraz Agnieszka Biegańska – Sawicka, sekretarz gminy. 
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

...rodzi się w ten sposób jakaś mentalność przeciwna życiu (anti-life mentality): wystarczy na przykład 

pomyśleć o pewnego rodzaju panicznym strachu, wywodzącym się ze studiów ekologów i futurologów nad 

demografią; niekiedy wyolbrzymiają oni niebezpieczeństwo przyrostu demograficznego dla jakości życia.

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Kosze na śmieci przy  ul. Kowalskiej nadal straszą. Sygnały czytelników są 
oczywistym tego dowodem. Czy na tej ulicy coś się kiedykolwiek zmieni? 

Dzień Kobiet najbardziej widoczny był w kwiaciarniach tu praca przebie-
gała w bardzo dużym tempie. Redakcja podpatrzyła jak pracuje w tym 
dniu Kwiaciarnia „Magnolia”. Na pytanie, jaka jest dziś frekwencja?  - 
Pani Zosia odpowiada: „Pracy mam wiele każdego dnia, ale dziś jest to praw-
dziwe szaleństwo ze strony mężczyzn i chłopców! Każdy nasz bukiet zrobiony 
jest ze świeżych kwiatów, więc na pewno będzie się podobał obdarowanej pani 
lub dziewczynie”. 

3.Wiosna zbliża się dużymi krokami. Ten, kto jeszcze jej nie poczuł w po-
wietrzu może pójść na spacer po okolicznych ogrodach działkowych. Tam 
prace wiosenne ruszyły już parę dni temu.

 4.Dalej pozostajemy w temacie działek. Tym razem mniej przyjemny wi-
dok. Wandalizm działkowy nie ma umiaru. Okradane są altanki i niszczo-
ne prywatne płoty.  J.B.

Na chłopski rozum

Moje OFE…
Maluczkich podobno już nie ma. Ludzie , nawet bezwiednie coś słyszą, widzą i analizują. Każdy na swój 

sposób. Najwięcej informacji czerpią z telewizji. I właśnie w tej telewizji największe autorytety zaczynają się 
martwić o nas, maluczkich. Po decyzjach rządu o zmianach w OFE rozpętała się prawdziwa burza – rząd 
NAS okrada, nie dotrzymuje umowy zawartej z NAMI.

Kto upoważnił pana Balcero-
wicza, żeby mówił w moim imie-
niu? Ja mam 40 lat, należę do OFE 
i płacę tam składki. Płacę tak jak 
około 2 miliony moich rodaków  
czyli płacę... okazyjnie. Tak – oka-
zyjnie, bo okazyjnie pracuję. Płacę 
z tytułu umowy zawartej na czas 
określony (najczęściej na 10 mie-
sięcy, abym broń Boże nie uzyskał 
prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych), z tytułu umowy zlecenia, 
albo nie płacę wcale bo przy zbie-
raniu truskawek, grzybów i jagód, 
a tym bardziej za sprzedaż złomu 
na OFE nie potrącają. Z tych 12 
lat obowiązywania OFE uzbierało 
mi się jakimś cudem 4 lata skład-
kowe i mój OFE mnie zawiado-
mił, że faktycznie moje składki 
wpłynęły i z tego tytułu mam już 
prawo do emerytury – prognozu-
ją jej wysokość – 5 ZŁOTYCH 50 
GROSZY miesięcznie. Jest jeszcze 
dopisek,  ze za kolejny rok doliczą 
mi 6 GROSZY!

Będąc dociekliwym można się 
doczytać, że przy dotychczasowej 
stopie zysku jakie uzyskują otwar-
te fundusze emerytalne najwyższa 
emerytura przy solidnym wielo-
letnim płaceniu składek osiągnie 
poziom w najlepszym przypad-
ku około 40% wysokości wno-
szonej składki – innymi słowy je-
żeli ktoś zarabia 4 tysiące złotych  
to jego pełna emerytura wyniesie 
1 600 zł. Słowem KOKOSY! A ile 
będzie wynosiła ta emerytura dla 
tych, którzy byli „szczęśliwcami” 
i przez całe składkowe życie za-
rabiali 1  500 zł? Oczywiście oko-
ło 600 zł. Lepiej nie doczekać tej 
świetlanej przyszłości! (gwoli wy-
jaśnienia obecnie wyliczana eme-
rytura w ramach ZUS osiąga po-
nad 60% pensji wyliczanej z 10 
najlepszych lat)

Jako ten niedouczony malucz-
ki rozumuję tak – okrada nas 
OFE. NAS czyli cały naród. Prze-
cież składki są pochodną docho-

du narodowego. Dlaczego więc te 
7,3% czyli miliardy złotych tra-
fiają w prywatne (często zagra-
niczne ręce) i nabijają im kasę. 
Czy pan Balcerowicz i pani Liszcz 
(współtwórczyni OFE) nie zara-
biają po KILKADZIESIĄT TY-
SIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZ-
NIE ZA „POMNAZANIE” MO-
JEJ SKŁADKI? Mało tego – za 
pieniądze otrzymane od narodu 
kupują obligacje skarbu państwa i 
my naród musimy je wykupywać 
z ogromnymi procentami. To się 
nazywa kradzież w białych ręka-
wiczkach i glorii prawa! Gdy pie-
niądze trafią od razu do budżetu 
(czyli do ZUS) fiskus nie musi ich 
zdobywać płacąc odsetki.  W tym 
przypadku dla mnie nic się nie 
zmieni – gdy nie będę pracować, 
bo o pracę trudno to w każdym 
przypadku zamiast OFE i ZUS 
„emeryturę” wypłacać mi będzie 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Maluczkiego” wysłuchał LMM

ZaPrOSZeNIe
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” organizuje w dniu 23 

lipca 2011 roku, spotkanie pokoleń pod nazwą „Powróćmy jak za daw-
nych lat”. Na spotkanie zapraszamy, byłych i obecnych mieszkańców 
Dąbrowy, ich bliskich i znajomych. 

Zapewniamy, że będzie świetna impreza. Miło nam będzie Was Go-
ścić!

Zarząd Stowarzyszenia.



11-14.03.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reklama

reklama

reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

NOWO OTWARTY
SkleP OGrODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

P Z mot. zaprasza
Informujemy, że 

stacja kontroli 
pojazdów 
jest już czynna. 

Serdecznie zapraszamy

W czwartek 10 marca, o godz. 10.30  otwarto oferty na modernizację nowogardzkiego szpitala. Najtańsza z nich, złożona przez 
bydgoską firmę Budopol,  wynosiła 19 mln 401 528 zł.  W sumie w przetargu wystartowało pięciu oferentów. Wśród nich nie 
było firm z naszego regionu. 

Przetarg na szpital raz jeszcze

Tym razem taniej...
Wszystko wskazuje na to, że 

to właśnie ta firma będzie wyko-
nawcą inwestycji, na którą gmi-
na przeznaczyła 19,5 mln zł.  Po-
stępowanie przetargowe jeszcze 
się jednak nie zakończyło. Te-
raz wszystkie oferty będą ocenia-
ne pod względem formalnym. 
Później mają trafić na specjalną 
platformę internetową, za pomo-
cą której oferenci będą licytować 
się pomiędzy sobą. Ten, który za-
proponuje najniższą cenę, wygra 
przetarg ostatecznie. A jest co li-

cytować. Różnice między złożo-
ny ofertami są dość spore.  Naj-
droższą cenę za wykonanie robót 
zaproponowała firma Meprolog 
z Czarnkowa – 24 mln 479 tys. 
180,33 zł. Ebud z Bydgoszczy zło-
żył ofertę na 21 mln 769 770 zł. 
Warszawska firma Wrobis zapro-
ponowała wykonanie inwestycji 
za kwotę 21 mln 223 tys.  916,50 
zł. Najbliżej oferty Budopolu była 
firma Skanska z Leszna, która mo-
dernizację szpitala wyliczyła na 
kwotę 20 mln 729 ty. 190 zł. 

To już drugi przetarg na mo-
dernizację szpitala w Nowogar-
dzie. Pierwszy został ogłoszony 
przez gminę na początku listo-
pada ubiegłego roku. Koperty z 
ofertami otwarto w dniu 17 stycz-
nia. Okazało się jednak, że najtań-
sza z nich, przekracza o ponad 3 
mln zł możliwości gminy. Star-
tujący w przetargu mówili, że za 
kwotę 19,5 mln zł nikt się nie po-
dejmie wykonania tak szerokiego 
zakresu robót. Po nieudanym po-
dejściu, gmina złagodziła kryteria 

przetargu i ogłosiła postępowanie 
raz jeszcze. Czy tym razem uda 
się wyłonić wykonawcę. Dowie-
my się za kilkanaście dni. 

Przypomnijmy, że gmina musi 
zmodernizować szpital do koń-
ca 2012 roku. Jeśli do tego cza-
su placówka nie będzie spełniać 
europejskich wymogów, zosta-
nie zamknięta. Inwestycja ma być 
pokryta z emisji obligacji, które 
na kwotę 19,5 mln zł chce wydać 
gmina. 

Marcin Simiński

Podrożał gaz, prąd a ostatnio także cukier.  Teraz przyjdzie nam płacić również więcej za wodę i ścieki. Taką decyzję podjęła Rada Miejska podczas ostatniej se-
sji. Nie obyło się jednak bez niespodzianek. Pierwszy raz w tej kadencji w głosowaniu zabrakło jednomyślności wśród radnych koalicji PSL-SLD. 

media poróżniły radnych koalicji

Więcej za wodę i ścieki
Mimo tłumaczeń wiceburmi-

strza Damiana Simińskiego, że 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych może wprowadzić 
podwyżki nawet bez zgody Rady 
Miejskiej, za przyjęciem uchwa-
ły głosowało tylko 8 radnych (A. 
Bielida (SLD), S. Saniuk (PSL), 
M. Wolny (SLD), L. Jurek (SLD), 
Cz. Kozieł(SLD), R. Augustynek 
(PSL), J. Tandecki (SLD) i jesz-
cze jedna osoba – czytaj komen-
tarz poniżej). Tyle samo   mia-
ło wątpliwości, wstrzymując się 
od głosu. W grupie tej było czte-
rech  radnych z PSL – koalicyj-
nego partnera SLD (P. Kolanek , 
J. Kubicki, M. Bociarski  i R. Paś-
ko ). Przeciwko podwyżkom za-
głosowało dwóch radnych klubu 
Prawicy, radni M. Nieradka i C. 
Marcinkowski.  

Zgodnie z przyjętą uchwałą od 
dnia 9 kwietnia za 1 m3 wody za-
płacimy 2,81 zł brutto (wzrost o 
3,2%). Cena za 1 m3 odprowa-
dzonych ścieków wyniesie 3,32 
zł brutto (wzrost o 2,3%). Wię-
cej zapłacimy także za tzw. opła-
tę abonamentową. Dla zwykłych 
odbiorców (gospodarstwa domo-
we), wrośnie ona o 6 groszy. 

W pierwszej fazie PUWiS wnio-
skował o jeszcze większe staw-
ki. Przykładowo dla jednego m3 
wody cena proponowana  wyno-
siła 2,66 zł. O 26 groszy miały też 
wzrosnąć, niektóre opłaty abona-
mentowe. Ostateczne taryfy zo-
stały ustalone w drodze negocja-
cji, które ze spółką wodną prowa-
dziła gmina. 

Wniosek z nowymi stawka-
mi cen został złożony przez PU-

Pomyłka, czy ktoś się nie chce przyznać?
Wynik głosowania nad uchwałą w sprawie taryf za wodę i ścieki budzi pewne wątpliwości. W chwili gło-

sowania na sali było 18 radnych (Marek Krzywania opuścił obrady na kilka minut). Po głosowaniu prze-
wodniczący RM, Antoni Bielida powiedział, że 8 radnych było za, tyle samo się wstrzymało od głosu, a 2 
było przeciw. W takim razie liczymy.  Za podwyżkami rękę podnieśli: A. Bielida (SLD), S. Saniuk (PSL), 
M. Wolny (SLD), L. Jurek (SLD), Cz. Kozieł (SLD), R. Augustynek (PSL), J. Tandecki (SLD), wstrzymali 
się: P. Kolanek (PSL), J. Kubicki (PSL), M. Bociarski (PSL) i R. Paśko (PSL), M. Wiatr (WN), R. Szpilkow-
ski (WN), A. Kania (WN), B. Gała (WN) i T. Szafran (WN). Przeciw byli M. Nieradka i C. Marcinkowski 
(klub Prawica).  Wychodzi więc na to, że za przyjęciem uchwały głosowało 7 a nie 8 radnych a od głosu w 
tej sprawie wstrzymało się 9 a nie 8 jak podał przewodniczący RM.  Próbowaliśmy to ustalić. Biuro Rady 
podtrzymuje liczbę głosów podanych przez A. Bielidę. Wszystko wskazuje więc, na to, że liczący głosy wi-
ceprzewodniczący Rady Stanisław Saniuk, pomylił się w liczeniu. No chyba, że ktoś nam się nie chce przy-
znać jak głosował...

Swoją drogą warto zainwestować w maszynkę do głosowania.  MS

WiS w dniu 28 stycznia bieżące-
go roku na ręce burmistrza. Rada 
Miejska miała 45 dni na jego roz-
patrzenie. Nowe taryfy będą obo-
wiązywać przez rok. 

Marcin Simiński
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Pierwszy w województwie

Kuratorski Ośrodek nr 1 w Nowogardzie
W środę 9 marca otwarto w No-

wogardzie pierwszy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim Ośro-
dek Kuratorski przy Sądzie Rejo-
nowym w Goleniowie. Kuratorzy 
Ośrodka prowadzić będą zajęcia z 
nieletnimi zagrożonymi demora-
lizacją. 

Z tej okazji prezes Sądu Rejono-
wego w Goleniowie Paweł Balce-
rowicz zorganizował konferencję 
– zaproszeni goście prezentowali 
powstawanie Ośrodka, cele i za-
dania jakie przed pracującymi tu-
taj kuratorami  są stawiane oraz 
aktualne kierunki  pracy wycho-
wawczej z młodzieżą zagrożoną 
demoralizacją. Głos zabierali ko-
lejno – wiceprezes Sądu Okręgo-
wego w Szczecinie Władysława 
Motak, Kurator Okręgowy Sądu 
Okręgowego Krystyna Czyżew-
ska, Zastępca Kuratora Okręgo-
wego Katarzyna Nowakowska – 
Strojek, wicestarosta Powiatu Go-
leniowskiego Tomasz Kulinicz, 
komendant Komisariatu Policji w 
Nowogardzie Leszek Nowak, kie-
rownik OPS Teresa Skibska, Sę-
dzia Sądu Rejonowego w Gole-
niowie Arkadiusz Krupa.

Skarbnik Powiatu Goleniow-
skiego Zbigniew Mazur prze-
stawił zaawansowanie prac nad 
„Programem przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu dzieci 
i młodzieży” (założenia programu 
wdrażanego przez Starostwo Po-

wiatowe omówimy w osobnej pu-
blikacji). Uczestnicy – a byli nimi 
przedstawiciele nowogardzkich 
szkół – wysłuchali również wy-
stąpienia dr. Katarzyny Pawełek 
z Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu (patrz foto).

Na zakończenie głos zabrał Pa-
weł Nowak kierownik powstałe-
go Ośrodka Kuratorskiego, który 
przedstawił zarys programu i for-
my pracy kuratorów Ośrodka.

Dla lepszego zrozumienia za-
dań i celów jakie będzie realizo-
wał Ośrodek prezentuję fragmen-
ty stosownego Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości regulu-
jące to zagadnienie.

Po zakończeniu konferencji i 
symbolicznym otwarciu Ośrodka  
(dwa pomieszczenia i używalność 
świetlicy w budynku RCP przy 
ul. Wojska Polskiego) kierownik 
Ośrodka Paweł Nowak powie-
dział mi: „Pracować tutaj będzie 
czterech kuratorów. Na zajęcia 
przychodzi będzie do 20 uczestni-
ków skierowanych przez Sąd. Na 
początku będzie około 10 uczestni-
ków. Zajęcia  w wymiarze  20 go-
dzin tygodniowo odbywać się będą 
w godzinach popołudniowych, w 
czasie wolnym od zajęć. Sale będą 
stopniowo doposażone, mamy 
umowę na zajęcia w hali sportowej 
oraz na używalność tutejszej świe-
tlicy”.

Tekst i foto LMM

Fragmenty rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości opublikowanego w Dz.U nr 120 z 2001 roku:
§ 5. 1. Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-tera-

peutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym 
prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez:

  1)   zaspokajanie potrzeb osobowościowych,
  2)   rozwiązywanie problemów psychicznych,
  3)   uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
  4)   eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowi-

skowych,
  5)   wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,
  6)   rozwijanie zainteresowań,
  7)   wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,
  8)   rozładowywanie napięć emocjonalnych,
  9)   kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w ośrodku organizuje się zajęcia z uczestnikami oraz 

inicjuje współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, jednostkami samorządowymi, w szczególno-
ści z powiatowym centrum pomocy rodzinie, oraz osobami godnymi zaufania.

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w ośrodku organizowane są także spotkania z rodzi-
cami lub opiekunami uczestników, mające na celu:

  1)   dokonywanie analizy przebiegu procesu wychowania,
  2)   ustalenie dalszych metod postępowania.
§ 6. 1. Przyjęcie uczestnika do ośrodka następuje na podstawie orzeczenia sądu.
2. Kierownik ośrodka może zwrócić się do sądu o dołączenie do orzeczenia opinii psychologiczno-peda-

gogicznej o uczestniku, jeżeli była sporządzona.
3. Kierownik ośrodka po otrzymaniu odpisu orzeczenia wzywa rodziców lub opiekuna uczestnika do spo-

wodowania jego stawienia się w ośrodku w terminie oznaczonym w wezwaniu.
§ 7. 1. Zajęcia z uczestnikami realizuje się w szczególności metodą pracy:
  1)   grupowej,
  2)   z indywidualnym przypadkiem,
  3)   środowiskowej.
2. Zajęcia z uczestnikami polegają w szczególności na:
  1)   organizowaniu czasu wolnego,
  2)   nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem,
  3)   prowadzeniu terapii,
  4)   udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych.
3. Zajęcia z uczestnikami odbywają się w siedzibie ośrodka

Foto 8993, 8994 –  Uczestnicy konferencji spotykający się w swojej pra-
cy z młodzieżą trudną

Kierownik Ośrodka Kuratorskie-
go w Nowogardzie Paweł Nowak

W Nowogardzie najprawdopodobniej 
powstaną „hotspoty”,  czyli miejsca 
publicznego   dostępu do internetu. 

Internet   
za darmo

Koszt inwestycji wyliczono na 50 tys. zł.  Pieniądze mają być wydane 
na zakup i instalację nadajników. Gmina ma zamiar ubiegać się o  przy-
znanie dofinansowania na ten cel w wysokości 75%. Jest to możliwe w 
ramach działania regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego o nazwie „infrastruktura społeczeń-
stwa informacyjnego”. Ostateczny termin złożenia wniosku o dofinan-
sowanie inwestycji mija 31 marca. 

Według planów, bezpłatnym internetem Wi -fi ma być objęty Plac 
Wolności i okolice za pomnikiem, Plac Szarych Szeregów, a także bo-
isko Orlik i plac zabaw przy SP nr 4 (osiedle Bema).  

MS

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania dla Krzysztofa Kuli, 

który bezinteresownie wyposażył mnie w profesjonalny ubiór 
kolarski. Jadąc w takim stroju w moich podróżach po Europie 
czuję się komfortowo, a dodatkowo pozytywnie wyróżniam 
się promując Nowogard.

Ryszard Gutowski
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Wszystkim tym, 
którzy swoją 

obecnością dali wyraz 
żalu i smutku 

z powodu odejścia 

śp. Zygmunta 
Bińczyka, 

z głębi serca płynące 
podziękowania 

składają najbliżsi

Wyrazy głębokiego współczucia 

ks. Marcinowi Gudełajskiemu 
z powodu 

śmierci mamy 

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzy 
szczęściem wiecznym śp. Marię, 

a rodzinie przyniesie ulgę w cierpieniu. 
Pamiętający w modlitwie 

Współpracownicy i Parafianie

kONDOleNCjekONDOleNCje

Zawsze będę dbał o interesy Nowogardu!

Marcin Fedeńczak o współpracy z powiatem
 

Do napisania tego artykułu 
skłoniło mnie rozpowszechnia-
nie nieprawdziwych informacji, w 
których jestem posądzony wraz z 
innymi radnymi powiatowymi z 
Nowogardu o niechęć do współ-
pracy z własną gminą.

Problem pojawił się po tym jak 
większość Rady powiatu odrzuciła 
dwa wnioski Burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli tuż przed głoso-
waniem nad przyjęciem budżetu.

Pierwszy wniosek dotyczył 
przekazania z budżetu powiatu 
kwoty 150 tys. zł dla trzech Gmin 
na utrzymanie dróg powiatowych 
(ulic) znajdujących się w gmi-
nach Nowogard, Maszewo i Gole-
niów .Powiat na ten cel przekazuje 
gminie Nowogard około 100 tys. 
zł rocznie. Według wyliczeń pra-
cowników Gminy kwota ta wy-
starcza jedynie na trzy miesiące, 

a średnie roczne koszty utrzyma-
nia dróg powiatowych wynoszą 
380tys zł. Pan Burmistrz oznaj-
mił iż od 1 kwietnia przestanie re-
montować, odśnieżać i sprzątać 
drogi powiatowe znajdujące się na 
terenie gminy Nowogard. Wnio-
skowana kwota 150 tys. zł do po-
działu na trzy gminy  czyli po 50 
tys. zł dla każdej, nie rozwiązałaby 
problemu, ponieważ idąc wylicze-
niami urzędników Gminy 50 tys. 
zł wystarczyłoby do połowy maja. 
Poza tym Pan Burmistrz nie wy-
jaśnił nam skąd wynika tak duża 
rozbieżność w wydawaniu pienię-
dzy na utrzymanie dróg między 
Powiatem a gminą Nowogard. 
Powiat wydaje rocznie na utrzy-
manie kilometra drogi powiato-
wej około 5 tys. zł natomiast Pan 
Burmistrz wyliczył, iż na ten cel 
wydaje ponad 23 tys. zł. Złożony 
wniosek uznałem wraz z większo-
ścią rady za  nie do końca przemy-
ślany i przygotowany.

Swoją drogą na początek do-
brej współpracy Pan Starosta za-
proponował Panu Burmistrzowi 
współfinansowanie budowy trze-
ciego etapu ul. Jana Pawła II. Jed-
nak Pan Burmistrz proponowane 
współfinansowanie odrzucił bez 
negocjacji.

Drugi wniosek dotyczył dopisa-
nia do budżetu powiatu, Szpitala 
w Nowogardzie w dziale Ochrona 
zdrowia- wydatki inwestycyjne w 

kwocie 1 900 000 tys. zł, które są 
przeznaczone na realizacje zadań 
inwestycyjnych w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Powiatowym 
w Goleniowie. 

Kwestia przekazywania środ-
ków finansowych z budżetu  po-
wiatu na Nowogardzki szpital 
była wielokrotnie wyjaśniana na 
łamach prasy. Ostatnio przez rad-
ną Annę Fedorczuk-Smolirę w li-
stopadowym wydaniu Dziennika 
Nowogardzkiego, oraz przez wi-
cestarostę Tomasza Kulinicza w 
obszernym artykule w jednym z 
regionalnych tygodników. Pozwo-
lę sobie po raz kolejny wyjaśnić tą 
kwestię.

Gmina Nowogard kilka lat 
temu podjęła się samodzielnego 
prowadzenia szpitala, którego ist-
nienie zostało zagrożone. Ówcze-
sne władze, które podjęły taką de-
cyzję miały świadomość, iż skut-
ki jej będą odczuwalne dla władz 
Nowogardu jak i jego mieszkań-
ców przez wiele lat. Nowogardzki 
szpital od momentu przejęcia go 
przez  władze Nowogardu stał się 
odrębną jednostką organizacyjną 
gminy Nowogard i tak naprawdę 
powiat nie ma zbytnio możliwości 
dofinansowania go kwotą 2 ml zł. 
Dla radnych powiatowych z No-
wogardu temat Nowogardzkiego 
szpitala zawsze będzie trudny. Po 
za tym wniosek został złożony z 
zaskoczenia i wymagał natych-

miastowej decyzji.  Jako radny 
przed przystąpieniem do głoso-
wania nad przekazaniem pienię-
dzy podatników muszę się głębo-
ko zastanowić nad słusznością ich 
wydania. W tym przypadku takiej 
możliwości zostałem pozbawiony 
i wraz z większością rady wniosku 
nie poparłem.  Trzeba się, wiec 
zastanowić czy nie był on składa-
ny po to, by przepadł. Wtedy ła-
twiej o uprawianie propagandy o 
złych radnych z powiatu, którzy 
nie chcą przekazywać środków fi-
nansowych. 

I w tym momencie ruszyła ma-
china pomówień i oszczerstw ze 
środowiska SLD pod moim adre-
sem i kilku radnych z Nowogardu. 
Że jesteśmy plecami do Nowogar-
du i że Powiat nic nie robi dla Na-
szej Gminy.

Chciałbym wymienić te naj-
bardziej świeże inwestycje prze-
prowadzone przez Powiat w No-
wogardzie. W ostatnich dwóch 
latach Powiat wyremontował za 
kwotę ponad 1,5 miliona zł Ze-
spół Szkół Ponad gimnazjalnych  
w Nowogardzie, zostały wybu-
dowane dwa boiska i jesteśmy w 
trakcie wykonywania dróg do-
jazdowych. Zostały wybudowane 
dwa domki zbiorowego zamiesz-
kania za kwotę około 2 miliony zł 
dla potrzeb wielofunkcyjnej pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej 
w Mostach, które dają zatrudnie-

nie osobą z terenu Nowogar-
du. Został również wybudowany 
przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no- Wychowawczym nowy inter-
nat. Wszystkie te inwestycje opie-
wają w milionach złotych. Dlate-
go  posądzanie Powiatu przez wła-
dze Nowogardu o to że się nic nie 
robi dla Naszej Gminy jest zupeł-
nie dla mnie nie zrozumiałe. Taka 
obrana formuła współpracy też 
nie jest zrozumiała dla Starosty, 
który współpracuje już drugą ka-
dencję z sześcioma gminami i po 
raz pierwszy spotkał się z brakiem 
chęci dobrej współpracy ze strony 
Burmistrza.

Jako radny i mieszkaniec No-
wogardu liczę na poprawę tych 
stosunków dla dobra Naszego 
miasta oraz jego mieszkańców. 

Co do mojej osoby chcę 
oświadczyć, że nigdy nie byłem i 
nie będę plecami do gminy No-
wogard. Przed objęciem manda-
tu radnego ślubowałem rzetelnie 
i sumiennie wykonywać obowiąz-
ki wobec Narodu Polskiego, strzec 
suwerenności i interesów Państwa 
Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólno-
ty samorządowej powiatu i dobra 
obywateli, przestrzegać Konstytu-
cji i innych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej. I tak też czynię. 

Radny powiatowy
Marcin Fedeńczak  

Polityczne transfery
Czesław Kozieł członkiem 
Wspólnego Nowogardu?

Czy radny Czesław Kozieł, który wszedł do rady z list SLD, zmie-
nił barwy klubowe? Tak przynajmniej wynika z informacji jakie po-
daje strona internetowa urzędu miejskiego. 

W zakładce „radni VI kaden-
cji” na stronie www.nowogard.pl, 
przy zdjęciu Czesława Kozieła, w 
miejsce przynależności klubowej 
wpisano: Wspólny Nowogard. 
Czy to oznacza, że radny zasilił  
szeregi  klubu, któremu przewod-
niczy Tomasz Szafran, osłabiając 
liczbowo koalicję PSL-SLD? 

Wszystko wskazuje na to, że 
Wspólny Nowogard stawia na lu-
dzi  młodych nie tylko wiekiem 
ale i...duchem. 

Swoją drogą, to już drugi poli-

tyczny transfer tej kadencji. Pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 
przewodniczący Antoni Bieli-
da, poionformował, że Rafał Paś-
ko  oficjalnie wstąpił już w szeregi 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Wcześniej  radny zasilał opozy-
cyjny klub Prawica. 

Tym samym, po przejściu rad-
nego Kozieła na stronę WN,  w 
meczu SLD kontra Opozycja 
mamy wynik 1:1. 

MS

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie
W Nowogardzie powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia, po-

wołano grupę inicjującą Radę Programową. Naczelną ideą UTW powołanego dla emerytów i rencistów jest podej-
mowanie działań stwarzających warunki do aktywnego przeżywania przez nich życia.

Uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego odbędzie się w październi-
ku 2011 roku.

Prowadzone są rozmowy by  Za-
chodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie objął  swoim 
patronatem nasz UTW.  Podstawo-
wą formą edukacyjną będą cotygo-
dniowe wykłady prowadzone przez 
pracowników wyższych uczelni, po-
dróżników, artystów i osoby cenione 
w środowisku. Pierwsze wykłady pro-
wadzone będą przez naukowców wy-

wodzących się z Nowogardu.
Nieobowiązkową formą aktywno-

ści będzie udział w zespołach zainte-
resowań i różnorodnych tematycznie 
kursach.  Kursy i koła zainteresowań 
w zależności od potrzeb planujemy 
rozpocząć w kwietniu.

Niniejszym ogłaszamy zapisy 
do Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku wszystkich   w „trzecim wieku”, 
emerytów i rencistów, którzy pra-
gną być nadal aktywni, chcą pozna-
wać nowych ludzi i poszerzać swoje 

zainteresowania, realizować marze-
nia. Wszystkich chętnych i już za-
pisanych członków zapraszamy  15 
marca (wtorek) do RCP w Nowogar-
dzie przy ul. Wojska Polskiego 3 na 
godzinę 16 .

Przedstawimy cele Stowarzyszenia, 
określimy program działania, tematy-
ki zajęć i kursów.

Chętni będą mogli podpisać dekla-
rację członkowską i wypełnić ankietę.     

Za Radę Programową D.D.
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. 
Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa PW. WNIebOWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; Dąbrowa: 12:30.  

msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafaŁa kalINOWSkIeGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   

msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mb faTImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

I Niedziela Wielkiego Postu (Mt 4,1-11)

Jezus i ludzkie pokusy
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był ku-

szony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: 
Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem 
. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go 
diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: 
Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Anio-
łom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypad-
kiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napi-
sane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze 
raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie kró-
lestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, 
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
aniołowie przystąpili i usługiwali Mu” (Mt 4,1-11)

W Ewangelii czytamy o trzech pokusach. Każda z nich jest inna. Je-
zus Chrystus dopuszcza do siebie te pokusy na znak, że jest prawdzi-
wym człowiekiem. Możemy zapytać: Jak On z nimi walczy? Czy Jego 
metoda jest i dla nas możliwa? Czy i my możemy podobnie walczyć i 
zwyciężać pokusy? 

Warto odnotować, że Pan Jezus w przypadku pierwszej i drugiej po-
kusy jakby dyskutuje z diabłem. Trzecią natomiast odrzuca jednym 
krótkim słowem: Precz! 

Najpierw pokusa chleba. Jest takie ludowe powiedzenie: „Gdzie 
chleb i woda, tam nie ma głoda”. Tak, głoda – nie głodu. Bo czło-
wiek naprawdę biedny i dlatego głodny, kiedy zobaczy okno wy-
stawowe sklepu z żywnością, nie szuka oczami smacznych cia-
steczek, lecz zwyczajnego chleba. Druga pokusa dotycząca rzuce-
nia się „w dół” jest pozornie znakiem całkowitego zaufania Panu 
Bogu. Chrystus jednak spokojnie odpowiada, że byłoby to kusze-
nie Pana Boga. Trzecia pokusa – pokłon oddany przedstawicielowi 
zła za wielkie skarby materialne – zostaje jednoznacznie odrzucona.  
Może nam się czasem wydawać, że nasza wiara jest tak mocna, iż nic 
jej nie zagraża. Sądzimy, że skoro znamy nie tylko katechizm, ale i Bi-
blię, czytamy książki religijne i wiemy, jak na zarzuty przeciwko wierze 
odpowiadać, to nic nam nie grozi. Wiedza religijna jest bez wątpienia 
ważna, ale nie możemy na niej poprzestać. Trzeba modlić się o łaskę 
Ducha Świętego, który oświeca nasze serca i umysły. 

Ks. Jan Twardowski na temat tych trzech pokus daje taką melancho-
lijną, ale zarazem głęboką odpowiedź: „Trzy pokusy – głód ciała, pra-
gnienie sławy, pragnienie bogactwa. Wydawałoby się, że pierwsza po-
kusa jest najlżejsza, następne coraz trudniejsze. Tymczasem nie każdy 
chce być sławny, nie każdy chce rządzić, mieć magnetowid i volvo, ale 
każdy zmaga się ze słabością ciała”. Chciejmy także i my podjąć tę du-
chową walkę, która ma nas przybliżyć do Boga, drugiego człowieka, ale 
także poukładać swoje życie.

Ks. Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczeliśmy okres Wielkiego Postu – czas pokuty i wezwania 

do nawrócenia, oraz przypomnienia o przemijalności tego świata i 
naszego ziemskiego życia.

Zapraszamy także w Wielkim Poście na nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej, które będą odbywać się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci 
i młodzieży, i dla dorosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00. W 
niedzielę natomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z ka-
zaniem Pasyjnym o g.17.15.

PIelGrZYmka DO ZIemI ŚWIęTej…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chry-

stusa i naszej wiary. Są jeszcze wolne miejsca.
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel 

Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- 
i trzyosobowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki dziennie, udział 
w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika pod-
czas zwiedzania, ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego z parafii pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni młodych  
do madrytu w sierpniu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Będzie składał się z dwóch eta-
pów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w 
dniach 15-21.08.2011 (po drodze Frankfurt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd au-
tokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy do 
końca marca 2011. Informacje w punkcie przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w po-
niedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl

  

Ks. Kanonik Kazimierz Łukjaniuk 
– Proboszcz Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 

i Dziekan Dekanatu Nowogard 
dziękuję wszystkim wiernym za modlitwę, życzenia i ludzką 

życzliwość z okazji przeżywanych imienin. 
Serdeczne Bóg zapłać, niech Św. Kazimierz 
wyprasza dla Was u Boga potrzebne łaski 
i błogosławieństwo na każdy dzień życia.

Kilka informacji o Wielkim Poście…
W okresie Wielkiego Postu, 

który jest czasem pokuty i na-
wrócenia, Kościół, przypomina-
jąc słowa Chrystusa, proponu-
je trzy drogi przybliżenia się do 
Boga: modlitwa, jałmużna, post 
– modlitwa dla Boga, jałmuż-
na dla drugiego człowieka, post 
dla siebie. Chce przez to pokazać 
prymat ducha nad ciałem. Li-
turgia tego okresu jest dość wy-
ciszona. Dominującym kolorem 
szat liturgicznych jest fiolet. Z ob-
rzędów Mszy św. znika uroczy-
sty hymn „Chwała na wysokości 
Bogu” (śpiewany jedynie w czasie 
przypadających w Wielkim Poście 
uroczystości, np. św. Józefa – 19 
marca, czy Zwiastowania Pań-
skiego – 25 marca) oraz rado-
sna aklamacja „Alleluja”  (nawet 
w uroczystości i święta) śpiewa-
na przed odczytaniem fragmentu 
Ewangelii. Zastępuje ją aklama-
cja „Chwała Tobie, Królu Wie-
ków” albo „Chwała Tobie, Słowo 
Boże”. Zakazane jest przyozda-
bianie ołtarza kwiatami, zaś gra 
na instrumentach muzycznych 
dozwolona jest tylko w celu pod-
trzymania śpiewu. Rzadko też od-
zywają się dzwony. Jedynym wy-

jątkiem od tych ostatnich zastrze-
żeń jest IV Niedziela WP, zwa-
na Niedzielą Laetare. W okresie 
Wielkiego Postu zabroniony jest 
udział w zabawach. Przypomi-
namy także, że w wszystkie piąt-
ki całego roku obowiązuje cha-
rakter pokutny (post i zakaz za-
baw). Organizuje się zwykle kil-
kudniowe rekolekcje, które mają 
pomóc w dobrym przeżyciu tego 
czasu.  Odprawiane są także w 
tym czasie nabożeństwa Dróg 
Krzyżowych oraz Gorzkich Żali 
z kazaniami pasyjnymi. Organi-

zowane są w tym czasie także Mi-
steria Męki Pańskiej (Szczecin 
– Seminarium Duchowne, Gór-
ka Klasztorna, Poznań – Cytade-
la, czy największe w Polsce w Kal-
warii Zebrzydowskiej czy Pacław-
skiej). Podejmujemy w tym czasie 
różnego rodzaju postanowienia, 
wyrzeczenia, chcemy odbyć spo-
wiedź wielkopostną, aby dobrze 
przygotować się do Wielkiego Ty-
godnia i świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego.

x.TT
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Młodzież z Nowogardu na feriach 
z Katolickim Stowarzyszeniem 
Młodzieży…

13 lutego br. młodzież z Nowogardu z Parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego wraz z grupą ze Stargardu Szczecińskiego i okolic,  wyru-
szyła w drogę na swoje ferie zimowe, tym razem do Dębowca - pol-
skiego La Salette. Była to nasza baza wypadowa do rożnych miejsc 
na południu Polski.

I tak udaliśmy się do Tyńca 
(obecnie już dzielnica Krakowa), 
gdzie zwiedziliśmy stare opactwo 
Benedyktynów. Następnie ruszy-
liśmy do „grodu Kraka”, aby zwie-
dzić Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego na Łagiewnikach i zoba-
czyć relikwie św. s. Faustyny. Dru-
giego dnia naszego pobytu w Dę-
bowcu, pojechaliśmy do Szczaw-
nicy, gdzie zostaliśmy podziele-
ni na dwie grupy. Pierwsza gru-
pa poszła z opiekunem na Stację 
Narciarską Palenica, aby pozjeż-
dżać na nartach. Natomiast gru-
pa druga poszła do naszych „są-
siadów” na stronę słowacką do 
Centrum Turystycznego w Leśni-
cy. Trzeciego dnia, udaliśmy się 
do zimowej stolicy Polski - Zako-
panego, wjechaliśmy wyciągiem 
na Gubałówkę, nie obyło się bez 
spaceru po „Krupówkach”,  zaku-
pieniu pamiątek i spróbowanie 
prawdziwych góralskich dań. 

Po małym „co nieco” udali-
śmy się na Krzeptówki, zwiedzi-
liśmy Sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej.  Świątynia ta w 1997 
roku została konsekrowana przez 
Jana Pawła II, podczas jego pią-
tej pielgrzymki do Ojczyzny. W 
trzecim dniu pojechaliśmy  na lo-
dowisko do Jasła, gdzie przypo-
mniały nam się lata beztroskiego 
dzieciństwa ;). Wróciliśmy koło 
południa do Sanktuarium Matki 
Boskiej Saletyńskiej w Dębowcu. 
Koło godziny siedemnastej dosta-
liśmy wielką niespodziankę- „ku-

lig”. Tak naprawdę nie było śnie-
gu, dlatego jechaliśmy dorożka-
mi. Dojechaliśmy do wioski, w 
której mieliśmy ognisko i mogli-
śmy zobaczyć różne zwierzęta.  
Wróciliśmy późnym wieczorem, 
byliśmy mocno zmęczeni, a już 
następnego dnia mieliśmy wracać 
do domu, odbyć siedemnastogo-
dzinną podróż. 

Ostatni czwarty dzień…Od 
rana pakowanie i „ogarnianie” 
pokoi. O godzinie jedenastej od-
nieśliśmy torby do luku bagażo-
wego do autokaru. O godzinie 
13,00 - poszliśmy na Mszę św., 
którą odprawiał ksiądz Łukasz 
Urbaniak. Po Eucharystii zjedli-
śmy obiad i około godziny 15:30 
wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną do naszych domów rodzin-
nych. Po drodze zatrzymaliśmy 
się jeszcze w Zabawie, zwiedzili-
śmy Sanktuarium Błogosławionej 
Karoliny Kózkówny, uzyskaliśmy 
kilka informacji o Katolickim Sto-
warzyszeniu Młodych oraz zoba-
czyliśmy małe lokalne muzeum. 

Podczas tych kilku dni spędzo-
nych wspólnie, nawiązało się wie-
le ciekawych znajomości, mogli-
śmy zobaczyć piękne miejsca w 
naszym kraju. Dziękujemy na-
szym opiekunom i wychowaw-
com, a także Ks. Dziekanowi Kan. 
Kazimierzowi Łukjaniukowi i ks. 
Tomaszowi Tylutkiemu za pomoc 
i organizację wyjazdu. 
Kinga Dumańska, Natalia Sałaga

Kącik filmowy
Kącik filmowy, to nowa rubryka jaką przygotowaliśmy dla Państwa. Jej autorem jest Anna Pietras, dzien-

nikarka należącego do naszej grupy medialnej tygodnika „7 Nowe Dni Gryfina”. Krótkie recenzje filmowe o 
najnowszych dziełach mistrzów kina  będą się ukazywać raz na dwa tygodnie – na przemian z rubryką „Bi-
blioteka poleca”. Mamy nadzieję, że nowa propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

redakcja

Na ten film bardzo długo cze-
kała cała Polska. Antoni Krau-
ze wziął „na kamerę” jedną z naj-
mroczniejszych kart z historii 
PRL-u. Podwyżka cen mięsa i ar-
tykułów spożywczych 12 grudnia 
1970 roku sprowokowała strajki 
na Pomorzu, które zostały w bru-
talny sposób spacyfikowane przez 
milicję i wojsko, decyzją ówcze-
snych władz. Słynny działacz po-
lityczny tamtego okresu Zenon 
Kliszko (w filmie grany przez 
Piotra Fronczewskiego) w jednej 
ze scen mówi: „Z kontrrewolu-
cją się nie rozmawia, do kontrre-
wolucji się strzela”. I tak zrobio-
no. Strzelano do stoczniowców, 
którzy jechali do pracy. Niewin-
ne ofiary nie mogły zostać nie-
zauważone przez historię. Jedną z 
nich był Janek Wiśniewski, które-
go ciało tłum niósł na wyrwanych 
drzwiach. Tak naprawdę nazywał 
się Zbyszek Godlewski. Niedługo 
potem powstała „Ballada o Janku 
Wiśniewskim” i narodził się sym-
bol tamtych wydarzeń właśnie w 
osobie młodego Godlewskiego. 
Niełatwo jest oceniać film, któ-
ry porusza tak mocny i tak waż-
ny dla nas temat. Ważny zwłasz-
cza dla pokolenia moich rodzi-

ców i dziadków. To ich dotknęły, 
czasami personalnie, te wydarze-
nia. Dlatego uważam, że powin-
niście zobaczyć „Czarny czwar-
tek”. Ku pamięci i przestrodze. 
Takie filmy są bardzo potrzebne. 
Budują naszą świadomość, są na-
szą pamięcią, do której wrócimy 
jeszcze nie raz. Film Antoniego 
Krauze jest obrazem pełnym. Ma 
dopracowany scenariusz, ciekawe 
role, momentami wybitne aktor-
stwo (Piotr Fronczewski jako Ze-
non Kliszko i Wojciech Pszoniak 
jako Władysław Gomułka), przej-
mującą muzykę Michała Lorenca 
i mnóstwo emocji w sobie, które 

wyciskają łzy. „Czarny czwartek” 
wzrusza, ale jest to wzruszenie, 
którego nie należy się wstydzić. 
Tak samo jest zresztą z tym fil-
mem. Nie mamy się, czego wsty-
dzić, bo to naprawdę dobry film. 
Osobiście nie przepadam za taką 
tematyką i wolę zdecydowanie 
lżejsze klimaty w kinie, ale uwa-
żam, że takie kino jest potrzeb-
ne. Po prostu. A to, co w „Czar-
nym czwartku” najmocniejsze, to 
wierność historii… to się kiedyś 
naprawdę zdarzyło, chociaż trud-
no w to uwierzyć!

Czarny czwartek. janek Wiśniewski padł

10 lat temu                     pisał:
1.PPO-Nowa, jakość – Przed-

siębiorstwo Przemysłu Obuwni-
czego – ostatni funkcjonujący w 
Nowogardzie zakład państwowy. 
Obecnie zatrudnia 223 osoby, w 
tym 51 więźniów. Od 1999 roku 
do dziś przedsiębiorstwo zmniej-
szyło zatrudnienie prawie o po-
łowę, mimo tego na koniec roku 
2000 zakład przyniósł straty. Jed-
nym z głównych problemów od 
jakiegoś czasu są za duże zapasy 
magazynowe wyrobów gotowych 
(na koniec grudnia 2000 r. w ten 
sposób zamrożono około 5 mln zł 
oraz zaległe należności u klientów 
pond 3 mln zł. 

DZIEŃ KOBIET - Wymyśli-
ły uczestniczki II Między Na-
rodowej Konferencji Socjali-
stycznej Kobiet w Kopenhadze 
w 1910 roku. Pomysł przypisu-
je się Klarze Zetkin – przywód-
czyni socjalistycznego ruchu ko-
biet. Już rok późnej obchodzono 
je w innych krajach między inny-
mi: Austrii, Niemczech, Szwajca-
rii i Danii. Odbywały się wiece, 
manifestujące często kończące 
się interwencją policji. Niegdyś 
święto miało ideologiczną wagę i 
znaczenie. A jak obchodzimy je 
teraz? 

Nowe Wydziały Powiatowe 
w Nowogardzie – W piątek 2 
marca 2001 r. o godz. 13: 30 w 
byłym hotelu CISY odbyła się 
uroczystość otwarcia nowych 
pomieszczeń Wydziału Ko-
munikacji i Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii. Obec-
ni byli na uroczystości goście 
zwiedzali ponadto filie Szko-
ły Muzycznej oraz Rejonowy 
Urząd Pracy. 

Wyszperał: 
Jarosław Bzowy 

Ważne dla diabetyków
Od 1 marca 2011 nastąpiła zmiana terminów i godzin spotkań w Kole Nowogard. Spotkania wszystkich 

członków i sympatyków Koła Diabetyków odbywać będą się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 
godziny 16.00. W pozostałe poniedziałki miesiąca w  godz. od 15.00 do 17.00 pełnią dyżury Członkowie 
Zarządu Koła Nowogard.

W pilnych sprawach proszę dzwonić pod podane niżej tel.:
Prezes - Eugeniusz Tworek - tel.: 500 553 190, Wiceprezes - Maria Skowrońska - tel.: 660 238 483 , Sekre-

tarz - Elżbieta Lubczyńska -tel.: 606 457 102
Prezes PSD Koła Nowogard, Eugeniusz Tworek
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

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

Tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama
NOWe mODUŁY 47x33 mm

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"
Wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

ZOSTaW 1% PODaTkU w NOWOGarDZIe
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację  
programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

KRS 0000207800
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Supremin 
- syrop

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

6,85 zł

5,50 zł

19,90 zł

9,90 zł

18,90 zł

                 DexaPini

Polopiryna
6 saszetek

Scorbolamid

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil complex 
+ hepatil 

na trawienie 
gratis

Pirolam 
- szampon p.łupieżowy

Prostalong
+ 10 gratis

9,85 zł

8,50 zł

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

33,90 zł

reklama

reklama

 Żabowo

Aktywnie i miło  
spędzony czas 

redło

Zajęcia ruchowo-taneczne
Rada Sołecka wsi Redło w po-

rozumieniu z Stowarzyszeniem 
Szanse Bezdroży Gmin Powia-
tu Goleniowskiego, zorganizowa-
ła zajęcia ruchowo-taneczne dla 

dzieci i młodzieży pod nazwą: 
„Zajęcia ruchowo-taneczne. Róż-
ne formy tańca-nauka”

Zajęcia odbyły się w terminie 
od 21.02.2011 do 25.02.2011 w 

godz. od 12.00 do 18.00 w łącznej 
liczbie 18 godzin.

Jak sama nazwa wskazuje dzieci 
i młodzież poznała podstawy ru-
chowo-taneczne.

 Stowarzyszenie „Żabowiaki” 
w ramach partnerstwa z Lokalną 
Grupą Działania Stowarzyszeniem 
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 
Goleniowskiego realizowało w Ża-
bowie działanie aktywizujące pt. 
Zajęcia psychofizyczne z elemen-
tami tańca i jogi.   Zajęcia odbywa-
ły się w Sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Żabowie. Uczest-
niczyły w nich 22 osoby w różnym 
wieku płci żeńskiej ( od 8 lat do ok. 
70 lat ). Warsztaty edukacyjne pro-
wadziła instruktor tańca współ-

czesnego i jogi Pani Agata Kubiak. 
Odbyło się pięć spotkań dwu-go-
dzinnych w dniach: 16.02.2011; 
21.02.2011; 23.02.2011; 25.02.2011; 
02.03.2011. Zajęcia zawsze rozpo-
czynały się o godzinie 19:00, a koń-
czyły o 21:00.     Uczestnicy pozna-
li podstawowe kroki tańców salsa i 
reggaeton oraz elementy jogi. Roz-
wijali swoją sprawność fizyczną, 
umiejętność wewnętrznego wyci-
szenia i relaksu. Zapał do tańca i 
ćwiczeń był ogromny, czas szybko 
płynął w miłej  atmosferze. Wszy-

scy uczestnicy żałują , że tak szyb-
ko zakończyła się realizacja pro-
jektu. Serdeczne podziękowania 
dla Dyrekcji SP w Żabowie za udo-
stępnienie Sali  na zajęcia.     Dzia-
łanie edukacyjne dofinansowano 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego  na rzecz Obszarów 
Wiejskich w ramach Osi LEADER 
działania 4.31 Funkcjonowanie lo-
kalnej grupy działania nabywanie 
umiejętności i aktywizacja obję-
tego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Zarząd Stowarzyszenia 
„Żabowiaki”

Cel jaki sobie założyliśmy zo-
stał zrealizowany, młodzież licz-
nie przybyła na zajęcia i z dużą 
uwagą i zainteresowaniem wyko-
nywała ćwiczenia i figury tanecz-
ne prezentowane przez instruk-
torkę tańca.

Dzięki temu działaniu mło-
dzież i dzieci wspólnie przebywa-
li ze sobą w świetlicy wymieniając 
się spostrzeżeniami i doświad-
czeniem zdobytym podczas tych 
warsztatów tanecznych. 

Rada Sołecka wsi Redło
Osoby odpowiedzialne za 

przygotowanie i prowadzenie 
zajęć:

Przygotowanie i złożenie 
wniosku  - Andrzej Łuczak

Opieka podczas zajęć i przy-
gotowanie list obecności - 
Dagmara Wawreńczuk

Prowadzenie warsztatów ta-
necznych - Agata Kubiak
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Kto w tym mieście uczy historii
W Dzienniku Nowogardzkim z dnia 8 marca ukazał się artykuł radnego p. Marcina Nieradki pt. „Kto w tym mieście uczy historii”, który na tyle mnie zbulwer-
sował, że zdecydowałem się zabrać głos w tej sprawie.

Naszym zdaniem

Szukajcie prawdy...

Pan Marcin Nieradka jest człowiekiem młodym, pełnym szczerego 
zapału i entuzjazmu. Jako radny opozycji chce walczyć z panującym w 
mieście układem, pragnie zmian. Patrzy na ręce włodarzom miasta i 
podejmuje pryncypialną krytykę ich posunięć. 

Jednak jak pisał Adam Asnyk w wierszu – Do młodych
 Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg... (…)
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

 Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

 Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi -
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,

także aby uhonorować Pana do-
konania.

Uważam więc, że udział mło-
dzieży w tych uroczystościach, 
jest jak najbardziej na miejscu.

Jan Kopyciński

PS.  Czytając ten artykuł z przy-
krością stwierdziłem, że kiepsko 
nauczyłem Pana historii. Wiem, 
że dla współczesnej młodzieży 
czego nie ma w Wikipedii to nie 
istnieje, ale niestety nasze mia-
steczko jest widocznie zbyt mało 
ważne, aby znaleźć się w tym po-
wszechnym zbiorze wiedzy wszel-
kiej.

Aby uzupełnić braki w wiedzy 
przytoczę kilka faktów.

Polskie władze cywilne powsta-
ły w Nowogardzie w pierwszych 
dniach po zajęciu miasta przez 
Rosjan. Komendant wojenny ppłk 
Miszyn powołał na burmistrza 
miasta Onugrego Więckowskiego, 
zorganizowano także milicję któ-
ra istniała już 8 marca. Od połowy 
marca kwatermistrzostwo I Armii 
Wojska Polskiego, którego sztab 
znajdował się w Gryficach, roz-
poczęło organizowanie polskich 
władz cywilnych. W Nowogar-
dzie akcją tą zajmowali się pod-
porucznik Tykociński, porucznik 

Papierkowski oraz porucznik Le-
blank, zaś za sprawy rolne odpo-
wiadał chorąży Bolesław Michoń. 
Prace rozpoczęto 20 marca i jed-
nym z pierwszych zadań stała się 
zmiana na stanowisku burmistrza 
Nowogardu. Został nim 23 marca 
Henryk Skowroński – prawnik. 

W kwietniu 1945 roku polski 
Rząd Tymczasowy rozpoczął or-
ganizowanie administracji cywil-
nej na ziemiach, które w wyniku 
porozumień międzynarodowych 
miały przypaść Polsce. W tym 
celu na powołano urząd Pełno-
mocnika Rządu na Okręg Pomo-
rze Zachodnie. W drugiej połowie 
kwietnia pełnomocnik pułkownik 
Leonard Borkowicz, z Piły zaczął 
wysyłać do powiatów pomorskich 
grupy operacyjne, których celem 
było zorganizowanie administra-
cji cywilnej w terenie.

Dnia 5 maja 1945 roku sformo-
wano skład grupy na Okręg No-
wogard. Na czele grupy Stał Sta-
nisław Kubik, jego zastępcą był 
Antoni Dreling, a nominację na 
komisarycznego burmistrza No-
wogardu otrzymał Roman Tybo-
rowski.

Nie wiem dlaczego powoła-
ny przez Stalina – Władysław 
Gomułka jest dla Pana polskim 

urzędnikiem, a powołany przez 
Miszyna (radzieckiego komen-
danta wojennego) Onufry Więc-
kowski, czy też powołany przez 
Ludowe Wojsko Polskie – Henryk 
Skowroński już nie.

Równocześnie zapraszam Pana 
na spotkanie w Bibliotece Pu-
blicznej na temat marca 1945 
roku w Nowogardzie, w dniu 22 
marca o godzinie 17. Jeśli znajdzie 
Pan czas to może za rok 5 marca 
Dziennik Nowogardzki nie bę-
dzie atakował burmistrza Nowo-
gardu za organizowanie tych uro-
czystości.

Jan Kopyciński

W ciemnościach pogasną znów!
Panie Marcinie dzień 5 marca 

w historii Nowogardu ma znacze-
nie szczególne. Od tego momen-
tu kończy się niemieckie miasto 
Naugard a powstaje polskie mia-
sto Nowogard. Obchody rocznicy 
powstania państwowości polskiej 
w Nowogardzie, mają na celu 
upamiętnienie wszystkich tych, 
którzy od marca 1945 roku zasie-

dlali nasze okolice, odbudowywa-
li miasto ze zniszczeń wojennych, 
a później pracowali nad tym by 
nasz Nowogard był jak najpięk-
niejszy, by ludziom takim jak Pan 
panie radny lepiej się żyło. Budo-
wali tak jak umieli najlepiej domy, 
drogi, chodniki. Tworzyli szkoły, 
zakłady pracy, instytucje kultury. 
Mam nadzieję, że kiedyś w przy-
szłości te kwiaty będą składane 

Wiersz Adama Asnyka bardzo ładny i mądry. 
Dlatego skorzystajmy z niego zgodnie z oczywistą 
intencja autora. „Szukajcie prawdy jasnego pło-
mienia”. Trzeba jak widać wyżej powtarzać ciągle, 
że prawda o 5 marca 1945 w Nowogardzie prze-
bija się z trudem i pomijając już aspekt wydarzeń 
wojskowych, trzeba po raz kolejny powiedzieć to, 
co  dzisiaj historycy dobrze wiedzą -  tzw. polska 
administracja, która ustanawiana była zaraz po 
przejściu frontu przygotowywana była w radziec-
kim Kujbyszewie i kontrolę nad przebiegiem pro-
cesu osiedlania i zarządzania sprawowała bynaj-
mniej nie armia, a tym bardziej polska, ale ra-
dzieckie NKWD. 

Innym,a nawet w pewnym sensie podstawo-
wym zadaniem realizowanym przez sowiecką 
bezpiekę była likwidacja polskiego podziemia 
niepodległościowego. Oczywiście tam gdzie ono 
istniało, a tam gdzie go nie było, jak na tzw. zie-
miach zachodnich, wrogiem stawał się każdy kto 
o tę autentyczną polskość próbowałby w jakiej-
kolwiek formie zabiegać. 

Jeśli więc świętujemy i korzystając z uprawnień 
władzy zwołujemy na takie świętowanie mło-
dzież, to należałoby uczciwie powiedzieć - co 
świętujemy. Jakie „przeszłości ołtarze chronimy”, 
a zwłaszcza kogo i za co na te ołtarze wynosimy. 

Można byłoby - z wieloma zresztą zastrzeżenia-

mi - przyjąć ostatecznie datę 5 Marca, jako dzień, 
gdy wspominamy autentycznych osadników, któ-
rzy na te ziemie przybyli i tutaj swoim trudem i 
oddaniem tak, jak umieli polskość tworzyli. Za-
pewne znalazłoby się i kilka postaci o których 
warto pisać, mówić i uczyć o ich życiu naszą mło-
dzież. 

Ale nie taka była wymowa, treść i forma uro-
czystości zorganizowanej w starym stylu przez 
nowe władze naszego miasta w dniu 5 marca 
2011 roku pod tzw. pomnikiem (pomnikiem nie 
wiadomo czego). 

I o tym pisał krytycznie w swojej refleksji Mar-
cin Nieradka. Szkoda, że Jan Kopyciński, który 
ma duże zasługi w opracowywaniu rysów histo-
rii naszego miasta nie zrozumiał ani intencji, ani 
konieczności reakcji na dalsze sianie fałszu i ob-
łudy, które w naszym mniemaniu w tym zakresie 
wraca. A wraca ponieważ poprzedni burmistrz K 
Ziemba w ostatnich latach dopracował się już for-
muły świętowania 5 marca zupełnie do przyjęcia. 

Pozostaje mi wyrazić przekonanie, że tak raso-
wy historyk jak Jan Kopyciński  nie będzie ule-
gał chwilowym emocjom i sięgnie nie tylko głę-
biej do Asnyka ale przede wszystkim do własnych 
opracowań i rzetelnej wiedzy, którą posiada .

Marek Słomski – redaktor naczelny DN

Pilotaż nowych rozwiązań w obszarze kształcenia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Nowogardzie 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w ramach realizowanego projektu syste-
mowego pn. Podniesienie efektywności 
kształcenia uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego zorganizowało pilotaż dotyczą-
cy organizacji pracy z uczniem ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Przed-
miotem pilotażu są wprowadzane nowe 
rozwiązania obejmujące dwa obszary:

I – kształcenie uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
II – organizacja pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej.

W pilotażu biorą udział łącznie 4 
szkoły z województwa:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Leona 
Kruczkowskiego w Choszcznie,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Nowogardzie,

3. Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół 
nr 13 w Koszalinie,

4. Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w 
Szczecinie.

Ma powstać spójny model kształce-
nia, dostrzegający na wszystkich etapach 
edukacyjnych problemy szczególnie 
ważne dla każdego ucznia, wyodrębnia-
jący: edukację przedszkolną – zawiera-
jącą wczesną obserwację i ocenę dojrza-
łości, gotowości szkolnej dziecka, szko-
łę podstawową – jako miejsce rozpozna-
wania specyficznych trudności w nauce, 
uzdolnień, predyspozycji uczniów oraz 

udzielania im indywidualnego wsparcia, 
szkołę gimnazjalną i ponadgimnazjalną 
– jako miejsca przygotowujące do wy-
boru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, 
zapewniające dostęp do informacji, do-
radztwa i poradnictwa zawodowego.

Zwiększeniu efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzie-
lanej uczniowi służyć będzie zespoło-
wa formuła pracy nauczycieli, wycho-
wawców grup wychowawczych i specja-
listów, prowadzących zajęcia z danym 
uczniem.  Zadaniem zespołu będzie pla-
nowanie i koordynowanie udzielania 
uczniowi pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej. 

Zespół– przy udziale rodziców ucznia, 
przedstawicieli poradni psychologicz-
no-pedagogicznej opiekującej się szko-
łą specjalistów spoza szkoły, w szczegól-
ności lekarzy, psychologów, pedagogów, 
logopedów – po dokonaniu analizy po-
ziomu wiadomości, umiejętności i funk-
cjonowania danego ucznia oraz określe-
niu trudności, na jakie napotyka, będzie 
planował indywidualną ścieżkę pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej dla 
danego ucznia, uwzględniającą potrze-
by rozpoznane  zarówno w  przedszko-
lu, szkole i placówce, jak i wynikające z 
orzeczenia lub opinii wydanej przez po-
radnię psychologiczno-pedagogiczną. 
W październiku 2011 nastąpi podsumo-
wanie pilotażu w Warszawie, prezentacja 
szkół i Dobrych Praktyk.
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Od 03.01.2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-

wa Staszica w Nowogardzie jest realizowany projekt „Nauka i prakty-
ka za dotacje daje kwalifikacje”, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkol-
nictwa zawodowego.   

Głównym celem projektu jest wzrost liczby uczniów, przystępują-
cych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a tym 
samym podniesienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Dzięki prowa-
dzonym działaniom, uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności, 
które zwiększą ich szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. 

W tym celu uczniowie klas II, III i IV w zawodzie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego odbędą cykl szkoleń z mistrzami kuchni 
oraz pięć wyjazdów studyjnych- obserwacja pracy kucharzy w reno-
mowanych restauracjach oraz 30-godzinny kurs planowania żywie-
nia z zastosowaniem ICT   i specjalistycznych programów kompute-
rowych. 

Uczniowie, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa będą 
uczestniczyli w 20-godzinnych kursach zajęć teoretycznych oraz 
15-godzinnych komputerowych z wykorzystaniem specjalistycznych 
programów komputerowych. Przejdą także ćwiczenia z zakresu ob-
sługi klienta w symulacyjnej recepcji hotelowej i w czasie czterech 
wyjazdów studyjnych będą obserwować pracę obsługi hotelowej.

 Do uczniów II i III klasy – technik pojazdów samochodowych i 
mechanik pojazdów samochodowych 

 ( zasadnicza szkoła zawodowa) skierowane są zajęcia: mechanik w 
biurze- zastosowanie ICT-40 godzin zajęć  z obsługi komputerowej 
w pracy mechanika, przydatnych w zakładach mechaniki pojazdowej 
i sklepach motoryzacyjnych; 40 godzin kursu Z CADem na ty- za-
stosowanie programu, który umożliwia wizualizację, opracowanie i 
dokumentację procesu diagnostyki samochodowej. Również dla  tej 
grupy zawodowej prowadzone są zajęcia Matematyka i fizyka w me-
chanice- 40 godzin zajęć, uczących zastosowania matematyki i fizyki 
do rozwiązywania zadań, które występują na egzaminie potwierdza-
jącym kwalifikacje zawodowe.

 Dla uczniów, osiągających dobre wyniki w nauce i frekwencję po-
nad 85% zaplanowany jest kurs prawa jazdy kat. C, kurs uprawniający 
do obsługi wózków widłowych( technik pojazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samochodowych) i kurs barmański (technik ży-
wienia i gospodarstwa domowego) oraz kurs kelnerski (technik ży-
wienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa).  

W projekcie zaplanowano także zajęcia pozalekcyjne dla uczniów I 
i II klasy ZSZ w zawodzie kucharz małej gastronomii, ich celem jest 
przygotowanie do egzaminu zawodowego. 

Łącznie działaniami zostanie objętych 254 uczniów, w tym 170 
chłopców i 8 osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności. W czasie realizacji projektu „Nauka i prakty-
ka za dotacje daje kwalifikacje” będą  prowadzone spotkania z terapeu-
tą w zakresie wsparcia i doradztwa pedagogiczno-psychologicznego . 
Działania w ramach projektu zakończą się w grudniu 2011r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie, przypomina o rejestrowaniu osób ,które w 
2011 roku chcą ubiegać się o pomoc min. żywnościową z programu PEAD. Do chwili obecnej mimo 
apelu w Dzienniku Nowogardzkim zgłosiło się ok 50 osób .( Na 1000 zarejestrowanych w 2010 r.)
Rejestrujemy w każdy poniedziałek i piątek od 10 tej do 12 tej. Należy dostarczyć dowód osobisty a 
renciści i emeryci odcinek z miesiąca marca. Pracujący zaświadczenie o zarobkach i z biura pracy o 
zarejestrowaniu (osób niepracujących,a będących we wspólnym gospodarstwie domowym). Jedno-
cześnie jeszcze raz informujemy,że w trakcie wydawania żywności nie będzie my przyjmowali no-
wych osób do rejestracji.

 wiceprezes Zarządu PKPS Jadwiga Cichecka

Dzień 8 marca  to kobiece święto

Każdy kwiat wręczaj  
z  twarzą uśmiechniętą

W dniu 5 marca 2011 roku mieszkanki Węgorzy spotkały się w pięknie wystrojonej kwiatami świetlicy   
wiejskiej by świętować Dzień Kobiet.

Uroczystość rozpoczęła się  o go-
dzinie 18-tej. Najpierw była część 
artystyczna, którą to wraz z dzieć-
mi przygotowała Pani Mirka.  Były 
wierszyki i pokaz mody. Następ-
nie, żeby tradycji stało się zadość, 
każda z przybyłych Pań otrzymała 
kwiatek z okazji swego święta.

Spotkanie przebiegało w bardzo 
sympatycznej i rozśpiewanej at-
mosferze. Były słodkości i uśmie-
chy ; bez najmniejszych proble-
mów udało się namówić Panie do 
wspólnego śpiewania karaoke czy 
brania udziału w konkursach .

Wszystkim tak licznie przyby-

łym Paniom serdecznie dziękuje-
my.

Ogromne podziękowania kie-
rujemy także w stronę Pań, które 
przyczyniły się do zorganizowa-
nia tego spotkania.

Sołtys i Rada Sołecka

Urząd jak forteca 
Wraz ze zmianą na nowego Burmistrza Nowogardu odżywają nadzieje na realizację jednej z propozy-
cji, która została zawarta w programie wyborczym. Te wcześniejsze, które były sygnowane przez byłego 
burmistrza okazały się obietnicą iluzoryczną.  Wejście do Ratusza i Opieki Społecznej nadal odstrasza i 
ma status „fortecy”. Więc rodzi się pytanie czy te instytucje są tylko dla pełnosprawnych interesantów?  

„Społeczeństwo przystosowuje 
ludzi niepełnosprawnych intelek-
tualnie i fizycznie do otoczenia, 
otoczenie do tych ludzi czasami 
zapomina przystosować siebie…” 
Taki oto jeden z cytatów jest wstę-
pem, którego może zasadność 
jest kolejną sprawą, która musi 
odczekać swoje w kolejce, która 
ma bardzo długi plan realizacji. 
 Osoby niepełnosprawne dzieli od 
świata zewnętrznego coś więcej 
niż zwykła bariera fizyczna. Jest 
jeszcze wiele innych ograniczeń, 
które utrudniają koegzystencję. 
Być może nie są one tak widoczne 
jak np. niemożność korzystania 
z pociągów czy autobusów, albo 
jak utrudniony dostęp do budyn-
ków, gdzie wzorcowym przykła-
dem naszego miasta jest Ratusz 
czy Opieka Społeczna, które na-
dal zniechęcają do odwiedzania 

ich przez osoby z dysfunkcjami i 
swoim problemami. Czy tak musi 
być? Odrzucanie, marginalizowa-
nie i izolowanie osób niepełno-
sprawnych ma długą i niechlubną 
historię w naszym mieście. Dla in-
walidów udział w najzwyklejszych 
działaniach społeczno-egzysten-
cjalnych bywał mniej lub bardziej 
utrudniony. Brało i bierze się to z 
umiarkowanej chęci lub stereoty-
pów, które niepodzielnie funkcjo-
nują. Prawa ludzi niepełnospraw-
nych są ograniczane przez istnie-
jące uprzedzenia związane z nią 
różnego rodzaju bariery najczę-
ściej tych, które najbardziej prze-
szkadzają np. budynki, czy zwykła 
biurokracja. Negatywny stosunek 
i zachowania wobec osób niepeł-
nosprawnych zmniejszają praw-
dopodobieństwo uzyskania przez 
nich pracy, wykształcenia, miesz-

kania i pełnego udziału w życiu 
codziennym. Zmiana tej sytuacji 
nie jest sprawą łatwą. Jedna z dróg 
do tego celu wiedzie przez środki 
masowego przekazu, które powin-
ny ludziom pełnosprawnym wy-
jaśnić istotę niepełnosprawności, 
tym samym zwalczać mity i ste-
reotypowe sądy na jej temat. Wie-
lu niepełnosprawnych jest wyizo-
lowanych i wyłączonych ze środo-
wiska lokalnego na skutek tego, że 
wejścia do pomieszczeń są za wą-
skie dla wózków inwalidzkich, a 
urządzenia komunikowania nie są 
przystosowane do tego by korzy-
stali z nich ludzie z ograniczenia-
mi wzroku i słuchu. Rehabilita-
cja zawodowa i tworzenie miejsc 
pracy dla osób niepełnospraw-
nych jest najskuteczniejszą dro-
gą integrowania ich ze środowi-
skiem społeczno-lokalnym. Pra-

ca dla takiej osoby jest źródłem 
utrzymania jak i również zachętą 
do uczestnictwa w codziennym 
życiu. Trudno przecenić inicjaty-
wy społeczne, upór rodziców i za-
pał pedagogów specjalnych prze-
łamujących bariery społeczne dla 
propagowania idei pomocy nie 
tylko związanej z ogólną pomo-
cą, ale i konkretnymi działaniami, 
których efekt będzie wizualne wi-
doczny. Dla zwykłego człowieka a 
w szczególności rodzica dziecka 
niepełnosprawnego każdy dzień 
jest inny - nie ma znaczenia czy 
lepszy czy gorszy po prostu jest, 
którego podstawową kwestią jest 
motywacja poprzez zaplanowa-
ne działania, których nadrzęd-
nym celem będzie dobro dziecka 
czy normalny byt osoby dorosłej 
w mieście, które owszem zmienia 
swój wizerunek, ale czy rozwija 

się tak, by rozwijać perspektywy 
swoim mieszkańcom szczególnie 
tym niepełnosprawnym. 

Komentarz:
Ostatnia sesja rady miasta w 

tej kwestii nie przyniosła rady-
kalnych rozwiązań, ale spowo-
dowała, że wreszcie zaczęto w 
ogóle mówić o problemie ba-
rier architektonicznych w na-
szym mieście. Kwestia Ratusza 
jest przesądzona. Konserwator 
zabytków, nie pozwoli na wybu-
dowanie podjazdu. Rozwiąza-
niem może być np. elektryczna 
winda. Co do szkół takie proble-
mu nie ma. Budynki te powinny 
być przystosowane dla uczniów 
niepełnosprawnych. Ustalono, 
że wkrótce zostaną podjęte od-
powiednie kroki, co o budzi pe-
wien optymizm. 

Jarosław Bzowy 
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Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 11.03

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

kurki nioski 
odchowane powyżej  

7-miu tygodniu, pełen program 
szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

reklama

Rozwiązania krzyżówki nr 4.03 – POPIELEC -  
nadesłali:

Maria Gortat z Czermnicy, Regina Czarnowska z 
Osowa, Sylwia Grzelak z Jarchlina, Jacek Kaciupa z 
Sieciechowa, Iwona Kochelska z Błotna, Danuta Sa-
lamon ze Strzelewa, Kazimierz Kaciupa Grzelak z 
Sieciechowa,  Jerzy Zawadzki z Orzechowa, Teresa 
Młynarska ze Słajsina, Bogdan Krystkiewicz  z Dą-
browy, Krystyna Piaszczyk z Olchowa oraz z Nowo-
gardu: Zbigniew Dymek, Zdzisława Chorążyczew-
ska, Halina Szwal, Zdzisława Sosnowska, Jerzy Sie-
dlecki, Mirosław Skowroński, Halina Heinrich, Ma-

ria Wawreńczuk, Jadwiga Maknia, Natalia Chruściel, 
Szczepan Falaciński, Andrzej Leszczyński, Mirosła-
wa Rutkowska, Adam Stefański, Wiesław Borowik, 
Barbara Bartosik.

Przypominam o naklejaniu oryginalnych, wycię-
tych z gazety kuponów!

Prenumeraty „DN” na kwiecień  wylosowali:
- Halina Heinrich z Nowogardu,
- Krystyna Piaszczyk z Olchowa,
- Regina Czarnowska z Osowa.

Gratulujemy!    

SZPITal
Nie pojmuję tego wcale: 
Rozumiem – w publiczne domy, 
Ale… publiczne szpitale ? 

lUSTrO 
W tym zwierciadle ujrzysz nagle: 
Głowę ptaka, wzrok cielaka, 
Zręczność słonia, dowcip konia,
Uśmiech śledzia, wdzięk niedźwiedzia, 
Zmysł chomika, furię byka, 
Chciwość świerszcza, schludność wieprza,
Zmyślność sroki, zrzędność kwoki. 
Chwiejność pliszki, lepkość glizdy. 
Wścibstwo muchy, skrzek ropuchy. 
Ciętość bąka, jad pająka. 
Pamięć kurzą, chytrość szczurzą, 
Podstęp lisi, popłoch  mysi, 
Strach króliczy, gniew indyczy. 
Rozum kaczy, niuch sobaczy. 
Jurność capią, minę małpią, 
Skrytość sowią, dumę krowią, 
Pychę pawią, dętość żabią, 
Senność rybią, starczość grzybią… 
Patrz w to lustro, widzisz złud sto?
Z tych złud każda nas obnaża. 
Przypomina w myśl Darwina, 
Nasz rodowód. W lustrze dowód !

TemaT DebaTY 
Kto nas wyciągnie
Z gospodarki regresu?
Fachowcy! Od seksu i biznesu. 

lIZUSOWI 
Lepiej byś mój kochany 
Czym innym się zajął,
Zamiast włazić tam bliźnim, 
Gdzie oni cię mają. 

PrZYPaDŁOŚĆ 
Przykładów 
Łatwo znalazł bym krocie,
Że mózg też cierpi, 
Na bezrobocie. 

Sprostowanie
W tekście „W derbach zwycię-

żyło Gimnazjum nr 3”, który opu-
blikowaliśmy we wtorkowym wy-
daniu DN zaszła pomyłka. Naj-
lepszym zawodnikiem spotkania, 
w rozgrywkach Powiatowej Ligi 
Gimnazjalnej Koszykówki o Me-
moriał Deca, był Cezary Grygiel, 
a nie jak nam podano Gygiel. 

Przepraszamy za błąd, życząc 
jednocześnie dalszych sukcesów 
sportowych.  

Redakcja DN
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 9 marca 2011 r. taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
na terenie gminy Nowogard wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 2,60 zł/m3 netto + należ-
ny podatek VAT 8% = 2,81 zł/m3 brutto, 

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców z gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych, odbior-
ców usługowych rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego 
– 7,56 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 8,16 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców z gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych, odbior-
ców usługowych rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalo-
wanych w lokalu w budynku wielolokalowym lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrot-
nie zużytej – 3,27 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,53 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców z gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych, odbior-
ców usługowych rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,55 zł/
odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 5,99 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,07 zł/m3 netto 
+ należny podatek VAT 8% = 3,32 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomie-
rza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,15 zł/odbiorcę/m-c 
netto + należny podatek VAT 8% = 5,56 zł/odbiorcę/m-c brutto.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kana-
lizacyjnych na terenie Gminy wynoszą:

Lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł 

Do 20 %* Powyżej 20% 
do 50%*

Powyżej 50% 
do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  

i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 6,0 do 
5,5 i powyżej 
10,0 do 10,5 

**

Poniżej 5,5 do 
4,5 i powyżej 

10,5 do 11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I
1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany
3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8.
Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, 
fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie: 

Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag

10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego - wymienione w 
załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy wynoszą:

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 270,00 291,60

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 270,00 291,60
* powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia. Wy-

żej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. 
 W przypadku negatywnego odbioru – opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 09 kwietnia 2011 roku do 08 kwietnia 2012 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się w siedzibie Spół-
ki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia 
na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne, a także przyjmowanie skarg i reklamacji do-
tyczących świadczonych przez nas usług. POK Kontakt: tel. 091 39 20 711 w. 26 lub 27, e-mail: pok@puwis.pl

reklama
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OGŁO SZE NIA DrOb NEroZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

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

PrZeWÓZ OSÓb • m.fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kur-
suje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓb - rO maN bIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickie-
go w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogar-
du 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym remon-
cie ze względu na osobę niepełnosprawną za-
mienię na parter lub I piętro. Może być miesz-
kanie do remontu w budynku wolnostojącym. 
Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 
39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-
usługowy 125 m przy ulicy 5-go marca 13 
(centrum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 m2, 
cena 85 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – I piętro, 58 
m2 Nowogard, Zamkowa 2/1, 91 39 17 955

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remon-
cie, doskonała lokalizacja, spokojna okolica, 
sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem. Cena do uzgodnienia”  tel: 
604942164

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/m2, tel. 
721 488 663

• Dom do wynajęcia Kikorze 120 m2, 608 367 664

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje w  centrum mia-
sta; 601 090 079

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na tar-
gowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 91 39 
21 558

• Sprzedam stoisko na targowisku miejskim. 
502 419 276

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwestycję 
lub działki budowlane 500 m pod Goleniowem. 
606 381 350

• Nowogard. Zamienię bezczynszowe miesz-
kanie 67m2 z garażem i ogrodem na dom 
jednorodzinny do 150 m2 za dopłatą. 
606 678 728

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w bloku w 
Osowie. Tel. 508 964 401

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 zł + 
opłaty (prąd, gaz ) 601 162 545

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 m2 
przy ul. 15. Lutego (altanka + namiot), kont. Tel. 
697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w cen-
trum Nowogardu. 607 279 557

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zamkowej Tel. 
508 948 888

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie w centrum. 
661 969 006

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesionowej 3, 
Nowogard; 604 284 597

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własnościo-
we o pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. Cena 
125 000, Tel 513 153 646

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy ul. 
Bankowej, 519 614 973

• Wynajmę pomieszczenie produkcyjno- maga-
zynowe  o pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2, przy 
ul. Młynarskiej 7 w Nowogardzie. Cena 1200 zł 
netto Tel. 509 379 883

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowogar-
dzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (okazyj-
nie) 662 678 895

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 45 m2 w 
Nowogardzie po remoncie Tel. 888 743 400

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub zamienię 
na 2 bema; 691 507 141

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 Centrum w Gole-
niowie. 91 39 11 774; 509 582 367

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal na gabinet le-
karski i inne lokale użytkowe Nowogard ul. 
Wojska Polskiego 3, Tel. 091 39-20-891, 662-
857-120

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum No-
wogardu na IV piętrze. Cena 85 tys. Tel. 
607 487 710.

• Sprzedam 2 działki budowlane w No-
wogardzie przy ul. Jana Pawła II (obok  
siebie) pod garaże aut dostawczych, z aktu-
alnym wypisem z planów zagospodarowania 
Cena 9800 zł za działkę, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 77 m2 w No-
wogardzie. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ul. War-
szawska 14, 91 35 03 005; 693 091 184

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ulicy 
Bankowej; 501 056 149

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo han-
dlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bohate-
rów Warszawy. Cena 1 495 000 zł biuro Nie-
ruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, plan za-
gospodarowania terenu, przemysł, usługi inwe-
stycyjne. Ogrodzona, droga alfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i czte-
ropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, pod-
wyższony standard; 604 441 609

• Sprzedam działki budowlane od 12-16 ar Ko-
ściuszki. 602 267 382.

• Wynajmę garaż murowany na ul. Zamkowej. 
693 404 728

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 m2; 
plac 2800 m2 do zagospodarowania utwardzo-
ny; pomieszczenie  90 m2; pomieszczenie 150 
m2 ogrzewane; pomieszczenie biurowe 60 m2 
ogrzewane, kontakt 511 267 991

• Sprzedam/wynajmę garaż na ulicy Warszaw-
skiej, 784 499 535; 609 004 967 

• Sprzedam kawalerkę na Bema. 665 123 375

• Sprzedam dom 120 m2 606 470 757

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ulicy 
Bankowej; 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę garaż 508 993 318

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z ogro-
dzonym terenem o pow. 0,30 ha na obrzeżach 
Nowogardu, możliwość wynajmu mieszkania 
obok. 693 850 197

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe przy ul. 
Zamkowej. Tel. 665 001 251

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Kupię małe mieszkanie w Nowogardzie domek 
(może być do remontu) Wojska Polskiego i oko-
lice. 784 074 626 

• Sprzedam dom, budynki gospodarcze, dział-
kę 0,30 ha. Rogowo 3 gm. Radowo Małe. 
661 751 286

• Sprzedam działkę w Tuczy nad jeziorem Wo-
świn pow. 5 ar. Ładna okolica. 607 824 546

• Lokal usługowy do wynajęcia przy ul. Woj-
ska Polskiego 78 naprzeciwko szkoły nr 1. 511 
926 600

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia przy 
Ks. J. Poniatowskiego w nowo wybudowanym 
bloku. Tel. 511 926 600

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam garaż na ulicy Jana Pawła II, 
609 388 410
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DrOb NE

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOWOGarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI,
KREDYTY, WYCENA

UBEZPIECZENIA

reklama

mIeSZkaNIa W NOWOGarDZIe Na SPrZeDaŻ

KAWALErKI      nr oferty
Nowogard Ip, pow.23 m2,  cena 80 150 zł      EX257151013
Nowogard Ivp, pow.29 m2,  cena 96 150 zł      EX486125742
Okolica Nowogardu pow. 30m2  cena 49 000 zł    EX461899623
2 POKOJOWE
Nowogard Ip. Pow. 45 m2  cena 130 000 zł      EX259263536
Nowogard Ip., pow. 52 m2  cena 155 500 zł      EX488036698
Nowogard Vp, pow. 33 m2  cena 131 150 zł      EX257102527
okolica Nowogardu parter, 39 m2,  cena    89 000 zł       EX486913164
Nowogard Ip, 64 m2,  cena 169 150 zł      EX466653479
Nowogard parter, 62 m2,  cena 168 500 zł       EX404750423  
Nowogard parter, 42 m2,  cena 125 800 zł       EX338939242
Nowogard IVp, 57 m2,  cena 175 000 zł       EX300204442
3 POKOJOWE
Nowoagrd Ip. pow. 51 m2,  cena 140 000 zł      EX489580834
Nowogard IIIp. pow.66 m2,  cena 175 000 zł     EX489510949
Nowogard Ip. pow. 62 m2,  cena 197 000 zł     EX488043650
Nowoagard IIp.pow. 60 m2,  cena 197 000 zł     EX487930714
Nowogard IIp. pow. 69 m2,  cena 186 000 zł     EX407858429
okolica Nowogardu 64 m2,  cena 89 000 zł      EX257031001
Nowogard IVp, 66 m2,  cena 170 000 zł       EX406473549
Nowogard parter, 69 m2,  cena 195 000 zł     EX335342699
Nowogard IVp, 69 m2,  cena 180 000 zł     EX252497034   
Nowogard II p, 67 m2,  cena 188 000 zł     EX332909317
Nowogard IV p, 70 m2,1 cena 95 000 zł      EX303421011
Nowogard II p, 66 m2,  cena 188 000 zł      EX309349280
Nowogard trzypoziomowe, 100 m2,  cena 180 000 zł   EX257794449
okolica II p, 68m2,  cena 145 000 zł     EX400438785
Nowogard IIp, 61 m2,  cena 207 320 zł      EX409318367
4 POKOJOWE
Nowogard parter, 78 m2,  cena 228 100 zł EX487941837
Nowogard Ip. 77 m2,  cena 207 400 zł  EX487939016
Nowogard I p, 76 m2,  cena 228 200 zł  EX487264489
Nowogard II p, 79 m2,  cena 245 000 zł EX465511650
Nowogard parter 68 m2,  cena 195 200 zł  EX404179123
Nowogard II p, 77 m2,  cena 237 400 zł EX408172025
Nowogard Ip, 67 m2,  cena 186 000 zł EX302531661
Nowogard IV p, 68 m2,  cena 180 000 zł EX257791579

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową 30 m2 par-
ter na wsi 50 tys. 723 907 081 po 18.00.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 66m2, 
III piętro po remoncie. Cena 165 tys. kontakt. 
785 710 808

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe z balko-
nem własnościowe 79,71 m2 lub zamienię na 
dwa pokoje z dopłatą. 609 170 510

• Do wynajęcia lokal o pow. 75 m2. Parking. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 604 977 144

• Kupię mieszkanie dwupokojowe lub małe trzy-
pokojowe w rozsądnej cenie. 794 604 919

• Kupię dom w ok. Nowogardu, w rozliczeniu 
może być mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. Centrum, parter. 607 739 938

• Odstąpię sklep odzieżowy z powodu wyjazdu 
wraz z towarem i wyposażeniem. 781 932 915

• kupię zdecydowanie 30 ar ziemi rolnej. 
502 103 432

• kupię 1ha ziemi zdecydowanie pod KRUS. 
501 307 666.

mOTOrYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-
ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Nor-
way II, stan bdb, cena 850 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 12/2001, 
przeb. 132500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 die-
sel 110 KM, 2 właściciel,  serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin (faktury). Klimatyza-
cja, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. Ster przy kierownicy, welurowa tapi-
cerka,  nowe opony zimowe Goodyear UG 7+, 
zadbany. Cena 21500 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 1.9 CDTI (150 
KM) diesel, rok prod 08/2006, srebrny met., 
przeb. 140900 KM.  duży przegląd w ASO Opel 
przy 140.000: nowe: rozrząd, klocki hamulcowe, 
olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, mikro-
filtr, płyn hamulcowy, opony zimowe. Komplet-
na książka serwisowa. Cena 42500 zł do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 ben-
zyna 1997 r. stan b. dobry, dobrze wyposażony, 
cena 6 000; 694 971 444

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. ta-
nio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 
20000 km po dużym przeglądzie w ASO, boga-
te wyposażenie, czarny metalik, cena do uzgod-
nienia, tel. 695 888 970

• Sprzedam opony Continental letnie, 
R-15 195|50; 696 116 744

• Sprzedam skuter dwuosobowy. 788 566 432

• Sprzedam AUDI B3 rok prod. 1990 1.8 benzy-
na, auto alarm, centralny zamek 1 900 zł tel. 602 
348 926

• Sprzedam alufelgi do VW Golfa III. 512 669 630

rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• Sprzedam do C-360 zwolnicę, tylny most i tura, 
Tel. 507 465 448 

• Kupię cielaki do 100 kg; 601 860 644; 603 284 503

• Sprzedam gorczycę i siano w kostkach 502 
853 573

• sprzedam gorczycę 502 853 573

• sprzedam siewnik zbożowy trzymetrowy. 
602 267 382

• sprzedam ciągnik Zetor 47/18 795 379 050

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Rzepak jary- kupię. 502 649 147

• Sprzedam do Ursusa C-360 zwolnicę i tylny 
most. 507 465 448

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 
91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 

busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.
• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 

Tel. 604 373 143.
• remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839.
• Zespół muzyczno – taneczny kaj – zabawy, 

wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkuren-
cyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465
• USŁUGI INfOrmaTYCZNe– instalacja opro-

gramowania, naprawa komputerów, sie-
ci komputerowe (Windows, linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, 
szybko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 512 012 856
• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 

Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135
• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowa-
nie, malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 
600 626 268

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 692 562 306
• Wykonam prace remontowo-budowlane + 

więźby dachowe. 692 372 117
• Wykończenia wnętrz, płytki, panele re gip-

sy, malowanie szpachlowanie, stolarka itp. 
792 289 761; 661 545 391

• Damian Breyer naprawa elektroniki. 
512 626 561

• Roletki, moskitiery, vertikale; 693 843 533 

• Usługi ogólnobudowlane, płytki, terakota, fa-
chowo i solidnie; 607 647 515

• Kredyty dla firm; 601 627 044; 607 092 509

• Wykonam usługi ogólnobudowlane; 662 678 895

• Zakładanie sterowników zamka na pilota. Tanio. 
Tel. 722 047 577

• Ciasta domowe na każdą okazję; 695 550 327

• Gabinet masażu; medyk ul. Wojska Polskie-
go 7a, Nowogard czynny w godz. 16.00-
18.00.  Tel. 669 883 885; 91 39 22 921. masaż 
klasyczny, relaksacyjny.

• budujemy domy. 504 595 424
• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i tanio z 

domu i pod dom. 603 038 944
• Chwilówki natychmiast! Nawet dla osób z zaję-

ciem komorniczym! Tel. 512 196 106.

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268
• Malowanie, tapetowanie. 792 954 097

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• Nieodpłatnie odbiorę niepotrzebny zalegający 
sprzęt złom: stare kuchenki, pralki, rowery, aku-
mulatory, itp. Tel. 661 979 755

• Wykonam prace remontowe. Tel. 783 753 618

• Usługi hydrauliczne; 695 848 557; 502 170 191

PraCa

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-
goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Ferma Norek w Maszkowie zatrudni osoby do 
prac sezonowych. Możliwość stałego zatrudnie-
nia.  601 520 540

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy do-
mowej. 695 266 928

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy 
doświadczenie roczny staż + 2letnie prakty-
ki,  505 065 748.

• Zatrudnię dziewczynę do pomocy w kuchni. 
600 811 404

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Zatrudnię mechanika lub elektromechanika za-
trudnię do warsztatu samochodowego w Gole-
niowie 

• Restauracja Przystań zatrudni rencistkę/rencistę 
na stanowisko szatniarz. Informacje osobiście w 
restauracji Przystań.

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu spo-
żywczego. 602 474 266

• Zatrudnię kucharkę do restauracji. 602 274 266

• 14 marca (poniedziałek) rozpocznie się sor-
towanie flancy truskawek w redle. kontakt 
pod numerem telefonu. 505 149 049

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 785 630 287

• Zatrudnię do pracy z uprawnieniami na win-
dy budowlane. 504 595 424

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

 INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, domku, z 
Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO 
cena 1000 zł serwis na miejscu (montaż), 
dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i 
gwarancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wi-
szący małe gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący 
z wężownicą do podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i 
porąbane- 603 353 789

• Sprzedam owczarki niemieckie 4-miesięczne. 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata, 
matka z rodowodem w tym długowłosa suczka, 
tel: 91 39 21 828

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą 
do podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na 
gwarancji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 
697 610 223.

• Sprzedam  2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 
200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC P1500, 
CD J500T MC CRYPT – 2szt., kolumny HQ PO-
WER 500 VDSG12, mikrofon bezprzewodowy 
AZUSA 101, scaners HQ POWER VDPC 145. Stan  
Cena kompletu 1750 zł do uzgodnienia. Stan 
bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 50x150x600 
80 szt; 50x130x600- 50 szt; 50x100x600- 12 szt. 
Cena do uzgodnienia Tel. 607 926 085

• Sprzedam grzejniki żeliwne, nowe. 55 żelazu, 
wysokość 60 cm. 510 155 704

• Sprzedam Yorki psa i suczkę- 509 389 669

• Sprzedam urządzenie wytwarzający tlen me-
dyczny- 91 39 180 12

• Sprzedam śrutownik oraz silnik o mocy 7,5 KW- 
91 39 180 12

• Sprzedam używany odkurzacz do pracy na su-
cho i mokro z funkcją prania wykładzin marki 
NUMATIC. Z pełnym wyposażeniem. Atrakcyjna 
cena; 508 309 107

• Sprzedam narożnik trzyczęściowy niebieski nie-
rozkładany- 721 314 711

• Pilnie kupię uszkodzoną spawarkę jednofazową 
transformatorową; 798 843 457

• Sprzedam pianino- 604 178 371

• Sprzedawca Olchowo. 791 423 559 
• sprzedam topolę 502 853 573

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 698 882 056

• Sprzedam 2 sofy stylowe dwójki + stylowy ła-
wo-stół + 2 pufy w komplecie cena 1600 zł, stan 
bardzo dobry telefon 697999578 .

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. Cena 
500 zł. 502 792 416

• Sprzedam przyczepę 10 tonową. 603 839 782

• Sprzedam yorki 2 suczki cena 650 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam tanio komputer + monitor LG 19 cali 
panoramiczny w bdb stanie. Cena do uzgodnie-
nia. 500 296 561

• Sprzedam owczarki niemieckie. 660 315 662
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reklama

Gdy pęka pod tobą lód-krzycz! 
Zwolennicy chodzenia po lodzie lub wędkowania podlodowego są odważni, czy może lekkomyślni? 

Mimo zmiennej pogody, niektórzy nadal wchodzą na zamarznięte jezioro - A to bardzo niebezpieczne 
– jak donosi policja i straż pożarna. 

Chodzenie po lodzie lub wędko-
wanie podlodowe cieszy się dużym 
zainteresowaniem o tej porze roku. 
Tafla lodu jest na pierwszy rzut oka 
twarda i na tyle wytrzymała, by po 
niej chodzić. Jednak czy to do koń-
ca rozważne? Przy dużym mro-
zie i niskich temperaturach węd-
karzy i spacerowiczów możemy 
spotkać niemalże w każdej części 
nowogardzkiego jeziora. Teraz, gdy 
temperatura się podnosi ten widok 
nadal jest spotykany. Czy to roz-
ważne? - Popołudniami na jeziorze 
można zobaczyć śmiałków szcze-
gólnie tych młodych, których wy-
obraźnia nie do końca przewiduje 
konsekwencje, jakie przynosi taki 
spacer czy zabawa. To nie jest jed-
na czy dwie osoby, ale spora grupa 
- opowiada przerażona starsza oso-
ba, która za nic w świecie nie odwa-
żyłaby się wejść na tafle lodu nawet 
przy trzaskającym mrozie. Takich 
“odważnych” nie brakuje w naszym 
mieście, a ich euforia i zachwyt z 
korzystania uroków graniczy z bez-
myślnością – zwłaszcza przy obec-
nej pogodzie. Strażacy odradzają 
zabawę i łowienie ryb w takich wa-
runkach. Lód, choć jest gruby, ale 
bardzo nie pewny. Świeci słońce i 
przez to jest osłabiony, co w każ-
dej chwili grozi jego załamaniem. 
Zapytaliśmy dzwoniąc do straży, 
czy bezpieczne jest wchodzenie na 
lód o tej porze? „Przyznam, że nie 
sprawdzamy grubości pokrywy lo-
dowej mówi - Zastępca Dowód-
cy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w No-

wogardzie Andrzej 
Husarz. - aczkolwiek 
stwierdzam z całą 
odpowiedzialnością, 
że taka beztroska za-
bawa może mieć bar-
dzo tragiczne skut-
ki!.Patrząc na zda-
rzenia na szczęście w 
tym roku nie musie-
liśmy wykorzystywać 
tego typu umiejętno-
ści czy sprzętu do ra-
towania ludzi, co nas 
bardzo cieszy. Chcę dodać, że z zasa-
dy odradzamy chodzenie po jakich-
kolwiek zbiornikach wodnych - Ni-
gdy nie wiadomo, jakiej grubości jest 
lód i co może się zdarzyć”. 

Na grubość lodu mają  wpływ 
różne czynniki jak np. temperatu-
ra powietrza czy prądy wodne po 
taflą wody. Dlatego wszystkim od-
radzam wchodzenie szczególnie te-
raz, gdy zaczyna intensywnie świe-
cić słońce i temperatura powietrza 
wzrasta.

Jeżeli lód się zarwie...
•    Nie wpadaj w panikę, zacho-

waj spokój.
•    Powiadom służby ratownicze  

z zabezpieczonego przed zamok-
nięciem telefonu (jeśli go zabezpie-
czyłeś!!).

•    Oszczędzaj siły wydostanie się 
z wody o własnych siłach jest nie-
zwykle trudne - ręce ślizgają się po 
mokrym lodzie - nie można znaleźć 
chwytu - dlatego bardzo ważne jest 
posiadanie kolców opisanych po-
wyżej.

•       Jeśli się wydostaniesz, nie 
wstawaj, powoli przeczołgaj się w 
kierunku z którego przyszedłeś.

•    Jak jest taka możliwość szybko 
przebierz się w suche ubranie.

Kiedy widzisz, że pod kimś za-
rwał się lód...

•       Nie biegnij w kierunku po-
szkodowanego - lód w tym miejscu 
może być słaby i może zarwać się 
również pod tobą.

•    Wezwij pomoc !!!!!
•       W miarę możliwości staraj 

się podać np. linę, gałąź, kurtkę, 
szalik itp. (nie podawaj reki – mo-
żesz być wciągnięty do przerębli ).

•    Pomóż osobie wydostać się na 
krawędź lodu.

•    Pod żadnym pozorem nie po-
dawaj alkoholu uratowanemu na   
mrozie; alkohol rozszerza naczynia 
krwionośne i poprawia krążenie - 
w rezultacie szybko doprowadzi do 
dalszego wyziębienia organizmu. 
Jeżeli jest taka możliwość należy 
osobę poszkodowaną szybko prze-
brać w suche ubranie.

Jarosław Bzowy 

Zdjęcie wykonane 9 marca o godz. 16.00 na na-
szym jeziorze
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Kronika policyjna 

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

…tak więc można powiedzieć, że przez współczesną cywilizację idzie spór z samym Stwórcą i Chrystusem 

Odkupicielem, spór o jedność i nienaruszalność małżeństwa, spór o świętość, nienaruszalność życia ludz-

kiego, spór o sens  i istotę wolności, godności oraz miłości człowieka…

Nasza sonda
Trwa budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa.  
Zapytaliśmy mieszkańców, jak oceniają tą turystyczną inwe-
stycję?

Dominik (uczeń) – Myślę, że 
rozpoczęta budowa ścieżki z No-
wogardu do Olchowa jest bardzo 
dobrym pomysłem. Spowoduje to 
mniej wypadków na drodze. Dla 
mnie, jako młodego oznacza to, że 
będę mógł z kolegami jeździć na 
rowerze nad jezioro bez strachu, 
że rozjedzie mnie jakiś samochód. 
To super, że będzie ta ścieżka i na 
pewno będę z niej korzystał. 

Marta Kruszyńska  sprze-
dawczyni w sklepie „ATUT” – 
Moim zdaniem to bardzo dobry 
pomysł, ponieważ nareszcie bę-
dzie bezpieczny dojazd do jezio-
ra i samego Olchowa. A co naj-
ważniejsze ograniczy to wypad-
ki drogowe, które były bardzo 
częste na tym odcinku trasy. Ta 
inwestycja powinna być ukoń-
czona jak najprędzej i następnie 
użytkowana przez wszystkich rowerzystów, którzy na pewno będą 
się cieszyć z jej powstania i użytkowania. 

Ryszard Langa -  Moim zda-
niem jest tyle w tym miejscu tam 
wypadków drogowych, że wybu-
dowanej tej ścieżki to bardzo do-
bry pomysł. Sam często jeżdżę 
rowerem, więc jeżeli powstanie 
ta ścieżka to na pewno się nią 
przejadę, by wypróbować jej wa-
lory. To bardzo dobry pomysł. 

  Witold Dęga  - właściciel 
warsztatu samochodowego, – 
Jeżeli chodzi o budowę ścieżki 
rowerowej z Nowogardu do Ol-
chowa to jest to bardzo dobry 
pomysł i strzał w przysłowio-
wą „10”. Ilość wypadków, która 
jest na tym odcinku drogi sama 
mówi, że jest to niebezpiecz-
ny odcinek drogi. Z mojej stro-
ny popieram ten pomysł w całej 
rozciągłości. I mimo, że nie mieszkam w tym rejonie to na pewno 
gorąco zachęcam młodzież to korzystania z tej ścieżki, która mam 
nadzieję, że zostanie szybko oddana do użytku. Również zachę-
cam do pomyślenia o innych takich miejscach, gdzie mogłaby po-
wstać taka trasa. Dobrym przykładem jest  odcinek drogi z Osiedla 
„ Radosław” do Wierzbięcin czy Dobrej Nowogardzkiej.  

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

07.03 – Poniedziałek
 11: 55 – Policjanci zostali 

powiadomieni o kradzieży . W 
nocy z  4-5 marca z otwartego 
samochodu m-ki BMW skra-
dziono dokumenty i telefon 
komórkowy 

19: 00 – Powiadomienie o 
zniszczeniu mienia poprzez 
podpalenie sterty słomy skła-
dowej na polu w miejscowości 
Świerczewo. 

08.03 – Wtorek 
06: 10 – W miejscowości 

Miętno z pomieszczenia go-
spodarczego dokonano kra-
dzieży oleju napędowego w 
ilości 30 litrów 

11: 10 Policjanci ujawnili 
uszkodzenie 2 słupków prze-
szkodowych ze stojącym zna-
kiem drogowym na ul. Armii 
Krajowej. 

16: 00 – Kolizja drogowa na 
ul Bankowej - kierowcy pojaz-
dów Skody Super i Forda Mo-
deo zderzyli się. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym 

17: 00 – Policjanci zostali po-
wiadomieni o zaginięciu małej 
dziewczynki. W wyniku prze-
prowadzonych intensywnych 
działań dziewczynkę odnale-
ziono całą i zdrową po 30 mi-
nutach od chwili zgłoszenia. 
Duzy udział w akcji miał męż-
czyzna, który rozpoznał po-
szukiwaną dziewczynkę w re-
jonie ulicy Armii Krajowej i 
powiadomił policję 

17: 10 – Zgłoszenie telefo-
niczne pod numer alarmowy 
o biegającym samowolnie psie 
bez opieki i kagańca 

09.03 – środa 
02: 40 – W okolicy sklepu 

Promyk policja pouczyła gru-
pę mężczyzn, którzy głośno się 
zachowywali 

09: 30 – W trakcie ścinania 
drzewa w miejscowości Węgo-
rzewo pracownik został ude-
rzony w głowę przez opadają-
ce drzewo. Z obrażeniami gło-
wy, w śpiączce farmakologicz-
nej został przetransportowany 
helikopterem do szczecińskie-
go specjalistycznego szpitala . 

09: 55 – Zgłoszenie telefo-
niczne z miejscowości Długo-

łęka, gdzie nn. mężczyzna do-
konał wycinki drzew na po-
sesji. Po przybyciu policjan-
tów stwierdzili oni, że osoby 
te oczyszczają teren i wycinane 
„drzewa” to krzaki i chaszcze 

10: 00 – Policjanci z komisa-
riatu Płoty zwrócili się z proś-
bą do policjantów nowogardz-
kich  o zatrzymanie samocho-
du ciężarowego przewożącego 
żwir. Kierowca w/w pojazdu 
popełniał wykroczenia drogo-
we w czasie jazdy. 

12: 45 – Zgłoszenie o kra-
dzieży dekli od studzienek 
ulicznych z ul. Bankowej. Kra-
dzieży dokonali dwaj męż-
czyźni i kobieta. Zgłaszająca 
kradzież rozpoznała jednego z 
mężczyzn. 

14: 45 – Ochrona sklepu Bie-
dronka przy ul. Warszawskiej 
powiadomiła o ujęciu sprawy 
kradzieży, który został przeka-
zany policji i ukarany manda-
tem karnym w wysokości 500 
zł.  

16: 10 – Kolizja drogowa na 
skrzyżowaniu ulic 700 Lecia – 
3 Maja - samochód ciężarowy 
m-ki Scania zderzył się z Re-
nault. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem karnym. 

16: 30 – Do komisariatu Po-
licji w Nowogardzie zgłosiła 
się kobieta, która poinformo-
wała o kradzieży torebki z do-
kumentami i rzeczami osobi-
stymi w hotelu OSKAR 

10.03 – Czwartek 
10: 10 – Mężczyzna powia-

domił o uszkodzeniu ciała na 
dyskotece w Strzelewie. W/w 
doznał uszkodzenia oka pra-
wego. 

10: 35 – Kradzież przewo-
dów telekomunikacyjnych na 
ul. 3 Maja w Nowogardzie 

15: 45 – Zgłoszenie o wybi-
ciu szyby na terenie posesji na 
ul 3 Maja. 

20: 20 – Kradzież z otwarte-
go pomieszczenia gospodar-
czego przy ul. Żeromskiego 2 
kosiarek oraz skrzynki narzę-
dziowej 

11.03 – Piątek 
08: 00 – Kradzież portfe-

la wraz z dokumentami,  kar-

tą bankomatową i pieniędzmi 
w kwocie 100 zł pozostawionej 
na wieszaku w Przychodni na 
ul. Kościuszki 

09: 45 – Kradzież przewo-
dów spawalniczych z warszta-
tu przy ul. Boh. Warszawy 

11: 10 – Awantura domowa 
wywołana przez nietrzeźwe-
go męża przy  ul. Waryńskie-
go. „Bohater” został pouczony 
przez policjantów i skierowany 
na „niebieską linię „ 

16: 25 – Włamanie do nowo 
budowanego domu w miejsco-
wości Kikorze skąd dokonano 
zaboru drabiny aluminiowej, 
akumulatora i radioodtwarza-
cza. 

17: 30 – W miejscowości 
Warnkowo dokonano kradzie-
ży  - z budowy  zabrano piec 
CO oraz grzejniki. 

20: 20 – Awantura  rodzin-
na w miejscowości Kulice. Po-
licjanci pouczyli strony sporu. 

22:40 – W Sklepie spożyw-
czym Ela przy ul. Boh. War-
szawy dwóch mężczyzn z za-
słoniętymi szalikiem twarzami  
wykorzystali nieuwagę sprze-
dawczyni i ukradli skrzynkę 
piwa. 

12.03 – Sobota 
10: 40 – Awantura domowa 

w miejscowości Osowo. Zosta-
ła przeprowadzona przez poli-
cjantów rozmowa dyscyplinu-
jąca, która przywróciła spokój. 

17: 30 – Policjanci postali 
powiadomieni o uszkodzeniu 
zamka od drzwi altanki ogro-
dowej przy ul 3 Maja 

18: 10 – Kradzież sklepowa 
w Intermarche - sprawca został 
ukarany mandatem karnym 

13.03 – Niedziela  
12: 20 Ochrona sklepu Bie-

dronka ujawniła sprawcę kra-
dzieży i przekazała policji, któ-
ra ukarała go mandatem kar-
nym 

15: 20 – W miejscowości Ol-
chowo z pomieszczenia gospo-
darczego znajdującego się na 
placu budowy sprawcy zabrali 
pilarki STHIL oraz malarskie 
mieszadła. 

Opr. Jarosław Bzowy
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

NOWO OTWARTY
SkleP ogroDNiczy
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

ENTER lAPTOP
 SERWiS - KOMiS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGARD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEl. 795 648 748

Walne zgromadzenie Delegatów czg r-XXi

Spektakularna porażka
W poniedziałek 14 marca w restauracji Kamena dokończył obrady Walny  Zjazd Delegatów Celowego Związku Gmin R-XXI. Był to dalszy ciąg obrad z dnia 

17 lutego – jak wówczas informowaliśmy wybory Przewodniczącego Zarządu nie przyniosły rozstrzygnięcia bowiem żaden z kandydatów (Robert Wawrzyniak 
ani Antoni Bielida) nie uzyskał wymaganej przez Statut Związku większości 28 głosów. 

Po rozpoczęciu obrad dele-
gaci natychmiast przystąpili do 
wyborów. Do rywalizacji sta-
nęli ci sami kandydaci – Anto-
ni Bielida delegat Gminy No-
wogard  z rekomendacji Prze-
wodniczącego Związku An-
drzeja Szczygła i zgłoszony z 
Sali dotychczasowy Przewod-
niczący Zarządu Robert Waw-
rzyniak reprezentujący Gminę 
Kamień Pomorski. W czasie 
gdy Komisja Skrutacyjna prze-
prowadzała głosowanie roz-

poczęła się dyskusja. Delegaci 
Świnoujścia, a w szczególno-
ści wiceprezydent tego miasta 
pani Barbara Michalska ostro 
zaatakowała pana Wawrzynia-
ka dowodząc, że jego zanie-
chania doprowadziły do opóź-
nienia inwestycji czyli budowy 
Zakładu Przerobu Odpadów 
w Słajsinie i wręcz doprowa-
dziły do możliwości niewy-
konania inwestycji. Powołu-
jąc się na własne doświadcze-
nia realizacji wielomiliono-

wych inwestycji twierdziła, że 
Zarząd jest nieprzygotowany 
kadrowo i nie gwarantuje do-
trzymania terminów. Wyrazi-
ła więc zaniepokojenie zawarte 
w prostym pytaniu: gdzie gmi-
ny CZG będą wywozić odpady 
skoro wysypiska w wojewódz-
twie będą zamknięte?

Delegatów nie przekonały 
argumenty pani prezydent – 
posądzili Ją wręcz o polityczną 
manipulację. Nie wiem czy to 
nie zabrało głosów Antoniemu 
Bielidzie, bowiem okazało się, 
że w wyniku głosowania uzy-
skał poparcie tylko 16 delega-
tów. Na Przewodniczącego Za-
rządu wybrano Roberta Waw-
rzyniaka z poparciem 33 dele-
gatów. 

Po głosowaniu Antoni Bie-
lida złożył gratulacje Rober-
towi Wawrzyniakowi, a mnie 
powiedział: Nie czuję jakiegoś 
rozgoryczenia. Ja zbytnio nie 
paliłem się do tej funkcji. Star-
towałem, bo poprosiła mnie o 
to  grupa delegatów. Inwestycja 
jest mi bliska, bo byłem jed-
nym ze współtwórców tej ini-
cjatywy. Panu Robertowi będę 
zawsze służył pomocą i radą.

I tak się też stało – delega-
ci wybrali Antoniego Bielidę 
na członka Zarządu Celowego 
Związku Gmin. - będzie więc 

współodpowiedzialnym za re-
alizację i powodzenie inwesty-
cji.

W ostatnim punkcie obrad 
delegaci ustalili wynagrodze-
nie Przewodniczącego Zarzą-
du – wynosi ono ok. 8 490 zło-
tych brutto (5 500 zł wynagro-
dzenia zasadniczego, 2 000 zł 
dodatku funkcyjnego i ponad  
900 zł dodatku stażowego re-
gulowanego innym rozporzą-
dzeniem).

O najbliższych zamierze-
niach i przedsięwzięciach 
Związku napiszemy po opra-
cowaniu dokładnego harmo-
nogramu, a zależy to także od 
wszystkich gmin, które zobo-
wiązane są do podjęcia odpo-
wiednich uchwał upoważnia-
jących CZG R-XXI do repre-
zentowania ich interesów.

Tekst i foto LMM

Gdzie gminy CZG będą wywozić odpady skoro wysypiska w wojewódz-
twie będą zamknięte? - pytała Barbara Michalska wice prezydent 
Świnoujscia

Z małej chmury, duży deszcz...
Tekst pt. „„Polityczne Transfery”, Czesław Kozieł członkiem Wspólnego Nowogardu?”, który opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu DN, wywołał nieocze-

kiwanie dość spore zainteresowanie. Otrzymaliśmy w tej sprawie wyjaśnienia od dwóch stron, których nasza publikacja dotyczyła. Poniżej prezentujemy ich 
treści. Informujemy jednocześnie, że naszym celem nie było atakowanie lub szkalowanie kogokolwiek, a jedynie wskazanie, w swoistej formie politycznej saty-
ry, błędu jaki popełnili administratorzy strony internetowej urzędu miejskiego.            MS

Oświadczenie
W dniu 11.03.2011 r. na łamach „Dziennika 

Nowogardzkiego” zamieszczono kłamliwą i nie-
prawdziwą informację pt. „Polityczne Transfe-
ry”, Czesław Kozieł członkiem Wspólnego No-
wogardu?”. Niniejszym oświadczamy, że nigdy 
nie miałem zamiaru i nie zamierzam przejść do 
Wspólnego Nowogardu. Jestem radnym Klu-
bu Radnych SLD, ponieważ jest to partia, która 
działalności osiąga pozytywne wyniki, najwię-
cej zrobiła i może zrobić dla dobra Nowogar-
du. Natomiast samą notkę prasową uważam za 
polityczną próbę manipulacji oraz szkalowanie 
mojej osoby. 

Czesław Kozieł

Szanowna Redakcjo

Rozumiem, że informację na temat przejścia 
Pana Czesława Kozieła do WN  możemy po-
traktować jako przyspieszony żart prima apri-
lisowy? :) Jeśli nie, to pragnę poinformować, że 
jest to pomyłka na stronie  internetowej UM.

Pozdrawiam
MICHAŁ WIATR

WSPÓLNY 
NOWOGARD

Nasz komentarz 
Porażka o której piszemy w tytule ma nie tylko wymiar per-

sonalny czyli porażki wyborczej Antoniego Bielidy ale ozna-
cza dalszą utratę wpływów Nowogardu w R XXI . Przypomnij-
my ,że to nasza gmina nie tylko była przed laty inicjatorem 
przedsięwzięcia ale poniosła też największe koszty realizacji 
pomysłu wspólnego rozwiązania kwestii śmieciowej dla po-
ważnego obszary obejmującego 27 gmin. Największym kosz-
tem było bowiem przekazanie dla potrzeb związku gminnego  
wysypiska w Słajsinie, które w wyniku intensywnej eksploata-
cji szybko straciło możliwość dalszego przyjmowania niepo-
segregowanych  śmieci co w praktyce doprowadziło do jego 
zamknięcia.  Warto przypomnieć ,że DN o takim możliwym 
rozwoju wypadków ostrzegał już kilka lat temu. Zwracaliśmy 
wtedy uwagę że zostaniemy nie tylko pozbawieni  wybudo-
wanego z pieniędzy publicznych gminy, wysypiska , które  to 
samej  gminie Nowogard mogłoby służyć wiele lat , ale no-
wogardcy podatnicy będą ponosić w przyszłości zwiększone 
koszty utylizacji  w tym na równi z innymi koszty utrzymania 
Zarządu. Jak wynika z powyższej relacji koszty te są niemałe, 
a  i podatek od pensji Przewodniczącego Zarządu   zasili bu-
dżet Kamienia Pom.   
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Burmistrz odpowiada 

Gospodarka musi mieć wsparcie gminy
Rozumiem, że pan Michał Wiatr pierwszy raz pełni rolę radnego i nie ma jeszcze dostatecznej wiedzy oraz doświadczenia, aby zrozumieć mechanizmy funk-

cjonujące w gminie. Tak też odbieram jego artykuł: Nowogard to „bogata” gmina?, opublikowany w lokalnych środkach masowego przekazu. Stąd też uprzejmie 
informuję: Gmina Nowogard, której kierowanie objąłem 10 grudnia ubiegłego roku ma duże problemy finansowe. Zadłużenie jest spore, nie wystarcza pienię-
dzy na wydatki bieżące i nawet nie możemy pozyskać wszystkich dostępnych środków unijnych, ponieważ nie posiadamy środków na wkład własny. Kolokwial-
nie można powiedzieć, że „kasa świeci pustkami”.

Nie jest prawdą, że powie-
działem, iż wnioski opozy-
cji „może uda się zrealizować 
w następnej kadencji”. Każdy 
dobry wniosek będzie przeze 
mnie i koalicję SLD-PSL reali-
zowany. Rzecz w tym, że po-
trzeb jest znacznie więcej, niż 
pieniędzy na ich realizację. Na-
leży więc wybrać priorytety. Po 
dyskusji na sesji widziałem, że 
każdy radny z łatwością mógł-
by wskazać najważniejsze za-
dania do wykonania w gmi-
nie. I według każdego radnego 
najważniejsze zadania są inne. 
Jakby zapytać mieszkańców, 
to większość również wskaże 
priorytety inwestycyjne i będą 
one bardzo się różnić. To zro-
zumiałe. Dla każdego miesz-
kańca rozwiązanie jego pro-
blemu jest najważniejsze i jest 
to normalne. Rzecz w tym, że 
trzeba określić priorytety dla 
całej gminy i je realizować.

Koalicja SLD i PSL w tej ka-
dencji postawiła na zdrowie. 
Moim zdaniem należy uczy-
nić, wszystko co w naszej 
mocy, żeby doprowadzić do 
zakończenia rozbudowy szpi-
tala. Jest to bardzo kosztowna 
inwestycja, jakiej Gmina No-
wogard jeszcze w swojej histo-
rii nie realizowała. Ma w su-
mie pochłonąć 19,5 miliona 
złotych. Niestety tak to jest, że 
aby ją wykonać należy zrezy-
gnować z wielu innych, mniej-
szych inwestycji. Nie starczy 
już na nie po prostu środków. 
W roku 2011 i tak funduszy na 
inwestycje udało się uzbierać 
sporo, bo ponad 12 mln zł. Je-
żeli rozpoczniemy rozbudowę 
szpitala, to musimy mieć pełną 
świadomość, że w roku przy-
szłym i latach następnych, pie-
niędzy na pozostałe inwestycje 
będzie znacznie mniej.

Musimy również pamiętać, 
że zarówno ministerstwo fi-
nansów oraz edukacji naro-
dowej od lat przekazuje nam 
za mało środków na oświatę w 
stosunku do potrzeb. Na utrzy-
manie wszystkich przedszko-
li i szkół otrzymujemy rocznie 
ok. 15 mln zł. Aby utrzymać 
wszystkie szkoły i przedszko-
la musimy w tym roku dołożyć 

13 milionów złotych. Mnożąc 
tą kwotę przez 4 lata uzysku-
jemy sumę ponad 50 mln zł 
w okresie kadencji, którą po-
święcamy na utrzymanie na-
szych placówek (70% kosztów 
oświaty to wynagrodzenia). 
Zdaniem ministerstwa, mała 
szkoła, którą da się utrzymać, 
to taka, która ma co najmniej 
200 uczniów. Żadna szkoła 
wiejska w naszej gminie tylu 
uczniów nie posiada, najwięk-
sza - w Wierzbięcinie ma ich 
140. Czy więc mamy zlikwido-
wać wszystkie szkoły wiejskie?

Niezamożna gmina, to nie-
zamożni mieszkańcy. Stąd też 
co roku ok. 12 mln zł gmina 
przeznacza na pomoc społecz-
ną, budowę mieszkań socjal-
nych i inne metody wsparcia 
rodzin będących w trudnej sy-
tuacji finansowej. A i tak to nie 
wystarcza.

Należy więc zmienić kieru-
nek rozwoju gminy. Są dwa i 
tylko dwa sposoby, aby zwięk-
szyć ilość pieniędzy w budże-
cie gminy:

Wzrost podatków i opłat – 
najprostszy i dobry jedynie w 
krótkim okresie,

Rozwój gospodarczy gminy 
– trudny i kosztowny na po-
czątku, ale przynoszący dobre 
rezultaty w długim okresie cza-
su.

Zgadzam się z radnym Wia-
trem, że kwota 35 zł za dzier-
żawę parkingu dla Banku w 
centrum miasta to kwota nie-
adekwatna do rzeczywistości. 
Jednak tych stawek nie usta-
lił burmistrz Czapla, tylko od 
lat nikt w gminie nie poku-
sił się o ich urealnienie. Cza-
pla obecne stawki jedynie za-
stał. Powiem więcej, ostatnio 
otrzymałem do podpisu dzier-
żawę gruntu pod garaż za kwo-
tę 1,17 zł brutto, czy dzierża-
wę prawie hektara ziemi pod 
ogrodnictwo za niecałe 20 zł. 
Rada Miejska na sesji, 23 lute-
go zobowiązała mnie, by staw-
ki dzierżawy urealnić i nało-
żony na mnie obowiązek rady 
wykonam. Jednak pragnę po-
informować radnego Wiatra, 
że stawek dzierżawy nie moż-
na stosować do każdego pod-

miotu indywidualnie. Muszą 
one być równe dla wszystkich, 
więc wnioskowana podwyżka 
czynszów dotknie wszystkich.

 Podwyżka czynszów 
i opłat dzierżawnych to jedno 
źródło dochodów w gminie. 
Najważniejszą jednak kwestią 
jest długofalowy rozwój go-
spodarczy. Nowogardowi po-
trzeba inwestorów uruchamia-
jących tu swoje fabryki. Nowa 
firma to: dodatkowe podat-
ki, nowe miejsca pracy dla na-
szych mieszkańców i zwięk-
szenie zasobności ich portfeli. 
Bogatsi mieszkańcy to rozwój 
budownictwa jedno i wieloro-
dzinnego, to mniejsze wydat-
ki z opieki społecznej. Bogat-
si mieszkańcy zasilają budżety 
rodzimych firm handlowych i 
usługowych. Ta droga jest dłu-
ga, ale najskuteczniejsza, je-
śli bierzemy pod uwagę boga-
cenie się obywateli i budżetu 
gminy.

Dlatego też całe kierownic-
two urzędu i wszystkich jed-
nostek organizacyjnych gminy 
już wie, że uruchomienie stre-
fy ekonomicznej to najważ-
niejszy priorytet gospodarczy. 
Sprawy związane ze strefą każ-
dy z pracowników gminy ma 
obowiązek załatwiać od ręki. 
Jak strefa ekonomiczna wpły-
nęła na goleniowski rynek wi-
dać gołym okiem. Dzięki stre-
fie Goleniów miał lata, gdzie 
nadwyżka budżetowa sięga-
ła kilkunastu milionów zło-
tych i szukano pomysłu, co z 
tymi pieniędzmi zrobić. Moim 
marzeniem jest, byśmy w No-
wogardzie mieli takie proble-
my. Wówczas całkiem inaczej 
będą wyglądać artykuły radne-
go Wiatra. Zdaję sobie sprawę, 
że Goleniów swoją strefę eko-
nomiczną i zlokalizowany tam 
park przemysłowy tworzył 10 
lat. My dzisiaj maksymalnie 
przyspieszamy działania, aby 
ten czas jak najbardziej skró-
cić.

Poza ściąganiem do Nowo-
gardu nowych inwestorów, 
musimy zadbać o firmy już 
funkcjonujące. Przecież one 
też płacą tu podatki i zatrud-
niają naszych mieszkańców. Je-

śli więc ktoś pisze, że wykona-
nie remontu drogi gminnej za 
200 tysięcy złotych przy firmie, 
która zainwestowała w No-
wogardzie 100 milionów jest 
marnotrawstwem, to niestety 
nie mogę tego zrozumieć. Fir-
ma REM funkcjonuje zgodnie 
z zasadą wolnego rynku. Jeśli 
firmę stać, by na pewien okres 
wstrzymała produkcję, to jest 
wewnętrzna sprawa tej firmy. 
Nie mam prawa podawać do-
kładnej kwoty podatku, jaki 
do kasy gminnej płacą firmy: 
REM i TOYOTA. Mogę jednak 
powiedzieć, że remont drogi 
przy tych przedsiębiorstwach 
będzie kosztował tyle, co te 
dwa podmioty wpłacą do gmi-
ny przez 4 lata. Proszę sobie 
przeliczyć, ile te firmy wpłaciły 
do naszego budżetu przez całą 
historię swojego istnienia.

Sprawa potrzeby funkcjono-
wania przystanku autobuso-
wego przy firmie RIETER jest 
mi znana. Rozmawiałem o tym 
wielokrotnie (jeszcze w po-
przedniej kadencji samorządu) 
z dyrektorem przedsiębiorstwa 
i tak, jak została udzielona 
panu odpowiedź na sesji, roz-
mowy z PKS Gryfice w tej kwe-
stii będą prowadzone.

Jeśli chodzi o funkcjono-
wanie Regionalnego Cen-
trum Przedsiębiorczości, to 
może pan tego nie pamięta, 
ale był czas kiedy bezrobocie 
w Nowogardzie przekracza-
ło 30%. Gmina szukała wspar-
cia wszystkich instytucji, które 
miały pomysł i chciały pomóc 
jej w walce z bezrobociem. 
Wówczas szczecińska funda-
cja zdecydowała się pozyskać 
środki z ministerstwa pracy  i 
praktycznie we własnym za-
kresie wyremontowała niszcze-
jący w gminie budynek, two-
rząc inkubator przedsiębior-
czości. Gdyby nie to, obiekt ten 
mógłby być taką ruiną jaką jest 
obecnie byłe przedszkole przy 
ul.3-go Maja obok restauracji 
Kamena.  Proszę zapytać dy-
rektora tej instytucji, jak wie-
le dziś już dobrze funkcjonują-
cych nowogardzkich firm sta-
wiało tam swoje pierwsze kro-
ki. Jak wiele firm powstało, jak 

wiele osób bezrobotnych uzy-
skało tam swoje kwalifikacje 
zawodowe i dzięki temu pod-
jęło zatrudnienie. Pamiętam, 
gdy kierowałem urzędem pra-
cy, środków na uruchomienie 
działalności gospodarczej dla 
osób bezrobotnych było wie-
le. Wówczas można się było 
zastanawiać nad działalnością 
instytucji. Może pan tego nie 
wie, ale w ostatnim czasie rząd 
Donalda Tuska tak obciął fun-
dusze urzędom pracy, że dziś 
urząd pracy w Nowogardzie i 
w Goleniowie, w planie na rok 
2011 nie ma ani jednej złotów-
ki na udzielenie dotacji na uru-
chomienie nowych firm dla 
osób bezrobotnych. I za chwi-
lę będziemy dziękować RCP za 
to że istnieje i jest jedyną insty-
tucją na naszym terenie, która 
wsparcia dla przyszłych przed-
siębiorców może udzielić. My-
śląc o naszych mieszkańcach i 
pomocy im w założeniu dzia-
łalności gospodarczej, a także 
wspieraniu organizacji poza-
rządowych i innych podejmo-
wanych tam działań, nie potra-
fię sobie wyobrazić, jak moż-
na wnioskować o rozwiązanie 
umowy z RCP. Nie ja tą umo-
wę podpisywałem, ale mając 
na uwadze wkład tej instytu-
cji w rozwój gospodarczy i po-
budzanie aktywności naszych 
mieszkańców z satysfakcją 
będę współpracę kontynuował.

Gospodarka gminy, to trud-
ny temat. Proszę spytać o zda-
nie tych, co własną działalność 
prowadzą. Warto, aby radny 
Wiatr pochylił się nad tym za-
gadnieniem, od którego zale-
żeć będzie (czy tego chcemy, 
czy nie) przyszłość naszej gmi-
ny. Tu niestety nie wystarczy 
głośno krzyczeć, żeby mieć ra-
cję.

Z poważaniem 
i szacunkiem,

Robert Czapla
burmistrz Nowogardu

Informujemy, że powyższy tekst, 
zgodnie z życzeniem autora, publi-
kujemy w wersji oryginalnej, bez 
żadnych poprawek. 
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@    Ludzie listy piszą    @

Tu też mieszkają ludzie - tu też jest gmina Nowogard
Po przeczytaniu artykułu w 

piątkowym wydaniu Rzecz-
pospolitej pod tytułem ”Panie 
premierze, tu też jest Polska!” 
postanowiłam napisać list do 
Pana Burmistrza w formie li-
stu otwartego. Dbałość  pana 
Panie Burmistrzu o czystość 
w naszym mieście jest znana, 
codzienne sprzątanie miasta 
przez  panów z zakładu karne-
go również, ale oprócz  samego 
miasta w naszej gminie są rów-
nież wsie, które od lat zanie-
dbywane wręcz proszą o go-
spodarza, który o nie zadba.

Myślę, że zdaje Pan sobie 
sprawę, że przyznany nam bu-
dżet w postaci kwoty 8 tysięcy 
na cały rok nie jest  budżetem 
godnym zainteresowania ko-
gokolwiek, nawet najbardziej 
oszczędnej miejscowości. Tym 
musimy gospodarzyć przez 
cały rok. Co można za taką 
kwotę zrobić? Może mieszkań-
cy stolicy naszej gminy mają 
pomysł na ich wykorzystanie. 
Wcale bym się nie zdziwiła 
gdyby ktoś stwierdził, że lepiej 
je oddać miastu, które je zużyt-
kuje. Kolejne chodniki, elewa-
cje, ławeczki, przystanki. A tak 
nawiasem mówiąc przystanek 
umiejscowiony na ul. Wojska 
Polskiego prezentuje się strasz-
nie. Nawet zlokalizowane na 

wsiach przystanki są w lepszej 
kondycji.

 Od lat mieszkańcy wsi pła-
cą podatki tak jak mieszkań-
cy miasta, a co dla nich wła-
dze zrobiły. Pamiętam nawet 
takie czasy, kiedy sołtys zbie-
rał składki na szalet miejski… 
dla mieszkańców Nowogardu. 
W mieście piękne chodniki a 
na wsi co?

Przewodniczący Rady Miej-
skie na pewno pamięta jak 
przed laty obiecywał , że na 
wsi będzie gaz. Gaz jest ow-
szem we wsiach, ale pod rząda-
mi władz w Osinie. Może tam 
mają świadomość, że na wsi 
ludzie też mają potrzeby (wy-
dawać by się mogło podstawo-
we):gaz, kanalizacja, chodniki, 
swój miejscowy ośrodek kul-
tury, szkoła, przedszkole, bo-
isko. Mrzonki.

Mieszkańcy wsi Świercze-
wo do swojej dyspozycji mają 
dwa małe sklepiki, kościół 
(który też sami przy współ-
pracy sponsorów odbudowa-
li), plac zabaw dla dzieci oraz 
świetlicę wiejską. Tu postaram 
się dokładnie wyjaśnić zasa-
dy jej funkcjonowania. Otóż 
piękny z czerwonej cegły bu-
dowany budynek spełniają-
cy swego czasu funkcję szkoły, 
klubu a nawet przed odbudo-

wą kościoła miejsca gdzie od-
bywały się msze święte dzisiaj 
spełnia rolę świetlicy wiejskiej 
od lat niszczeje. Każdy z nas 
cieszy się, że chociaż ona daje 
nam możliwość spotykania 
się mieszkańców wsi. Wielu z 
nas zastanawia się co z nią da-
lej będzie, jeśli wieś ze swoje-
go budżetu- przypomnę kwota 
8000 zł ma się rozwijać i dbać 
o obiekty którymi zarządza. W 
tym roku wymienimy okna. 
Za rok zrobimy ogrzewanie, za 

dwa lata wymalujemy i zmie-
nimy podłogi, za trzy lata wy-
mienimy dachówkę, za… nie 
wiem czy doczekamy  czasów, 
kiedy nasza  świetlica będzie 
mogła spełniać swoją rolę.

Polska wieś, a szczególnie 
wsie po pegeerowskie, a do ta-
kich zaliczyć można Świercze-
wo bez wsparcia władz miasta 
nie spełni oczekiwań miesz-
kańców miasta, którzy bardzo 
chętnie spacerują, jeżdżą ro-
werami do nas. Bardzo chęt-

nie was witamy, ale powiem 
szczerze wolelibyśmy witać 
was w bardziej komfortowych 
warunkach. Dlaczego to my 
mamy się wstydzić, to przecież 
Gospodarze gminy zapomina-
ją o nas. Przypominają sobie o 
nas przed wyborami

Polska, Gmina jest też tutaj 
Panie Burmistrzu. My też do-
konujemy wyborów.

Mieszkańcy Świerczewa

Świetlica jak nowa
Podczas ferii zimowych wyremontowano świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 3. W ramach prac poprawiono stan techniczny ścian, sufitu, wykonano naprawę 

tynków i pomalowano ściany. Prace remontowe w całości zostały wykonane przez więźniów z Zakładu Karnego w Nowogardzie. W dniu 10 marca Burmistrz Nowo-
gardu w towarzystwie ppłk. Jerzego Dudzika – dyrektora  ZK Nowogard,  dokonał oficjalnego odbioru świetlicy.

Opr. MS

Przed remontem                                                                                                                    Po remoncie
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W dniach 2-3 kwietnia 2011 r. w Nowogardzie odbędą się VIII Nowogardzkie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu. Miejscem zmagań ta-
necznych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących. 

Nowogardzkie spotkania taneczne 
Turniej  wpisał się na stałe w 

kalendarz imprez tanecznych 
w naszym kraju. Co roku przy-
gotowywane są inne atrakcje. 
W tym roku podczas sobotniej 
gali będzie to muzyka na żywo. 
Oprócz tego, podczas spotka-
nia, będzie można podziwiać 

umiejętności tanecznych mi-
strzów z Danii Mariusa Mure-
san z Katriną Nissan. Wraz z tą 
parą przyjedzie do Nowogardu 
ich trener i sędzia Mistrz Świa-
ta Bo Loft Jensen, który będzie 
w komisji oceniającej zmaga-
nia taneczne. Dodatkowo pod-

czas turnieju zostanie podpisa-
na współpraca taneczna mię-
dzy Nowogardem a Silkelbor-
giem w którym na co dzień 
trenuje Bo Loft Jensen.   

W zeszłym roku w ogólno-
polskim turnieju tańca to-
warzyskiego i nowoczesnego 

wystartowało 1200 uczestni-
ków. Organizatorzy liczą że w 
tym roku impreza będzie się 
cieszyła również dużym zain-
teresowaniem. 

Organizatorami spotkań, 
obok Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, są Nowogardz-

ki Dom Kultury, Starostwo 
Goleniów, Nowogardzkie Sto-
warzyszenie Tańca Sportowe-
go Flesz Nowogard oraz Szko-
ła Tańca Flesz Agaty i Mikołaja 
Kubiaków.  

Opr. MS

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

zaProSzeNie
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” organizuje w 

dniu 23 lipca 2011 roku, spotkanie pokoleń pod nazwą „Powróć-
my jak za dawnych lat”. Na spotkanie zapraszamy, byłych i obec-
nych mieszkańców Dąbrowy, ich bliskich i znajomych. 

Zapewniamy, że będzie świetna impreza. Miło nam będzie Was 
Gościć!

Zarząd Stowarzyszenia.

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
ZAPRASZA

Na zbiorowy wyjazd do Teatru Współczesnego w Szczecinie
na spektakl pt. „CIĘTE HISTORIE”

W dniu 20.03.2011 (niedziela) godz. 19:00
Cena biletu:   -zbiorowy 25 zł + koszt przejazdu 16 zł  = 41 zł

zgłoszenia tylko osobiście przyjmujemy do dnia 10.03.2011 pokój numer 29.
z chwilą zamówienia miejsca, należy dokonać wpłaty  za przejazd i udział w spektaklu.

Informacja pod numerem 39-26-283 lub 39-25-779
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Przypominamy, że do koń-
ca kwietnia w Ratuszu będzie 

działał punkt przyjmowania ze-
znań podatkowych. 

Punkt jest otwarty: 
w poniedziałek, środę i piątek 

w godzinach 7.00-15.00. 
W punkcie oprócz możliwo-

ści złożenia zeznania podatkowe-
go każdy może pobrać niezbęd-
ne formularze oraz uzyskać nie-
zbędne informacje jak prawidło-
wo wypełnić PIT-y. 

Jedni buduj drudzy produkują



15-17.03.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Koleżance 

Elżbiecie 
Janiak 

szczere wyrazy współ-
czucia z powodu  

śmierci córki 
składają Dyrektorzy 

Szkół i Przedszkoli 

Gminy Nowogard

„…by ślady naszych 

stóp przeszły nas samych…”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej koleżanki 

Karoliny Janiak 
Wyrazy głębokiego współczucia 

dla Rodziny i Najbliższych. 
Koledzy i koleżanki z kl. IV c

„…i słów wszystkich za wiele

bo brakuje słowa…”

Elu, jesteśmy z Tobą...

Koleżanki i koledzy
z Zespołu Szkół

 Ogólnokształcących
w Nowogardzie

koNDoleNcje koNDoleNcjekoNDoleNcje

1% dla Patrycji
Zwracam się z ogromną 

prośbą aby w tym roku 
pomóc Patrycji Jadwiżyc 
darując jej swój 1 proc. 
podatku. Patrycja w listo-
padzie 2010 r. skończyła 
roczek i niestety jest chora 
na mukowiscydozę, która 
jest jedną z najczęściej 
występujących chorób 
uwarunkowanych gene-
tycznie. Przyczyną choro-
by jest wrodzony defekt 
powodujący zagęszczenie 
śluzu, co prowadzi do zal-
egania gęstej wydzieliny, 
głownie w obrębie 
układu oddechowego 
(płuca) i w przewodach 
trzustkowych. Choroba w głównej mierze dotyczy układu 
oddechowego i objawia się przede wszystkim nawracającymi 
i przewlekłymi zapaleniami płuc i oskrzeli, oraz zatok. Mu-
kowiscydoza w chwili obecnej jest chorobą nieuleczalną.

Dzięki pieniądzom z 1 proc. będzie można zapewnić Patry-
cji odpowiednie leczenie, które umożliwi jej normalne funkc-
jonowanie. Aby przekazać 1 proc. podatku wystarczy w zeznaniu 
podatkowym poda nazwę fundacji. MATIO FUNDACJA PO-
MOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ, 
oraz numer KRS 0000097900. Koniecznie w rubryce „infor-
macje uzupełniające należy wpisać: „Dla Patrycji Jadwiżyc”. 
Rubryka ta mieści się odpowiednio w pozycjach: poz. 133 w 
PIT-28, poz. 309 w PIT-36, poz. 109 w PIT-36L, poz. 128 w 
PIT-37, poz. 62 w PIT-38. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć Patrycje w 
leczeniu i złagodzić skutki choroby. Rodzice Patrycji.      

Dodatkowo dla osób, które chcą bezpośrednio wesprzeć 
Patrycję podajemy nr. konta do wpłacania darowizn: BPH 
S.A Oddz. Kraków 36106000760000320001329248

1% dla mateuszka!
Mateusz ma 11 lat i uczęszcza do IV klasy szkoły podstawowej. 

Na co dzień jest pełnym życia i radości chłopcem lubiącym się 
uczyć i poznawać nowych ludzi.

Życie Mateuszka to walka o każdy dzień. Urodził się z 
wadą genetyczną (chromosomową) SRS- zespół SIlver - Rus-
sel charakteryzującym się refluxem żołądkowo- przełykowym 
GERD, złą pracą jelit, problemami z wchłanianiem jak i 
wypróżnianiem się, problemem z sercem i z pęcherzem moc-
zowym. Cierpi na niedobór masy ciała, alergię oraz astmę. 
Dodatkowo Mateuszek cierpi na wiotkość wielostawową, złe 
napięcie mięśniowe, koślawość kolan i stóp, skoliozę oraz nie-
dorozwój mięśni. Niedawno także wykryto u niego przepuklinę 
przełyku, której leczenie nie przynosi rezultatu Mateuszek ma 
problemy z poruszaniem się przez co porusza się na wózku in-
walidzkim. 

Ulgę i w miarę normalne funkcjonowanie może zapewnić jedynie kosztowna rehabilitacja, dlate-
go też prosimy o pomoc. 

PRZEKAŻ 1 % SWOJEGO PODATKU
„bo i Ty możesz uczynić świat Mateuszka bardziej kolorowym.”

Tylko dodanie tej informacji, gwarantuje, że pieniądze trafią na leczenie i rehabilitację Ma-
teusza: 

Lang Mateusz (3384)
Aby wspomóc leczenie Mateuszka można wpłacać pieniądze na konto 
Fundacja Dzieciom “Zdążyć z pomocą” 
nr konta: *PKO BP XV/O Warszawa 
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
*tytułem: / darowizna na leczenie i rehabilitację /*Lang Mateusz* 
lub na konto rodziców: 
Anna Marcin Lang 
PKO BP SA I/O Szczecin 
21 1020 4795 0000 9602 0100 7947 
do wpłat i przelewów z zagranicy: 
numer rachunku: PL21 1020 4795 0000 9602 0100 7947 
Kod SWIFT: BPKOPLPW 
tytułem: / darowizna na leczenie i rehabilitację /*Lang Mateusz
więcej informacji: http://www.mateusz.szczecinianki.pl/

Ważne dla diabetyków
Od 1 marca 2011 nastąpiła zmiana terminów i godzin spotkań w Kole Nowogard. Spotkania 

wszystkich członków i sympatyków Koła Diabetyków odbywać będą się w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca od godziny 16.00. W pozostałe poniedziałki miesiąca w  godz. od 15.00 do 
17.00 pełnią dyżury Członkowie Zarządu Koła Nowogard.

W pilnych sprawach proszę dzwonić pod podane niżej tel.:
Prezes - Eugeniusz Tworek - tel.: 500 553 190, Wiceprezes - Maria Skowrońska - tel.: 660 238 483 

, Sekretarz - Elżbieta Lubczyńska -tel.: 606 457 102
Prezes PSD Koła Nowogard, Eugeniusz Tworek

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie, 

przypomina o rejestrowaniu osób,które w 2011 roku chcą ubiegać 
się o pomoc min. żywnościową z programu PEAD. Do chwili obecnej 
mimo apelu w Dzienniku Nowogardzkim zgłosiło się ok 50 osób .( Na 
1000 zarejestrowanych w 2010 r.)Rejestrujemy w każdy poniedziałek i 
piątek od 10 tej do 12 tej. Należy dostarczyć dowód osobisty a renciści 
i emeryci odcinek z miesiąca marca. Pracujący zaświadczenie o zarob-
kach i z biura pracy o zarejestrowaniu (osób niepracujących,a będących 
we wspólnym gospodarstwie domowym).

Jednocześnie jeszcze raz informujemy,że w trakcie wydawania żyw-
ności nie będzie my przyjmowali nowych osób do rejestracji.

 wiceprezes Zarządu PKPS
Jadwiga Cichecka
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8 edycja charytatywnej akcji w SP nr 4 

Dzieci – dzieciom  
Pod tym hasłem w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie odbyła się kolejna, bo już 8 edy-

cja akcji charytatywnej, której główną ideą jest pomoc finansowa i integracja dzieciom za-
mieszkującym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gryficach. W tym roku udało się ze-
brać prawie 900 zł. Akcja była połączona również z dodatkową zbiórką na rzecz Natalii Kielar 
– uczennicy szkoły. 

Przybyłe z Gryfic dzieci jak i ich opiekunowie nie kryli zadowolenia oraz  wdzięczności. Poczęstunek a także miła atmosfera zachęcała do nawią-
zania nowych kontaktów. 

Inicjatorka akcji w SP 4 Renata Lisowska

Finał akcji odbył się w ubiegły piątek. Z tej 
okazji uczniowie SP 4 przygotowali specjal-
ny program artystyczny połączony z recytacją 
wierszyków, piosenek a także pokazów tanecz-
nych. Wcześniej w szkole zorganizowano kier-
masz, z którego dochód przekazany zostanie na 
rzecz dzieci z Gryfic. 

Dokładnie 8 lat temu, gdy wraz ze swoimi kole-
żankami odbywałam praktyki zawodowe w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej w Gryficach, 
pomyślałam, że można tym dzieciom jakoś po-
móc – wspomina początki akcji Renata Lisow-
ska. Zaproponowałam w mojej szkole zbiórkę 
pieniążków, które są pozyskiwane ze sprzeda-
ży wytworzonych na zajęciach techniczno- pla-

stycznych przez nasze dzieci  prac i przedmiotów, 
a następnie bezpośrednio sprzedawane podczas 
kiermaszu szkolnego.

Zgromadzona w ten sposób kwota jest prze-
znaczana na konkretny cel, który podaje kie-
rownictwo placówki w Gryficach. Jak mówią 
organizatorzy akcji, potrzeby są bardzo duże. W 
tym roku podczas kiermaszu zebrano dokład-
nie 893,08 zł. 

Przy okazji akcji dla dzieci z domu w Gryfi-
cach, zbierano również fundusze na leczenie 
chorej Natalii Kielar – uczennicy SP nr 4. Uda-
ło się zebrać kwotę 200 zł. Pieniądze mają po-
móc w zakupie sprzętu ortopedycznego i reha-
bilitacji.   

Organizatorzy akcji dziękują za pomoc i 
wsparcie: Ewie Sawickej, Małgorzacie Drabik, 
Beacie Siedleckiej, Beacie Andrysiak, Indze 
Płosaj-Jurek, Helenie Zagórskiej

Jarosław Bzowy

Opiekunki z domu dziecka w Gryficach
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turniej piłki nożnej w osinie
W niedzielę 06 marca 2011 roku w Zespole Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Osinie odbył się turniej piłki nożnej.  Oficjalnego otwarcia turnieju do-

konał Wójt Gminy Osina p. Krzysztof Szwedo,  życząc udanych zmagań  zgodnych z duchem sportowej rywalizacji. Turniej zorganizował zespół ‚’PONTON’’ 
Osina, do udziału w przedsięwzięciu zostały zaproszone 4 drużyny tj. ‚’DREWPOL’’ Osina, ‚’KOLOROWI” Nowogard, „FUTBOL CLUB’’ Osina, „WŁADCY 
MUCH” Goleniów. Gospodarze wystawili 2  zespoły: „PONTON I „i „PONTON II”.W rywalizacji brało udział 6 drużyn, które zostały podzielone na 2 grupy. 
W pierwszej grupie były zespoły: „Ponton II” Osina, „Derwpol” Osina, „Kolorowi” Nowogard natomiast w drugiej: „Ponton I” Osina, Futbol Club” Osina i 
„Władcy Much” Goleniów.

W finale padły następujące wyniki:
• 5 miejsce „Kolorowi” Nowogard        5
                  „Władcy Much”Goleniów   3
 • 3 miejsce „Futbol Club”Osina           1
                  „Drewpol”Osina                 3
• 1 miejsce „Ponton I” Osina                2
                  „Ponton II” Osina                0

W klasyfikacji końcowej poszczegól-
ne miejsca zajęli: 

1. „Ponton I” Osina 
2. „Ponton II” Osina  
3. „Drewpol” Osina 
4. „Football Club” Osina 
5. „Kolorowi” Nowogard 
6. „Władcy Much” Goleniów                         
Z całego turnieju wyłoniono Króla 

Strzelców, którym został Wojciech Bo-

nifrowski -”Kolorowi” Nowogard nato-
miast Najlepszym Bramkarzem został 
Dariusz Rusiecki -”Ponton I” Osina.      

Serdeczne podziękowania dla Wójta 
Gminy Osiny Krzysztofa Szwedo, Ra-
fała Lisieckiego, p. Tatiany Olbert dy-
rektor Zespołu Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osinie za 
ufundowanie pucharów i nagród oraz 
udostępnienie szkoły jak i boiska na 

którym rozgrywany był turniej. Orga-
nizatorzy dziękują również innym oso-
bom, które przyczyniły się do organiza-
cji turnieju, zespołom za udział w tur-
nieju oraz kibicom, którzy gorąco do-
pingowali wszystkie drużyny.

„PONTON” Osina
Monika Kowalewicz

Hubert Rolka   
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Koniec emerytur?

Dyskusja wywołana rządowym po-
mysłem przesunięcia większości składki 
OFE do ZUSu, nie tylko podzieliła publi-
cystów , ale wywołała głęboki niepokój 
w społeczeństwie przyszłością zabezpie-
czenia emerytalnego. Propozycja ta spo-
tkała się z bardzo silną opozycją ekono-
mistów. Profesorowie Rybiński , Balce-
rowicz, Gomułka i wielu innych w spo-
sób zdecydowany przeciwstawia się nie 
tylko pomysłowi  okrojenia składki OFE, 
ale także zupełnej bezczynności rządu w 
sytuacji narastania zadłużenia państwa , 
zagrażającego nie tylko  przekroczeniem 
dopuszczalnych konstytucyjnie progów, 
ale zagrażającym wpadnięcie w  niezwy-
kle groźną pułapkę zadłużenia Ostrzeże-
nia Balcerowicza, czy Rybińskiego przed 
tą pułapką są ostrzeżeniem przed rze-
czywistym, a nie wydumanym  zagroże-
niem, jak to często sugerują przedstawi-
ciele rządu Rozdęty deficyt budżetowy 
ostatnich lat miał maskować rzeczywistą 
sytuację gospodarczą naszego państwa 
i pacyfikować możliwy wzrost niezado-
wolenia społecznego Rząd  maksymali-
zując zadłużenie państwa kupował sobie 
poparcie społeczne, nieświadomej rze-
czywistego stanu gospodarki, opinii pu-
blicznej. Właśnie kolejnym takim ma-
newrem kupowania sobie przychylności 
opinii publicznej miało być przesunięcie  
części składki OFE do ZUS i w ten spo-
sób zmniejszając aktualny poziom defi-
cytu, bez przeprowadzania koniecznych 
reform finansów publicznych. Rząd zda-
je sobie sprawę z powagi sytuacji finan-
sów publicznych  i wie, że będzie musiał 
podjąć drastyczne działania, aby spełnić 
wymagania Unii Europejskiej. Ale jedy-
nym problemem rządu dziś jest przesu-
nięcie tych decyzji na okres powybor-
czy, tak aby konieczne cięcia wydatków 
publicznych nie spowodowały radykal-
nego spadku poparcia dla partii rządzą-
cej. Stąd pomysł okrojenia OFE i prze-
rzucenia kosztów  własnej bezczynno-
ści  na okres powyborczy, a w przypad-
ku emerytur na następne dziesięciolecia 
Wydawało się, że ten manewr, podobnie 
jak i dotychczasowa nieodpowiedzialna 
polityka finansowa nie zostanie społecz-
nie zauważona. Jednak radykalny sprze-
ciw ekonomistów, rozczarowanych poli-
tyką finansową i gospodarczą rządu Tu-
ska spowodował, iż ich sprzeciw nie tyl-
ko został społecznie zauważony, ale tak-

że wywołał głęboki niepokój społecz-
ny.  Badanie opinii publicznej niedaw-
no przeprowadzone wskazuje nie tyl-
ko brak wiary w  godziwe emerytury w 
przyszłości, ale coraz więcej ludzi zada-
je sobie pytanie, czy w ogóle będą  mieli 
jakiekolwiek zabezpieczenie na starość. 
To właśnie ten niepokój , jest głównym 
źródłem spadku poparcia społecznego 
dla partii rządzącej, i  będzie prawdo-
podobnie zasadniczą przyczyną  niepo-
wodzenia politycznego tego manewruj 
jakim miało być utrzymanie wysokiego  
poparcia  społecznego przynajmniej do 
wyborów. 

Politycy rządowi przed wyborami nie 
chcą w ogóle mówić kosztach koniecz-
nych reform finansów publicznych Ten 
problem próbują przenieść na okres po-
wyborczy. Ale zamach na OFE powodu-
je, że „mleko się rozlało”. Nawet, jak rząd 
nie chce mówić o konkretach dostoso-
wania finansów publicznych do wymo-
gów traktatu z Mastrich, to opozycja 
ekonomistów wskazuje coraz silniej ko-
nieczność cięć wydatków publicznych, a 
opinia publiczna poruszona tą dyskusją 
zaczyna widzieć w rządzie, zagrożenie 
dla własnego bezpieczeństwa emerytal-
nego. Dyskusja koncentruje się z jednej 
strony  na wskazywaniu korzyści budże-
towych  wynikających  z redukcji wpły-
wów do OFE , z drugiej zaś na obronie 
stanu posiadania  tych instytucji, jako 
gwaranta bezpieczeństwa emerytalnego.  
Propozycje opozycji , jak pisowska pro-
pozycja możliwości swobodnego wybo-
ru ubezpieczyciela, czy eselowskie pro-
pozycje „dialogu” są działaniami pozor-
nymi, nie próbującymi nawet zmierzyć  
się z istotą  zagrożenia  bezpieczeństwa 
emerytalnego. Jedyne konkretne pro-
pozycję uzdrowienia  finansów publicz-
nych, przy zachowaniu nienaruszonych 
interesów OFE zgłasza prof. Balcero-
wicz. Wśród jego propozycji cięć wydat-
ków publicznych znajduje się min „beci-
kowe” i duża ulga podatkowa na dzieci 
Pomijając sensowność innych propozy-
cji trzeba powiedzieć, iż jego propozycje 
zmierzają do zupełnego zlikwidowania 
nielicznych i niewystarczających form 
wsparcia  rodzin ze względu na posiada-
nie dzieci. Te jego propozycje  świadczą 
o zupełnym niezrozumieniu istoty wy-
zwania przed którym stoi nasz naród, a 
mianowicie wyzwania jakim jest kryzys 
demograficzny, który już niedługo , je-
żeli nie podejmie się szybkich i radykal-
nych działań , może przekształcić się w 
katastrofę demograficzną. Bo istota za-
grożenia bezpieczeństwa emerytalne-
go nie leży, jak to przekonuje Balcero-
wicz w charakterze ubezpieczyciela, ale  
w dramatycznym starzeniu się polskiego 
społeczeństwa. To starzenie nie wynika 
przede wszystkim  z wydłużenia śred-
niej życia Polaków po upadku komuni-
zmu , a tym samym wydłużenia okresu 
wypłacania świadczeń emerytalnych, ale  

z radykalnego spadku urodzeń w ostat-
nich dwudziestu latach. Polska wkro-
czyła w okres spadku  populacji w wie-
ku produkcyjnym. I jest to tendencja 
stała. Oczywiście pierwszym skutkiem 
tego stany rzeczy będzie spadek bezro-
bocia, co z pewnością rząd propagan-
dowo  zdyskontuje. Spadek ludności w 
wieku produkcyjnym oznacza nie tylko 
zawężanie bazy podatkowej i spowolnie-
nie tempa wzrostu gospodarczego, ozna-
cza przede wszystkim spadek   wpły-
wów do systemu  emerytalnego. Coraz 
mniej  osób będzie pracować na syste-
matycznie wzrastającą armię emerytów, 
a w wiek emerytalny zaczyna wkraczać 
pokolenie wyżu demograficznego końca 
lat 40-tych i lat 50-tych.Do  roku 2030 
liczba ludności w wieku emerytalnym 
wzrośnie o blisko 50%, do 9,89mln osób, 
a do 2050 roku o dalsze dwa miliony.. 
Zaś liczba osób w wieku produkcyjnym 
do 2030 spadnie o prawie 5mil, a w ko-
lejnych dwu dekadach o kolejne prawie 
5mil.Zaś ogólna liczba Polaków w 2050 
spadnie do 31mil osób w przeważającej 
mierze osób starych i w wieku tzw nie-
mobilnym. Oznacza to, że po roku 2030  
załamie się zupełnie system emerytalny. 
Oczywiście będzie on ratowany trans-
ferami z budżetu, wydłużeniem wieku 
emerytalnego, czy likwidacją przywi-
lejów emerytalnych. Ale to wszystko są 
tylko półśrodki, zdolne tylko nieznacz-
nie przedłużyć agonię systemu emerytal-
nego. Tym bardziej, że presja na wypła-
calność systemu emerytalnego spowo-
duje radykalny wzrost obciążeń podat-
kowych i  ZUZowskich pokoleń w wieku 
produkcyjnym. Podwyżka VAT przepro-
wadzona przez rząd Tuska jest bowiem 
tylko niewinna zapowiedzią  wzrostu 
ciężarów podatkowych spowodowanych 
starzeniem się społeczeństwa. Ten fiska-
lizm państwa  przyśpieszy emigrację po-
koleń w wieku produkcyjnym niechcą-
cych  ponosić kosztów  utrzymania sys-
temu emerytalnego, i tym samym przy-
śpieszy  załamanie całego systemu. Sta-
rzenie się społeczeństwa, to także groź-
ba, najpierw spowolnienia wzrostu go-
spodarczego, a później jego całkowitego 
załamania. Ludność stara jest bowiem 
mniej mobilna, kurczy się rynek we-
wnętrzny i spada wartość wszelkich  po-
siadanych aktywów. 

Oba filary, zarówno Zusowski, jak i 
OFE są uzależnione od sytuacji demo-
graficznej. I spór , który system jest wy-
dajniejszy, w sytuacji katastrofy demo-
graficznej  jest  sporem nieco grotesko-
wym. Bowiem OFE bazując na aktywach 
przedsiębiorstw bankrutujących,  nie bę-
dzie w dłuższej perspektywie czasowej 
bardziej efektywnym systemem. Ten fi-
lar może być wartościowym  ubezpie-
czycielem w warunkach demograficz-
nego boomu, a przynajmniej stabilno-
ści demograficznej. Dziś nie ma takiej 
perspektywy . Ostatnie bowiem lata to 

urodzenia na poziomie 350-400 tyś. Ale 
przy utrzymaniu obecnego poziomu za-
stępowalności pokoleń następne pokole-
nie dzieci będzie liczyło ok. 200tyś. I jest 
to założenie optymistyczne, bowiem nie 
zakłada ono prawie pewnej fali emigra-
cji  roczników urodzonych w ostatnich 
latach. 

Katastrofie  demograficznej która jest 
zagrożeniem dla systemu emerytalnego 
można powstrzymać tylko poprzez bar-
dzo wyraźny wzrost urodzeń. Nie ma in-
nej drogi. Nie uratuje się emerytur po-
przez obronę OFE. Dziś, jak wskazują 
badania postaw rodzicielskich, głównym 
powodem ograniczania dzietności jest 
bariera ekonomiczna. Młode rodziny są 
w Polsce najuboższą grupą społeczną. 
Bez likwidacji tej bariery  ekonomicz-
nej nie ma szans na wzrost urodzeń, a 
tym samym na  uratowanie bezpieczeń-
stwa emerytalnego Polaków. Propozycje 
Balcerowicza likwidacji tych nielicznych 
form wsparcia rodzin ze względu na po-
siadanie dzieci są więc propozycjami sa-
mobójczymi. Bowiem ich realizacja , po-
dobnie jak wzrost VAT  – najbardziej an-
tyrodzinnego podatku, wraz ze wzro-
stem VAT na artykuły dziecięce ostat-
nio przeprowadzone przez rząd , oraz 
uchwalona  ustawa żłobkowa  są dzia-
łaniami, które tylko przyśpieszą, a nie 
opóźnią katastrofę systemu emerytalne-
go. Leszek Balcerowicz, gdy był wicepre-
mierem skutecznie blokował wydłuże-
nie dłuższych urlopów macierzyńskich i 
inne formy wsparcia dla rodzin posiada-
jących dzieci. I dziś jego dogmatyzm an-
tynatalistyczny, pomimo krytyki rządu, 
patronuje także  rządowej polityce. Nie 
odróżnia on bowiem zadłużenia inwe-
stycyjnego, a takim SA wydatki w kapitał 
ludzki, w tym politykę prorodzinną, od 
wydatków wegetacyjnych.

Dziś wiadomo, co trzeba zrobić ,aby 
zlikwidować ekonomiczną barierę blo-
kującą dzietność polskich rodzin. Za-
miast ustawy żłobkowej trzeba do roku 
wydłużyć urlopy macierzyńskie. Trzeba 
wprowadzić formę zwrotu podatku VAT 
dla rodzin wychowujących dzieci. Wy-
sokość emerytur powinna być uzależ-
niona od ilości dzieci. Nie jest bowiem 
sprawiedliwe, aby dorosłe dzieci z ro-
dzin wielodzietnych pracowały na eme-
rytury, tych którzy nie mieli dzieci, czy 
mają ich mało. Trzeba wreszcie wprowa-
dzić cały system materialnego wsparcia 
dla wychowania dzieci w postaci ulg ko-
munikacyjnych, bezpłatnych przedszko-
li, wsparcia materialnego w korzystaniu 
z instytucji sportowych, kulturalnych 
edukacyjnych. Im później zostaną wpro-
wadzone te rozwiązania tym będą kosz-
towniejsze. W przeciwnym razie nie tyl-
ko pokolenie obecnych 20- latków, ale 
nawet  obecnych  50- latków może dożyć 
końca wypłacania emerytur.
 Marian Piłka

Prawica RP
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PODZIĘKOWANIE BURMISTRZA 
NOWOGARDU – SZEFA OBRONY 
CYWILNEJ GMINY NOWOGARD

Jednym z punktów zakresu działania szefów obrony cywilnej woje-
wództw, powiatów i gmin wynikających z Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działa-
nia Szefów Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin (Dz.U. nr 96, poz. 850), jest tworzenie        i przygoto-
wanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

Od kilkunastu lat Panowie: Zdzisław Ajs, Leszek Bobrowski, Ryszard 
Piątek, Stanisław Wróbel, Bogdan Pilarz, Kazimierz Sambor, Władysław 
Więcławski, Marian Simiński, Stanisław Leśniczek, Zdzisław Cieśla, Ta-
deusz Andrzejczak, Tadeusz Jurczyk, Henryk Sońtka, Czesław Ebert, Jan 
Stelmaszak, Czesław Bielej, Teofil Sawicki – skutecznie działali właśnie 
w tej dziedzinie.

Panowie bardzo dobrze wpisali się w ten zwykły zapis prawny i w 
Gminie sprawnie zabezpieczali gotowość formacji obrony cywilnej 
do działania w każdych warunkach - na rzecz lokalnej społeczno-
ści, uczestniczyli w organizowanych specjalistycznych szkoleniach 
z zakresu funkcjonowania FOC, zawsze byli gotowi do niesienia 
wszechstronnej pomocy innym.

Dziś, wraz ze zdobytym doświadczeniem i kwalifikacjami, w związ-
ku z osiągnięciem  stosownego wieku, przechodzą Panowie w stan spo-
czynku, ale Wasze, zaangażowanie, postawa i współpraca - zostanie na 
długo w pamięci.

Za życzliwe wspieranie Obrony Cywilnej składam Panom serdeczne 
podziękowania i uszanowanie, życząc jednocześnie zdrowia i satysfak-
cji osobistej w innej działalności nie tylko społecznej.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Szef Obrony Cywilnej Gmin

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi:
Czy robiąc zakupy przez internet mamy takie same prawa jak w kupując towar w sklepie? Czym różnią się nasze prawa przy zakupie przez internet? Czy mamy 
wtedy więcej praw czy mniej?

Zakupy przez internet
   Do zakupów przez internet 

stosuje się te same przepisy jak 
przy zakupach z katalogu,tele-
fonu, radia, telewizji, automa-
tycznego urządzenia wywołu-
jącego, wizjofonu, poczty elek-
tronicznej i itp.

  Uprawnienia opisane w 
tym artykule dotyczą sprze-
daży, w której jedną stroną 
jest przedsiębiorca, a drugą 
konsument. Sprzedaż na od-
ległość, przez internet polega 
na tym, że obie strony nie są 
obecne przy transakcji jedno-

cześnie.  Sprzedaż musi odby-
wać się przy użyciu środka do 
porozumiewania się na odle-
głość, na przykład przez in-
ternet. Ponadto sprzedawca 
musi mieć tak zorganizowane 
przedsiębiorstwo, aby doko-
nywać sprzedaży na odległość. 
Konsument to osoba fizyczna, 
która nabywa rzecz ruchomą 
celu niezwiązanym z działal-
nością zawodową lub gospo-
darczą (towar konsumpcyjny).

Cechą charakterystyczną dla 
tego rodzaju zakupów jest brak 
bezpośredniego kontaktu z to-
warem i sprzedawcą. Nie mo-
żemy towaru zobaczyć na wła-
sne oczy, ani go dotknąć. Mo-
żemy jedynie obejrzeć zdjęcia i 
zapoznać się z jego opisem.

Z towaru zakupionego w ten 
sposób możemy zrezygnować 

w terminie 10 dni od dnia wy-
dania rzeczy poprzez odstąpie-
nie od umowy, które skutkuje  
powstaniem sytuacji, jakby ta 
umowa nigdy nie została za-
warta. Konsument i sprzedaw-
ca muszą zwrócić sobie to co 
w ramach tej umowy już wza-
jemnie świadczyli. Na temat 
odstąpienia od umowy możesz 
przeczytać z poradniku „Z pra-
wem bez prawnika. Niezbęd-
nik Obywatelski, który moż-
na zakupić na stronie Forum 
w cenie 30 zł.Jeśli zapłaciliśmy 

jakąś przedpłatę, należą nam 
się odsetki od dnia dokonania 
tej przedpłaty. Dniem dokona-
nia przedpłaty jest dzień fak-
tycznego otrzymania należno-
ści przez sprzedawcę. Jeśli na 
przykład dokonujemy wpłaty 
gotówkowej na poczcie, wtedy 
dniem dokonania przedpłaty 
jest dzień wpłynięcia tych pie-
niędzy na konto sprzedawcy.

   Aby odstąpić od umowy, 
należy złożyć sprzedawcy pi-
semne oświadczenie o tym 
odstąpieniu. Pamiętajmy o 10 
dniowym terminie. Do zacho-
wania tego terminu wystarczy 
wysłanie pisma w terminie 10 
dni. W tym terminie mamy 
prawo odstąpić od umowy bez 
podania przyczyny.

Natomiast w przypadku 
usług termin 10 dniowy jest li-

czony od dnia zawarcia umo-
wy.

Po zawarciu umowy na wy-
konanie usługi przez internet, 
nie można od niej odstąpić w 
terminie 10 dni, jeśli:

1) świadczenie usług rozpo-
czętego, za zgodą konsumenta, 
przed upływem 10 dniowego 
terminu,

2) umowa dotyczy nagrań 
audialnych i wizualnych oraz 
zapisanych na nośnikach pro-
gramów komputerowych po 
usunięciu przez konsumenta 
ich oryginalnego opakowania,

3) umowa dotyczy świad-
czeń, za które cena lub wyna-
grodzenie zależy wyłącznie od 
ruchu cen na rynku finanso-
wym,

4) umowa dotyczy świad-
czeń o właściwościach okre-
ślonych przez konsumenta w 
złożonym przez niego zamó-
wieniu lub ściśle z nim zwią-
zanych,

5) umowa dotyczy świad-
czeń, które z uwagi na ich cha-
rakter nie mogą zostać zwró-
cone lub których przedmiot 
ulega szybkiemu zepsuciu,

6) umowa dotyczy dostar-
czania prasy,

7) umowa dotyczy usług w 
zakresie gier losowych i zakła-
dów wzajemnych.

UWAGA: Sprzedawca jest 
zobowiązany najpóźniej do 
chwili złożenia konsumento-
wi propozycji zawarcia umowy 
poinformować go o prawie do 
odstąpienia od umowy (naj-
częściej takie zapisy znajdują 
się w regulaminie, który kon-
sumenci muszą zaakceptować, 
aby móc złożyć u sprzedawcy 
zamówienie).   

Ponadto sprzedawca ma 
obowiązek poinformować 
konsumenta o:

1) imieniu i nazwisku (na-
zwie), adresie zamieszka-
nia (siedziby) przedsiębiorcy 
oraz organie, który zarejestro-
wał działalność gospodarczą 
przedsiębiorcy, a także nume-
rze, pod którym przedsiębior-
ca został zarejestrowany,

2) istotnych właściwościach 
świadczenia i jego przedmiotu,

3) cenie lub wynagrodzeniu 

obejmujących wszystkie ich 
składniki, a w szczególności 
cła i podatki,

4) zasadach zapłaty ceny lub 
wynagrodzenia,

5) kosztach oraz terminie i 
sposobie dostawy,

6) kosztach wynikających z 
korzystania ze środków poro-
zumiewania się na odległość, 
jeżeli są one skalkulowane ina-
czej niż wedle normalnej tary-
fy,

7) terminie, w jakim ofer-
ta lub informacja o cenie albo 
wynagrodzeniu mają charak-
ter wiążący,

8) minimalnym okresie, na 
jaki ma być zawarta umowa o 
świadczenia ciągłe lub okreso-
we,

9) miejscu i sposobie składa-
nia reklamacji,

10) prawie wypowiedzenia 
umowy oświadczenie ciągłe 

lub okresowe zawartej na czas 
nieoznaczony.

   Jeśli sprzedawca nie poin-
formuje konsumenta o powyż-
szych, a  konsument zawrze z 
nim umowę, termin na odstą-
pienie od umowy wynosi trzy 
miesiące i liczy się od dnia wy-
dania rzeczy, a jeśli umowa do-
tyczyła świadczenia usługi - od 
dnia jej zawarcia.

Powyższe regulacje dotyczą 
także wszelkiego rodzaju usług 
zamawianych przez telefon, 
np. ubezpieczenia OC i AC, a 
także abonamentów telewizyj-
nych i telefonicznych. Zazwy-
czaj umowa o abonament zo-
staje dostarczona przez kurie-
ra i podpisana od razu przy 
odbiorze. W takich sytuacjach 
mamy prawo odstąpić od 
umowy w terminie 10 dni od 
daty podpisania umowy.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling ka-
witacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wyp-
alanie, laser, lampy, materac zdrowotny, 
świecowanie uszu, masaże, akupresura, 
solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

telefon – 889 639 089

zaProSzeNie
i Wojewódzka konferencja Naukowa 
„zagrożenia XXi wieku dzieci i młodzieży szkolnej”

23 marca 2011r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogar-
dzie na ulicy Poniatowskiego 21 odbędzie się I Wojewódzka Konferencja Naukowa „Zagrożenia XXI 
wieku dzieci i młodzieży szkolnej”

Organizatorami konferencji są:
1. Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
2. Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
3. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.
Konferencja adresowana jest do władz samorządowych, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, nauczy-

cieli, pielęgniarek środowisk nauczania i wychowania, lekarzy POZ, policji, rodziców.
Patronat naukowy nad konferencją objęli dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Starczewski Dziekan Wy-

działu Nauk o Zdrowiu oraz dr hab. n. med. prof. nadzw  Beata Karakiewicz Przewodnicząca Polskiego To-
warzystwa Zdrowia Publicznego.

Harmonogram:
• 10:00-10:10 - otwarcie Konferencji, 
• 10:10-10:35 -  dr hab. n. med. prof. nadzw. Beata Karakiewicz - „Profilaktyka uzależnień dzieci i mło-

dzieży”,
• 10:35-11:15 - Krzysztof  Faliński  - Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Zachodniopomorskiego. Ekspert wojewódzki ds. Informacji o narkotykach i 
narkomanii,

• 11:15-11:40 - dr n. hum. Bożena Mroczek   „Zachowania seksualne młodzieży” w świetle badań prof. 
Izdebskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prostytucję nieletnich,   

• 11:40-12:10 - przerwa kawowa,      
• 12:10-12:35 - prawnik Mariusz Kowalczyk „Odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców, służby 

zdrowia w aspekcie uzależnień”,
• 12:35-13:00 - pedagog szkolny mgr Regina Ewa Krzak „Szkoła wobec zagrożeń XXI wieku”,
• 13:00-13:25 - młodszy aspirant Sebastian Źróbek „Rozmiar zjawiska demoralizacji wśród młodzieży 

na terenie gminy Nowogard”, 
• 13:25-13:50 - występy artystyczne młodzieży szkolnej, 
• 13:50 - zakończenie konferencji.
Prosimy o potwierdzenie przybycia
Tel. 91 39 21 162, 505 393 636,  608 365 354,  600 297 622

Lidia Bogus

Rady dla maturzystów
KODEKS  DOBREGO MÓWCY

1. Każde wystąpienie przygotuj wcześniej, wypunktowując jego główne tezy.
2. Nadawaj swoim mowom krótkie, przyciągające słuchaczy tytuły.
3. Rozwijaj temat zgodnie z przyjętym schematem kompozycyjnym.
4. Mów wyłącznie na temat.
5. Nie wypowiadaj żadnej tezy, której nie potrafisz uzasadnić dobrze dobranymi argumentami.
6. Nie stosuj argumentacji nielojalnej (sofistycznej).
7. Mów w sposób jasny, precyzyjny i uporządkowany.
8. Nie zanudzaj słuchaczy nadmiarem szczegółów.
9. Mów poprawnie, bez błędów językowych, które mogą zepsuć najlepiej przygotowaną treściowo mowę.
10. Mów zrozumiale, czyli stosuj przede wszystkim słownictwo powszechnie znane, należące do zasobu 

języka ogólnego. Unikaj nadmiaru wyrazów rzadkich, przestarzałych, wyszukanych, w tym mało zna-
nych zapożyczeń, wyrazów regionalnych i gwarowych, które mogą być niezrozumiałe dla odbiorcy.

11. Pamiętaj, do kogo i o czym mówisz, tj. dbaj o to, by stosować słownictwo i środki językowe w zależno-
ści od tego, kto jest Twoim słuchaczem i jaki jest poruszany temat.

12. Pamiętaj o starannej wymowie, modulacji głosu, mimice i gestykulacji. Właściwy ton i trafny gest w 
sposób istotny decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu mówcy.

13. Przez cały czas utrzymuj kontakt wzrokowy ze słuchaczami .
14. Jeśli ilustrujesz swoje wystąpienie środkami audiowizualnymi (slajdy, video, komputer), pamiętaj o 

komentowaniu tego, co pokazujesz.
15. Kontroluj czas, na wygłoszenie prezentacji masz tylko 15 minut!

XXX
Dlaczego ktoś próbował nas rozdzielić?
Dla ciebie, kochany, oszukam nawet przeznaczenie
Jeszcze nie wiem
Jak długo mam przepraszać ciebie
Jak długo oszukiwałam, że kocham
Jak bardzo raniłam tego też nie wiem
Chcę tylko, abyś wybaczył mi
Przecież ty też świętym nie byłeś
I raniłeś uczucia me
Ile popłynęło łez
Tego też nie wiem

Karolina Salamon

kącik kulinarny

Aksamitna zupa  
z majerankiem

                                                                                                                            
Składniki (4porcje):
- 2 łyżki masła,
- 1 łyżka mąki,
-2-3 kostki serka topionego (naturalnego lub smakowego),
-1l bulionu warzywnego (może być z kostki),
- przyprawy: sól, pieprz, majeranek.
Masło roztopić w rondlu na małym ogniu. Dodać mąkę i stale mie-

szając, zrobić białą zasmażkę. Do rondla z zasmażką przełożyć serki, 
stopić, cały czas mieszając (tak, aby ser całkowicie się rozpuścił na gład-
ką masę). Całość zalać gorącym bulionem, doprowadzić do wrzenia, 
mieszając. Zupę gotować kilka minut, doprawić solą, pieprzem i maje-
rankiem. Można podać z groszkiem ptysiowym. Zupa serowa doskona-
le smakuje z grzankami z pokrojonej w kostkę pszennej bułki, podsma-
żonej na patelni na maśle. 

SMACZNEGO!                                                                                                                     

opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika 
Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, 
Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.
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- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

kurki nioski 
odchowane powyżej 7-miu  
tygodniu, pełen program 

szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

SPrzeDam 
mieSzkaNie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

restauracja „BarNim”
72-200 Nowogard, 3 maja 30, tel. Fax 913921654, 663 97 93 97.

Polecamy: śniadania, obiady, kolacje
Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu, nie stosujemy gotowych dań mrożonych. 

orgaNizujemy: Wesela, komunie Bankiety imieninowe, urodzinowe i 
inne; Przyjęcia okolicznościowe, stypy.

Oferujemy obiad na telefon: Dowóz na terenie miasta GRATIS!!! (pow. 15,00 zł, opa-
kowanie 1,00 zł) zamówienia pod numerem 663 97 93 97  (od godz. 13.00 do 18.00)

Flaki 400g 6,00 zł
ozór wołowy w sosie musztardowym, 
                        Ziemniaki, ogórek kiszony lub chrzanowym 100/100g.  12,00 zł
Schab po królewsku 120g. Ziemniaki, surówka z kapusty białej  15,50 zł
kotlet schabowy 100g. Ziemniaki, kapusta zasmażana  14,00 zł
kotlet z kurczaka 100g. Ziemniaki, zestaw surówek  14,50 zł
kotlet z kurczaka 100g. z jajkiem sadzonym Ziemniaki, zest. surówek  16,50 zł
kotlet mielony 100g. Ziemniaki, sałatka z buraczków  10,50 zł
Pieczeń wieprzowa z sosem 100/100 Ziemniaki, sur. z kapusty białej  14,50 zł
kotlet de volille 120g. Ziemniaki, zestaw surówek  16,50 zł
Wątróbka wieprzowa saute 100g. Ziemniaki, sałatka z buraczków  10,50 zł
Wątróbka drobiowa 100g. Ziemniaki, sałatka z buraczków  10,50 zł
Pierogi ruskie min. 250g.  6,00 zł
Pierogi z kapustą, mięsem i grzybami min. 250g.   7,00 zł
kopytka z tłuszczem 250g.  4,00 zł

Polecamy również inne dania obiadowe, prosimy dowiadywać się podczas rozmowy tele-
fonicznej, przy dostawie zamówienia dostarczamy pełny jadłospis.

Zatrudnię 
kelnerkę/barmankę 

do pracy 
w Restauracji „Kame-

na” 509 528 688

reklama

Już kilka lat temu, gdy zaczę-
ły się pojawiać telewizory z pła-
skimi ekranami LCD mówiono 
o wielkim kroku do przodu. Te-
lewizory tradycyjne z ekranami 
kineskopowymi CRT, które nie 
dość, że zajmowały dużo miej-
sca, to często ważyły dużo wię-
cej niż „teraźniejsze” odbior-
niki TV. Od czasu pojawienia 
się tej technologii, przeżyliśmy 
ogromny rozkwit nowych tech-
nologii, pakowanych w coraz 
to szczuplejsze telewizory. O to 
krótka historia tych technologii 
i co one w nas zmieniły.

Na początku było crt
CRT brzmi tajemniczo, a to 

nic innego jak tradycyjnie wy-
świetlany obraz za pomocą na 
pewno dobrze nam znanego ki-
neskopu. Telewizory te charak-
teryzowały się głównie dużą i 
szeroką obudową, a także spo-
rą wagą. Na pewno zaletą tego 
typu telewizorów był niski po-
bór energii elektrycznej. Jed-

nak, niestety, z powodu wyso-
kiej szkodliwości dla zdrowia, 
producenci odradzali zbyt dłu-
gie przesiadywanie przed te-
lewizorami, zwłaszcza małym 
dzieciom. Tego typu telewizo-
ry funkcjonowały od początku 
istnienia telewizji. Do tej pory 
można jeszcze spotkać stare, 
dobre telewizory, z których się 
jeszcze korzystają niektórzy, 
szczególnie starsi ludzie. 

Płaska epoka
Gdy u nas trwała epoka CRT, 

na Zachodzie powoli pokazy-
wano pierwsze modele z pła-
skimi ekranami, ale jeszcze nie 
przypominały tych, które te-

raz możemy kupować w skle-
pach i, które pewnie już w wie-
lu domach stoją. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go roku, a dokładnie w 1997 
roku, firma Philips przedsta-
wiła pierwszy telewizor pla-
zmowy, którego podstawą tech-
nologii była jonizacja gazu. W 
tego typu telewizorach wyko-
rzystywane są właściwości ga-
zów szlachetnych, które pod 
wpływem wysokiego napięcia 
są pobudzane i przechodzą w 
stan tak zwanej plazmy. Wtedy 
to właśnie świat usłyszał o no-
wych technologiach wchodzą-
cych na rynek europejski i nie 
tylko. Jak się okazało, z czasem 
płaskie telewizory zaczęły pro-
dukować inne firmy oraz wpro-
wadzać nowsze technologie i 
jakości w odtwarzanej telewi-
zji. Klika lat później powsta-
ła technologia LCD charakte-
ryzująca się płaskim ekranem 
oraz niskim poborem energii 

w porównaniu do telewizorów 
plazmowych, których przekąt-
na wynosiła niemniej niż czter-
dzieści cali. Tchnologia LCD 
na zawsze zrewolucjonizowała 
rynek telewizorów. A wszystko 
dlatego, że przy produkcji tego 
typu odbiorników nic już nie 
ogranicza. Dzięki tej techno-
logii świat poszedł w szybkim 
tempie do przodu. Co chwi-
lę powstaje coś nowego czy to 
małego, czy dużego. 

technika z XXi wieku
Gdy powstawały pierw-

sze telewizory plazmowe czy 
też nawet LCD, nikt nie spo-
dziewał się, że te technologie 
rozwiną się tak błyskawicz-
nie. Teraz wchodząc do skle-
pu mamy duży wybór dosłow-
nie wszystkiego. A to zasługa 
przede wszystkim miniatury-
zacji sprzętu. Chcąc wybrać dla 
siebie telewizor, często mamy 
nie lada problem z wyborem 
odpowiedniego sprzętu. Mamy 
wybór od tradycyjnych mode-
li LCD czy też plazmowych, po 
najwyżej zaawansowane tech-
nologicznie telewizory LED 
czy też 3D, które, jak się wyda-
je, mogą być droższe niż star-
sze modele. W chwili obec-
nej największa popularnością 
cieszą się telewizory oparte na 

technologii OLED, które posia-
dają pełna gamę barw i jasno-
ści oraz nie potrzebują specjal-
nego podświetlenia, jak w tra-
dycyjnych telewizorach LCD. 
Dzięki temu takie odbiorniki 
TV są tak bardzo płaskie. Cza-
sem naprawdę aż strach jest je 
podnieść, a co dopiero przewo-
zić. Jeżeli chodzi o telewizory z 
funkcją 3D, jest to technologia, 
która dopiero się rodzi. Więc 
jeszcze minie troszkę czasu, za-
nim będziemy mogli cieszyć się 
obrazem czystym, w najwyższej 
rozdzielczości oraz najlepszej 
jakości. Lecz technologia roz-
wija się tak szybko, że być może 
już za parę miesięcy, kupując 
najnowocześniejszy telewizor, 
będziemy mogli się poczuć tak, 
jakby wszystkie gwiazdy grały 
w naszych pokojach…

Bartosz Zalewski

 Nowinki technologiczne

z grubej do chudej epoki
Wszystkiego full mamy w tych nowych telewizorach, wchodząc do sklepu zazwyczaj pytamy 

się o telewizory z tym „full hd” a tak naprawdę wielu z nas nie wie o co chodzi z tą technologią…
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regularNa liNia mi kro Bu So Wa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjazDy z NoWogarDu:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjazDy ze SzczeciNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzeWóz oSóB - ro maN BiŃczyk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

oD PoNieDziaŁku Do Piątku:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
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Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogarD - goleNióW - SzczeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczeciN - goleNióW - NoWogarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

OGŁOSZENIAdrObNE
 NierucHomoŚci

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapi-
talnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; i piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam sklep murowany na targowi-
sku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę lokal handlo-
wo-usługowy 125 m przy ulicy 5-go 
marca 13 (centrum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie – 608 302 040 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 
m2, cena 85 000. Tel: 695 644 097 

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spokojna 
okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w karsku, pow. 3800 m2, cena 30 
zł/m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlo-
wy na targowisku w Nowogardzie, prąd, 
woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam ziemię rolną 5.74 ha pod inwe-
stycję lub działki budowlane 500 m pod 
Goleniowem. 606 381 350

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe 
Tel. 697 119 963 w godz. od 19-20

• Wynajmę kawalerkę od 1 marca cena 650 
zł + opłaty (prąd, gaz ) 601 162 545

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 
m2 przy ul. 15. Lutego (altanka + namiot), 
kont. Tel. 697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
centrum Nowogardu. 607 279 557

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zamkowej 
Tel. 508 948 888

• Sprzedam dom 150 m2 przy ul. Jesiono-
wej 3, Nowogard; 604 284 597

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie własno-
ściowe o pow. 50 m2, parter, ul. Zamkowa. 
Cena 125 000, Tel 513 153 646

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy 
ul. Bankowej, 519 614 973

• Wynajmę pomieszczenie produkcyjno- 
magazynowe  o pow. 100 m2 wraz z wiatą 
80 m2, przy ul. Młynarskiej 7 w Nowogar-
dzie. Cena 1200 zł netto Tel. 509 379 883

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowo-
gardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 
(okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 45 
m2 w Nowogardzie po remoncie tel. 
888 743 400

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub za-
mienię na 2 Bema; 691 507 141

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal na gabi-
net lekarski i inne lokale użytkowe No-
wogard ul. Wojska Polskiego 3, tel. 091 
39-20-891, 662-857-120

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum 
Nowogardu na IV piętrze. Cena 85 tys. Tel. 
607 487 710.

• Sprzedam 2 działki budowlane w No-
wogardzie przy ul. Jana Pawła II (obok  
siebie) pod garaże aut dostawczych, z 
aktualnym wypisem z planów zagospo-
darowania Cena 9800 zł za działkę, tel. 605 
522 340

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 77 m2 
w Nowogardzie. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ul. 
Warszawska 14, 91 35 03 005; 693 091 184

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 m2, 
plan zagospodarowania terenu, przemysł, 
usługi inwestycyjne. Ogrodzona, droga 
alfaltowa, centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania 15zł/m2 660 424 989 

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, 
podwyższony standard; 604 441 609

• Sprzedam działki budowlane od 12-16 ar 
Kościuszki. 602 267 382.

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; po-
mieszczenie 150 m2 ogrzewane; pomiesz-
czenie biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam/wynajmę garaż na ulicy War-
szawskiej, 784 499 535; 609 004 967 

• Sprzedam kawalerkę na Bema. 
665 123 375

• Sprzedam dom 120 m2 606 470 757

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
ulicy Bankowej; 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę garaż 508 993 318

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wynaj-
mu mieszkania obok. 693 850 197

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
przy ul. Zamkowej. Tel. 665 001 251

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 lutego. tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Kupię małe mieszkanie w Nowogardzie 
domek (może być do remontu) Wojska 
Polskiego i okolice. 784 074 626 

• Sprzedam dom, budynki gospodarcze, 
działkę 0,30 ha. Rogowo 3 gm. Radowo 
Małe. 661 751 286

• Sprzedam działkę w Tuczy nad jezio-
rem Woświn pow. 5 ar. Ładna okolica. 
607 824 546

• Lokal usługowy do wynajęcia przy ul. Woj-
ska Polskiego 78 naprzeciwko szkoły nr 1. 
511 926 600

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia 
przy Ks. J. Poniatowskiego w nowo wybu-
dowanym bloku. Tel. 511 926 600

• tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam garaż na ulicy Jana Pawła II, 
609 388 410

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową 30 m2 
parter na wsi 50 tys. 723 907 081 po 18.00.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, iii piętro po remoncie. cena 165 
tys. kontakt. 785 710 808
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• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-

we z balkonem własnościowe 79,71 m2 
lub zamienię na dwa pokoje z dopłatą. 
609 170 510

• Do wynajęcia lokal o pow. 75 m2. Parking. 
Tel. 602 677 563

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie dwupo-
kojowe lub małe trzypokojowe w rozsąd-
nej cenie. 794 604 919

• Kupię dom w ok. Nowogardu, w rozli-
czeniu może być mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie. Centrum, parter. 
607 739 938

• Odstąpię sklep odzieżowy z powodu wy-
jazdu wraz z towarem i wyposażeniem. 
781 932 915

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
ul. zamkowej. tel. 600 626 244.

• Sprzedam mieszkanie 75 m2, nowe I piętro 
+ poddasze bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyż-
szony standard 4 pokoje, III piętro. Niski 
czynsz. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam pawilon na targowisku, 
509 389 669

• Sprzedam mieszkanie na ul. Bankowej. 
501 056 149

• Kredyty, pożyczki hipoteczne. Oferta 
20 Banków. Bezpłatne analiza zdolno-
ści finansowej. Dojeżdżamy do klienta. 
Sprawdź ofertę, porównaj z konkurencją. 
Tel: 513 164 203.

•	 PILNE!	 Poszukuję	 kawalerki	 do	 wynajęcia.	
Tel	-	798	843	306	lub	505	482	540.

motoryzacja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway II, stan bdb, cena 850 zł, Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
12/2001, przeb. 132500 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 110 KM, 2 właści-
ciel,  serwisowany w ASO Nissan Polmotor 
Szczecin (faktury). Klimatyzacja, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. 
Ster przy kierownicy, welurowa tapicerka,  
nowe opony zimowe Goodyear UG 7+, 
zadbany. Cena 21500 zł (do uzgodnienia). 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 1.9 CDTI 
(150 KM) diesel, rok prod 08/2006, srebrny 
met., przeb. 140900 KM.  duży przegląd 
w ASO Opel przy 140.000: nowe: rozrząd, 
klocki hamulcowe, olej, filtr oleju, filtr pa-
liwa, filtr powietrza, mikrofiltr, płyn hamul-
cowy, opony zimowe. Kompletna książka 
serwisowa. Cena 42500 zł do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 
benzyna 1997 r. stan b. dobry, dobrze wy-
posażony, cena 6 000; 694 971 444

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 
r. tanio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, 
przeb. 20000 km po dużym przeglądzie w 
ASO, bogate wyposażenie, czarny metalik, 
cena do uzgodnienia, tel. 695 888 970

• Sprzedam opony Continental letnie, 
R-15 195|50; 696 116 744

• Sprzedam skuter dwuosobowy. 
788 566 432

• Sprzedam AUDI B3 rok prod. 1990 1.8 ben-

zyna, auto alarm, centralny zamek 1 900 zł 
tel. 602 348 926

• Sprzedam alufelgi do VW Golfa III. 
512 669 630

• Sprzedam  Romet k125 rok. 2009. 
508 517 017

• Sprzedam komplet opon z alufelgami 
185/65/14. 663 118 275

• Sprzedam Opel Astra 1,4 rocznik 98 benzy-
na + gaz, tanio. 790 433 335

• Sprzedam Nissan Almera 2000. 1,5- 16V 
benzyna trzydrzwiowy, przebieg 160 tys. 
stan bdb, ABS, wspomaganie, podusz-
ki, centralny zamek, klimatyzacja. Cena 
10 600 zł 666 094 990

• WV Polo 1,4 benzyna MPI 2001. Przebieg 
100 tys jeden właściciel książka do wglądu 
serwisowany w AUDI, ABS wspomaga-
nie. Centralny zamek, klimatyzacja. Cena 
10 600 zł 666 094 990

• Sprzedam lub oddam w atrakcyjny leasing 
Opel Astra 1,4 rok prod. 2008 przebieg 40 
tys, przegląd i ubezpieczenie ważne do 
sierpnia 2011 r. 513 164 203

• Kredyty, leasing samochodowy. Tel: 513 
164 203

rolNictWo

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• Sprzedam do C-360 zwolnicę, tylny most i 
tura, Tel. 507 465 448 

• Kupię cielaki do 100 kg; 601  860  644; 
603 284 503

• Sprzedam gorczycę i siano w kostkach 502 
853 573

• sprzedam siewnik zbożowy trzymetrowy. 
602 267 382

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Rzepak jary- kupię. 502 649 147

• Kurki nioski odchowane powyżej siedmiu 
tygodni. 91 39 106 66

• Kupię używane silosy do paszy. 
502 562 378 lub 91 39 103 15

• Sprzedam URSUS C 40-11 do remontu 
cena 3 tys. zł 507 645 448

• kredyty dla rolników. tel: 513 164 203

uSŁugi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. tel. 604 373 143.

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

• zespół muzyczno – taneczny kaj – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
ceny konkurencyjne. tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• uSŁugi iNFormatyczNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
Faktury Vat. tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791  111  749. 
Tanio, szybko.

• usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 
120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, re gipsy i podłogi, 
Tel. 600 626 268

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szko-
lenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa 
firm. 607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 
692 562 306

• Wykonam prace remontowo-budowla-
ne + więźby dachowe. 692 372 117

• Wykończenia wnętrz, płytki, panele re gip-
sy, malowanie szpachlowanie, stolarka itp. 
792 289 761; 661 545 391

• Kredyty dla firm; 601 627 044; 607 092 509

• Wykonam usługi ogólnobudowlane; 
662 678 895

• Ciasta domowe na każdą okazję; 
695 550 327

• gabinet masażu; medyk ul. Wojska Pol-
skiego 7a, Nowogard czynny w godz. 
16.00-18.00.  tel. 669  883  885; 91 39 
22 921. masaż klasyczny, relaksacyjny.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i ta-
nio z domu i pod dom. 603 038 944

• Chwilówki natychmiast! Nawet dla osób z 
zajęciem komorniczym! Tel. 512 196 106.

• usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Malowanie, tapetowanie. 792 954 097

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• Nieodpłatnie odbiorę niepotrzebny zale-
gający sprzęt złom: stare kuchenki, pralki, 
rowery, akumulatory, itp. Tel. 661 979 755

• Wykonam prace remontowe. Tel. 
783 753 618

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi minikoparką, wykopy pod funda-
menty, kable, wodę i gaz itp. 790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przyczepa i 
laweta. 790 243 575

• ekipa ogólnobudowlana wykona usługi 
szybko, solidnie, kompleksowo. kon-
takt 667 431 266; 514 247 101

• kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, 
pożyczki bez Bik. Specjalna oferta dla 
Firm. tel; 513 164 203

Praca

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy 
domowej. 695 266 928

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy doświadczenie roczny staż + 
2letnie praktyki,  505 065 748.

• Zatrudnię dziewczynę do pomocy w kuch-
ni. 600 811 404

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu 
spożywczego. 602 474 266

• Zatrudnię kucharkę do restauracji. 
602 274 266

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 785 630 287

• zatrudnię do pracy z uprawnieniami na 
windy budowlane. 504 595 424

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

• Zaopiekuję się dzieckiem w wieku od 2 lat. 
697 171 038

 iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Piece gazowe co do mieszkania, dom-
ku, z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrze-
wanie co cena 1000 zł serwis na miej-
scu (montaż), dwufunkcyjny 1200 zł. 
691 686 772

• juNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant 

z Niemiec i gwarancje. cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, 
wiszący małe gabaryty do łazienki, 
kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia z 
piecem węglowym, typ 120-150 l. cena 
600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szoru-
jącą do podłóg z pełnym wyposażeniem. 
Sprzęt na gwarancji. Atrakcyjna cena. 
508 309 107.

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 
697 610 223.

• Sprzedam  2 letnie nagłośnienie: mikser 
VMX 200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRO-
NIC P1500, CD J500T MC CRYPT – 2szt., ko-
lumny HQ POWER 500 VDSG12, mikrofon 
bezprzewodowy AZUSA 101, scaners HQ 
POWER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 
1750 zł do uzgodnienia. Stan bdb. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 
50x150x600 80 szt; 50x130x600- 50 szt; 
50x100x600- 12 szt. Cena do uzgodnienia 
Tel. 607 926 085

• Sprzedam urządzenie wytwarzający tlen 
medyczny- 91 39 180 12

• Sprzedam śrutownik oraz silnik o mocy 7,5 
KW- 91 39 180 12

• Sprzedam używany odkurzacz do pracy na 
sucho i mokro z funkcją prania wykładzin 
marki NUMATIC. Z pełnym wyposażeniem. 
Atrakcyjna cena; 508 309 107

• Sprzedam pianino- 604 178 371

• Sprzedawca olchowo. 791 423 559 

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam 2 sofy stylowe dwójki + stylowy 
ławo-stół + 2 pufy w komplecie cena 1600 
zł, stan bardzo dobry telefon 697999578 .

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. 
Cena 500 zł. 502 792 416

• Sprzedam przyczepę 10 tonową. 
603 839 782

• Sprzedam yorki 2 suczki cena 650 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam tanio komputer + monitor LG 
19 cali panoramiczny w bdb stanie. Cena 
do uzgodnienia. 500 296 561

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
660 315 662

• Sprzedam gałęziówkę + transport. Telefon 
91 39 20 714 (Nowogard ul. Zielona)

• Sprzedam konstrukcję namiotu ogro-
dowego 3x6 tel. 887 671 374

• Kupię kompletne koło 10.0/75-15.3.  91 
39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam nowe meble za pół ceny. Biurko, 
stół, dwie pufy z oparciem, stolik szklany. 
665 541 960

• Sprzedamy rynny cynkowe 40m plus 10m 
z demontażu (używane 9 lat). Nowogard, 
Zielona 3 telefon. 91 39 20 714

• Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę h- 
158, szer. 55, biała używana. Cena 150 zl. 
513 153 577

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny + fote-
lik samochodowy TAKO JUMPER X kolor 
kremowo- beżowy, używany. W db stanie. 
Cena 300 zł. 513 153 577

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, pocięte 
w klocki lub w całości. Tel. 514 740 538
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oldboje walczyli o Puchar 
Burmistrza Nowogardu

zwycięstwo z juniorami, czas na arkonię
Wysoka wygrana pierwszego zespołu Pomorzanina nastraja optymizmem przed weekendowym początkiem rundy wiosennej. Choć przeciwnikami byli jedy-

nie juniorzy, to wynik 7:2 robi wrażenie.

W Nowogardzie rozegrano w  sali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 4.

Startowały zespoły reprezentujące Si-
korki, Czermnicę, Zakład Karny i Old-
boys Nowogard.

Wyniki:
- Czermnica – ZK  2:0,
- Sikorki – Oldboys 2:0,
- Czermnica - Oldboys  2:0
- Sikorki – ZK 2:0,
- Czermnica – Sikorki 2:0,
- Oldboys – ZK 2:0.
Pierwsze miejsce zajął zespół z Czerm-

nicy, drugie miejsce zespół z Sikorek, a 
trzecie nowogardcy Oldboye. Te trzy ze-

społy otrzymały okazałe puchary pamiąt-
kowe.

Turniej Szachowy
Oto zwycięzcy:
W kategorii juniorów trzy pierwsze 

miejsca z równą  ilością punktów zaję-
li: Kacper Królik, Patryk Olesiński i Pa-
tryk Miklas.

Podobnie było w kategorii seniorów 
– trzy pierwsze miejsca wywalczyli: Mi-
chał Sokulski, Marcin Wolak i Adam 
Żywica. Zwycięzcy otrzymali puchary i 
nagrody rzeczowe. Organizatorem obu 
imprez był Miejsko-Gminny Zarząd 
LZS. Inf.własna 

Trzy bramki dla zespołu se-
niorów zdobył w sobotnim 
spotkaniu Dawid Langner. 
Po jednym trafieniu dołożyli 
również Krystian Miklas, Da-
wid Kurek, Michał Soska i Pa-
weł Galus, który wykorzystał 
rzut karny. Trener Zbigniew 
Gumienny jest jednak bardzo 
ostrożny przed zbliżającymi się 
spotkaniami. – W poprzednich 
sparingach występowaliśmy 
w silniejszym składzie i więk-
szą wagę przywiązywaliśmy do 
obrony. Tu, w meczu z juniora-
mi, pozwoliliśmy sobie na grę 
ofensywną. Wszystko okaże się 
jednak w meczach ligowych. 
Polonia Warszawa przed rundą 
wiosenną wygrywała wszystko, 
a w tej chwili zmieniają trene-
ra. Sparing był potrzebny, aby 
przećwiczyć niektóre elementy. 
Naszym celem są jednak wy-
grane w lidze.

– Utrzymanie nie będzie ła-
twe, tym bardziej, że pozosta-
łe zespoły znacząco się wzmoc-
niły. Spore zmiany nastąpiły 
w Osadniku Myślibórz i Spar-
cie Gryfice, czyli zespoły, któ-
re bezpośrednio z nami walczą 

o utrzymanie. Jestem zadowo-
lony z przebiegu okresu przy-
gotowawczego, przepracowa-
liśmy go bowiem w około 80 
procentach .Jest to dużo, biorąc 
pod uwagę osoby przebywają-
ce na co dzień poza Nowogar-
dem. Wszystko okaże się już 
niedługo. W składzie pierwsze-
go zespołu mamy siedmiu ju-
niorów, ale pocieszające jest to, 
że w składzie jest teraz około 24 
zawodników, dzięki czemu w 
sparingach mogliśmy wystawić 
praktycznie dwie jedenastki. – 
kontynuował szkoleniowiec 
nowogardzkiego zespołu.

Już w najbliższą sobotę 
drużynę Pomorzanina cze-
ka pierwsze spotkanie ligowe. 
Przeciwnikiem w wyjazdowym 
pojedynku będzie ekipa Arko-
nii Szczecin. –Spotkanie to nie 
będzie łatwe. Arkonia również 
się wzmocniła i choć w tym se-
zonie nie będzie już walczyła o 
awans, to buduje solidny zespół 
na przyszły sezon. Liczymy, że 
nie przegramy w tym spotkaniu 
i to jest plan minimum. Spo-
rym osłabieniem będzie brak 
Miklasa, który musi pauzować 

za żółte kartki, otrzymane jesz-
cze w Polonii. Przy odrobinie 
szczęścia możemy postarać się o 
sprawienie sporej niespodzianki 
– powiedział Gumienny.

Pierwsze spotkanie rozegra-
ne zostanie na wyjeździe - w 
Nowogardzie Pomorzanin za-

gra w przyszłym tygodniu, a 
przeciwnikiem będzie zespół 
Stali Lipiany. Trener Gumien-
ny do najbliższym spotkań  na 
własnym boisku przywiązu-
je sporą wagę. – Sporo pokażą 
również mecze ze Stalą Lipiany 
i Sokołem Pyrzyce, które roze-

gramy w Nowogardzie. – Przed 
tymi meczami naszych zawod-
ników czeka jednak pojedynek 
z Arkonią. Miejmy nadzieję, 
że nowogardzcy piłkarze przy-
wiozą do domu pierwsze w 
tym roku punkty.

Maciej Pietrasik

W dniu 26 lutego br., w Nowogardzie 
w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się 
rozgrywki piłki halowej, w której uczest-
niczyły 4 drużyny: z Rewala, Ińska, Łob-
za oraz z Nowogardu – Oldboje Budow-
lani w składzie: Raczyński J., Borowik, 
Gołaszewski, Sasin K., Łuczak H. Kaczor 
B., Szczęsny J., Krystkiewicz Zb., Olkow-
ski R., Saja A. W czasie rozgrywanych 
meczy panowała miła atmosfera i zacię-
ta walka. Pierwsze miejsce wywalczyła 
drużyna z Rewala, drugie Oldboje Bu-
dowlani Nowogard, trzecie miejsce zdo-
była drużyna z Łobza, czwarte z Ińska. 

Głównymi sponsorami turnieju byli: 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 
firmy działające na terenie Nowogar-
du Dariusza Szulejko, Mieczysława Ce-
dro i Adama Dembińskiego oraz osoby 
prywatne:  Krzysztof Sasin, Zbigniew 
Krystkiewicz  i Marek Kowalczyk. Or-
ganizatorzy turnieju Oldboje Budowla-
ni dziękują wszystkim wymienionym 
sponsorom oraz Tomaszowi Gołaszew-
skiemu za sędziowanie rozgrywanych 
meczy. 

Inf. wł. 
wpisał MS

rocznicowe turnieje Piłkarskie…
turniej piłki siatkowej 
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Czytaj s. 3

Czytaj s. 9

HUrTPOl SP. Z O.O. 
SPÓŁka kOmaNDYTOWa

w Nowogardzie
zatrudni do działu zakupów 

na stanowisko :

KUPIEC
Wymagane:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub 
techniczne

- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność,
- samodzielność ,
- język angielski będzie dodatkowym 

atutem
Oferty kadry@hurtpol.pl

Kontakt 91 579 29 18

reklama

SZOZ „Praxis”dr Kosińskiego przy ulicy Dworcowej 
rozszerza od.1.04.2011 swoją ofertę na 

bezpłatne badania specjalistyczne  
o GINEKOLOGA i PEDIATRĘ 

Praxis 2 nie ma nic wspólnego poza nazwą  z SZOZ „Praxis” 
przy ulicy Dworcowej . Pacjenci chcący korzystać z lekarzy POZ 

przy ul. Dworcowej proszeni są o zgłaszanie się 
celem podpisania nowych deklaracji.

Informujemy że przychodnia nadal jest czynna od 8.00 do 18.00.
Wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie 

są BEZPŁATNE.
Szukamy lekarzy do uruchomienia pomocy nocnej i świątecznej

Zbigniew Szychowski 
Gabinet

 Ginekologiczno
-Położniczy 

uprzejmie zawiadamia 
wszystkie pacjentki o zmianie 

miejsca gabinetu 
ul. Wojska Polskiego 7a 

(meDYk)
Z dniem 1.04.2011 r.

Tel. rejestracji - 91 39 22 921
Tel. kom. 607 711 320
Tel. dom. 91 39 21 554

PIB "PRO-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
kONTakT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Złodzieje bezkarnie grasują po sklepach

Groźne napady w Nowogardzie...
W tym miejscu została napadnięta i pobita mieszkanka osiedla Bema

Nasz nowy cykl

Twarze  
nowogardzkiej 
bezpieki

Atak na 
„Praxis”
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II
A widzę tutaj także wielu młodych, młodych ze Szczecina. Niech dla was ten wiatr będzie także symbolem życia i zmagania się z uderzeniami, które 
przychodzą na człowieka od zewnątrz i od wewnątrz. Są różne gwałtowne wichry, są także i uderzenia naszych różnych słabości. Trzeba się zmagać! Ci, 
co żyją nad morzem, ludzie morza, którzy wypływają na morze, muszą się zmagać z wichrem, aby zwyciężać. Kiedy więc przychodzą w młodości te różne 
uderzenia, te wichry namiętności, kiedy bierze górę słabość, przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie od chrztu, od bierzmowania, nie po to, żebyś 
się przewracał za lada podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął! 

Szczecin, 11 czerwca 1987 r. – Homilia na Jasnych Błoniach w czasie mszy św. odprawiona dla rodzin        

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

 Jedno z pierwszych mieszkań, które symbolizuje końcowe prace bu-
dowy osiedla przy ul. Boh. Warszawy- „Czereśniowy Sad”. Antena jest 
już, rolety też są i pewnie wkrótce właściciele na balkonie też będą 
wypatrywać drugich.

 Wiosna się przebudza. Oto pąki drzewa, które jednoznacznie zwia-
stują, że zima naprawdę odchodzi 

Do Nowogardu przyjechał cyrk. Dzieci jak i rodzice już się nie mogą 
doczekać pierwszego i zarazem jedynego przedstawienia, które dziś 
się odbędzie. Zabawa jak i pokazy artystów i zwierząt na pewno będą 
się podobać przede wszystkim dzieciom.  

J.B 

Nasza sonda

A jednak nadal lubimy  
chodzić do cyrku!

Anna Kruszyńska Pracownica „Biedronki” – Bardzo żałuje, 
ale tym razem niestety nie pójdę ze swoimi dziećmi do cyrku, który 
przyjechał  do Nowogardu. Powodem jest oczywiście moja praca, 
którą wykonuje w różnych godzinach i jestem z poza  Nowogardu. 
Ale gdybym mogła to oczywiście na pewno poszłabym razem z mo-
imi dziećmi, które bardzo lubią cyrkowe przedstawienia szczegól-
nie te z zwierzętami. Życzę wszystkim dzieciom miłych wrażeń na 
przedstawieniu i super śmiechu. 

Beata Leśniczak z synkiem Miłoszem - Tym razem jeszcze nie 
pójdę do cyrku z swoim Miłoszkiem bo  jest za mały,  ma 2 latka. 
Ale gdyby był starszy to na pewno zabrałabym go, co w przyszłości 
na pewno nastąpi. Teraz cyrk jest inny i na pewno różni się od tego, 
którego ja pamiętam z okresu, gdy byłam dzieckiem. Choć  moja 
ostania wizyta w cyrku była ze starszym synem, który teraz ma już 
trzynaście lat i nie wiem czy by dał się namówić. Życzę wszystkim 
dzieciom miłej zabawy podczas przedstawienia. 

Izabela Tyszko-Więcławik z synkiem Maćkiem – Oczywiście 
wybieramy się na przedstawienie do cyrku. A to za sprawą właśnie 
Maciusia, który dostał zaproszenie w postaci biletu. Nie było nawet 
mowy, by się tam nie wybrać. Wcześniej, bo dwa lata temu byli-
śmy też w cyrku i było bardzo fajnie. Chętnie uczestniczymy w ta-
kich przestawieniach. Maciuś bardzo chętnie obserwuje wszystkie 
zwierzaki występujące na arenie. Szczególnie te egzotyczne jak lwy. 
Muszę powiedzie c, że synek już się nie może doczekać. Wszystkim 
dzieciom jak i rodzicom życzymy super zabawy i śmiechu. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

Ważne dla diabetyków
Od 01 marca 2011 nastąpiła zmiana terminów i godzin spotkań w Kole Nowogard. Spotkania 

wszystkich członków i sympatyków Koła Diabetyków odbywać będą się w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca od godziny 16,00. W pozostałe poniedziałki miesiąca w  godz. od 15.00 do 
17.00 pełnią dyżury Członkowie Zarządu Koła Nowogard.

W pilnych sprawach proszę dzwonić pod podane niżej tel.:
Prezes - Eugeniusz Tworek - tel.: 500 553 190, Wiceprezes - Maria Skowrońska - tel.: 660 238 483  

Sekretarz - Elżbieta Lubczyńska -tel.: 606 457 102
Prezes PSD Koła Nowogard, Eugeniusz Tworek
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reklama

reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

W ostatnim czasie w Nowogardzie doszło do dwóch groźnych napadów. Reakcja policji budzi pewne kontrowersje. 

Złodzieje bezkarnie grasują po sklepach

Groźne napady w Nowogardzie...
Kilka dni temu na osiedlu 

Bema doszło do napadu z kra-
dzieżą. 33-letni Tomasz Z., 
mieszkaniec osiedla zaatako-
wał wracającą z pracy Danutę 
Lisowską. Najpierw spryskał 
jej twarz gazem pieprzowym, 
potem uderzył i wyrwał to-
rebkę z pieniędzmi oraz doku-
mentami. Kobieta do dziś nie 
może się otrząsnąć po tragicz-
nym zdarzeniu. Znała napast-
nika od wielu lat. 

Danuta Lisowska prowadzi 
na osiedlu Bema sklep  oraz 

agencję pocztową. Tomasz Z., 
wiele razy robił u niej zakupy. 
Jest jej sąsiadem. Do zdarze-
nia doszło w sobotę  (5 marca) 
około godz. 22.00. -Wracałam 
z pracy do domu. Wiedziałam, 
że ktoś za mną idzie. Kiedy się 
odwróciłam ubrany na czarno 
mężczyzna zaczął psikać mi ga-
zem po oczach – mówi D. Li-
sowska. Wtedy jeszcze nie wi-
działam, że to jest Tomasz Z. 
Zaczął się ze mną szarpać. 
Później mnie uderzył w twarz. 
Przewróciłam się. Wtedy on 

wyrwał mi torebkę. Zaczęłam 
krzyczeć.

Po kilku minutach na miej-
scu zdarzenia pojawiła się po-
licja. Danuta Lisowska zosta-
ła odwieziona do szpitala. Na 
szczęście kobiecie nie stało się 
nic poważnego. Jest jednak do 
dzisiaj wstrząśnięta całym wy-
darzeniem. 

Policja nie miała większego 
problemu z ustaleniem spraw-
cy zdarzenia. Sama poszkodo-
wana dość szybko dowiedziała 
się kto ją napadł. 

się drzwi. Weszło dwóch mło-
dych mężczyzn. Mieli na sobie 
kaptury i zaciągnięte na twarz 
szaliki. Jeden z nich blokował 
drzwi. Drugi mnie odepchnął. 
Wziął skrzynkę z piwem i spo-
kojnie wyszli ze sklepu.

Kobieta twierdzi, że zadzwo-
niła na 112, chcąc zgłosić na-
pad. Zamiast na policję do-
dzwoniła się jednak na poste-
runek straży pożarnej. Stam-
tąd ją przełączono do komen-
dy policji w Goleniowie. Usły-
szała w słuchawce, że musi za-
dzwonić na 997, a więc połą-
czyć się z komisariatem policji 
w Nowogardzie. 

- Najpierw dyżurny w Gole-
niowie zapytał mnie czy złapa-
łam sprawców – mówi do dziś 
zdenerwowana ekspedientka. 
Później zaczęło się odsyłanie z 
numeru do numeru. Co by było 
gdybym leżała zakrwawiona? 
Tyle się mówi o nr alarmowym 
112. Po co mamy tam dzwonić?

Po kilkunastu minutach w 
sklepie pojawił się patrol po-
licji. Spisano dane sprzedaw-
czyni i poinformowano, że 
właściciele sklepu powinni 
całe zajęcie zgłosić na piśmie. 
Sprawców do dzisiaj nie usta-
lono, mimo tego, że napad za-
rejestrował sklepowy monito-
ring. Policja jednak do dziś nie 
zainteresowała się nagraniem. 
Nie wiadomo również dla-
czego potraktowała zdarzenie 
jako kradzież a nie napad. Do-
szło przecież do rękoczynów. 
Bez odpowiedzi pozostają na 
razie pytania dotyczące funk-
cjonowania numeru alarmo-
wego 112.   Wczoraj nie uda-
ło nam się uzyskać szczegó-
łowych informacji w tej spra-
wie.  Temat będziemy konty-
nuować. 

Marcin Simiński

- Przyszła do mnie jego nie-
doszła teściowa. Powiedziała, 
że przyniósł jej córce alimen-
ty. Wiedziałam już wtedy, że to 
on. Nie miał bowiem żadnego 
innego źródła dochodu – wspo-
mina ofiara napadu. 

Dzięki działaniom policji, 
ale także współpracy samej 
poszkodowanej i mieszkań-
ców Tomasz Z., został dość 
szybko zatrzymany. 

- Mężczyzna był już karany. 
Sąd Rejonowy w Goleniowie 
zastosował wobec niego areszt 
tymczasowy na okres 3 miesię-
cy. Za rozbój grozi mu od 2 do 
12 lat pozbawienia wolności – 
poinformowała redakcję DN, 
Marta Pierko, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Goleniowie. 

Do tej pory nie udało się 
jednak odzyskać skradzio-
nych pieniędzy i dokumentów, 
mimo że poszkodowana wska-
zywała funkcjonariuszom pro-
wadzącym sprawę, gdzie rze-
komo znajdują się jej rzeczy. 

Chwilę grozy przeżyła tak-
że ekspedienta sklepu spo-
żywczego Ela przy ul. Boha-
terów Warszawy. W piątek, 11 
marca, krótko po godz. 22. 00, 
dwóch młodych mężczyzn do-
konało kradzieży skrzynki z 
piwem. 

- Koleżanka skończyła zmia-
nę – opowiada sprzedawczy-
ni.  Wyszła ze sklepu a ja w 
tym czasie robiłam totolotka. 
W tym momencie otworzyły 

W dniu 15 marca, ok. godz, 5 rano dwóch nieznanych mężczyzn rozbiło drzwi wejściowe do przychod-
ni Praxis przy ul.5 Marca, gdzie znajduje się centrum okulistyczne. 

Jak poinformował dr Kosiń-
ski, właściciel przychodni, kilka 
dni wcześniej kilku podejrzanych 
mężczyzn chciało z nim poroz-
mawiać. Gdy przyjechał z policją 
mężczyźni zniknęli. 

Pozostaje pytanie kto za tym 
stoi? - pytał w rozmowie z DN, 
Krzysztof Kosiński.  Nie dam się 
zastraszyć i Praxis przy Dworco-
wej nadal będzie funkcjonować. 
W tym miejscu chciałbym po-
dziękować Policji w Nowogardzie 
za błyskawiczną pomoc.

Policja ustala okoliczności 
zdarzenia.  Dr Kosiński wyzna-
czył nawet nagrodę za wskazanie 
sprawców. 

MS

atak na „Praxis”
Kamery monitoringu w sklepie zarejestrowały cały przebieg zdarzenia z udziałem dwóch złodziei.
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Słodko-gorzka prawda 
W Nowogardzie i bliskich miejscowościach ceny cukru doprowadzają do przyspieszonego oddechu klientów przy płaceniu w kasie. Cena za 1 kg cukru wy-

nosi od 4,20 do 6 zł a w jednym z nowogardzkich prywatnych  sklepów  nawet 7,50 zł!. O cenach cukru i jego galopującej wartości wypowiedzieli się Czytelnicy, 
którzy używają cukru na własny użytek  jak również sprzedają go. Ceny cukru w hurtowniach kształtują się na poziomie 4, 90 plus VAT. By, nie stracić muszą 
sprzedawać go po cenie dochodzącej do 6 zł za 1 kg -oto, co nam powiedzieli na temat obecnych cen. 

Sebastian Wątły - Kierow-
nik sklepu” NETTO” w No-
wogardzie – Patrząc na sytu-
ację na rynku cukru i sytuacji 
związanej drastycznym wzro-
stem sprzedaży i drastycznym 
wzrostem cen myślę, że głów-
nym elementem, który ma na to 
wpływ jest czynnik tak zwane-
go „podkręcania” cen przez cu-
krownie.W praktyce wygląda to 
tak, że wykorzystują fakt całej 
tej sytuacji, która obecnie jest 
rozgłaszana w massmediach, 
w której się mówi, że cukier 
będzie kosztował 7 zł, co w lu-
dziach powoduje panikę i chęć 
wykupowani większych ilości. 
Cukrownie bacznie obserwują 
rynek zbytu i bardzo umiejętnie 
windują cenę z dnia na dzień. 
Wiadomy jest, że piekarnie jak 
i cukrownie ten produkt mu-
szą mieć i kupić go po ceni, któ-
re dyktują cukrownie. Powodu-
je to kolejny wzrost tym razem 
cen produktów wymienionych 
zakładów i właśnie w ten spo-
sób koniktura ta się sama napę-
dza. Moim zdaniem cukier nie 
osiągnie bariery 7 zł. Za jakiś 
czas ta „bańka” pęknie i cena 
się obniży. Nie mam dokład-
nej wiedzy, jaka jest sytuacja 
w innych nowogardzkich mar-
ketach, ale myślę, że te różnice 
są minimalne.Cukier jest jed-
nym z priorytetowych towarów 

konsumpcyjnych , dlatego jego 
cena nie może aż tak znacząco 
się różnić przynajmniej w mar-
ketach. 

Julita Tadeja – Berg - Kie-
rownik jednego z oddz. ban-
ku i amatorka domowych wy-
pieków  – uważam, że cena cu-
kru jest sztucznie podkręcana 
przez samych ludzi. Kolokwial-
nie mówiąc „ napalili” i się na 
to, że będzie deficyt na cukier. 
Wiem z informacji, że obec-
na cena cukru w Niemczech 
jest obecnie 0, 50 Euro , co sta-
nowi znacznie niższą wartość 
ceny niż w złotówkach, dlatego 
są przypadki, że osoby jeżdżą 

po niego właśnie  do Niemiec. 
Uważam, że na tę całą sytuację, 
która się wytworzyła w kwestii 
cen cukru mają wpływ mas-
smedia. To one podgrzewają at-
mosferę i dają okazję wzboga-
cenia swoich kont np. cukrowni, 
które ewidentnie na tym korzy-
stają. 

Jacek Lisiewicz - Współwła-
ściciel Piekarni Karsk – Moim 
zadaniem, jeżeli ceny cukru tak 
będą wzrastać to będę zmuszo-
ny jeździć po niego chyba do 
Niemiec - jest tam o wiele tań-
szy. Obecne ceny tego produktu 
mogą spowodować ogranicze-
nie produkcji albo podwyższe-

nie kosztów wyrabianych prze-
ze mnie wyrobów cukrowni-
czych np. ciast, tortów itp. Mam 
świadomość tego, że każdy chce 
zarobić, ale niech będzie to na 
uczciwych zasadach a nie tyl-
ko komercyjnych. Bardzo mi się 
nie podoba to szaleństwo cen 
cukru. Mam nadzieję, ze wkrót-
ce cena się ustabilizuje. Niestety 
powiem, że to, jaka jest obecnie 
sytuacja zawdzięczamy nieste-
ty polityce unijnej, która dzia-
ła dla naszej gospodarki nega-
tywnie!.

To wypowiedzi zaintereso-
wanych. Ale czy cena osią-
gnie wartość 7 zł? Jak się oka-
zuje zbliżona cena jest w in-
nych miejscowościach. W Go-
leniowie jest niewiele lepiej. Tu 
ceny szacowane są od 4, 99 zł 
do 5, 20 zł za kilogram w więk-
szych sieciach. Jak sprawdzi-
liśmy ceny te podyktowane są 
przez dostawców, więc wła-
ściciele małych sklepików nie 
mają wpływu na ten szał ceno-
wy.  Cukrowa histeria trwa na-
dal. Ludzie kupują po kilka kg 
na głowę nawet kosztem dłu-
giego składowania, bo cena z 
każdym dniem idzie w górę. 
Czy osiągnie bardzo niepożą-
daną wartość 7 zł? Sieci mar-
ketów zaczynają ograniczać 
sprzedaż cukru. Więc czy cze-
ka nas powrót słynnych kartek 

na cukier, który miał miejsce w 
latach 80- tych. W społeczeń-
stwie wyczuwalne jest nieza-
dowolenie. Ludzie oskarżają za 
taki stan rzeczy – rządzących. 
To oni sprzedali nasze stocznie, 
huty a teraz jeszcze cukrownie, 
więc rodzi się pytanie, co bę-
dzie następne?. Ta obecna sy-
tuacja, czym grozi? Na pewno 
wzrostem cen na produkty ta-
kie jak słodycze i wyroby cu-
kiernicze i wszystkie inne, do 
których używamy cukru. Więc 
dla łasuchów i słodzących her-
batę i kawę nadeszły bardzo 
ciężkie i gorzkie czasy. Jedyny 
pozytyw tej wariacji cukrowej 
będzie taki, że kalorii nam na 
pewno nie przybędzie lub zo-
staną znacznie obniżone. Idąc 
dalej w kontekście ceny cukru 
przychodzi nam inny bardzo 
ważny składnik energii, jakim 
jest paliwo. Te dwa produkty 
jakże różniące się w zastosowa-
niu mają jedną wspólna cechę. 
To wygórowana cena, która ma 
jedną tylko cechę – wzrostu, 
czego niestety nie możemy po-
wiedzieć o pensjach za wyko-
nywaną pracę często w bardzo 
gorzkiej atmosferze, która po-
zbawiona jest odrobiny słod-
kiej perspektywy lepszych za-
robków. 

Jarosław Bzowy 

 

Oświadczenia, 
których nie ma

Z początkiem nowej kadencji 
radni wszystkich szczebli samo-
rządu terytorialnego  oraz wójto-
wie , burmistrzowie, starostowie 
i prezydenci miast zobowiązani 
są do złożenia oświadczeń ma-
jątkowych. Obowiązek ten ciąży 
także na innych wymienionych 
w ustawie osobach pełniących 
ważne funkcje w samorządzie i 
na stanowiskach kierowniczych 
instytucji podległych samorzą-
dom. Oświadczenia majątko-
we są jawne i podlegają ogłosze-
niu  w Biuletynach Informacji 
Publicznej (BIP) wydawanych 
przez poszczególne szczeble sa-
morządu i wojewodę, a weryfi-
kowane  są przez Urzędy Skar-
bowe. Nasza redakcja tradycyj-

nie publikuje oświadczenia rad-
nych oraz włodarzy gminy i po-
wiatu. Jakież było nasze zasko-
czenie gdy w odpowiednich Biu-
letynach nie znaleźliśmy oświad-
czeń burmistrza Roberta Czapli, 
starosty Tomasza Stanisławskie-
go, skarbnika powiatu Ryszarda 
Marca i sekretarza powiatu Ry-
szarda Bulowskiego. Jeśli cho-
dzi o powiat jest to tym bardziej 
dziwne, że oświadczenia człon-
ków Zarządu Powiatu i osób 
funkcyjnych z jednostek podle-
głych starostwu w biuletynie są. 
Czy w/w  mają coś do ukrycia?

Druk oświadczeń majątko-
wych zaczynamy we wtorkowym 
wydaniu „DN”.

LMM

Dzisiaj (tj. w piątek) rozpocznie pracę komisja, która ma zarekomendować burmistrzowi kandydata 
na stanowisko dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury. Do urzędu miejskiego wpłynęło 25 ofert. 

Na kogo postawią  
nowogardzcy „eksperci”?

W komisji, którą powołał Bur-
mistrz Nowogardu, będzie praco-
wało sześć osób. Oprócz dwóch 
przedstawicieli urzędu miejskie-
go tj.  Marleny Marchewki, kie-
rownika Wydziału Edukacji i 
Sportu oraz Dagmary Piaseckej  - 
kadrowej,  zasiądzie w niej trzech 
instruktorów z NDK: Barba-
ra Źróbek, Mikołaj Kubiak oraz 
radny SLD Lech Jurek. Ostatecz-
nie w komisji znalazło się także 
miejsce dla    Mariana Andrzeja 
Frydryka, byłego dyrektora NDK 
w latach 70 i 80-tych.

 Podczas pierwszego posie-
dzenia, które zwołano 18 marca 
na godz. 13.00 (piątek) nastąpi 
otwarcie ofert. Członkowie ko-

misji zapoznają  się także z try-
bem przeprowadzenia konkur-
su. Na kolejnym spotkaniu ofer-
ty zostaną zweryfikowane pod 
względem formalnym.  Komisja 
sprawdzi czy wszyscy kandyda-
ci spełniają wymagania  w kwe-
stii wykształcenia i doświadcze-
nia w pracy. Zgodnie z warun-
kami konkursu, oprócz dyplomu 
uczelni wyższej kandydaci mu-
szą udokumentować co najmniej 
5 letni staż pracy, w tym co naj-
mniej 3 letnie doświadczenie w 
pracy związanej z organizowa-
niem i prowadzeniem działal-
ności kulturalnej.  Ponadto mu-
szą wykazać się wiedzą z zakre-
su pozyskiwania pozabudżeto-

wych środków finansowych, w 
tym środków z programów UE, 
na działalność kulturalną. Ko-
misja zapozna się również z wi-
zją funkcjonowania NDK jaką 
w swoich ofertach przedstawi-
li kandydaci. Podczas  ostatnich 
obrad  komisja  przesłucha kan-
dydatów, po czym wyłoni jej zda-
niem najlepszego i zarekomen-
duje go Burmistrzowi Nowogar-
du. Nastąpi to najprawdopodob-
niej w ciągu dwóch tygodni. 

Przewidywane wynagrodze-
nie na stanowisku dyrektora 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
wynosi 5.900 złotych brutto.

Marcin Simiński
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Najprościej tłumacząc mają-
tek stanowią grunty oraz bu-
dynki, budowle i rzeczowe 
środki trwałe czyli infrastruk-
tura.  Sposób ewidencji mienia 
i metodę liczenia jego wartości 
określa ustawa o rachunkowo-
ści. Przy wycenianiu gruntów 
przyjęto 65 z ł za metr kwadra-
towy gruntów w mieście i 8 zł 
za metr kwadratowy gruntów 
na terenach wiejskich. Ponie-
waż terenów miejskich mamy 
aktualnie  prawie 327 ha to ich 
wartość wynosi ok.212 milio-
nów 340 tys. zł, a wartość po-
nad 800 ha gruntów wiejskich 
64 miliony 120 tys. zł. 

Wszystkie budynki miesz-
kalne, placówki oświatowe, 
szpital, świetlice, lokale biuro-
we itp. Oceniono na blisko 47 
milionów złotych. (przykłado-
wo szpital wyceniono na 2 mi-
liony 247 tysięcy złotych – ile 
będzie wart po tak kosztownej 
modernizacji?)

Gminne budowle warte są 
ewidencyjnie ponad 46 milio-
nów złotych. Najważniejsze 
to sieć wodociągowa o długo-
ści 147 km z 16 stacjami  – po-
nad 17 milionów złotych, sieć 
kanalizacyjna (długość  27,55 
km) z oczyszczalnią ścieków 
ponad 13 milionów 300 tys. zł 
( w ostatnim roku wartość ta 
wzrosła o ok. 300 tys. zl). Na 
ponad 12 milionów wyceniono 
wartość dróg gminnych o łącz-
nej długości ok.158 km. Jako 

ciekawostkę podaję, że w na 
terenie gminy znajduje się  858 
punktów świetlnych (łącznie 
z oświetleniem kościoła p.w. 
WNMP) – wartość oświetlenia 
określono na kwotę  1 milion 
132 tysiące.

Wreszcie symbol Nowo-
gardu  - wiatrak pokazywany 
przy każdej relacji telewizyj-

nej o naszym mieście wycenio-
no na 1 milion 238 tys. złotych. 
W ostatnim roku jego wartość 
obniżono o 74 838 zł. Eksplo-
atacją i konserwacją wiatraka 
zajmuje się firma PUWiS i za 
jego dzierżawę płaci do budże-
tu miasta 5 000 zł rocznie.

Tekst i foto 
Lesław M. Marek

Budżetowe hocki – klocki
W ostatnio publikowanych wyjaśnieniach do budżetu skupiałem się na głównych wydatkach budżetowych liczonych w milionach. Przy dokładnej lekturze 

okazuje się, że i te małe sumy  obliczane na kilka tysięcy złotych także mogą być ciekawe i moim zdaniem warte przemyślenia przed uchwaleniem kolejnego bu-
dżetu.

Pamiętamy jak w połowie 
poprzedniej kadencji Rady 
Miejskiej grupa radnych wal-
czyła pod hasłem: Kąpieli-
sko powinno być bezpłatne!  
Do swojego pomysłu prze-
konali radnych na tyle, że ze-
rwano umowę z dzierżawcą, 
bo 20 000 zł które dzierżawca 
chciał z budżetu  w zamian za 
bezpłatne wejścia na plażę  wy-
dawało się ceną wygórowaną. 
Jaki jest stan obecny? Według 
zapisów budżetu dzierżawca 
placu z domkami płaci gmi-
nie 14  400 zł rocznie. Gmina 
zarządza kąpieliskiem i kosz-
tuje to 110  000 złotych czy-
li dokładamy wszyscy do „in-

teresu” ok. 96 tysięcy zł czyli 
8 tys. miesięcznie. Akurat tyle 
ile poprzedni dzierżawca wyli-
czył za trzy letnie miesiące. Co 
w zamian? Dokładnie nic! Na 
naszym kąpielisku można tyl-
ko wchodzić do wody lub leżeć 
na piasku. Nie odbywają się 
tutaj żadne imprezy (topienie 
Marzanny i turniej siatków-
ki to żadne atrakcje), nie ma 
też żadnego sprzętu. A podob-
no miało być jak na riwierze – 
rowery, plac zabaw, kawiaren-
ka  itp. Czy autorzy tego planu 
„oszczędnościowego” przed 
następną propozycją nauczą 
się liczyć?

Niewątpliwa atrakcja miasta – jezioro i kąpielisko nie cieszą się wiel-
kim zainteresowaniem chociaż kosztują . Zdjęcie wykonano w czerwcu

Latarnie mamy takie i takie. Trzeba jednak wiedzieć, że oświetlenie 
ulic, placów i dróg kosztuje rocznie aż 1 milion250 tys. złotych. Sama 
energia to 580 tys. zł. reszta to konserwacja i remonty oraz planowana 
modernizacja oświetlenia drogowego.

komu tysiąc, komu dwa?
Podaję dane z różnych, nawet odległych działów budżetowych. 

Przykładowo w dziale „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodo-
wego” znajdujemy pozycje:

Zakup materiałów i wyposażenia
- Klub Srebrnego Włosa – 3 000 zł,
- Związek Kombatantów RP – 2 000 zł,
- Wakacyjny Piknik na Koplu – 3 000 zł  
Poniżej pozycja – Zakup pozostałych usług;
- Klub Srebrnego Włosa – 6 000 zł,
- Związek Kombatantów RP – 1 000 zł,
- Zespól ludowy „Kapela Rycha” – 1 000 zł.
Porównajmy te kwoty z wydatkami na WOPR (Wodne Ochot-

nicze Pogotowie Ratunkowe) ujęte w dziale Kultura Fizyczna i 
Sport   - 2 000 zł.

Komentarz pozostawiam Czytelnikom i …radnym.

atrakcyjne (finansowo) 
kąpielisko miejskie

majątek gminy czyli mienie komunalne

Dodatkowe 21 mln zł na meliorację 
Zachodniopomorskiego  

Na wniosek wojewody zachodniopomorskiego do naszego województwa trafi dodatkowo po-
nad 21 milionów zł. na ochronę przed powodzią terenów rolnych oraz naprawę i konserwację  
urządzeń melioracyjnych 

 Łącznie z kwotą nieco ponad 
13 mln, która była przeznaczo-
na na 2011 rok na utrzymanie 
urządzeń melioracji wodnych 
do dyspozycji będziemy mie-
li 34 mln 366 tys zł . Ta kwo-
ta powinna pokryć potrzeby 
Zachodniopomorskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w zakresie utrzyma-
nia wałów przeciwpowodzio-

wych, zabiegów konserwacyj-
nych rzek i urządzeń meliora-
cji wodnych. 

  Duże opady śniegu, zama-
rzanie ujściowych odcinków 
rzek Przymorza w grudniu 
2010 i styczniu 2011 roku, a 
następnie odwilż, spływ lodów 
oraz uszkodzenia spowodo-
wane przez zwierzęta wyrzą-
dziły znaczne szkody w urzą-

dzeniach melioracji wodnych 
– zostały one wstępnie oszaco-
wane na ponad 9 mln zł.

Pieniądze w całości trafią do   
Zachodniopomorskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wod-
nych. Zostaną wykorzystane na 
utrzymanie urządzeń meliora-
cji wodnych podstawowych na 
terenach ważnych dla rolnictwa.

Opr. LMM
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. 
Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

Parafia PW. WNiebOWZięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45; Dąbrowa: 10:00.  

msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Parafia PW. ŚW. rafaŁa kaliNOWSkieGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   

msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

Parafia PW. mb faTimSkiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

II Niedziela Wielkiego Postu (Mt 17,1-9)

Trzy szczyty
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził 

ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz 
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A 
oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wte-
dy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i je-
den dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił 
ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na 
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 
Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: 
Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmar-
twychwstanie” (Mt 17,1-9)

Alpinista wędrując w  stronę szczytu, krok po kroku, odchodzi od 
bogactwa tego świata i wchodzi w wielkie ubóstwo. Zostawia za sobą 
bujną roślinność, różnorodny świat zwierząt, przy większych wysoko-
ściach nawet przedstawiciele świata ptaków pojawiają się coraz rza-
dziej. Najczęściej pod nogami dudni twardy lód, śnieg lub skała. Jest 
zimno, wieje mocny wiatr, droga niebezpieczna, a w powietrzu brakuje 
nawet tlenu. Mimo to idzie, jakby wbrew logice, idzie w stronę szczytu. 
Gdy go zdobędzie, wraca inny. Sama droga go przemieniła.

Szczyty świata są puste. Jedynie piękna pogoda może zapewnić al-
piniście spotkanie z  niepowtarzalną panoramą łańcuchów górskich. 
Szczyty biblijne nie są puste, są miejscem spotkania człowieka z Bo-
giem. Ten, kto potrafi je zdobyć, wraca z nich przemieniony nie tylko 
doświadczeniem niezwykle ciekawej drogi, ale i niepowtarzalnym spo-
tkaniem z Żywym Bogiem.

Jest jeszcze druga zasadnicza różnica między alpinizmem ducho-
wym, a  tego świata. Alpinista zdobywa szczyty najczęściej dla siebie. 
To jest wyłącznie jego przygoda. Natomiast ten, kto zdecydował się na 
zdobywanie biblijnych szczytów, chce się spotkać z Bogiem, by załatwić 
u Niego wiele spraw innych ludzi. Najczęściej motywem podjęcia tej 
wspinaczki jest troska o ocalenie bliźnich od śmierci wiecznej. 

Wielki Post to okres, w którym Kościół organizuje wyprawę na trzy 
szczyty znane z Ewangelii. Rozpoczyna od Taboru, by ci, którzy decy-
dują się na tę wędrówkę, mogli doświadczyć obecności Boga, by spoj-
rzeli w świat Bożego życia i doznali przemieniającej mocy modlitwy. 
Drugim szczytem jest Góra Oliwna. Na niej można poznać prawdę 
o  tajemnicy zła dręczącego ludzkość i  siłę modlitwy, jako szczepion-
ki uodporniającej na wszelkie jego zakusy. W Wielki Piątek najbardziej 
odważnych Kościół prowadzi na Kalwarię, by objawić tajemnicę zwy-
cięstwa Boga nad złem. Dramat tego szczytu trwa trzy dni. Początkowo 
wszystko wskazuje na przewagę zła, ale poranek wielkanocny ujawnia 
bezapelacyjne zwycięstwo Boga. 

Nikt nie potrafi zdobyć tych trzech szczytów bez doskonalenia mo-
dlitwy, czyli autentycznego spotkania z Bogiem. Chodzi o umiejętność 
wejścia w Jego świat i o zdolność chodzenia z Nim, w naszym świecie. 
Po przeżyciu bogactwa Taboru, Getsemani i Golgoty życie człowieka 
wygląda zupełnie inaczej. Z tych szczytów wszystko widać we właści-
wych proporcjach. 

Chciejmy w tym wielkopostnym czasie zdobyć, choć jeden szczyt i 
spotkać się z Bogiem.

Ks. Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – czas pokuty i wezwania do nawrócenia, oraz przypomnienia o 

przemijalności tego świata i naszego ziemskiego życia.
Zapraszamy także w Wielkim Poście na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które będą odbywać się w każdy 

piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, i dla dorosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00. W niedzielę na-
tomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o g.17.15.

Serdecznie zapraszamy na kolejne nocne czuwanie młodzieży w Myśliborzu. Startujemy 18 
marca 2011 roku o godz. 21.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu ul. Boh War-
szawy 77. Planowe zakończenie o 5.00 w sobotę. ZAPRASZAMY!!! Wyjazd z kościoła pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego w piątek o g.19.00, powrót w sobotę rano. Zapisy i info u ks. Tomasza. 

PielGrZYmka DO Ziemi ŚWięTej…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ ślada-

mi Chrystusa i naszej wiary. Są jeszcze wolne miejsca.
Koszt: 3300 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd busem na lotnisko, bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw 

– Łódź, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach 
dwu- i trzyosobowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki 
dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opieka polskoję-
zyczna przewodnika podczas zwiedzania, ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. 
Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; GG: 
240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni młodych 
do madrytu w sierpniu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Będzie składał się z dwóch 
etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w 
Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po drodze Frankfurt, Paryż i Lourdes). Koszt całości ok. 1900 zł 
(w tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwie-
dzanych miejsc). Zapisy do końca marca 2011. Informacje w punkcie przygotowań przy Parafii pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@pocz-
ta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl

  

archidiecezjalne 
Dni młodych 
2011 odbędą się 
w choszcznie 
– zapisy…

„Mocni w Wierze” to hasło Dni Młodych 
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 
które w tym roku odbędą się w Choszcz-
nie, w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2011 
r. W programie przewidziane jest trans-
misja telewizyjna na telebimach z uroczy-
stości Beatyfikacji Jana Pawła II na Waty-
kanie, wiele spotkań, koncertów, przed-
stawień, warsztatów, spotkań duchowych, 
itp. Trwają ZAPISY internetowe na tego-
roczne Dni Młodych! Rejestracja grup znajduje się pod adresem: www.zapisy.ichtis.info Do-
łącz do nas! Zgłoś się do duszpasterza, siostry zakonnej lub katechety i zapytaj o to spotkanie. 

Osoby, które pragną przyjechać na tegoroczne Dni Młodych do Choszczna w dniach 30 kwiet-
nia-3 maja br., proszone są o kontakt ze swoim duszpasterzem, siostrą zakonną lub katechetą w 
parafii lub szkole i zgłoszenie zainteresowania wyjazdem. Koszt uczestnictwa jednego uczestnika 
Dni Młodych wynosi 45 zł i zawiera w sobie wszystko, co uczestnikowi do szczęścia jest potrzebne, 
czyli: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w ciekawych warsztatach i uczestnictwo w programie. 
Zapisy i informacje: Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl
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10 lat temu                     pisał:
W rytmie samby, Cha-

chy i Walca… - W sobotę w 
hali sportowej Zespołu Szkół 
ogólnokształcących odbył się 
V Turniej Tańca Towarzyskie-
go z cyklu Grand Prix Euro-
regionu Pomerania. Była to 
największa tego typu impre-
za w Nowogardzie. W tur-
nieju wzięło udział ponad 60 
par tanecznych. Obok uczest-
ników z województwa za-
chodniopomorskiego, wśród 
których obecni byli również 
przedstawiciele Nowogardu. 
Na turniej przyjechali tance-
rze m.in. z Gorzowa, Gdań-
ska, Poznania, Słupska i To-
runia.

Głupie Szukanie Kasy – 
Tak określają pracodawcy 
nowy pomysł związany z do-
datkowymi opłatami związa-
nymi z rejestracją firmy 

 
Walczyli do ostatniej mi-

nuty – W sobotę piłkarze 
ręczni Pomorzanina udali się 
na mecz wyjazdowy do Bar-
toszyc. Tam ich rywalem była 
miejscowa Victoria. Pomorza-
nin przed tym spotkaniem nie 
miał już szans na wywalcze-
nie miejsca gwarantującego 
utrzymanie w II lidze, grał, za-

Zbieramy na kościół JP II
W najbliższą niedzielę w nowogardzkim kościele pw. WNMP zbie-

rać będziemy pieniądze na odbudowę pierwszego w Polsce kościoła 
pw. Jana Pawła II.  

„Oskar i pani Róża” Erika-
Emmanuela Schmitta, to nie-
wielka objętościowo książ-
ka, która krótko po wyda-
niu we Francji w 2002 r. sta-
ła się bestsellerem. W Pol-
sce pierwsze wydanie ukaza-
ło się w 2004 roku w wydaw-
nictwie Znak. Książka składa 
się z trzynastu listów napisa-
nych do Pana Boga, przez cho-
rego na białaczkę dziesięcio-
letniego Oskara, który wie, że 
wkrótce umrze. Nikt mu tego 
nie powiedział, ale jest dziec-
kiem inteligentnym, bystrym, 
umie więc wyciągać wnioski 
z zachowań dorosłych, którzy 
w jego obecności postępują 
nienaturalnie „wszyscy głuch-
ną, gdy powie coś o umiera-
niu”. Chłopcu zostało kilka-
naście dni życia. Nie udał się 
przeszczep, zawiodła chemio-
terapia, lekarze są bezradni. W 

szpitalu Oskar poznaje panią 
Różę, wolontariuszkę, z któ-
rą połączy go szczególnie sil-
na więź. Pani Róża staje się po-
wiernikiem, terapeutą i anio-
łem. Od niej dostajemy rady 
na te najtrudniejsze w życiu 
chwile, które każdego z nas w 
takiej czy innej roli, spotkać 
muszą. Pani Róża z Oskarem  
r o z m a w i a  o miłości i ży-
ciu, które nieuchronnie bie-
gnie ku śmierci, choć „zacho-
wujemy się wszyscy, jakbyśmy 
byli nieśmiertelni”. To ona na-
mawia Oskara, by pisał  listy 
do Pana Boga. Listy o różnej 
tematyce, pełne przejmujące-
go smutku, ale również tryska-
jące humorem, listy o ważnych 
i błahych sprawach dnia co-
dziennego.

Ta książka przeznaczona 
jest dla czytelnika wrażliwe-
go, gotowego stawiać pytania, 

chętnego do dialogu o warto-
ści życia, ale również o śmier-
ci, śmierci dziecka, co w naszej 
kulturze budzi szczególnie sil-
ne emocje i sprzeciw.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Świątynia powstaje w Śniato-
wie. To niewielka miejscowość 
położona przy trasie Golczewo 
– Kamień Pomorski. Pomysł od-
budowy świątyni, znajdującej się 
w parafii Bienice narodził się po 
śmierci Jana Pawła II. Mieszkań-
cy zainspirowani przez ks. pro-
boszcza Romana Rostkowskiego 
wśród chaszczy i ruin rozpoczęli 
poszukiwanie fundamentów ko-
ścioła, który z czysto ideologicz-
nych względów został zburzony 
60 lat temu przez władze PRL. 

Od tamtej pory rozpoczęła się 
budowa. Kościół powstaje m.in. 
przy wsparciu corocznej Szcze-
cińskiej Rowerowej Pielgrzymki 
na Jasną Górę. O wsparcie przy 
budowie proboszcz parafii w Bie-
nicach Roman Rostkowski po-
prosił także nowogardzian.

W najbliższą niedzielę na każ-
dej mszy świętej będzie głosił ka-
zania. Młode mieszkanki Śniato-
wa zaprezentują również mon-
taż słowno-muzyczny poświęco-
ny Karolowi Wojtyle. Po każdej 
mszy nowogardzianie wrzucając 
pieniądze do puszek będą mogli 
wesprzeć budowę świątyni.

- Budowa jest już w zaawan-
sowanym stanie. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe. Do jej za-
kończenia brakuje nam już niewie-

le środków. Chodzi może o 20-30 
tys. zł. Nie proszę o wielkie datki. 
Chodzi o to, by wsparło nas wielu 
ludzi, ale może niekoniecznie wiel-
kimi darami. Zapraszam na msze 
i za wszelkie ofiary z góry dzięku-
ję – mówi ks. Roman Rostkowski.    

W 2005 r. doszło do poświęce-
nia miejsca pod budowę kościo-
ła. Dwa lata później wmurowano 
kamień węgielny. Do konsekracji 
świątyni dojdzie 14 maja – dwa 
tygodnie po beatyfikacji papieża 
Polaka. Zgodnie z prawem kano-
nicznym patronem kościoła może 
być jedynie osoba wyniesiona na 
ołtarze. 

Marcin Nieradka 
– Dziennik Powiatu Kamieńki

Biblioteka poleca „Codziennie patrz na świat 
jakbyś oglądał go 
po raz pierwszy”

tem spokojnie bez presji o ko-
rzystny końcowy rezultat. 

Puchar Świata w Polskich 
Rękach – Miniony weekend 
był dla wielu polskich kibiców 
prawdziwym świętem sporto-

wym. Otóż polski skoczek nar-
ciarski Adam Małysz w nie-
dzielne popołudnie w Plani-
cy odebrał Puchar Świata w 
skokach narciarskich sezonu 
2000/2001 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y r e k l a m a

e-mail: poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama
NOWe mODUŁY 47x33 mm

Rozpoczęcie kursu kat. B - 23 marca 2011 g. 16.00

Restauracja Kamena 
zaprasza na dancingi 

w soboty  91 39 22 225
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Supremin 
- syrop

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

6,85 zł

5,50 zł

19,90 zł

9,90 zł

18,90 zł

                 DexaPini

Polopiryna
6 saszetek

Scorbolamid

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil complex 
+ hepatil 

na trawienie 
gratis

Pirolam 
- szampon p.łupieżowy

Prostalong
+ 10 gratis

9,85 zł

8,50 zł

Polecamy również 

leki Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

33,90 zł

reklama

reklama

Nasz nowy cykl

Twarze nowogardzkiej bezpieki 
Testy zamieszczone w DN w związku z rocznicą 5 Marca wywołały niemałą polemikę, której treści częściowo publikowaliśmy. Trudno nie zauważyć, że wypo-
wiedzi niektórych uczestników tej dyskusji poszły stanowczo za daleko. W związku z tym, ze szczególną dedykacją dla tych osób, na łamach DN będziemy pu-
blikować sylwetki postaci, które od 1945 r. brały udział w „utrwalaniu polskości” w naszym mieście i je odbudowywały. „by ludziom lepiej się żyło”… - jak napi-
sał jeden z uczestników tej polemiki.  

Od lat wiadomo, że nowo-
gardzkie kręgi lewicowe, co w 
praktyce naszego miasta oznacza 
głównie członków i sympatyków 
SLD, próbowały dość skutecznie 
wytworzyć swoisty mit na temat 
historii tzw. wyzwolenia Nowo-
gardu, a także wydarzeń już po-
wojennych. Istota tego mitu, ba-
zującego na historycznym kłam-
stwie polegała na zniekształcaniu 
wydarzeń historycznych i nada-
waniu im zupełnie innego wy-
miaru i znaczenia jakie w rzeczy-
wistości miały. 

Stałym elementem tych działań 
stało się też po 89-tym roku (gdy 
prawda historyczna została po-
wszechnie ujawniona) bronienie 
„godności” tych, którzy rzekomo 
tworzyli polskość tych ziem.  By-
najmniej tworzącymi tę polskość, 
w rozumieniu propagatorów tego 
mitu, nie byli wracający tutaj tu-
łacze z Syberii i Kazachstanu, 

niepokorni chłopi siłą wcielani 
do Spółdzielni i PGR-ów, robot-
nicy ponad siły wyrabiający nad-
godziny aby przeżyć, czy zawsze 
patriotyczny Kościół, ale głównie 
różnego szczebla funkcjonariu-
sze systemu i wiernie im służący 
serwiliści bez charakteru. 

Można byłoby to myślenie i 
działanie, wobec wydawałoby się 
powszechnie znanej oczywistości 
faktów, zbyć milczeniem i skla-
syfikować jako niegroźnie hobby 
odpornej na wiedzę grupki nie-
szczęśników. Można byłoby gdy-
by Panowie nie przesadzili i nie 
zaczęli powoływać się w swoich 
wywodach na prawdę przez duże 
P. 

Jak mówi znane powiedze-
nie śp. ks. Tischnera że „prawdę 
dzielimy na prawdę, całą praw-
dę i g… prawdę.” Wobec próby 
nazwania g…o  prawdy - praw-
dą, postanowiliśmy ukazać całą 

prawdę o „utrwalaczach” syste-
mu i władzy sowieckiej na tzw. 
ziemiach odzyskanych, „utrwa-
laczach” pretendujących do mia-
na wyzwolicieli i twórców pol-
skości ziemi nowogardzkiej.  

Rozpoczęliśmy już kwerendę 
po archiwach, chętnie także sko-
rzystamy z wiedzy naszych Czy-
telników. Ale na początek przy-
bliżymy sylwetki nowogardzkich 
kierowników Powiatowego Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego 
w ramach cyklu „Twarze nowo-
gardzkiej bezpieki”. Przypomnij-
my krótko za Encyklopedią Po-
wszechną czym były urzędy bez-
pieczeństwa publicznego: 

Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego (UBP), pot. Urząd 
Bezpieczeństwa (UB), nazwa 
jednostek organizacyjnych po-
licji politycznej w latach. 1944–
56; Utworzone. pod nadzorem 
NKWD jednostki UB wchodziły 
w skład MBP (do 1954), następ-
nie Kom. ds. Bezpieczeństwa 
Publ. Miał swoje oddziały wo-
jew. i powiatowe; główny. orga-
nizator polityki terroru komuni-
stycznego w Polsce.

Wykaz kolejnych kierowników 
PUBP w Nowogardzie: por. Rosz-
kowski Eugeniusz, por. Rawicki 
Stanisław, mjr Korski (Gransztoft) 
Julian, por. Bużański Kazimierz, 
por. Sokołowski Jan, kpt. Ciesiel-
ski Józef, kpt. Adamski Stanisław, 
chor. Gładki Czesław, ppor. Żu-
kowski Michał, por. Mostowski 
Wiktor, por. Kulpa Józef. 

Kolejność prezentacji sylwetek  
szefów nowogardzkiej  bezpieki  
i ich ”dokonań”  wynikać będzie 
z  postępu naszych archiwalnych 
poszukiwań. Zaczynamy od oso-
by na tyle zasłużonej, że znalazła 
swoją notkę nawet w Wikipedii.  

Julian Kolski (Gransztof) - ur. 
25 lutego 1914 w Rososzy koło 
Ryk; zm. 17 października 1975 w 
Lęborku - funkcjonariusz komu-
nistycznego aparatu bezpieczeń-
stwa w Polsce (MO i UB).

Był synem Juliana. Miał wy-
kształcenie podstawowe. Przed 
II wojną światową pracował w 
kaflarni w jednym z majątków; 
był członkiem KPP. W czasie 
wojny był dowódcą kilkuosobo-
wej bandy złodziei (choć komu-
nistyczny historyk Józef Bolesław 
Garas w swojej książce Oddziały 
Gwardii Ludowej i Armii Ludo-
wej z 1971 r. określił jego ban-
dę mianem „grupy partyzanc-
kiej”). Po wyzwoleniu Ryk spod 
okupacji niemieckiej pod koniec 
lipca 1944 r. został komendan-
tem posterunku MO w Rykach. 
Uczestniczył wówczas aktywnie 
w zwalczaniu polskiego podzie-

mia niepodległo-
ściowego, w tym 
w obławach na 
członków oddziału 
AK Mariana Ber-
naciaka „Orlika”. 
12 września 1944 
został  postrzelo-
ny przez żołnie-
rza AK Wacława 
Kuchnio „Spokoj-
nego” z oddziału 
„Orlika” („Spokoj-
ny” zastrzelił wów-
czas towarzyszą-
cego Gransztofowi 
kpt. Nikołaja Para-
monowa, (zapew-
ne „polak”) pra-
cownika KW MO 
w Lublinie). Póź-
niej został prze-
niesiony na Pomo-
rze, gdzie od marca 
1945 do kwietnia 

1947 był kolejno szefem PUBP w 
Gdyni, szefem PUBP w Elblągu; 
szefem PUBP w Lęborku, zastęp-
cą szefa WUBP w Gdańsku, za-
stępcą szefa WUBP we Wrocła-
wiu,.  Od 1 do 28 lutego 1948 r 
przez miesiąc był szefem PUBP 
w NOWOGARDZIE, po czym 
od  1 kwietnia 1948 do 29 stycz-
nia1949 wicedyrektorem Depar-
tamentu Ochrony Rządu w MBP, 
skąd został dyscyplinarnie usu-
nięty. Następnie był dyrektorem 
kilku przedsiębiorstw, z których 
wyrzucono go za notoryczne 
pijaństwo. 

O prześladowaniu przez 
Gransztofa podziemia niepodle-
głościowego istnieje wiele mate-
riałów, ale dotyczą one głównie 
poza nowogardzkich terenów jego 
aktywności. Niemniej zaraz po 
uzyskaniu szczegółów z jego krót-
kiej działalności jako kierownika 
PUBP w Nowogardzie upubliczni-
my je na łamach DN. Warto przy 
okazji zapoznać się z sylwetką wy-
mienionego w biografii  Granszto-
fa, żołnierza niepodległościowe-
go Wacława Kuchnio („Spokojne-
go”) , warto aby uświadomić sobie 
jak cennych ludzi i jakich patrio-
tów oddanych Ojczyźnie niszczyła 
nowa władza i osobnicy w rodza-
ju Gransztofa byłego szefa nowo-
gardzkiej bezpieki.

Marek Słomski 
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Gracjan syn Moniki 
Przyborowskiej ur. 
22.02.2011 
z Wrześna

Wiktoria córka Anety 
i Daniela Kubskich 
ur. 11.02.2011 z 
Ostrzycy

Adaś syn Heleny 
Żelaznej ur. 
28.02.2011 z 
Żelmowa

Marysia córka Doroty 
Boguszewskiej-
Paluch ur. 6.03.2011 
z Siedlic

Kasia córka Olgi 
i Tomasza Sulwińskich 
ur. 13.03.2011 
z Nowogardu

Róża córka Mariolii 
i Jakuba 
ur. 22.02.2011 z 
Łobza

Martyna córka 
Joanny Nowickiej 
ur. 15.02.2011 z 
Dalna

Zuzia córka Agnieszki 
Drapikowskiej ur. 
2.03.2011 z Grzęzna

Maja córka Beaty 
i Artura ur. 8.03.2011 
z Nowogardu

Lena córka Dominiki i 
Krzysztofa Kopaczewskich 
ur. 14.03.2011  
z Nowogardu

Zuzia siostra Agatki 
córka Elwiry 
Warzbińskiej ur. 
23.02.2011 z Wojtaszyc

Filip syn Doroty 
i Dariusza 
Bobrowskich ur. 
17.02.2011 z Bagna

Szymon syn Anny i 
Łukasza 
ur. 3.03.2011 z 
Dobrej

Fabian syn Roksany 
Barszcz ur. 9.03.2011 
z Dobrej

Amelia córka 
Aleksandry 
Słomińskiej ur. 
14.03.2011 z Sielska

Ignaś syn Anny 
Sienkowskiej 
ur. 24.02.2011

Bartosz syn Anny 
i Krzysztofa Bolesta 
ur. 17.02.2011 
ze Szczecina

Alan syn Moniki 
Łukawskiej ur. 
3.03.2011 z Koszalina

Marceli syn Dominiki 
i Janusza Rossa ur. 
9.03.2011 z Węgorzy

Piotr syn Agnieszki  
i Włodzimierza  
ur. 16.03.2011 
z Nowogardu

Witamy 
wśród nas...

W roku szkolnym 2011/2012 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Nr 1 w No-
wogardzie planuje uruchomić 
klasę o profilu policyjnym. 
Kształcenie w tej klasie obej-
mować będzie dodatkowe za-
jęcia w oparciu o innowacyj-
ny program nauczania. Chęt-
nym do nauki w klasie o ta-
kim profilu przybliżona zosta-
nie profesja policjanta w tym 
wiedza na temat różnych jego 
zadań. Zajęcia specjalistyczne 
prowadzone będą przez funk-

cjonariuszy policji. W progra-
mie klasy policyjnej znajdą się 
między innymi wiadomości z 
zakresu zasad etyki zawodowej 
funkcjonariusza, wiadomo-
ści z zakresu prawa karnego i 
prawa wykroczeń. Uczniowie 
będą mieli możliwość uczest-
niczenia w szkoleniu strzelec-
kim, udzielania pierwszej po-
mocy, a na zajęciach wycho-
wania fizycznego poznają pod-
stawy samoobrony.

To pierwsza tego typu inicja-
tywa w naszym powiecie. Wie-

dza zdobyta w trakcie nauki w 
takiej klasie z pewnością oka-
że się przydatna dla tej czę-
ści młodzieży, która poważnie 
myśli o podjęciu w przyszło-
ści służby w Policji czy innych 
służbach mundurowych.

Rekrutacja rozpocznie się w 
maju br., a szczegółowe infor-
macje już wkrótce będą do-
stępne bezpośrednio w szko-
le lub na stronie internetowej: 
www.lo1.nowogard.ids.pl .

Opr. LMM

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan 

w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTrYbUcja    
ŻYWNOŚci

Dla podopiecznych OPS
z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Piątek  25.03.2011    10:00 – 15:00
Sobota 26.03.2011  8:00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

Polski komitet Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie, 
przypomina 

O rejestrowaniu osób ,które w 2011 roku chcą ubiegać się o 
pomoc min. żywnościową z programu PEAD. Do chwili obecnej 
mimo apelu w Dzienniku Nowogardzkim zgłosiło się ok 50 osób 
.( Na 1000 zarejestrowanych w 2010 r.)Rejestrujemy w każdy po-
niedziałek i piątek od 10 tej do 12 tej. Należy dostarczyć dowód 
osobisty a renciści i emeryci odcinek z miesiąca marca. Pracują-
cy zaświadczenie o zarobkach i z biura pracy o zarejestrowaniu 
(osób niepracujących,a będących we wspólnym gospodarstwie 
domowym).

Jednocześnie jeszcze raz informujemy,że w trakcie wydawania 
żywności nie będzie my przyjmowali nowych osób do rejestracji.

 wiceprezes Zarządu PKPS
Jadwiga Cichecka

 

już od września

Klasa policyjna  
w I LO w Nowogardzie 

Zarząd Powiatu w Goleniowie na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011 r. podjął uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na realizację innowacji pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie (ZSO Nr 1), polegającej na wprowadzeniu wła-
snego programu szkolenia policyjnego. 
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UWAGA
WĘDKARZE

Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 26 mar-
ca br. wędkarskie zawody spławikowe o „Mistrzostwo 
Koła” we Kamieniu Pomorskim. Wyjazd o godz. 6.30 z 
ul. 5 Marca.

 Startowe 10 zł. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 
23.03.2011.

Zarząd

Weekend z piłką ręczną

Viii memoriał Wojciecha chomińskiego 
W piątek rozpocznie się wielki turniej upamiętniający postać nowogardzkiego pedagoga sportowego.

Wojciech Chomiński to wie-
loletni nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 1. Urodził się w 
1965 r. w Nowogardzie i przez 
całe życie związany był z na-
szym miastem. Jako młody 
człowiek ukończył studia w 
szczecińskim Instytucie Kul-
tury Fizycznej. Później podjął 
pracę z dziećmi i młodzieżą w 
SP 1. Kochał każdą dyscyplinę, 
ale słynął przede wszystkim z 
wielkiego zamiłowania do pił-
ki ręcznej. Drużyny, które tre-
nował odnosiły wiele sukce-
sów na skalę wojewódzką i 
ogólnopolską. Spod jego ręki 
wypłynęło mnóstwo szczy-
piornistów  Pomorzanina No-
wogard, grającego niegdyś w II 
lidze. Był również organizato-
rem wielu turniejów piłki ręcz-
nej w naszym mieście. Odszedł 
od nas w kwietniu 2003 r. 

W weekend dzieci i mło-
dzież zagrają by uczcić jego pa-
mięć. Rozgrywki odbędą się 

w dwóch kategoriach. Rywa-
lizacja szkół podstawowych 
odbędzie się w piątek, na hali 
sportowej SP 3. Wezmą w niej 
udział reprezentacje nowo-
gardzkich szkół: SP 1, SP2 i SP 
4. Zagrają także drużyny szkół 
z Osiny oraz szczecińskie SP 
37 i SP Dąbie. Rywalizacja roz-
pocznie się o godz. 9. Zakoń-
czenie planowane jest na godz. 
15. 

W piątkowe południe roz-
pocznie się także turniej w 
kategorii gimnazjalnej. Roz-
grywki potrwają do niedzieli, 
a wezmą w nich udział: Gim-
nazjum Nowogard nr II,  Gim-
nazjum Nowogard II, Gimna-
zjum Gryfice, Gimnazjum Ba-
nie, UKS Drawno, UKS Kusy 
Szczecin, oraz Handball No-
wogard. 

O godz. 15  odbędzie się uro-
czyste otwarcie zawodów.

Rozgrywki swoim patrona-
tem objął Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomor-

skiego Olgierd Geblewicz. 
Od ośmiu lat turniej organi-
zują nowogardzcy nauczycie-
le, przyjaciele Wojciecha Cho-

mińskiego: Anna Łysiak, Jacek 
Andrysiak, Piotr Kazuba i Ja-
cek Cieślak.

Organizatorzy zaprasza-

ją mieszkańców do oglądania 
rywalizacji młodych adeptów 
szczypiorniak na hale sporto-
we. 

Marcin Nieradka 

Na zdjęciu reprezentacja nowogardzkiego Gimnazjum nr 1 w zeszłorocznych rozgrywkach

koszykówka kobiet - UkS „Trójka”

We wtorek mecz na szczycie
W rozegranym niespełna dwa tygodnie temu spotkaniu UKS Trójka Nowogard pokonała na wyjeździe Szesnastkę Koszalin 55:47. Już w najbliższy wtorek za-

wodniczki z Nowogardu rozegrają mecz, który zadecyduje o zwycięstwie w lidze wojewódzkiej.

Mecz w Koszalinie zawod-
niczki z naszego miasta wygra-
ły ośmioma punktami. Cały 
czas kontrolowały przebieg 
gry, lecz w końcówce spotka-
nia było dość nerwowo. – Mecz 
od początku przebiegał pod na-
sze dyktando. Wypracowaliśmy 
sobie przewagę w granicach 
dziesięciu punktów. W pewnym 
momencie mieliśmy jednak 
zbyt dużo przewinień i musieli-

śmy grać bardzo ostrożnie i od-
powiedzialnie. Dziewczęta były 
na szczęście skoncentrowane do 
samego końca. Przeciwnik pró-
bował różnych sposobów, aby 
odebrać nam piłkę, ale w każ-
dej akcji udawało się nam zdo-
bywać punkty i dowieźć zwy-
cięstwo do końca – powiedział 
szkoleniowiec zespołu, Rafał 
Rożek.

Już we wtorek o godzinie 

15:15 w sali Szkoły Podstawo-
wej nr 1 rozegrane zostanie 
decydujące spotkanie z Kotwi-
cą 50 Kołobrzeg. Trener Rożek 
liczy, że jego zawodniczki po-
każą się z dobrej strony, a po-
tyczka zakończy się pozytyw-
nym rezultatem. – Jest to mecz 
o zwycięstwo w lidze. Zagrają w 
nim zespoły o porównywalnym 
potencjale, więc liczę na wygra-
ną w spotkaniu i w całych roz-
grywkach. Wiele będzie zależa-
ło od indywidualnych umiejęt-
ności zawodniczek i ich dyspo-
zycji w danym dniu. Na pewno 
będziemy walczyć o zwycięstwo.

Koszykarki z Nowogardu 
mają już zapewniony awans do 
rozgrywek międzywojewódz-
kich, w których uczestniczyć 
będą również zespoły z woje-
wództwa wielkopolskiego. Na 
razie nie wiadomo jednak, czy 
nasze zawodniczki będą w nich 
brać udział. Problemem jest 
między innymi budżet klubu. 

– Będziemy musieli zastano-
wić się nad tym, czy zagramy w 
rozgrywkach międzywojewódz-
kich. Jest wiele spraw logistycz-
nych, które o tym zadecydują – 
powiedział trener Rożek.

Zawodniczki z naszego mia-
sta dwa lata temu odniosły 
wielki sukces, awansowały bo-
wiem do półfinału mistrzostw 
Polski. – Kilka dziewczyn z 
tamtego zespołu zrezygnowa-

ło z treningów, ale w większo-
ści jest to ta sama drużyna – 
zakończył szkoleniowiec dru-
żyny. Teraz koszykarki z No-
wogardu mają wielką szansę 
na powtórzenie tego rezultatu. 
Najpierw czeka je jednak wtor-
kowy pojedynek z zespołem z 
Kołobrzegu.

Maciej Pietrasik
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Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 18.03

Kolor
cyklamenu

Postać
w pozie

modlitewnej

Koronowany
władca

Miasto
nad Odrą

Afisz

Pilarka
tarczowa

Dźwięk

Rodzic

Obibok

Część
świątyni

Grecki
bóg wojny

Talon
Odpowiednia

pora
(np. ogórkowy)

Autor
"Nany"

Stanowisko
pracy

Ponaglenie

Król
z grzywą

MInerał
z Uralu ?

As

Postawa Odkryty
wagon

Molik
w mące

Twaróg Ojczyzna
Odysa

Pracuje
pod wodą

Niki - były
kierowca

F1

Szybowanie

Rzym
Dzielnica
Warszawy

Daszek nad
kuchnią

Żyjątko
tworzące

rafy

Przyjęcie
bez tańców

Góry - za
nimi
Azja

10
gramów

Reżyser
serialu

"Czarne
chmury"

Ryba
drapieżna

Dodatkowa
karta w talii

Narzędzie
murarza

Mieszkaniec
Baku

Firma
z Wronek

(AGD)

A
R

A
M

,A
ZE

R
, K

O
N

IC
, M

K
LI

K
, U

R
A

LI
T

Samiec
kozy

Faun
(od niego
panika)

Posag

Imię
Chaczaturiana

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

kurki nioski 
odchowane powyżej  

7-miu tygodniu, pełen program 
szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

reklama

bĄDŹ TU mĄDrY
Przyznam się, byłem
Lekko zakłopotany:
„Tato, kto robi dzieci
Które przynoszą bociany?”

Na DObrY POcZĄTek
Od wieków już ludzie
Się zastanawiają,
Czy pierwsza jest kura,
Czy pierwsze jest jajo.
Ze znanym więc tutaj
Spotkamy się wątkiem,
Że zawsze najwięcej 
Kłopotów z początkiem.
Najtrudniej jest zacząć.
I oto przyczyna,
Że zwykle najczęściej
Się z górki zaczyna.
Bo potem, to wiedzą
Najmłodsze już dzieci –
Jak tylko się zacznie 
To jakoś poleci.
Lecz tutaj się nowy 
Problemik podłączył
Bo ktoś dobrze zaczął,
A jednak nie skończył.
Wiec pomysł kolejny
Zabełkotał mi w głowie:
Najlepiej rzecz całą 
Zakończyć w połowie.
Aż oto wyłania się 
Wszak trudność nowa.
Bo pośród połówek
Jest lepsza połowa.
I teraz nam przyszłość 
Się jawi ponura:
Ta lepsza połowa
To niby jest która?

PUNkT ODNieSieNia
Nie martw się polski pracowniku
Twoja pensja to roczny dochód
10-ciu chińskich robotników.

SZePTaŁY STOŁki
Wieść niesie, że niedźwiedź
Robi czystki w lesie.

Rozwiązania krzyżówki nr 11.03 – IDZIE 
WIOSNA – nadesłali:

Jakub Kochelski z Błotna, Maria Gortat z 
Czermnicy, Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa, 
Justyna Matusiak z Kościuszek, Teresa Czarnec-
ka z Wierzbięcina, Grzegorz Grzelak z Jarchli-
na, Beata Lewandowska z Sieciechowa, Bogdan 
Krystkiewicz i Teresa Krystkiewicz z Dąbrowy, 
Danuta Salamon ze Strzelewa, Cezary Stefański 
ze Strzelewa oraz z Nowogardu: Natalia Chru-
ściel, Stanisława Pokorska (także poprzednie), 
Krzysztof Kępa, Szczepan Falaciński, Krystyna 

Zawidzka (także poprzednie), Zdzisława Cho-
rążyczewska, Mirosław Skowroński, Mirosła-
wa Rutkowska, Zbigniew Dymek, Halina Szwal, 
, Ryszard Gutowski, Jadwiga Maknia, Barbara 
Bartosik, Jerzy Siedlecki, Wiesław Borowik.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowa-
li:

- Krystyna Zawidzka z Nowogardu,
- Wiesław Borowik z Nowogardu,
- Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy.

Gratulujemy! 
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SPrZeDam 
mieSZkaNie 

w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, 58 m kw, 

Tel. 722 268 712

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

Zarząd Powiatu w Goleniowie
podają do publicznej wiadomości, 

że w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej 1 oraz budynku b. Hotelu „Cisy” 
w Nowogardzie na tablicy ogłoszeń, została podana 
informacja o przeznaczeniu do sprzedaży,  w drodze 

przetargu, działki zabudowanej Nr 76 o pow. 10401 m2 
położonej w obrębie 1 miasta Nowogard.

     Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości 
można uzyskać w  Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami  
(pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 238.

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 7

uruchamia od dnia 24 stycznia 2011 r.

Poradnie 
Ginekologiczną-Położniczą

- poradnia posiada kontrakt z NFZ ZOW Szczecin

Czas pracy: poniedziałek 10:00-13:00,   środa 10:00-13:00
Rejestracja telefoniczna:   91 392 18 00, 91 392 18 06

lub bezpośrednio w Przychodni.

KANCELARIA DORADZTWA PRAWNEGO
mgr Krzysztof Kolibski – 501 341 824

BIURO KREDYTOWE
mgr Magdalena Kolibska – 513 157 166

• dokonałeś zakupu używanego samochodu z ukrytą wadą i nie wiesz 
jak dochodzić swoich roszczeń?
• masz problem z napisaniem odwołania od decyzji ZUS, US czy innych 
instytucji?
• wydaje Ci się, że zostałeś pokrzywdzony przez pracodawcę?
• chcesz przeprowadzić rozwód, nabyć spadek, wystąpić o alimenty?
• może dręczą Cię inne wątpliwości prawne?
Nie czekaj, aż będzie za późno. Zapraszam do kancelarii. Doradzę jak 
rozwiązać problemy, zanim zrobią się jeszcze bardziej zagmatwane.

Jeśli potrzebujesz środków finansowych oferujemy:
• pożyczkę gotówkową,
• kredyt konsolidacyjny,
• pożyczkę hipoteczną,
Doradzimy jak będzie najtaniej, przedstawimy ofertę z kilkunastu 
banków i wreszcie pomożemy w załatwieniu formalności. A wszystko 
to przy minimalnej prowizji i bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.

ZAPRASZAMY
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU DLA KORNELKI
na leczenie i rehabilitację

 FUNDACJA SPLOTU KAMIENNEGO ul. Marii Konopnicldej 1/189, Dzieka-
nów Leśny, 05-092 Łomianki Tel/fax:227512416, www.fsr.pl e-mail: Fun-
dacj aS@poczta.fm Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publiczne-
go, KRS: 0000142952, NIP: 118-15-73-727, ING Bank Śląski oddział Krucza 
51, 00-022 Warszawa, Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981 Z do-
piskiem: na leczenie i rehabilitację Kornelii Głowińskiej

 Kornelka urodziła się 14 kwietnia 2010 r. w Drawsku Pomorskim, waży-
ła 4010g/60cm. Narodziny Komelki odbywały się siłami natury. Pomimo 
nacięć dziecko nie mogło się urodzić, więc zostało wyciśnięte bardzo sil-
nym ciskaniem na brzuch przez lekarza. W efekcie tego porodu Kornelia 
urodziła się w ciężkim stanie (03pkt. Apgar). Diagnoza wykazała:

1. Zamartwica okołoporodowa (stosowano sztuczną wentylację od 
0,25min-lmin),

2. Porodowe złamanie prawego obojczyka,
3. Całkowite porażenie prawego splotu barkowego typu Duchenne'a-Erba (bezwładna wisząca rączka),
4. Ocena według Apgar: w l min - 3pkt., 3 min - 6 pkt., 5 min - 9 pkt., 10 min -10 pkt.
Kornelka ma 9 miesięcy i cierpi na okołoporodowe porażenie splotu barkowego prawego. Od pierwszych dni 

życia jest rehabilitowana kilka razy dziennie, zarówno przez specjalistów jak i rodziców. Potrzebuje stałej, inten-
sywnej i długotrwałej rehabilitacji, która pomoże przywrócić sprawność ruchową rączki. Koszty leczenia oraz 
rehabilitacji przekraczają możliwości finansowe rodziny. Prosimy zatem o wpłaty, które pomogą zrealizować 
nasze marzenie, by Kornelka w przyszłości miała sprawną rączkę. Pomóżcie małej Nowogardziance!

Za wpłaty serdecznie dziękujemy.
Jolanta i Wojciech Głowińscy

PUcHar  POSŁaNki  
Dla "bOSmaNa" NOWOGarD

Dnia 5 marca klub sportowy "Bosman" Nowo-
gard zorganizował w Nowogardzie halowy tur-
niej piłki nożnej o puchar pani poseł Renaty  Za-
remby. W turnieju brały udział cztery drużyny. 
Grano systemem każdy z każdym mecz i rewanż.

Turniej i puchar za pierwsze miejsce  przy-
padł drużynie "Bosman" Nowogard, która wy-
grała pięć z sześciu rozegranych meczy. Puchar 
za drugie miejsce otrzymała drużyna "Oldboje" 
Tychowo, trzecie miejsce zajęli piłkarze "Błękit-
nych" Nowogard. Czwarte miejsce zajęła druży-
na "Piekarzy"z piekarni Pana Pędziszczaka.

Najlepszym piłkarzem turnieju został Jakub 
Sobieralski z "Błękitnych" Nowogard. Najlep-
szym bramkarzem został Jacek Kubiczek z Ty-
chowa, a królem strzelców został piłkarz "Bos-
mana" Szymon Paszkiewicz zdobywca 16-tu 
bramek.

Puchary dla trzech pierwszych drużyn  oraz 
statuetki dla wyróżnionych piłkarzy w imieniu 
Pani Poseł Renaty Zaremby wręczył  Dyrektor 
biura poselskiego Łukasz  Gradzik.

Andrzej   Szafran

Gramy dla  Patrycji !!!
Uczniowski Klub Sportowy  Gimnazjum  w  Dobrej zaprasza chętne  zespoły do udziału  w   

Charytatywnym Turnieju Piłki  Siatkowej ,,SET”. 
W tym roku gramy  dla Patrycji Jadwiżyc , 

która  w listopadzie 2010 roku skończyła roczek 
i niestety  jest  chora  na  mukowiscydozę. Cho-
roba  w  głównej mierze  dotyczy  układu  od-
dechowego i objawia się przede  wszystkim  na-
wracającymi i przewlekłymi zapaleniami płuc , 
oskrzeli oraz  zatok. Turniej zostanie rozegrany   
dnia 3 kwietnia marca 2011 roku (niedziela) o 
godz. 10.00 w hali sportowej przy Gimnazjum  
w Dobrej , ul. Strażacka 2. 

Wpisowe  wynosi 200  zł (płatne w  dniu za-

wodów) i w  całości  zostanie  przekazane rodzi-
com Patrycji  na jej leczenie. Udział  w  turnie-
ju zaplanowany  jest  dla 10 zespołów (decyduje 
kolejność zgłoszeń telefonicznych). 

Organizatorzy zapewniają: puchary i dyplomy 
dla wszystkich  zespołów,  obsługę  sędziowską 
, szatnie,  prysznice oraz ciepły posiłek dla za-
wodników. Wszelkich informacji  dotyczących  
turnieju udziela p. Tomasz Gajda , tel. 607 – 
061-462. Liczymy na  Waszą  obecność.

Tomasz  Gajda
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OGŁO SZE NIA DrOb NEroZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reGUlarNa liNia mi krO bU SO Wa SerOcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

PrZeWÓZ OSÓb • m.fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kur-
suje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZcZeciNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓb - rO maN biŃcZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONieDZiaŁkU DO PiĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNiÓW - SZcZeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZcZeciN - GOleNiÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NierUcHOmOŚci
• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickiego w 

Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 z bu-

dynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 514 995 314
• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w 

centrum Nowogardu. 787 122 972 
• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; i pię-

tro, parking; 501 549 818.
• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 91 39 

26 528; 667 926 528
• Sprzedam sklep murowany na targowisku miej-

skim. 603 668 681
• Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-usługo-

wy 125 m przy ulicy 5-go marca 13 (centrum mia-
sta) 667 994 240.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogardzie – 
608 302 040 

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po remoncie, 
doskonała lokalizacja, spokojna okolica, sprzedam 
tel. 604 427 427

• Kawalerka do wynajęcia od zaraz, w  bloku  przy ul. 
Warszawskiej. Tel 728 543 464

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w 
karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/m2, tel. 721 
488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na targowi-
sku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe Tel. 
697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 m2 przy ul. 
15. Lutego (altanka + namiot), kont. Tel. 697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum No-
wogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy ul. Banko-
wej, 519 614 973

• Wynajmę pomieszczenie produkcyjno- magazyno-
we  o pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2, przy ul. Mły-
narskiej 7 w Nowogardzie. Cena 1200 zł netto Tel. 
509 379 883

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowogardzie 
tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (okazyjnie) 
662 678 895

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 45 m2 w No-
wogardzie po remoncie Tel. 888 743 400

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub zamienię na 2 
bema; 691 507 141

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal na gabinet lekar-
ski i inne lokale użytkowe Nowogard ul. Wojska 
Polskiego 3, Tel. 091 39-20-891, 662-857-120

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum Nowogardu 
na IV piętrze. Cena 85 tys. Tel. 607 487 710.

• Sprzedam 2 działki budowlane w No-
wogardzie przy ul. Jana Pawła II (obok  
siebie) pod garaże aut dostawczych, z aktualnym 
wypisem z planów zagospodarowania Cena 9800 zł 
za działkę, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ul. Warszawska 
14, 91 35 03 005; 693 091 184

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo handlowy. 
Działka 8046 m2 przy ulicy bohaterów Warszawy. 
cena 1 495 000 zł biuro Nieruchomości Progres 
tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, plan zago-
spodarowania terenu, przemysł, usługi inwestycyjne. 
Ogrodzona, droga alfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania 15zł/m2 660 424 989 

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i czteropo-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, podwyż-
szony standard; 604 441 609

• Sprzedam działki budowlane od 12-16 ar Kościusz-
ki. 602 267 382.

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 m2; plac 
2800 m2 do zagospodarowania utwardzony; po-
mieszczenie  90 m2; pomieszczenie 150 m2 ogrze-
wane; pomieszczenie biurowe 60 m2 ogrzewane, 
kontakt 511 267 991

• Sprzedam/wynajmę garaż na ulicy Warszawskiej, 
784 499 535; 609 004 967 

• Sprzedam kawalerkę na Bema. 665 123 375
• Sprzedam dom 120 m2 606 470 757
• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ulicy Banko-

wej; 501 056 149
• Sprzedam mieszkanie 091 39 10 010; 607 607 814

• Wynajmę garaż 508 993 318
• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z ogrodzonym 

terenem o pow. 0,30 ha na obrzeżach Nowogardu, 
możliwość wynajmu mieszkania obok. 693 850 197

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe przy ul. 
Zamkowej. Tel. 665 001 251

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lutego. 
Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Kupię małe mieszkanie w Nowogardzie domek 
(może być do remontu) Wojska Polskiego i okolice. 
784 074 626 

• Sprzedam dom, budynki gospodarcze, działkę 0,30 
ha. Rogowo 3 gm. Radowo Małe. 661 751 286

• Sprzedam działkę w Tuczy nad jeziorem Woświn 
pow. 5 ar. Ładna okolica. 607 824 546

• Lokal usługowy do wynajęcia przy ul. Wojska Pol-
skiego 78 naprzeciwko szkoły nr 1. 511 926 600

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia przy Ks. J. 
Poniatowskiego w nowo wybudowanym bloku. Tel. 
511 926 600

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 607 083 845
• Sprzedam garaż na ulicy Jana Pawła II, 609 388 410
• Sprzedam kawalerkę bezczynszową 30 m2 parter na 

wsi 50 tys. 723 907 081 po 18.00.
• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 66m2, 

iii piętro po remoncie. cena 165 tys. kontakt. 
785 710 808

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe z balkonem 
własnościowe 79,71 m2 lub zamienię na dwa pokoje 
z dopłatą. 609 170 510

• Do wynajęcia lokal o pow. 75 m2. Parking. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 604 977 144
• Kupię dom w ok. Nowogardu, w rozliczeniu może 

być mieszkanie dwupokojowe w Nowogardzie. Cen-
trum, parter. 607 739 938

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na ul. Zam-
kowej. Tel. 600 626 244.

• Sprzedam mieszkanie 75 m2, nowe I piętro + podda-
sze bezczynszowe. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony stan-
dard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 662  638  198; 
694 053 131

• Sprzedam pawilon na targowisku, 509 389 669
• Sprzedam mieszkanie na ul. Bankowej. 501 056 149
• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w Nowo-

gardzie (Centrum), 91 38 13 958; 604 702 817
• Pilnie sprzedam ½ domu w Dobrej wraz z budyn-

kiem gospodarczym. 668 431 301
• Do wynajęcia lokal o pow. 75 m2. Parking. Tel. 

602 677 563
• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 604 977 144
• Boh. Warszawy- góra domu. 100 m2, działka 255 tys. 

725 899 426
• Samodzielna połowa domu ok. 60 m2 działka 1100 

m2 wieś k/Dobrej 54 000. 660 206 833
• Golczewo na wsi bezczynszowe mieszkanie, po re-

moncie dwa pokoje 72 000. 501 307 666
• Ostrzyca- działka 6 ha, atrakcyjna lokalizacja las 3 zł/

m2. 889 133 882
• Ziemię rolną kilka hektarów tanio sprzedam k/Do-

brej. 783 534 677
• Kupię pilnie, tanio do hektara gruntu rolnego. 

502 103 432
• Sprzedam lub wydzierżawię działkę budowlaną 

33 arową z budynkiem gospod. w boguszycach 
(Żabowo), uzbrojoną w prąd, wodę, ogrodzoną. 
budynek 300m nadający się pod działalność tj. 
ferma, hurtownia, skład opału. Tel. 601  950  330 
lub 601 850 690 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Centrum. 
608 396 755

• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym. Nowo-
gard, Tel. 606 399 633

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 513 045 346
• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum Nowogar-

du. 531 838 667
• kupię mieszkanie trzypokojowe lub pół domu w 

Nowogardzie lub okolicy. 517 577 839
• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługowa 

przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie spo-
żywczym „Czaruś” 508 105 332

• Działki pod zabudowę jednorodzinną, 785 200 900
• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Polskiego z ma-

łym ogródkiem. 603 688 266. 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DrOb NE

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOWOGarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI,
KREDYTY, WYCENA

UBEZPIECZENIA

reklama

147 tys. - 240 m kw.

215 tys. - 87 m kw.

250 tys. - 100 m kw.

185 tys. - 80 m kw.

205 tys. - 187 m kw.

290 tys. - 81 m kw.

OferTa DOmÓW Na SPrZeDaŻ

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe w Osinie na 
mieszkanie trzypokojowe w Nowogardzie. 91 
39 108 26; 785 216 777

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 70 m2 III 
piętro, 664 422 221

mOTOrYZacja
• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Rover se-

rii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.
• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Continental 

Conti 3, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340
• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Norway 

II, stan bdb, cena 850 zł, Tel. 605 522 340. 
• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 12/2001, 

przeb. 132500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 
110 KM, 2 właściciel,  serwisowany w ASO Nissan 
Polmotor Szczecin (faktury). Klimatyzacja, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. Ster przy 
kierownicy, welurowa tapicerka,  nowe opony zi-
mowe Goodyear UG 7+, zadbany. Cena 21500 zł (do 
uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 1.9 CDTI (150 KM) die-
sel, rok prod 08/2006, srebrny met., przeb. 140900 KM.  
duży przegląd w ASO Opel przy 140.000: nowe: roz-
rząd, klocki hamulcowe, olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr 
powietrza, mikrofiltr, płyn hamulcowy, opony zimowe. 
Cena 42500 zł do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Mitsubishi Lancer kombi 1600 benzy-
na 1997 r. stan b. dobry, dobrze wyposażony, cena 
6 000; 694 971 444

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. tanio 
sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 20000 
km po dużym przeglądzie w ASO, bogate wyposa-
żenie, czarny metalik, cena do uzgodnienia, tel. 695 
888 970

• Sprzedam opony Continental letnie, R-15  195|50; 
696 116 744

• Sprzedam skuter dwuosobowy. 788 566 432
• Sprzedam AUDI B3 rok prod. 1990 1.8 benzyna, auto 

alarm, centralny zamek 1 900 zł tel. 602 348 926
• Sprzedam alufelgi do VW Golfa III. 512 669 630
• Sprzedam  Romet k125 rok. 2009. 508 517 017
• Sprzedam komplet opon z alufelgami 185/65/14. 

663 118 275
• Sprzedam Opel Astra 1,4 rocznik 98 benzyna + gaz, 

tanio. 790 433 335
• Sprzedam Nissan Almera 2000. 1,5- 16V benzy-

na trzydrzwiowy, przebieg 160 tys. stan bdb, ABS, 
wspomaganie, poduszki, centralny zamek, klimaty-
zacja. Cena 10 600 zł 666 094 990

• WV Polo 1,4 benzyna MPI 2001. Przebieg 100 tys je-
den właściciel książka do wglądu serwisowany w 
AUDI, ABS wspomaganie. Centralny zamek, klimaty-
zacja. Cena 10 600 zł 666 094 990

• Sprzedam Lublin 2 rocznik 1988 9 miejsc + hak ho-
lowniczy. Cena 3750 do uzgodnienia 692 117 524

• Sprzedam motocykl Wueska. 507 465 448
• Sprzedam Daewoo Nubira 1,6 benzyna + gaz, rocz-

nik 1998; 601 780 150
rOlNicTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609
• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103
• Sprzedam do C-360 zwolnicę, tylny most i tura, Tel. 

507 465 448 
• Kupię cielaki do 100 kg; 601 860 644; 603 284 503
• Sprzedam gorczycę i siano w kostkach 502 853 573
• sprzedam siewnik zbożowy trzymetrowy. 

602 267 382
• Sprzedam zboże 531 741 232
• Rzepak jary- kupię. 502 649 147
• Kurki nioski odchowane powyżej siedmiu tygodni. 

91 39 106 66
• Kupię używane silosy do paszy. 502 562 378 lub 91 

39 103 15
• Sprzedam URSUS C 40-11 do remontu cena 3 tys. zł 

507 645 448
• Kupię kompletne koło do przyczepy 10.0/75-15.3.  91 

39 108 75 po 18-stej
• Sprzedam do Ursusa C-360 zwolnicę i tylny most. 

507 465 448
• Sprzedam owies do siewu po czyszczeniu dobrej ja-

kości. 606 406 341
• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307
• Oddam obornik, Świerczewo. 91 39 18 083

USŁUGi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 91 39 
20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i na-
prawa pieców cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, 

ciężarowe, Tir-y). Tel. 604 373 143.
• czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 

604 373 143.
• remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839.
• Zespół muzyczno – taneczny kaj – zabawy, wese-

la, andrzejki, sylwestra. ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 697 55 33 
10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465
• USŁUGi iNfOrmaTYcZNe– instalacja oprogra-

mowania, naprawa komputerów, sieci kompu-
terowe (Windows, linux), konserwacja pracowni 
szkolnych. faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, szyb-
ko.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493
• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120
• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Poniatow-

skiego 14/2. 693 128 108
• Układanie kostki brukowej. 721 124 740
• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, tanie części. 

691 686 772
• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wydruki 

wielkoformatowe, reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio rekla-
my VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. 78 
88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240
• Korepetycje , matematyka 668171212
• remonty, montaże , wykańczanie 512 012 856
• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert Kaź-

mierowski Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. Pro-
szę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 697 082 509. 
• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 

607 092 509.
• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901
• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 728 801 246
• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 

696 138 406
• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905
• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432
• remonty – tanio 508 920 135
• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008
• Usługi hydrauliczne 695 848 557; 517 424 826
• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowanie, 

malowanie. 662 678 895
• Usługi: docieplanie budynków, malowanie, glazura, 

hydraulika, re gipsy i podłogi, Tel. 600 626 268
• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkolenia BHP i 

PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 607 260 528
• Remont na każdą kieszeń 609 715 839
• montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i in-

nych; 695 085 470; 91 39 72 575
• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214
• Korepetycje z matematyki; 503 602 052
• Dachy, remonty, docieplenia, 692 562 306
• Wykonam prace remontowo-budowlane + więź-

by dachowe. 692 372 117

• Wykończenia wnętrz, płytki, panele re gipsy, ma-
lowanie szpachlowanie, stolarka itp. 792  289  761; 
661 545 391

• Kredyty dla firm; 601 627 044; 607 092 509
• Wykonam usługi ogólnobudowlane; 662 678 895
• Ciasta domowe na każdą okazję; 695 550 327
• Gabinet masażu; medyk ul. Wojska Polskiego 

7a, Nowogard czynny w godz. 16.00-18.00.  Tel. 
669 883 885; 91 39 22 921. masaż klasyczny, re-
laksacyjny.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i tanio z 
domu i pod dom. 603 038 944

• Chwilówki natychmiast! Nawet dla osób z zajęciem 
komorniczym! Tel. 512 196 106.

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268
• Malowanie, tapetowanie. 792 954 097
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214
• Nieodpłatnie odbiorę niepotrzebny zalegający 

sprzęt złom: stare kuchenki, pralki, rowery, akumu-
latory, itp. Tel. 661 979 755

• Wykonam prace remontowe. Tel. 783 753 618
• Usługi hydrauliczne; 695 848 557; 502 170 191
• Usługi minikoparką, wykopy pod fundamenty, kable, 

wodę i gaz itp. 790 243 575
• Transport  Mercedes Sprinter + przyczepa i laweta. 

790 243 575
• ekipa ogólnobudowlana wykona usługi szyb-

ko, solidnie, kompleksowo. kontakt 667 431 266; 
514 247 101

• Ścianki regipsowe, sufity podwieszane, malowa-
nie, szpachlowanie, panele wymiana instalacji. 
789 146 025

• Tłumaczenia, korepetycje dla najmłodszych- ję-
zyk angielski, projektowanie WWW, pogotowie 
komputerowe. Tel. 517 577 839

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny z domu 
pod dom. 603 038 944

Praca
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- Niemcy, 

Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, długolet-
nie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Podejmę się pracy w charakterze pomocy domowej. 
695 266 928

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy do-
świadczenie roczny staż + 2letnie praktyki,  
505 065 748.

• Zatrudnię dziewczynę do pomocy w kuchni. 
600 811 404

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643
• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu spożyw-

czego. 602 474 266
• Zatrudnię kucharkę do restauracji. 602 274 266
• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 785 630 287
• Zatrudnię do pracy z uprawnieniami na windy 

budowlane. 504 595 424
• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663
• Zaopiekuję się dzieckiem w wieku od 2 lat. 

697 171 038
• Zatrudnię murarzy. 508 290 657
• Przyjmę do pracy ze znajomością programów Ca-

dowskich. 91 39 25 900; 661 900 901
 iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, transport. 
603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.
• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161
• Piece gazowe cO do mieszkania, domku, z Nie-

miec firmy Vaillant tylko ogrzewanie cO cena 
1000 zł serwis na miejscu (montaż), dwufunkcyj-
ny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i gwa-
rancje. cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody na 
prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszący małe gaba-
ryty do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący z wę-
żownicą do podłączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i porą-
bane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą do 
podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na gwaran-
cji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam drewno opałowe w klockach. 697 610 223.
• Sprzedam  2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 200 

HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC P1500, CD 
J500T MC CRYPT – 2szt., kolumny HQ POWER 500 
VDSG12, mikrofon bezprzewodowy AZUSA 101, sca-
ners HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 
1750 zł do uzgodnienia. Stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 50x150x600 80 szt; 
50x130x600- 50 szt; 50x100x600- 12 szt. Cena do 
uzgodnienia Tel. 607 926 085

• Sprzedam urządzenie wytwarzający tlen medyczny- 
91 39 180 12

• Sprzedam śrutownik oraz silnik o mocy 7,5 KW- 91 
39 180 12

• Sprzedam używany odkurzacz do pracy na su-
cho i mokro z funkcją prania wykładzin marki NU-
MATIC. Z pełnym wyposażeniem. Atrakcyjna cena; 
508 309 107

• Sprzedam pianino- 604 178 371
• Sprzedawca Olchowo. 791 423 559 
• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 698 882 056
• Sprzedam 2 sofy stylowe dwójki + stylowy ławo-stół 

+ 2 pufy w komplecie cena 1600 zł, stan bardzo do-
bry telefon 697999578 .

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. Cena 500 
zł. 502 792 416

• Sprzedam przyczepę 10 tonową. 603 839 782

• Sprzedam yorki 2 suczki cena 650 zł. Tel. 698 882 056
• Sprzedam tanio komputer + monitor LG 19 cali pa-

noramiczny w bdb stanie. Cena do uzgodnienia. 
500 296 561

• Sprzedam owczarki niemieckie. 660 315 662
• Kupię gałęziówkę + transport. Telefon 91 39 20 714 

(Nowogard ul. Zielona 3)
• Sprzedam konstrukcję namiotu ogrodowego 3x6 

tel. 887 671 374
• Kupię kompletne koło 10.0/75-15.3.  91 39  108 75 

po 18-stej
• Sprzedam nowe meble za pół ceny. Biurko, stół, dwie 

pufy z oparciem, stolik szklany. 665 541 960
• Sprzedamy rynny cynkowe 40m plus 10m z demon-

tażu (używane 9 lat). Nowogard, Zielona 3 telefon. 
91 39 20 714

• Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę h- 158, szer. 55, 
biała używana. Cena 150 zl. 513 153 577

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny + fotelik samocho-
dowy TAKO JUMPER X kolor kremowo- beżowy, uży-
wany. W db stanie. Cena 300 zł. 513 153 577

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, pocięte w klocki 
lub w całości. Tel. 514 740 538

• Sprzedam tanio szczeniaki maści share pear. 
601 500 999

• Sprzedam suczkę Yorka cena 650 zł. Tel. 698 882 050
• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. Tel. 91 39 

20 014
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

ul. 700-lecia 6A, Nowogard
tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203

vis'vis NETTO

AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

OFERTA: k , hipoteczne
, - bez BIK

redyty gotówkowe
samochodowe  konsolidacyjne

UWAGA!!! Wyprzedaż kredytów hipotecznych
Możliwość dojazdu do Klienta

Piotr Krekora

PUNKT TANICH OPŁAT

Oferta 15 banków oraz SKOK, nowe banki w ofercie

UWAGA!!! Pożyczka bez BIK
na dowód osobisty, bez dochodu

Wypłata tego samego dnia

OFERTA DLA FIRM
- Kredyty dla firm - uproszczone procedury
- Pożyczki hipoteczne - bez weryfikacji dochodu
- Leasing  bez BIK, KRD!!!

10.00 - 16.00

reklama

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Club Kaffe Magik
ul. Sądowa 1 

zaprasza na koncert zespołu

19 marca o godz. 21.00 
Bilet w dniu koncertu 13 zł

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

21 marca  2011 r. g. 16.30

Srebne medale młodych 
piłkarzy Pomrzanina Nowogard

W niedzielę 13 mar-
ca 2011 r. w Policach 
młodzi piłkarze Po-
morzanina Nowogard 
(rocznik 2000) zdobyli 
2 miejsce w halowym 
turnieju piłki nożnej 
– „Marzec z Futbo-
lem 2011” (16 edyc-
ja). Królem strzelców 
został Patryk Miklas (9 
bramek). Wygrali kole-
jno z: Chemikiem I Po-
lice 1:0, Gavią Choszcz-
no 2:0, Stalą II Szczecin 
1:0, Chemikiem II Po-
lice 2:0, Błękitnymi 
Stargard Szczeciński 
2:0, zremisowali ze 
Stalą I Szczecin 1:1, 
przegrali tylko ze 
zwycięzcami turnieju 
Salosem I Szczecin 0:1.

Na zdjęciu srebrni medaliści. W górnym rzędzie od lewej: Michał Sokulski (trener), 
Piotr Sowiński, Damian Żyła, Mikołaj Bobrowski, Maciej Bobrowski, Mateusz Lasocki, 
Franciszek Toruński (rodzic i kierownik drużyny). W dolnym  rzędzie od lewej: Mateusz 
Herka, Adrian Banasiewicz, Patryk Miklas, Mateusz Toruński.
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Pożyczki 

gotóWkoWe 
666 069 760

R e k L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

teL.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka RekLAMA

RekLAMA

Czytaj s. 2

Czytaj s. 5

Czytaj s. 12

Czytaj s. 13

Czytaj s. 6

PIB "PRO-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
koNtAkt: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Na co wydajemy unijne pieniądze

z dużej chmury 
kwaśny deszcz

Zainteresowaniem cieszył się catering – pyszności przygotowane przez uczniów z nowogardzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

W piątek 18 marca 2011r.odbyła się konferencja inaugurująca  projekt innowacyjny pn. „Wypracowanie programu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w Powiecie Goleniowskim”. 

Czytaj s. 3

Włamali 
się do 
szkoły

Powstaną 
kolejne 
place 
zabaw
o nowogardzkiej 
kulturze

Mógłbym 
zrozumieć 
- gdybym...

Viii Memoriał 
im. Wojtka
chomińskiego 

Policyjny 
turniej 
Piłki 
Siatkowej 
w Nowogardzie
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Kronika policyjna 

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

…tak więc można powiedzieć, że przez współczesną cywilizację idzie spór z samym Stwórcą i Chrystusem 

Odkupicielem, spór o jedność i nienaruszalność małżeństwa, spór o świętość, nienaruszalność życia ludz-

kiego, spór o sens  i istotę wolności, godności oraz miłości człowieka…

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Przypominamy, że do 
końca kwietnia w Ratuszu 

będzie działał punkt 
przyjmowania zeznań 

podatkowych. 

Punkt jest otwarty: 
w poniedziałek, 

środę i piątek 
w godzinach 7.00-15.00. 
W punkcie oprócz możli-

wości złożenia zeznania po-
datkowego każdy może po-
brać niezbędne formularze 
oraz uzyskać niezbędne infor-
macje jak prawidłowo wypeł-
nić PIT-y. 

Nasza sonda
Przyszła wiosna. Dziś spytaliśmy 
dzieci jak ją przywitają? 

Marcin Owczarek - Uczeń kl. VI – No dzisiaj będę spędzał 
pierwszy dzień wiosny wychodząc z innymi dziećmi i kolega-
mi na powietrze i tam się bawił witając wiosnę.

Dz.N A będziesz dziś topił Marzannę w jeziorze?
Marcin – Chyba tak. Ale życzę wszystkim dzieciom uśmie-

chu na wniosę i by było wszędzie zielono i ładnie.

Magda Durlej – uczennica kl. IV - Pierwszy dzień wiosny 
będę spędzała z innymi dziećmi na podwórku i na pewno też 
razem z innymi dziećmi i panią wychowawczynią pójdziemy 
topić Marzannę i pożegnać Zimę. Na wiosnę zamierzam się 
dobrze uczyć. A wszystkim dzieciom życzę dziś miłej zabawy z 
okazji pierwszego dnia wiosny. 

Ania Wdowińska – uczennica kl. VI – Pierwszy dzień wio-
sny spędzę razem z koleżankami na świeżym powietrzu. Bar-
dzo się cieszę, ze przyszła już wiosna i będzie ciepło. Wszyst-
kim dzieciom i dorosłym z okazji pierwszego dnia wiosny ży-
czę wszystkiego dobrego i dobrej zabawy. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy

14.03 – Poniedziałek 
08:20 – Ochrona sklepu Bie-

dronka przy ul. Warszawskiej 
powiadomiła o ujęciu spraw-
ców Waldemara P i Adama K., 
którzy dokonali kradzieży. Po 
przybyciu Policji zostali prze-
kazani do dalszych wyjaśnień. 

16:00 – Powiadomienie o 
kradzieży drzwi metalowych z 
prywatnej posesji na ul. Sien-
kiewicza 

18:10 – Kolizja drogowa 
na ul. Gen. Bema dwóch po-
jazdów m-ki Renault 19-Seat 
Leon 

15.03 – Wtorek 
05:30 – Powiadomienie o 

wybiciu szyby w Centrum Sto-
matologii. W toku prowadzo-
nych działań policji sprawców 
zatrzymano. 

09:00 - Kierownik punktu 
energetycznego w Nowogar-
dzie zgłosił o włamaniu do tra-
fostacji znajdującej się na ul. 
3 Maja Sprawcy dokonali kra-
dzieży elementów metalowych 
uziemiających. Straty 10 tys. zł 

15:30 – Zgłoszenie włamania 
do działki ogrodowej przy ul. 3 
Maja. 

18:50 – Pielęgniarka DPS za-
wiadomiła o znalezieniu port-
fela z dokumentami na terenie 
obiektu. 

19:00 – Powiadomienie o 
kradzieży roweru górskiego 
nieznanej marki na ul. Sien-
kiewicza 

16.03 – Środa 
12:00 - 08:20 – Ochro-

na sklepu Biedronka przy ul. 
Warszawskiej powiadomiła o 
ujęciu sprawcy kradzieży nie-
letniego Pawła W. 

16:00 – Kolizja drogowa 
dwóch pojazdów Ford-Isuzu w 
miejscowości Krasnołęka 

16:30 - Kolizja drogowa 
dwóch pojazdów Opel –WV 
Golf. Sprawcą kolizji okazał 
się kierowca Opla, który został 
ukarany madatem karnym 

18:00 – Zgłoszenie kradzie-
ży do altanki ogrodowej oraz 
pomieszczeń gospodarczych 
skąd skradziono przewody 
elektryczne. Zdarzenia te po-
wtórzyły się w tym dniu jesz-
cze dwukrotnie. 

17.03 – Czwartek 
13:00 – Kolizja drogowa 

na ul. Boh. Warszawy gdzie 
uczestniczyły dwa pojazdy 
Opel Asta – Daewoo  Tamiz.  

19:40 – Włamanie do piwni-
cy przy ul. Warszawskiej skąd 
skradziono piec typu Junkers. 

Ten sam czas zdarzenia – 
Uszkodzenie kłódki zabezpie-
czającej drzwi wejściowe do 
piwnicy. 

19:45 – Zgłoszenie kradzieży 
paliwa z dwóch kanistrów z ga-
rażu w miejscowości Ostrzyca. 

21:00 – Policjanci w trak-
cie kontroli drogowej pojaz-
du VW Transporter na drodze 
Wołowic – Boguszyce ujaw-
nili, że kierujący Krzysztof K. 
miał aktualny zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicz-
nych. 

18.03 – Piątek 
08:00 – Zgłoszenie kradzie-

ży tablic rejestracyjnych samo-
chodu Nissan Micra zaparko-
wanego na ul. Waryńskiego 

19.03 – Sobota 
12:00 – Powiadomienie o 

kradzieży pojazdu VW T 5 ko-
loru białego, która miała miej-
sce z 18-19 marca na ul. Leśnej 

13:20 – Powiadomienie o 
włamaniu przy ul. Warszaw-
skiej do piwnicy skąd skra-
dziono wieżę stereofoniczną 
oraz naczynia.  

20.03 – Sobota 
00:00 – Policjanci w trakcie 

kontroli drogowej na drodze 
do miejscowości Długołęka 
zatrzymali nietrzeźwego kie-
rowcę Damiana M. 

Opr. Jarosław Bzowy Włamali się do szkoły
W sobotę, 19 marca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II w Nowogardzie przy 

ul. Boh. Warszawy dokonano włamania i kradzieży  3 kamer systemu monitorującego placów-
ki. Na razie nie wiadomo kim byli sprawcy włamania. 

Jak poinformowała nas poli-
cja, do zdarzenia doszło w go-
dzinach nocnych. ZSO nr II 
ma pecha do wybryków wan-
dalizmu. Jakiś czas temu, szko-
łę próbowano podpalić, nisz-
cząc część drewnianej boazerii 
znajdującej się na holu i forum. 
Tym razem, łupem wandali 
stały się kamery monitoringu. 

- Kamery mają zastosowa-
nie tylko w połączeniu z innymi 

urządzeniami. Ich techniczne 
wykorzystanie bez tych dodat-
kowych urządzeń jest zupełnie 
pozbawione sensu – mówi Le-
szek Becela, dyrektor ZSO nr 
2.- kierując się dobrem śledz-
twa nie mogę ujawnić szczegó-
łów dochodzenia, ale wiem, że 
policja już sporządziła odpo-
wiedni materiał i pracuje inten-
sywnie nad tą spraw

Jarosław Bzowy
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RekLAMARekLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

NOWO OTWARTY
SkLeP ogRoDNiczy
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

ENTER lAPTOP
 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOWOGARD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEl. 795 648 748

Na konferencję zaproszono 
przedstawicieli Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Szczecinie, 
gmin Powiatu Goleniowskie-
go, Policji, Ośrodków Pomo-
cy Społecznej, instytucji kul-
tury, organizacji pozarządo-
wych, szkół i placówek oświa-
ty, placówek opiekuńczo – wy-
chowawczych, przedstawicieli 

miejscowych mediów.
Zgromadzonych gości przy-

witał Starosta Powiatu Go-
leniowskiego Tomasz Stani-
sławski, i dokonał oficjalnego 
otwarcia  konferencji. Głos za-
bierali kolejno  -  Koordyna-
tor projektu innowacyjnego dr 
Zbigniew Mazur i dr hab. Wie-
sław Ambrozik - Kierownik 

Zakładu Resocjalizacji Wy-
działu Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Uczest-
nicy konferencji obejrzeli 
film przedstawiający pracę w 
Ośrodku Kuratorskim. Gratu-
lacje i życzenia we wdrażaniu 
projektu życzyła poseł na Sejm 
Magdalena Kochan (pod Jej 

nieobecność stosowny list od-
czytała pani  Joanna Napiwoc-
ka Dyrektor Biura Poselskie-
go).List podobnej treści nade-
słał Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Ol-
gierd Geblewicz. 

O kolejnych etapach wdra-
żania i oczekiwaniach wynika-
jących z jego realizacji mówili 

Na co wydajemy unijne pieniądze

z dużej chmury 
kwaśny deszcz
W piątek 18 marca 2011r.odbyła się konferencja inaugurująca  projekt innowacyjny pn. „Wypracowanie programu 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w Powiecie Goleniowskim”. 

Nasz komentarz
Jak się dowiedzieliśmy 

koszt projektu wynosi 1 539 
600 zł,  z tego dofinansowa-
nie  z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego 1 435 200 zł 
. Szczegółowa analiza całego 
projektu budzi jednak szereg 
poważnych wątpliwości za-
równo formalnych jaki i do-
tyczących celowości wydat-
kowania niemałych przecież 
środków publicznych. Część 
z tych wątpliwości wyrażamy 
w oficjalnych pytaniach , któ-
re zostaną przez redakcję za-
dane beneficjentowi czyli Sta-
rostwu w Goleniowie.

Oto te pytania:
1/Z jakich środków pokryty 

zostanie tzw. wkład własny w 
kwocie ponad 100 000 zł i na 
co rzeczowo ten wkład własny 
zostanie przeznaczony?.

2/ Wśród osób zarządzają-
cych projektem znajdują się 
pracownicy starostwa m. in. 

Skarbnik  Powiatu pełniący 
w projekcie funkcję główne-
go koordynatora. Czy te oso-
by będą wynagradzane dodat-
kowo i w jakiej kwocie w ra-
mach realizacji projektu  poza 
wynagrodzeniem pobieranym 
jako pracownicy starostwa?   
W przypadku otrzymywania 
takich wynagrodzeń – czy pra-
ce te będą wykonywać w go-
dzinach pracy w urzędzie, czy 
poza tymi godzinami.?

3/ Jak można prawnie uza-
sadnić status skarbnika i jed-
nocześnie koordynatora pro-
gramu odpowiedzialnego z 
jednej strony za finanse powia-
tu i z drugiej strony rozliczają-
cego program przynajmniej w 
części przed tymże powiatem.

4/ Dlaczego zdecydowano 
się na  program, który :

 - zakłada etap realizacyjny 
bez przeprowadzenia wcze-
śniejszej diagnozy skali zja-
wiska wykluczenia i ustalenia 

jego istotnych  przyczyn (np. 
brak pracy , brak finansowych 
możliwości kształcenia się itp) 
. -  zakłada koordynowanie w 
konsekwencji (i wydawanie na 
to środków) działalności szere-
gu instytucji w tym sądów,  in-
stytucji samorządowych  i or-
ganizacji pozarządowych w za-
kresie , w którym nie ma od-
powiednich uregulowań praw-
nych co oznacza ,że nie ma 
żadnej gwarancji formalnej, 
że program można skutecznie 
zrealizować , a zwłaszcza, że 
jego wdrożenie w praktyce bę-
dzie możliwe

Tyle oficjalnych pytań .choć 
na te wątpliwości należy spoj-
rzeć jeszcze w szerszej per-
spektywie. Perspektywę tę wy-
znaczają chociażby takie fakty 
jak znaczne obniżenie środ-
ków w tym roku ( w tym z 
EFS) na czynne formy walki 
z bezrobociem , które jak po-
wszechnie wiadomo należy 

Kierownik Zespołu Kuratorów 
w Sądzie Rejonowym w Gole-
niowie Tomasz Macul i Kie-
rownik Ośrodka Kuratorskie-
go przy Sądzie Rejonowym w 
Goleniowie Paweł Nowak. 

I etap wdrażania projektu 
to diagnoza środowisk i zja-
wisk powodujących demora-
lizację młodzieży w Powiecie 
Goleniowskim – badania pro-
wadzić będą pracownicy na-
ukowi Uniwersytetu im Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, 
pod okiem prof. Wiesława 
Ambrozika. Zgodnie z  ustale-
niami zespołu projektowego w 
kwietniu br. grupa studentów 
UAM wcieli się w rolę ankiete-
rów, którzy  wspólnie z wybra-
nymi kuratorami społecznymi 
Sądu Rejonowego w Golenio-
wie gromadzić będą materiał 
badawczy. Pierwsze wyniki 
badań otrzymamy na przeło-
mie kwietnia i maja br.

LMM

Pracownicy naukowi Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Oni będą wypracowywać diagnozę, formy i metody postępowania z młodo-
cianymi zagrożonymi demoralizacją.

do głównych przyczyn wyklu-
czenia społecznego i związa-
nych z tym zjawisk patologicz-
nych. Jak dowiedzieliśmy się 
z PUP Goleniów w ubiegłym 
roku na te formy zwalcza-
nia bezrobocia wydano łącz-
nie w powiecie około 18 mln 
zł, a w tym roku budżet prze-
widuje wydatki rzędu 3 mln 
!. Być może jak optymistycz-
nie twierdzi dyrektor PUP uda 
się w trakcie roku ten poziom 
nieco podwyższyć ale nawet  
nie ma co marzyć o zbliżeniu 
się do ubiegłorocznych nakła-
dów . Innym faktem  istotnym 
dla oceny celowości takich wy-
datków są znane powszechnie 
trudności finansowe nie po-
zwalające wielu młodym  lu-
dziom zdobywać wykształce-
nia i polepszać w ten  sposób 
swoich  możliwości zarobko-
wania ale także , może  w tym 
kontekście przede wszystkim 
rozwijać osobowość i samore-
alizować się w życiu społecz-
nym. Czy nie lepiej fundować 
za środki publiczne stypen-

dia aniżeli produkować pato-
logię, którą potem szlachetnie 
się zwalcza za niezłe wynagro-
dzenie.? Czytając szczegóło-
we założenia projektu  trudno 
nie odnieść wrażenia ,że pro-
jekt przede wszystkim będzie 
służył jego realizatorom  na-
tomiast społeczne znaczenie 
działań podjętych w ramach 
projektu  zapowiada się zni-
komo.  Tak znikomo, że aż nie 
chce nam się wierzyć ,że o to 
chodziło. Całego tekstu zało-
żeń i szczegółowych działań w 
ramach projektu  nie publiku-
jemy nie tylko ze względu na 
objętość ale także ze względu  
na język nowomowy której nie 
chcemy propagować. Przykła-
dowo:  „ po ewaluacji ...nastąpi 
opracowanie produktu final-
nego i jego opisu oraz podda-
nie produktu walidacji...”  i tak 
dalej i tak dalej. Po otrzymaniu 
odpowiedzi od starostwa jego 
treść opublikujemy.

Marek Słomski 
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„Radosna szkoła” z dotacją kuratora

Powstaną kolejne place zabaw
 

Szkoła Podstawowa w Orzechowie oraz nr 3 w Nowogardzie,  otrzymały wsparcie finansowe na budowę placy zabaw, w ramach rządowego progra-
mu „Radosna Szkoła”.  Dotację, w wyniku postępowania,  przyznało Kuratorium Oświaty. Będzie to tym samym trzeci obiekt tego typu na terenie 
naszej gminy. Pierwszy  powstał przy SP nr 4 w ubiegłym roku.

 SP nr 3 otrzymała 115.450 
zł a SP w Orzechowie 63.850 
tyś. zł. To połowa środków nie-
zbęzdnych do realizacji inwe-
stycji. Pozostałe zostały zabez-
pieczone w budżecie gminy. 
Wnioski do programu zosta-
ły złożone jeszcze w poprzed-
niej kadencji Rad Miejskiej. W 
programie „radosna szkoła” 
mogą brać szkoły podstawowe 
oraz muzyczne I stopnia. 

- Ogromnie cieszymy się, że 
udało nam się zdobyć dofian-
snowanie - mówi Renata Fusik, 
dyrektor SP w Orzechowie, w 
której uczy się 97 uczniów. Bę-
dzie to jedyny plac zabaw we 
wsi. Zgodnie z planem ma być 
gotowy pod koniec sierpnia. 

Jak poinformował nas kura-
tor oświaty Artur Gałęski jest 
to kolejna edycja  programu, 
która cieszy się ogromnym za-
interesowaniem szkół i samo-
rządów. Z Nowogardu napły-
nęły dwa wnioski i oba prze-
szły pozytywnie konkurs.  Ci, 

którzy chcą skorzystać z pro-
gramu mają jeszcze szansę. 

- Niestety wiele z wniosków 
nie przechodzi z powodów for-
malnych tzn. źle  opracowanych 
wniosków. Właśnie dlatego 
ogłosiliśmy dodatkowy nabór  
wniosków - mówi A. Gałęski. 

Budżet programu o nazwie 
„radosna szkoła”  wynosi łącz-
nie 4 mln 670 tys. zł. W ra-
mach drugiego naboru pozo-
sało do wykorzystania 1 mln 
700 tys. zł.  Termin składania 
wniosków przez  organy pro-
wadzące upływa 29 kwietnia 
2011 r. Wnioski należy skła-
dać w  Kuratorium  Oświaty 
w Szczecinie ul. Matejki 6 b, 
71-615 Szczecin. Liczy się data 
wpływu wniosku do Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie. 
Wnioski są dostępne  na stro-
nie internetowej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Radosna 
szkoła” w zakładce „Formula-
rze”. 

Pierwszy plac zabaw w ra-

mach rządowego programu 
„Radosna szkoła” powstał w 
2010 roku przy SP nr 4 na osie-
dlu Bema. Wysokość dofinan-
sowania wyniosła wtedy po-
nad 115 tys. 450 zł, a cały koszt 

inwestycji zamknął się w kwo-
cie 213 tys. 256 zł.  Na placu, 
o pow. 500 m2,  zamontowano 
urządzenia zabawowe dla dzie-
ci typu: „małpi gaj”. Ułożeno 
także bezpieczną, syntetyczną 

nawierzchnię. Mające powstać 
kolejne, dwa obiekty będą po-
dobnie wyposażone. Z tym, 
że obiekt w Orzchowie będzie 
mniejszy i zajmie 240 m2. 

Marcin Simiński

Plac zabaw przy SP nr 4 otwarto oficjalnie w dniu 12 października 2010 roku. Była to jedna z ostatnich 
inwestycji, której wstęgę przeciął burmistrz Kazimierz Ziemba w towarzystwie radnych Marka Krzywani i 
Sławomira Kucala. fot. Urząd Miejski

Doczekali się!

Będzie droga w Wojcieszynie
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wy-

konanie remontu nawierzchni drogi gminnej w 
miejscowości Wojcieszyn. Długość drogi prze-
znaczonej do wykonania wynosi 234,02 m, sze-
rokość remontowanej nawierzchni jest zróżni-
cowana w zależności od istniejącej szerokości 
jezdni oraz od szerokości pasa drogowego i wy-
nosi od 3,50 do 6,0 m. Łączna powierzchnia na-
wierzchni do wyremontowania wynosi 1106,00 
m2. Zakres robót obejmie, poszerzenie jezdni i 
poboczy poprzez usunięcie warstwy ziemi uro-
dzajnej, ulepszenie podłoża gruntowego poprzez 
profilowanie i zagęszczenie, wykonanie podbu-
dowy z tłucznia kamiennego, wykonanie wgłęb-
nego bitumowania emulsją asfaltową na war-
stwie podbudowy, wykonanie dwukrotnego po-
wierzchniowego utrwalenia nawierzchni emul-
sją asfaltową i grysami. Termin złożenia ofert 
upływa w dniu 05.04.2011 r. Termin wykonania 
przedmiotu zamówienia: 31 lipca 2011 r. Wy-
gląda na to, że jesienne słoty nie będą już zmorą 
mieszkańców.

LMM, foto A.Sawicki
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Bezsensowne wypalanie traw  
Wiosna sprzyja wypalaniu traw. Nie ma wątpliwości, że jest to jest to jeden z najbardziej nieodpowiednich sposobów na poprawę jakości gleby. 
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody i człowieka.  

Zastępca Dowódcy Poste-
runku  Jednostki Straży Po-
żarnej   w Nowogardzie  asp. 
sztab. Andrzej Husarz:  ...Z ra-
cji wykonywanego zawodu nie 
muszę mówić, że coroczne wy-
palanie traw jest najgorszym z 
możliwie dostępnych sposobów 
na użyźnienie gleby. Zabieg taki 
najczęściej powoduje potencjal-
ne zagrożenie pożarowe, które  
przynosi tylko same straty pod 
każdym względem. Ich skutki to 
przede wszystkim: spalone  mie-
nie i wyjałowienie gleby. Na te-
renie gminy Nowogard i samym 
Nowogardzie odnotowaliśmy 
bardzo wiele zdarzeń w związ-
ku z wypalaniem traw. Najwię-
cej było w dniach od 07.03-do 
14.03. Paradoksalnie więcej zda-
rzeń przyjęliśmy od mieszkań-
ców z miasta niż wsi. Powodem 
na pewno są obecnie przeprowa-
dzane prace porządkowo-wio-
senne przez właścicieli działek.

Jak przebiega  akcja gaśni-
cza?  - Postępowanie w działa-
niu jest proste . Jedziemy pręd-
ko  i gasimy takie pożary trady-
cyjne wodą. Cała akcja trawa 
około 1 godziny ,ale  czas ak-
cji uzależniony jest od wielko-
ści palącego się terenu. Ostatnio 
natura nam trochę dopomaga 
w prowadzonych  akcjach. Po-
wodem jest wilgotna gleba, któ-
ra ogranicza rozprzestrzenianie 
się ognia. 

Według ekologów -  Łąka 
czy pastwisko po wypaleniu za-
zielenią się, ale będą bezwarto-
ściowe. Jest to najgorsza opcja 
przygotowania gleby do nowego 
cyklu.   W czasie wypalania gi-
nie cała mikroflora   i mikrofau-
na,  które ożywiają glebę. Wy-
palanie, nawet jednorazowe, 
obniża wartość plonów o 5-8%; 
pogarsza się skład botaniczny 
siana. Niszczone są między in-
nymi rośliny motylkowe. Zde-
cydowanie zwiększa się udział 
chwastów. Naukowcy twierdzą, 
że po takim pseudo-użyźniają-
cym zabiegu ziemia potrzebuje 
kilku lat, by dawać takie plony, 
jak przed pożarem. Zniszcze-
niu ulega warstwa próchnicy, 
a wraz z nią przebogaty świat 
mikroorganizmów (bakterie, 
grzyby), niezbędny do utrzymy-
wania równowagi biologicznej 
życia mikroorganizmów w bio-
cenozie łąkowo-pastwiskowej. 
Wysoka temperatura powodu-
je, że związki łatwo utlenialne, 
na przykład azot, utleniają się. 
Odkrywa się też powierzchnia 
gleby, co może powodować ero-
zję. Zniszczona warstwa próch-
nicy w glebie to większe za-
potrzebowanie na nawożenie. 
Żyzna gleba bogata w próch-
nicę posiada strukturę gruzeł-
kowatą i jest łatwa w uprawie 
oraz ułatwia rozbudowę syste-
mu korzeniowego roślin. Gle-

ba taka nie ulega erozji, szybko 
pochłania   i zatrzymuje wodę 
niczym gąbka, łagodząc skut-
ki nadmiaru opadów oraz ich 
niedoboru. Natomiast parowo i 
przepisy jasno określają konse-
kwencje, które mogą być wyeg-
zekwowane wobec „trawowych 
podpalaczy”. Obecnie do komi-
sariatu Policji w Nowogardzie  
nie wpłynęły żadne oficjalne sy-
gnały w sprawie pożarów. Jed-
nak przepisy są bardzo zdecy-
dowane wobec osób, które sa-

mowolnie wypalają trawy lub 
nieużytki rolne.

 Wypalanie traw jest zabro-
nione prawem i karalne

Artykuł 131 ustawy o 
ochronie przyrody mówi, że 
„kto wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przy-
drożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary, podlega 
karze aresztu lub grzywny

Zgodnie z art. 82, § 1 Ko-
deksu wykroczeń, za wykro-
czenie tego  typu grozi kara 

aresztu, grzywny lub nagany.
Kodeks karny art., 163 § 

1 „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdro-
wiu wielu osób albo mieniu w 
wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku 
do 10 lat. Dodatkowe sankcje 
zagrażają osobom, które do-
prowadziły do czyjejś śmierci 
lub powstania strat material-
nych. 

Jarosław Bzowy

W piątek 18 marca, w restauracji Oskar,  odbyło się walne zgromadzenia Stowarzyszenia Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej. 
Podczas zebrania podsumowano ostatnie dwa lata działalności oraz wybrano nowe władze stowarzyszenia. 

Stowarzyszenia  Forum  Rozwoju gospodarczego ziemi Nowogardzkiej

Podsumowanie, wybory i plany na przyszłość...
Stowarzyszenie Forum Roz-

woju Gospodarczego Zie-
mi Nowogardzkiej zajmuje się 
głównie kreowaniem pozy-
tywnego wizerunku lokalnej 
przedsiębiorczości a także pro-
mowaniem inicjatyw związa-
nych z ochroną miejscowego 
rynku pracy i dziedzictwa kul-
turowego. Wspiera akcje chary-
tatywne i inicjatywy młodzieży. 
Organizuje spotkania w gronie 
przedsiębiorców, bierze udział 
w wielu zbiórkach społecznych. 

Dowodem na to, były dzia-
łania podejmowana w ostat-
nich dwóch latach. Stowarzy-
szenie aktywnie włączyło się w 

odbudowę spalonego kościo-
ła pw. WNMP w Nowogar-
dzie, wspierając m.in.  Funda-
cję „Dzwon Nadzieja”, powoła-
ną przez honorowego członka 
stowarzyszenia Zenona Zieleś-
kiewicza. Rok 2009 to  kam-
pania „Nasza Firma- Wspól-
ną Szansą”, za pomocą której 
stowarzyszenie zwróciło uwa-
gę na znaczenie lokalnego pa-
triotyzmu gospodarczego w 
budowaniu odpowiednich re-
lacji na linii przedsiębiorca-
pracownik – rynek.  Ogłoszo-
no konkurs na logo kampa-
nii, w której główną wygraną 
było 500 zł plus torba upomin-

ków. Kampania nadal trwa, a 
stowarzyszenie już w najbliż-
szym czasie podejmie się re-
alizacji jej kolejnych założeń. 
W ubiegłym roku członkowie 
stowarzyszenia, głównie lokal-
ni przedsiębiorcy, przeprowa-
dzili wspólnie z nowogardz-
kich Cechem, przy wsparciu 
Dziennika Nowogardzkiego 
zbiórkę darów dla powodzian 
ze wsi Szczekarków z gm. Wil-
ków.  Nie zapominano także e 
o młodzieży, która jest przy-
szłością nie tylko naszej lo-
kalnej społeczności. Z tego też 
względu stowarzyszenie dofi-
nansowało udział uczniów z II 

LO w konkursie na najlepsze 
mikroprzedsiębiorstwa. 

Podczas walnego zgroma-
dzenia, oprócz podsumowania 
dwuletniej działalności organi-
zacji,  dokonano także nowego 
wyboru władz stowarzyszenia. 
Doszło do kilku zmian perso-
nalnych. Do zarządu weszli: 
Stanisław Rynkiewicz (prezes), 
Marcin Simiński (wiceprezes), 
Mieczysław Cedro (sekretarz), 
Elwira Druciarek (skarbniki), 
Jerzy Kaczmarski (członek) 
i Janusz Łyjak (członek). W 
skład komisji rewizyjnej weszli: 
Marek Krzywania, Witalij Gre-
bieniuk i Paweł Skwarczyński. 

Warto dodać, że w tym roku, 
w kwietniu, minie 10 lat od 
pierwszego zebrania założy-
cielskiego stowarzyszenia. Po-
wstało ono na fali niezadowo-
lenia z powodu budowanego 
wówczas supermarketu Netto. 
Temat ten połączył lokalnych 
przedsiębiorców, którzy wy-
razili zbiorowy protest wobec 
planowanej inwestycji.  Ofi-
cjalnie stowarzyszenie zostało 
zarejestrowane w marcu 2002 
roku. Organizacja już wkrótce 
rozpocznie przygotowania do 
obchodów okrągłej daty. 

Jarosław Bzowy
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Nasz komentarz 
Powyższy tekst autorstwa Lecha Jurka, członka komisji 

mającej za kilka, kilkanaście dni wyłonić nowego dyrektora 
NDK, traktujemy jako głos w dyskusji. I za to należy się po-
dziękowanie, bowiem oprócz wyraźnych, często prowokują-
cych prób zasygnalizowania pewnych nieprawidłowości, de-
baty jakby dotychczas nie było. Mało tego, każda krytyka była 
traktowana jako wyalienowany sygnał, mający na celu zwy-
kłe uprawianie czepialstwa. Takie podejście, doprowadziło 
nas dzisiaj do sytuacji, kiedy trudno w ogóle mówić w nowo-
gardzkie o kulturze. Ale nie o to teraz chodzi, żeby znów po-
wiedzieć, że Dziennik miał rację. 

Ciężko się zgodzić z tezą, jaką stawia autor powyższego tek-
stu, że winę za taki a nie inny stan nowogardzkiej kultury po-
noszą również sami mieszkańcy Nowogardu,  a sukces nowe-
go dyrektora będzie zależał od ich zaangażowania w pracę na 
tej płaszczyźnie. Nic bardziej mylnego. Kultura zaczyna się 
kłębić przede wszystkim wokół osobowości, a nie granic miej-
scowości. Muszą za nią wziąć odpowiedzialność ludzie, którzy 
nie tylko potrafią dobrze zweryfikować i umiejscowić odpo-
wiednie formy twórczości, ale posiadają umiejętności włącza-
nia do udziału w tych formach mieszkańców. I takiego mena-
dżera kultury potrzebuje dzisiaj Nowogard. Osoby, która ma-
jąc świadomość trudności jakie w tym fragmencie życia pu-
blicznego występują – szczególnie w małych miastach, a także 
wiedząc dlaczego zostało to zaniedbane,  będzie jednak umia-
ła zaproponować ludziom nie tylko wino i igrzyska ale tak-
że potraktuje ich jako współtwórcę i podstawowy podmiot i 
przedmiot kultury.

Niestety docierają do nas sygnały, że już na etapie weryfika-
cji formalnej ofert złożonych przez kandydatów na dyrektora 
NDK zduszono oczekiwania, jakie wobec tej instytucji miało 
wielu z nas. Świstek papieru oraz nadinterpretacja warunków 
jakie postawił przed kandydatami organ ogłaszający konkurs, 
sprawiły, że w pierwszej fazie odrzucono kandydatury dają-
ce nadzieję na rzeczywiste zmiany. Odrzucono tylko z powo-
du, naszym zdaniem zupełnie błędnej interpretacji wymogów 
dokumentowania tzw. doświadczenia zawodowego w tym do-
świadczenia z pracy w sektorze kultury. Więcej, formalistycz-
na interpretacja przyjęta, jak nam doniesiono, przez Komisję 
nie znajduje pokrycia w ogłoszeniu konkursowym,  którego 
sformułowania, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i charakte-
rem pracy w obszarze kultury, wystarczająco elastycznie okre-
ślają wymogi dokumentacyjne  np. pozwalają  wykazywać wy-
magany staż nie tylko świadectwami pracy ale, na równi od-
powiednimi zaświadczeniami. Powtórzmy więc - szkoda po-
lega na tym, że jak dziś już  wiadomo ofiarami takiego podej-
ścia padły również osoby mające duże osiągnięcia w organi-
zacji ważnych i środowiskowo głośnych przedsięwzięć kultu-
ralnych.

Marcin Simiński

o nowogardzkiej kulturze

Mógłbym zrozumieć 
- gdybym...
Kiedy... już niemalże pięć lat wstecz decydowałem się kandydować na radnego nowo-
gardzkiej RM z listy LID-u, byłem przekonany, że czynię krok we właściwym kierunku, 
i to z kilku, przynajmniej, powodów. Jednym z najistotniejszych, i do dziś aktualnych, 
była troska o optymalny kierunek rozwoju naszej lokalnej kultury -oczywiście szeroko 
rozumianej!

Może to zabrzmi jak para-
doks, ale słabość ówczesnej le-
wicy jawiła mi się jako dodat-
kowy atut, aby skuteczniej, niż 
dotychczas, zabiegać o właści-
wy - przynajmniej moim zda-
niem - bieg wydarzeń doty-
czących poruszonego zagad-
nienia. Teraz nad szedł czas na 
pewne podsumowanie.

Przecież poruszasz to przed-
wcześnie! - zawoła ten i ów. 
Przecież teraz trzeba poczekać 
na wybór nowego dyrektora tej - 
bodajże najważniejszej placówki 
kulturalnej w naszej gminie!

No cóż, jestem nieco od-
miennego zdania. Właśnie te-
raz - przed rozstrzygnięciem 
ogłoszonego konkursu - nale-
żało poświęcić sporo czasu na 
dyskusję o tym, co nowo po-
wołany dyrektor będzie w sta-
nie poczynić w zastanej rze-
czywistości. Czy nawet najwła-
ściwsza osoba na tym stołku 
będzie w stanie cokolwiek po-
prawić?

Bodajże najistotniejszym 
problemem, z którym przyj-
dzie zmierzyć się nowemu dy-
rektorowi, będzie pozyskanie 
do efektywnej współpracy no-
wogardzkiej młodzieży. Mło-
dzież nasza na pewno nie jest 
odizolowana od rzeczywisto-
ści ogólnopolskiej ani ogólno-
światowej, zatem należy ocze-
kiwać, że problem będzie nie-
łatwy do rozwiązania. Przyda-
łaby się zatem szeroka dysku-
sja odnośnie specyficznych dla 
naszej gminy uwarunkowań, 
które muszą być spełnione, aby 
młodzi nowogardzianie zaczęli 

wyraźniej utożsamiać się z lo-
kalną kulturą.

Można wprawdzie pocie-
szać się faktem, że na niektó-
re zajęcia taneczne jest już te-
raz wprost nadmiar chętnych 
- tak, to prawda - ale tylko 
częściowa! Taniec jest formą 
ze wszech miar korzystną w 
trakcie rozwoju młodego or-
ganizmu, jednak niewystar-
czającą do odpowiedniego 
rozwoju osobowości. Jest for-
mą bardziej zbliżoną do kultu-
ry fizycznej (przynajmniej dla 
większości uczestników), tym-
czasem przydałoby się pobu-
dzać także inne receptory pro-
wadzące do obu półkul mó-
zgowych. (?)

Problem ten widzę na tyle 
istotny, że oczekiwałem w tym 
zakresie wyraźniejszego wzro-
stu zainteresowania społecz-
nego, a w przypadku niedosy-
tu inspirowania go przez od-
powiednie czynniki. Tymcza-
sem...

O zainteresowaniu rad-
nych poczynaniami NDK nie 
chciałbym się rozpisywać, jed-
nak przypomina mi się aneg-
dota rodem z PRL-u, w któ-
rej była mowa o tym, jak to 
na warszawski dworzec wje-
chał pociąg z Moskwy i naraz 
dało się słyszeć nawoływanie: 
bagażowy!, bagażowy! Kiedy 
zbiegło się wielu bagażowych, 
usłyszeli pozdrowienia od 
„wsiech ruskich bagażowych”.

Tymczasem, gdybym ja 
przed ostatnim koncertem w 
naszym domu kultury głośno 
zapytał o obecność swych ko-
legów z ratusza, to najpraw-
dopodobniej na pytanie: Ilu 
was?, usłyszałbym odpowiedź: 
raz!

Nie jest to zbyt budujące, 
ale gdybym mocniej wierzył 
w moc czynienia cudów -cho-
ciażby tylko przez niektórych 
z nas - może łatwiej byłoby mi 
zrozumieć, że... może być tyl-
ko lepiej!!!

Lech Jurek

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan 

w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DyStRyBUcJA    
żyWNoŚci

Dla podopiecznych OPS
z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Piątek  25.03.2011    10:00 – 15:00
Sobota 26.03.2011  8:00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz



22-24.03.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

           

„ DROGA DO PRACY”
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Go-

leniowie w ramach Priorytetu VI Działania 6.1. Poddziała-
nia 6.1.3. – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podno-
szenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zaprasza oso-
by bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie 
na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się  dnia 
30 marca 2011r.  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Fi-
lia w Nowogardzie sala nr 13 o godz. 900 , 1100 , 13 00

Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia 100 osób bez-
robotnych z terenu powiatu goleniowskiego do końca 2011 roku.

W ramach projektu oferujemy:
- usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
- szkolenia z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy;
- szkolenia zawodowe;
- opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
- jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWEST YCJA

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo wyjaśnia:

Co to jest użytkowanie wieczyste
Użytkowanie wieczyste czę-

sto jest mylone w dzierżawą 
czy nawet w własnością.

Użytkowanie wieczyste pole-
ga na tym, że ten kto jest użyt-
kownikiem wieczystym ma 
prawo korzystania z gruntów 
należących do Skarbu Pań-
stwa. W trakcie użytkowania 
wieczystego grunt cały czas 
jest własnością Skarbu Pań-
stwa, natomiast ewentualne 
budynki wybudowane przez 
użytkownika wieczystego, sta-
ją się jego własnością, ale tyl-
ko na czas trwania użytkowa-
nia wieczystego.

Grunty, które mogą zostać 
przeznaczone do użytkowania 
wieczystego, należą do Skar-
bu Państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego (np. 
gmin).

Ustanowienie użytkowania 

odbywa się w ramach 3-stop-
niowej procedury:

1. stopień - wyłonienie na-
bywcy, które powinno odbyć 
się w trybie przetargowym 
(wyjątkowo bezprzetargo-
wym),

2. stopień - zawarcie umowy 
o oddanie gruntu w użytkowa-
nie wieczyste – umowę zawiera   
właściciel gruntu (Skarb Pań-
stwa lub jednostka samorządu 
terytorialnego) i użytkownik 
wieczysty,

3. stopień - wpis prawa użyt-
kowania wieczystego do księgi 
wieczystej.

UWAGA: Użytkowanie wie-
czyste musi zostać wpisane do 
księgi wieczystej. W przeciw-
nym razie umowa dotycząca 
użytkowania nie będzie sku-
teczna. Użytkowanie zawsze 
jest ujawnione w księdze wie-

czystej. Wpis w księdze wie-
czystej to warunek powstania 
użytkowania wieczystego.

UWAGA: W umowie o od-
danie gruntu w użytkowanie 
zapisuje się warunki korzysta-
nia. Jeśli użytkownik nie bę-
dzie ich przestrzegał, umowa 
zostanie rozwiązana, a grunt 
wróci do właściciela (Skarbu 
Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego). Warun-
ki korzystania określają termin 
rozpoczęcia i zakończenia ro-
bót budowlanych na gruncie 
oraz rodzaj inwestycji.

Zawsze, gdy „kupujemy” od 
kogoś użytkowanie wieczy-
ste musimy sprawdzić nie tyl-
ko księgę wieczystą, ale także 
umowę z właścicielem grun-
tu - Skarbem Państwa lub jed-
nostką samorządu terytorial-
nego. Ta umowa będzie nas 

także obowiązywała po za-
kupie użytkowania. Jeśli nie 
wywiążemy się z tej umowy, 
umowa zostanie rozwiązana i 
stracimy grunt.

Użytkowanie wieczyste za-
wsze jest udzielone na jakiś 
czas. Z reguły użytkowanie 
wieczyste wynosi 99 lat z moż-
liwością przedłużenia. Można 
oddać grunt w użytkowanie na 
czas krótszy, ale minimum 40 
lat.

Jakie mamy prawa w związ-
ku z użytkowaniem wieczy-
stym?

1. możemy rozporządzać 
tym prawem (na przykład wy-
nająć grunt),

2. możemy korzystać z grun-
tu,

3. możemy przenieść prawo 
użytkowania wieczystego (po-
tocznie sprzedać działkę),

4. możemy ustanowić hipo-
tekę, służebności lub użytko-
wanie,

5. użytkowanie wieczyste 
jest dziedziczne, a to ozna-
cza, że może być składnikiem 
spadku.

Z użytkowaniem wieczy-
stym wiąże się tak zwana od-
rębna własność budynków. 
Skoro do użytkowania prze-
znaczone są grunty pod zabu-

dowę, to wszelkie wybudowa-
ne na nich budynki są własno-
ścią użytkownika wieczystego 
na czas trwania użytkowania. 
Po zakończeniu użytkowania 
budynki stają się własnością 
właściciela działki (Skarbu 
Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego).

Użytkowanie wieczyste koń-
czy się po upływie terminu, na 
który zostało zawarte.

UWAGA: Umowa o użytko-
wanie wieczyste zawarta po-
między Skarbem Państwa lub 
jednostką samorządu teryto-
rialnego a użytkownikiem ule-
ga rozwiązaniu, jeśli użytkow-
nik korzysta z nieruchomości 
sprzecznie z umową lub nie 
wybuduje w określonym ter-
minie określonych w umowie 
budynków.

Użytkownik wieczysty ma 
prawo nabyć nieruchomość 
na własność. W tym celu musi 
złożyć do odpowiedniego or-
ganu administracji wniosek 
z żądaniem przekształcenia 
użytkowania wieczystego w 
prawo własności. Następnie 
organ administracji dokonu-
je oszacowania nieruchomości 
i określa opłatę za przekształ-
cenie.

Opr. LMM

Zaprosili nas…
Starosta Goleniowski na oficjalne otwarcie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa SOSW w No-

wogardzie” – Etap I „Przebudowa skrzydła stołówki na skrzydło stołówki i internatu”. W dniu 22 
marca o godz. 10.00.

Na I Wojewódzką Konferencję Naukową „Zagrożenia XXI wieku dzieci i młodzieży szkolnej”. W 
środę 23 marca  godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica ul. Poniatow-
skiego 21.

Dziękujemy!.
Relacje zamieścimy w piątkowym wydaniu „DN”

Red.

Częsty widok polskiego krajobrazu - własny domek na gminny gruncie w wieczystym użytkowaniu
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Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE” informuje:

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie zostało powołane stowa-
rzyszenie mające na uwadze integrację osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2010r., po oficjalnym 
zarejestrowaniu, rozpoczęło swoją działalność. Do tej pory zorganizowało, dla dzieci  z Nowogar-
du i okolic, imprezę andrzejkową pod nazwą Wieczór pełen niespodzianek. Pomagało też przy orga-
nizacji jesiennego konkursu Czary- mary, jesienne dary dla uczniów klas I-III z całej gminy. Teraz 
zbliża się czas  na kolejną inicjatywę, czyli:

NoWogARDzki 
koNkURS oRtogRAFiczNy!

Nie, nie… to nie żarty, lecz chęć zadbania o 
język ojczysty. Już dawno temu Mikołaj Rej 
stwierdził: „… Polacy nie gęsi, i swój język 
mają”, a skoro mają, to niech dbają, bo popraw-
ne wysławianie się, zarówno w mowie,  jak i w 
piśmie, świadczy o kulturze człowieka. War-
to jest korzystać  ze słowników ortograficznych 
oraz dotyczących poprawnej polszczyzny.  Z 
pewnością, nie jest to niczym wstydliwym. Tego 
zdania są nie tylko członkowie stowarzyszenia, 
ale również Burmistrz Nowogardu. To wspól-
nie  z p. Robertem  Czaplą już teraz zachęcamy 
do sięgania po słowniki ortograficzne, a tym sa-
mym po tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Nowo-
gardzkiej. Każdy będzie mógł sprawdzić swoje 
umiejętności w dziedzinie ortografii, ale tylko 
jedna osoba otrzyma ten zaszczytny tytuł oraz 
atrakcyjną nagrodę, ufundowaną przez Burmi-
strza Nowogardu. Tą nagrodą będzie laptop. 
Pan R. Czapla, obejmując patronatem wymie-
niony konkurs, zadeklarował też swoje uczest-
nictwo. Miło będzie, jeśli członkowie Rady 
Miejskiej również wezmą w nim udział, a za ich 
przykładem mieszkańcy Nowogardu i okolic.  
Im więcej uczestników, tym ciekawsze zmaga-
nia. W końcu: do odważnych świat należy! Aby 
było więcej, dodać należy, że wyniki konkursu 
pozostaną tajemnicą. Do publicznej wiadomo-
ści zostanie podane tylko nazwisko zwycięzcy, 
a tym samym Mistrza Ortografii Ziemi Nowo-
gardzkiej.

Przewidywany termin konkursu: 7 maja 
2011r. Czasu jest dużo  na przypomnienie, od-
świeżenie i utrwalenie swojej wiedzy z zakresu 
ortografii. Organizatorzy proszą o jak najszyb-
sze zgłaszanie udziału w konkursie w celu uła-
twienia przygotowań. Można to zrobić osobi-
ście  lub telefonicznie: 669 285 675. Ostatecz-
ny termin przyjmowania zgłoszeń:  26 kwietnia 
2011r. Jeśli zbyt mała liczba osób wyrazi chęć 

uczestniczenia, konkurs nie odbędzie się. Było-
by żal.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, 
bez względu na wiek, płeć  czy też wykonywany 
zawód. Nie ma żadnych ograniczeń, ale jest je-
den warunek: osoba zamierzająca wziąć w nim  
udział, musi wpłacić 10 zł na konto w/w stowa-
rzyszenia (z dopiskiem: Nowogardzki Konkurs 
Ortograficzny)  lub osobiście w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do pani 
Małgorzaty Kinasz, która jest skarbnikiem sto-
warzyszenia. Potwierdzenie wpłaty należy za-
chować, bo będzie niezbędne w dniu konkursu. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz osób 
niepełnosprawnych. A potrzeby  są naprawdę 
duże…

Szczegółowe informacje zostaną poda-
ne w jednym z kolejnych numerów Dziennika 
Nowogardzkiego oraz na stronie internetowej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go: www.soswnowogard.republika.pl 
Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”

ul. Ks. J. Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard
Tel. 91 39 20 108

Numer konta: 03 9375 1012 
4200 4157 2000 0010 

WyJAzD NA BADANiA MAMMogRAFiczNe 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 9.04.2011r. organizuje bezpłatny wy-

jazd na badania mammograficzne dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical Care CRiDO 
Szczecin Zdroje. 

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program „Profilaktyka Wad Słu-

chu” przez specjalistów. Panie Będą mogły zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia. Czynna będzie 
również Prywatna Poradnia Endokrynologiczna, panie z problemami endokrynnymi i nie tylko 
będą mogły skorzystać z wizyty prywatnej (konsultacja+USG 45zł).

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 
godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam  Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Topienie Marzanny 
- powitanie wiosny i pożegna-
nie surowej zimy 

Zima właśnie się zakończyła. Dorośli, ale przede wszystkim 
dzieci odświętnie i kolorowo powitają wiosnę poprzez trady-
cyjne topienie Marzanny ubraną w stroje, które  same przy-
gotowały. Jakie są obrzędy i tradycje związane z pierwszym 
dniem wiosny, co one dla dzieci szkolnych oznaczają dowiemy 
się z sondy i przygotowanej relacji. 

Wiosna to początek nowe-
go cyklu życia, to pożegnanie 
długiej i trudnej zimy, to czas 
budzenia się do życia, czas za-
siewów i czekania na plony. 
Ludzie wierzyli, że pewne ob-
rzędy magiczne przyśpieszą jej 
nadejście. Jednym z tych ob-
rzędów zachowanych do dzi-
siaj jest topienie Marzanny. 
Zwyczaj ten jest już opisany w 
XV wiecznych źródłach, mó-
wiono o niej śmiercicha.  

U Czechów, na Morawach, w 
Wielkorusi i Białorusi pierw-
szy dzień wiosny rozpoczynał 
się 25 kwietnia i był związa-
ny z kultem Świętego Jerzego. 
Święty Jerzy był ulubioną po-
stacią ludu i jego kult już od V 
wieku zaczęto wiązać z dniem 
23 kwietnia. W Polsce również 
obchodzono ten dzień bardzo 
uroczyście, już od rana przy 
zasłanym białym obrusem sto-
le, spożywano biały chleb z 
solą i odmawiano modlitwy, 
następnie gospodarz brał ob-
raz świętego Jerzego i cała ro-
dzina szła odwiedzić swój in-
wentarz, aby zapewnić płod-
ność i urodzaj na ten rok. W  
niektórych częściach Polski 
rozwiązywano snopki w stodo-
łach, aby szczęście i dobrobyt 
gościł w ich domach. Jednak 

większa część Polski obchodzi-
ła dzień 25 marca, jako pierw-
szy dzień wiosny, tego dnia 
obchodzono Święto Matki Bo-
skiej Roztwornej. Wierzono, 
że tego dnia otwiera się ziemia, 
aby przyjąć w swe łono pierw-
sze ziarna i rodzić nowe życie. 
Ludzie ze wsi wierzyli, że tego 
dnia płazy i gady opuszcza-
ją podziemne kryjówki i wy-
chodzą na światło dnia, a ro-
baki rozpoczynają swoje buj-
ne podziemne życie, aby uszla-
chetniać glebę. Kolejny oby-
czaj wiązał się z pierwszym 
wiosennym grzmotem, gdyż 
to on właśnie był symbolicz-
nym gestem zapłodnienia zie-
mi. Te zwyczaje zginęły jakoś 
w naszej codzienności i jedy-
nym, który pozostał, jest to-
pienie Marzanny. Obrzęd to-
pienia zbiega się z Dniem Wa-
garowicza, który mieści się w 
tradycji, jako dzień świątecz-
ny, bo odwraca zwykłą kolej 
rzeczy i chce wnieść świeży 
powiew wiosny. Kalendarzo-
wa wiosna przypada na dzień 
21 marca, zbiega się to z astro-
logiczną wiosną i pierwszym 
znakiem zodiaku czyli zna-
kiem  Barana.

Jarosław Bzowy 
Źródło: Ella Selena 



22-24.03.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zajęcia pozalekcyjne  
w SOSW w Nowogardzie

WENI 2 SPG ciąg dalszy

przygotowanie ucznia do roli 
pracownika;

Młodsze dzieci odkrywa-
ją zawody a gimnazjaliści po-
ważnie myślą o swojej przy-
szłości. Aby im pomóc, p. Be-
ata Gwiazdowska opracowała 
program „Twoja przyszłość w 
twoich rękach”,   czyli porad-
nictwo i doradztwo edukacyj-
no - zawodowe.

W zajęciach uczestniczy 
dziesięciu uczniów z III klas 
gimnazjalnych, przygotowu-
jących się do podjęcia nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej. 
Spotkania odbywają się raz w 
tygodniu  po dwie godziny.

Cele zajęć:
pomaganie uczniom w okre-

śleniu ich zainteresowań, 
uzdolnień i innych cech istot-
nych przy podejmowaniu de-

cyzji zawodowych, planowa-
niu kariery zawodowej;

udzielanie uczniom indywi-
dualnych porad zawodowych  
na podstawie informacji ze-
branych poprzez rozmowę do-
radczą, wywiad, analizę doku-
mentów, wyniki badań lekar-
skich, testy psychologiczne  i 
pedagogiczne;

pomaganie w określa-
niu możliwości zawodowych 
uczniów mających określone 
ograniczenia psychofizyczne i 
wskazanie odpowiedniego dla 
nich rodzaju zatrudnienia;

opracowanie diagnoz przy-
datności zawodowej uczniów 
na podstawie własnych badań 
diagnostycznych;

opracowanie i aktualizo-
wanie informacji o zawodach 
oraz potrzebach rynku pracy 
udostępnionych na nośnikach 

papierowych i elektronicz-
nych.

wykonanie zgodnie z posia-
danymi uprawnieniami, badań 
testowych przydatnych  w pro-
cesie wyboru zawodu;

współpraca z instytucjami 
zewnętrznymi w celu zgroma-
dzenia informacji o zawodach, 
drogach uzyskiwania kwalifi-
kacji zawodowych oraz sytu-
acji na rynku pracy;

prowadzenie z uczniami za-
jęć grupowych, uzyskanie 
przez uczniów umiejętności 
wykorzystania technik infor-
macyjnych i komunikacyjnych 
ułatwiających poruszanie się 
po rynku pracy;

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego

Jak w każdej szkole są u nas 
uczniowie stwarzający pro-
blemy wychowawcze. To dla 
nich przeznaczone są zajęcia 
„W zgodzie z naturą i samym 
sobą”, prowadzone przez pa-
nie J. Sochacką i B. Wojcie-
chowską. Celem głównym jest 
poprawa ogólnego funkcjo-
nowania dzieci w środowisku 
szkolnym, rówieśniczym i do-
mowym. Zajęcia prowadzone 
są w dwóch grupach pięcio-
osobowych i odbywają się raz 
w tygodniu po dwie godziny 
dla każdej grupy. Poprzez re-
alizację wyznaczonych celów:

- stworzenie możliwości po-
zytywnych doświadczeń spo-
łecznych w grupie rówieśni-
czej

- kształtowanie podstawo-
wych umiejętności komunika-
cji i współpracy

- budowanie poszanowania 
dla obowiązujących norm i za-
sad 

- wzbudzenie postawy em-
patycznej i wrażliwości na po-
trzeby drugiego człowieka

- wzrost świadomości wła-
snych emocji i umiejętności 
ich wyrażania 

- wprowadzanie pożądanych 
sposobów samokontroli za-
chowań impulsywnych

- profilaktyka zachowań 
agresywnych

- poprawa koncentracji uwa-
gi

- nauka sposobów odreago-
wania napięcia psychofizycz-
nego

- wzmacnianie poczucia 
własnej wartości u dzieci

przewiduje się uzyskanie po-
niższych efektów:

- wzrost umiejętności komu-
nikacyjnych u dzieci

- redukcja zachowań agre-
sywnych

- umiejętność odreagowania 
napięcia emocjonalnego i fi-
zycznego

- poprawa w zakresie umie-
jętności koncentracji uwagi

- wzrost poczucia własnej 
wartości u dzieci.

Program zajęć „Odkryw-
cy zawodów” przeznaczony 
jest dla uczniów klas młod-

szych szkoły podstawowej. Za-
jęcia odbywają się w wymiarze 
dwóch godzin tygodniowo od 
października 2009 r. do czerw-
ca roku 2011. W zajęciach bie-
rze udział sześcioro dzieci pod 
kierunkiem p. A. Nowak. Pro-
gram zawiera zagadnienia 
związane z zainteresowaniami 
uczniów, ich umiejętnościa-
mi, informacjami dotyczący-
mi poznawanych zawodów, 
a przede wszystkim z działa-
niem praktycznym.

Cele:
Zapoznanie uczniów z za-

wodami, które będą mogli wy-
konywać w przyszłości: 

kucharz
stolarz
krawiec
mechanik samochodowy
cukiernik 
piekarz
ogrodnik 
introligator
sprzedawca.

Obserwacja stanowisk i 
miejsc pracy. 

Poznanie nazw narzędzi, 
maszyn, urządzeń i materia-
łów, którymi posługują się 
osoby wykonujące dany za-
wód.

Przygotowanie uczniów do 
trafnego wyboru drogi dalsze-
go kształcenia i zawodu po-
przez działanie praktyczne. 

Wyznaczone cele realizowa-
ne są poprzez:

wyjaśnianie nazw poszcze-
gólnych zawodów;

poznawanie zawodów od 
strony organizacji stanowiska 
pracy, stosowanych materia-
łów i narzędzi;

obserwację czynności pod-
stawowych i pomocniczych 
wykonywanych w trakcie pra-
cy;

kształtowanie odpowiedzial-
ności za swoją przyszłość;

kształtowanie umiejętności 
określania swoich mocnych i 
słabych stron;

dostrzeganie korzyści płyną-
cych z pracy ludzkiej;

wyrobienie w uczniach po-
zytywnych postaw wobec pra-
cy;
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika 
Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, 
Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

                  

Elokwentny Techniczny 
Absolwent Teraz – ETAT

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego – technik ekonomista

zDARzyŁo SiĘ W SzkoLe
Uczniowie ZSP mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności na temat równań i nierówności w 

konkursie matematycznym zorganizowanym przez nauczycielki matematyki Panią Dorotę Bonda-
rowicz, Panią Monikę Sobolewską i Panią Beatę Zagórską. 

Wiele emocji wywołały konkursy pt. „Z EKONOMIĄ NA TY” oraz „Mam talent”,  które odbyły 
się 21 marca. 

Relacje z konkursów  przedstawimy w następnym wydaniu „WBREW”.

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach pro-
jektu realizowanego w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogardzie, pt. Elokwentny 
Techniczny Absolwent Teraz – ETAT odbywa-
ją się zajęcia języka angielskiego zawodowego 
dla technikum ekonomicznego. Zajęcia prowa-
dzą Pani Danuta Adamczyk, Pani Ewelina Fe-
dak i Pani Mirosława Szymaniak.

W dzisiejszym wydaniu przedstawiamy 
sprawozdanie z zajęć prowadzonych przez Pa-
nią Mirosławę Szymaniak.

W zajęciach językowych bierze udział 12 
uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego. 
Dodatkowo uczęszcza na nie również 5 uczniów 
z listy rezerwowej.

Godziny projektowe odbywają się raz w tygo-
dniu – 2 godziny zegarowe.

W wrześniu przeprowadzona została diagno-
za wstępna. Średni wynik to 29% (20 pkt. na 70 
możliwych do zdobycia). Test sprawdzał umie-
jętność czytania ze zrozumieniem, pisania krót-
kiej wypowiedzi pisemnej oraz wiedzę grama-
tyczną.

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności z  ję-
zyka obcego zawodowego:

Pisanie podań i listów motywacyjnych,
Prowadzenie korespondencji biurowej (ogło-

szenia, reklamy, skargi, zażalenia, oferty, zapyta-
nia o oferty, ulotki reklamowe),

Prowadzenie rozmów biznesowych na różne 
tematy,

Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
Podczas zajęć uczniowie utrwalają również 

formy gramatyczne oraz umiejętności słu-
chania, czytania, pisania i mówienia. Oprócz 
tematyki zawodowej ćwiczone są również 
zagadnienia związane z życiem codziennym.

Na zajęciach wykorzystywane są podręcz-
niki, książki tematyczne oraz słowniki za-
kupione w tym celu. W użyciu jest również 
sprzęt audiowizualny – telewizor, DVD, od-
twarzacz płyt CD. W trakcie zajęć ucznio-
wie korzystają z programów multimedial-
nych oraz płyt z CD. Pomocne są również 
plansze gramatyczne (formy czasowników) 
oraz fiszki. Pomoce zostały zakupione ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

W roku szkolnym 2010/2011 przewidy-
wanych jest 60 godzin zajęć z języka angiel-
skiego zawodowego, w tym 10 godzin pracy 
z komputerem.

Mirosława Szymaniak
 

Składniki:
1 główka sałaty
2 jajka ugotowane na twardo
1/2 pęczka szczypiorku
1/2 pęczka rzodkiewki
2 ogórki konserwowe
2 pomidory
Sos: 
2 łyżki śmietany 18%
kilka gałązek koperku
sól, pieprz

Etapy przygotowania
1. Sałatę „podrzeć” na drobne kawałki. Szczy-

piorek drobno pokroić. Ugotowane jajka po-
kroić w kostkę. Rzodkiewki pokroić w plasterki. 
Ogórki pokroić w plasterki. Pomidorki pokroić 
w ósemki. Wszystko razem połączyć.

2. W osobnym naczyniu robimy sos: mie-
szamy śmietanę i majonez. Do tego dodajemy 
drobniutko posiekany koperek i doprawiamy 
solą i pieprzem. Sos wlewamy do sałatki, mie-
szamy i gotowe. 

SMACZNEGO!!!

SAŁATKA WIOSENNA 

ZAPRASZAMY na
I Wojewódzką 

Konferencję Naukową  
„Zagrożenia XXI wieku 

dzieci i młodzieży szkolnej”
23 marca 2011r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie na ulicy Ponia-
towskiego 21 odbędzie się I Wojewódzka Konferencja Nauko-
wa „Zagrożenia XXI wieku dzieci i młodzieży szkolnej”

Organizatorami konferencji są:
- Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, 
- Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
- Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” w 

Nowogardzie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.

Konferencja adresowana jest do władz samorządowych, dy-
rektorów szkół, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pielęgnia-
rek środowisk nauczania i wychowania, lekarzy POZ, policji, 
rodziców.

Patronat naukowy nad konferencją objęli dr hab. n. med. 
prof. nadzw. Andrzej Starczewski Dziekan Wydziału Nauk o 
Zdrowiu oraz dr hab. n. med. prof. nadzw  Beata Karakiewicz 
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publiczne-
go.

 
Harmonogram:

10:00-10:10 - otwarcie Konferencji, 
10:10-10:35 -  dr hab. n. med. prof. nadzw. Beata Karakie-

wicz - „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”,
10:35-11:15 - Krzysztof  Faliński  - Dyrektor Wydzia-

łu Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. Ekspert wojewódzki ds. 
Informacji o narkotykach i narkomanii,

11:15-11:40 - dr n. hum. Bożena Mroczek   „Zachowania 
seksualne młodzieży” w świetle badań prof. Izdebskiego, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na prostytucję nieletnich,   

11:40-12:10 - przerwa kawowa,      
12:10-12:35 - prawnik Mariusz Kowalczyk „Odpowiedzial-

ność prawna nauczycieli, rodziców, służby zdrowia w aspek-
cie uzależnień”,

12:35-13:00 - pedagog szkolny mgr Regina Ewa Krzak 
„Szkoła wobec zagrożeń XXI wieku”,

13:00-13:25 - młodszy aspirant Sebastian Źróbek „Rozmiar 
zjawiska demoralizacji wśród młodzieży na terenie gminy 
Nowogard”, 

13:25-13:50 - występy artystyczne młodzieży szkolnej, 
13:50 - zakończenie konferencji.

Prosimy o potwierdzenie przybycia
Tel. 91 39 21 162, 505 393 636,  608 365 354,  600 297 622
                                                        Lidia Bogus
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POLew czy PiSoLew?

W   rozważaniach wielu ob-
serwatorów sceny politycznej 
dominuje przekonanie o nie-
uchronności udziału postko-
munistów w rządzeniu Pol-
ską po najbliższych wyborach 
parlamentarnych. Niepew-
ność dotyczy raczej koalicjan-
ta partii Napieralskiego. Czy 
będzie to Platforma Obywa-
telska, przez wielu uznawa-
na za naturalnego w obecnej 
sytuacji koalicjanta dotych-
czasowej partii rządzącej, czy 
też będzie to koalicja  pozor-
nie bardziej egzotyczna z PiS? 
Koalicja  postkomunistów z 
Platformą, w sytuacji postę-
pującego spadku  poparcia 
społecznego partii rządzącej 
wydaje się nie tylko „natural-
na”, ale i nieunikniona wobec 
najbardziej prawdopodobne-
go wyniku wyborczego, we-
dług którego obecny układ 
rządowy nie utrzyma więk-
szości parlamentarnej. Jed-
nak głównym beneficjentem 
spadającego poparcia dla PO 
jest partia Napieralskiego i ten 
konflikt o poparcie elektoratu 
może skutecznie uniemoż-
liwić wzajemną współpracę 
rządową, na przekór zbież-
ności programowej, tak jak w 
2005 roku konflikt o elektorat 
uniemożliwił koalicję rządo-
wą PO-PiS-u. I choć koalicja 
postkomunistów z PO wyda-
je się prawdopodobna i łatwa  
do obrony w wymiarze me-
dialno-społecznym, to fun-
damentalny konflikt intere-
sów partyjnych może  dopro-
wadzić do powstania koalicji 
bardziej egzotycznej, podob-
nie jak w przypadku koalicji 
PiS-u z partią Andrzeja Lep-
pera. Wówczas Jarosław Ka-
czyński wykazał się zdecydo-
waną odwagą przeciwstawie-

nia się dotychczasowym wy-
obrażeniom społecznym i pu-
blicznym zapewnieniom i do-
prowadził do powstania ukła-
du rządowego, którego nikt 
wcześniej nie przewidywał, 
łudząc się programowym po-
dobieństwem partii PO-PIS.

Dziś liderzy PiS-u zapew-
niają, wbrew powszechnemu 
przekonaniu, iż nie są par-
tią bez zdolności koalicyjnej. 
I moim zdaniem mają rację. 
Ale co to znaczy? Na pewno 
nie mają zdolności koalicyjnej 
ani z Platformą, ani z PJN (o 
ile ci ostatni przekroczą próg 
wyborczy).Po doświadcze-
niach ze swymi koalicjantami, 
PiS stracił możliwość koali-
cyjną z PSL, które nie zamie-
rza powtórzyć doświadczenia 
„przystawek”. Pozostaje tyl-
ko SLD.  Możliwość takiej ko-
alicji dementuje zarówno Na-
pieralski, jak i Kaczyński. Tyl-
ko, że wiarygodność Kaczyń-
skiego w tego typu deklaracji 
jest równa zero. I to nie tylko, 
ze względu na często przypo-
minane deklaracje w sprawie 
współpracy z partią Leppera, 
ale także ze względu na wiary-
godność zaprzeczeń Kaczyń-
skiego co do układu z post-
komunistami w mediach pu-
blicznych. Co więcej Kaczyń-
ski ma duże doświadczenie 
w „grze” postkomunistami  
przeciwko  swoim politycz-
nym adwersarzom. W 1993 
razem z postkomunistami 
obalał rząd Suchockiej. Dwa 
lata później jego działania 
przeciwko Wałęsie przyczy-
niły się do zwycięstwa Kwa-
śniewskiego w wyborach pre-
zydenckich. W 2007 wspól-
nie z partią Napieralskie-
go rozwiązywał Sejm. Prezy-
dent Lech Kaczyński, nie tyl-
ko wykonywał przyjazne ge-
sty wobec Kwaśniewskiego w 
postaci nominacji jego sze-
fa kancelarii Dubaniowskie-
go na ambasadora. Ale także, 
poprzez zaproszenie Jaruzel-
skiego do prezydenckiego sa-
molotu na moskiewskie uro-
czystości, zapoczątkował po-
lityczną rehabilitację tego ko-
munistycznego dyktatora. Co 
więcej nie cofnął się prze ko-
alicją medialną ,  wpuszcza-
jąc postkomunistów  do me-

diów publicznych. Wcześniej 
zaś, pisowscy nominaci w Ra-
dzie Programowej telewizji 
wybrali redaktora tygodnika 
„NIE” Piotra Gadzinowskie-
go na wiceprzewodniczącego 
tej Rady. Jarosław Kaczyński 
także wielokrotnie demon-
strował osobistą obojętność 
wobec takich postulatów ka-
tolickich  w formie nieobec-
ności w czasie głosowań, jak 
formuła małżeństwa {prze-
grana poprawki  dotyczącej 
definicji małżeństwa). Czy 
nieobecność w czasie pierw-
szego głosowania  dotyczące-
go świętowania Trzech Kró-
li. Ale   zabiegi o współpracę 
z postkomunistami osiągnęły 
apogeum  w czasie kampanii 
prezydenckiej, w trakcie któ-
rej Jarosław Kaczyński reha-
bilitował politycznie nie tyl-
ko Edwarda Gierka, ale tak-
że obecnych postkomunistów. 
Dla niego Grzegorz Napieral-
ski z programem walki z Ko-
ściołem, legalizacji zabijania 
dzieci nienarodzonych i obro-
ną przywilejów  komunistycz-
nej Służby Bezpieczeństwa to 
„miły człowiek”. Rzeczywiście 
ten „miły człowiek”, nie po-
parł konkurenta Kaczyńskie-
go do prezydentury w drugiej 
turze, co dla wielu wydało się 
wówczas, tak oczywiste.

Dziś zarówno Kaczyński, 
jak i Napieralski oficjalnie wy-
kluczają możliwość koalicji. I 
sądzę, iż powstrzymają swoją 
postawę aż do wyborów. Ale 
jest to oficjalne stanowisko. 
Bowiem inni działacze i pu-
blicyści związani z obu ugru-
powaniami, nie tylko dopusz-
czają taką możliwość (np. Be-
ata Kempa odmówiła w wy-
wiadzie dla Rzeczpospolitej  
zdementowania możliwości 
jej powstania), ale snują swo-
je dywagacje nad korzyścią ta-
kiej sytuacji, {dywagacje Ry-
szarda Czarneckiego}gdy na 
scenie politycznej pozosta-
nie tylko PO, PiS i SLD, czy-
li, że postkomunistom przy-
padnie rola rozgrywającego 
na polskiej scenie politycz-
nej. Adam Hofman prekur-
sor upublicznienia  potrzeby 
rządowej współpracy z post-
komunistami, dziś rozwodzi 
się nad możliwościami współ-

pracy z „europejską lewicą”. 
W PiS panuje przekonanie, 
iż eksperyment kolaboracji z 
postkomunistami w mediach 
publicznych został społecz-
nie zaakceptowany przez wła-
sny elektorat, co pozytywnie 
rokuje w sprawie kolabora-
cji rządowej. Ale nie tylko ze 
strony PiS mamy do czynie-
nia z tego rodzaju polityczny-
mi zalotami. Sławomir Siera-
kowski mówi wprost o poli-
tycznej koniunkturze na tego 
typu koalicję. Także publicz-
ne wypowiedzi Oleksego, czy 
Kalisza wskazują na mentalną  
gotowość obecnych liderów 
SLD do tego rodzaju koopera-
cji. Obecni liderzy mają silne 
poczucie, iż koalicja z Platfor-
mą jest łatwa do zawarcia, ale 
zawsze w niej  będą „młod-
szym bratem”, a główne po-
lityczne korzyści przypadną 
dominującemu koalicjanto-
wi.  Natomiast  korzyści pły-
nące z układu z PiS  mogą 
być zdecydowanie większe. 
Przede wszystkim w SLD pa-
nuje przekonanie, iż suk-
ces w wyborach prezydenc-
kich, który uruchomił obec-
ny wzrost poparcia społecz-
nego i wzrost politycznego 
znaczenia, jest rezultatem do-
puszczenia postkomunistów 
do mediów publicznych przez 
Kaczyńskiego. Współpraca z 
Kaczyńskim okazała się wy-
soce politycznie lukratyw-
na. Wiele wskazuje, iż pomi-
mo pewnego szoku medial-
nego także współpraca rządo-
wa byłaby wehikułem trwale 
wzmacniającym pozycję post-
komunistów.  Przede wszyst-
kim udział w koalicji z PiS nie 
tylko zapewniłby SLD pozy-
cję głównego rozgrywające-
go na polskiej scenie politycz-
nej. SLD nie przekształciłby 
się w „przystawkę” PiS-u, nie 
byłby jego zakładnikiem.  To 
raczej PiS stałby się zakładni-
kiem SLD. Jedynym publicz-
nie artykułowanym sprzeci-
wem  wobec możliwości ko-
alicji z PiS jest sprawa Bli-
dy. Ale na ołtarzu wzajemnej 
współpracy Jarosław Kaczyń-
ski poświęci Zbigniewa Zio-
brę, tym bardziej, że jego dni 
w PiS są najprawdopodobniej 
już policzone.  Oczywiście 

taki układ rządowy nie doty-
czyłby kwestii „światopoglą-
dowych”. Te kwestie postko-
muniści będą próbowali roz-
grywać na płaszczyźnie parla-
mentarnej. To w tej płaszczyź-
nie Platforma będzie próbo-
wała „przebić” PiS w wykre-
owaniu nowej koalicji,  swoim 
poparciem dla postkomuni-
stycznych propozycji. Ta sytu-
acja  spowoduje, iż spragnio-
na PO powrotem do władzy 
zrobi wszystko, by koalicja z 
SLD stała się faktem. I może 
się stać, tak, jak po koalicji 
medialnej  postkomunistów z 
PiS-em, nastał czas na koali-
cję z Platformą, ale już na ese-
lowskich warunkach. Powy-
borcza koalicja Napieralskie-
go z Kaczyńskim daje postko-
munistom nie tylko znacznie 
więcej korzyści, ale pozwala 
im także zachować wolność 
manewru

Obecna  wzrastająca pozy-
cja postkomunistów  jest kon-
sekwencją  wzajemnej poli-
tyki obu dominujących par-
tii oligarchicznych. Ich nie-
rozumny, bezsensowny i zu-
pełnie niemerytoryczny kon-
flikt niejako automatycznie 
prowadzi do powrotu post-
komunistycznego nihilizmu 
do kształtowania polityki pol-
skiej. SLD nie ma nic twór-
czego do zaproponowania. 
Niejako symbolem jakości jej 
polityki jest propozycja lega-
lizacji zabijania dzieci niena-
rodzonych w sytuacji zapaści 
demograficznej zagrażającej 
niewypłacalnością systemu 
emerytalnego. Wybór pomię-
dzy POLewem, a PiSoLewem  
jest  wyborem pozornym. W 
obu sytuacjach jest wyborem 
narodowego nihilizmu. Pol-
sce w obecnej sytuacji potrze-
ba, przede wszystkim,  alter-
natywy dla rządów z udzia-
łem postkomunistów, potrze-
ba sił politycznych zdolnych 
nie tylko do stawienia bariery 
postkomunistom, ale także do 
zmierzenia się z największym 
wyzwaniem naszego kraju, ja-
kim jest groźba katastrofy de-
mograficznej. I to jest rzeczy-
wista alternatywa dla rządów 
z udziałem postkomunistów

Marian Piłka
Prawica RP
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Wojewódzki Policyjny turniej Piłki Siatkowej 
w Nowogardzie
Policjanci z Nowogardu zorganizowali w piątek Turniej Piłki Siatkowej dla policjantów województwa zachodniopomorskiego. Turniej objął swoim 
patronatem Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. 

WkS zaprasza

Wiosenny Turniej 
Piłki Siatkowej

W niedzielę 27 marca  o godz. 10.00 rozpocznie się w sali spor-
towej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bohaterów 
Warszawy  turniej siatkarski o puchar Prezesa WKS.

Zapraszamy drużyny i kibiców.
Zarząd WKS

Na hali sportowej 
nowogardzkiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych do 
rozgrywek przystąpiło 5 dru-
żyn. Po zaciętej walce turniej 
wygrała reprezentacja Komen-
dy Powiatowej Policji w Gole-
niowie. Za zajęcie najwyższe-
go miejsca otrzymali puchar 
ufundowany przez Komen-

danta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie. 

Drugie miejsce oraz Puchar 
Starosty Goleniowskiego zdo-
byli policjanci z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Szczeci-
nie.  

Za zajęcie trzeciego miej-
sca drużyna z Komendy Po-
wiatowej Policji w Stargardzie 

Szczecińskim otrzymała pu-
char ufundowany przez poli-
cyjne Związki Zawodowe.

Kryminalni z Komendy 
Miejskiej Policji w Szczecinie 
wywalczyli w tym turnieju IV 
miejsce i zdobyli puchar Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie.

Piąte miejsce zajął zespół z 

Komendy Miejskiej Policji w 
Koszalinie i odjechał z pucha-
rem Przewodniczącego Rady 
Miasta Nowogard. 

Wyróżniono również indy-
widualnie zawodników w ka-
tegoriach:

• Najlepszy zawodnik Tur-
nieju – Ireneusz Kruk 

• Najlepszy atakujący Tur-

nieju – Michał Jabłoński
• Najlepszy rozgrywający 

Turnieju – Maciej Dykas
Pamiątkowe dyplomy otrzy-

mały też dwie policjantki, któ-
re zagrały w reprezentacjach 
Policji z Koszalina i Stargardu. 

st.sierż. Lilla Bawelska
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling ka-
witacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wyp-
alanie, laser, lampy, materac zdrowotny, 
świecowanie uszu, masaże, akupresura, 
solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatówAlarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

kurki nioski 
odchowane powyżej 7-miu  
tygodniu, pełen program 

szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

SPRzeDAM 
MieSzkANie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

telefon – 889 639 089

Zbigniew Szychowski 
Gabinet

 Ginekologiczno-Położniczy 
uprzejmie zawiadamia 

wszystkie pacjentki o zmianie miejsca gabinetu 
ul. Wojska Polskiego 7a (MeDyk)

Z dniem 1.04.2011 r.
Tel. rejestracji - 91 39 22 921

Tel. kom. 607 711 320, tel. dom. 91 39 21 554

RekLAMA

Viii Memoriał im. Wojtka chomińskiego 
W zeszły weekend w sali Szkoły Podstawowej nr 1 rozegrany został VIII mMemoriał im. Wojtka Chomińskiego w kategorii szkół gimnazjalnych. 
Po trzydniowych zmaganiach zwycięstwo odniósł drugi zespół CKS-u „Kusy” Szczecin. Zawodnicy z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie znaleźli się 
tuż za podium.

W turnieju brało udział 
dziewięć zespołów: Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie, 
Gimnazjum  nr 3 w Nowo-
gardzie, dwie drużyny CKS-u 
„Kusy” Szczecin, UKS „Dra-
wianka” Drawno, UKS Ba-
nie, UKS Gryfice, UKS Osina 
i drużyna absolwentów, grają-
cy poza klasyfikacją Handball 
Nowogard. Rywalizacja roz-
poczęła się wczesnym piątko-
wym popołudniem (o 15 na-
stąpiło uroczyste otwarcie tur-
nieju), trwała przez całą sobo-
tę, a ostatnie pojedynki roz-
grywane były w niedzielny 
poranek.  

Pierwsze miejsce zajęła dru-
ga drużyna CKS-u „Kusy” 
Szczecin, a tuż za nimi upla-
sowali się ich koledzy z pierw-
szego zespołu. Najniższe miej-
sce na podium zajął UKS Ba-
nie, a na czwartej lokacie tur-
niej zakończyli zawodnicy z 
Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie. Dalsze miejsca zajęły: 

UKS „Drawianka” Drawno, 
Gimnazjum nr 3 w Nowogar-
dzie, UKS Osina, a na ostat-
niej pozycji memoriał zakoń-
czyła drużyna z Gryfic.

Decydujący okazał się trze-
ci sobotni mecz, w którym 
zagrały dwie drużyny CKS-u 
Szczecin. Od początku prze-
wagę wypracował sobie dru-
gi zespół i zdołał utrzymać ją 
do końca, wygrywając 30:17. 
Zawodnicy zwycięskiej dru-
żyny sporo problemów mieli 
w swoim ostatnim spotkaniu, 
gdzie zagrali z UKS-em Ba-
nie. Zawodnicy z Bań bardzo 
dobrze rozpoczęli ten pojedy-
nek, wygrywali nawet 9:4, ale 
w drugiej połowie opadli z sił 
i mecz zakończył się ostatecz-
nie zwycięstwem szczecinian 
23:16.

Zawodnicy z Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie w pierw-
szym dniu odnieśli komplet 
trzech zwycięstw, dzięki cze-
mu byli w bardzo dobrej sytu-

acji przed kolejnymi spotka-
niami. 

Czekały ich jednak mecze 
z najtrudniejszymi rywalami. 
Zawodnicy z naszego miasta 
dwukrotnie okazali się gor-
si od drużyn ze Szczecina, 
wygrali z Drawianką Draw-
no, pokonani zostali również 
przez UKS Banie. Szczegól-
nie szkoda przegranej z tym 
ostatnim zespołem, gdyż nasz 
zespół prowadził 5:1, później 
oddał inicjatywę rywalowi, 
lecz 20 sekund przed końcem 
meczu mieli okazję do wyrów-
nania. Nie udało im się jednak 
zdobyć bramki, dobrą kontrę 
przeprowadzili goście i wy-
grali 15:13.

Poza klasyfikacją wystąpiła 
drużyna złożona w większości 
z absolwentów Gimnazjum  nr 
1. Ekipa Handball Nowogard 
z ośmiu rozegranych spotkań 
przegrała jedynie dwa, dwu-
krotnie przegrywając z CKS
-em Szczecin jedynie jedną 

bramką po zaciętych i intere-
sujących spotkaniach.

Najlepszym bramkarzem 
wybrany został Mateusz Ko-
walski (UKS „Kusy” Szczecin 
II), najlepszym zawodnikiem 
całego turnieju został Paweł 
Bąk (Gimnazjum nr 1  Nowo-
gardzie), a najwięcej bramek 
zdobył Bartosz Grabowski 
(UKS Osina), który aż 77 razy 
pokonywał bramkarzy rywa-
li. Nagrodą specjalną uhono-
rowany został Konrad Królik, 
który występował w barwach 
Gimnazjum  nr 1, mimo że 
obecnie jest jeszcze w VI kla-
sie szkoły podstawowej.

Organizatorzy turnieju: mgr 
Bartosz Zdanowicz, Jacek An-
drysiak, Anna Łysiak, Janusz 
Raczyński i Monika Duraj ser-
decznie dziękują  wydziało-
wi promocji Urzędu Miasta i 
Gminy Nowogard, wydziało-
wi edukacji, zdrowia kultury 
i sportu, sędziom: Mateuszo-
wi Krzemieniowi, Henrykowi 

Kraszewskiemu i Bogdanowi 
Dziurze, a także sponsorom, 
wśród których są m. in: firma 
Gelan Robert Fasuła, Krzysz-
tof Piechowski, Maciek Kri-
ger, Maciek Błażewicz, „ED-
DBA”, Jerzy Kusiak, Wojtek 
Przęczek, Piekarnia Pędzisz-
czak i inni.

VIII Memoriał im. Wojtka 
Chomińskiego już za nami. 
Tym razem żadnej z nowo-
gardzkich drużyn nie udało 
się stanąć  na podium, choć 
czwarte miejsce Gimnazjum 
nr 1 jest sporym sukcesem, 
biorąc pod uwagę to, że w 
czerwcu szkołę skończyła zde-
cydowana większość z zawod-
ników, którzy występowali na 
poprzednim memoriale. W 
tym roku zagrali oni w druży-
nie Hanball Nowogard i gdyby 
nie to, że z racji swojego wieku 
występowali poza klasyfikacją, 
zajęliby miejsce na najniższym 
stopniu podium.

Maciej Pietrasik
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RegULARNA LiNiA Mi kRo BU So WA SeRocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

Regularna linia MetRo        tel. 505 619 600
oDJAzDy z NoWogARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDJAzDy ze SzczeciNA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzeWóz oSóB - Ro MAN BiŃczyk - Linia Regularna
teL. 0607 310 591 

oD PoNieDziAŁkU Do PiątkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBotA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDzieLA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

RozkŁAD JAzDy pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogARD - goLeNióW - SzczeciN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczeciN - goLeNióW - NoWogARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
 NieRUcHoMoŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam tel. 604 
427 427

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w karsku, pow. 3800 
m2, cena 30 zł/m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Mieszkanie do wynajęcia dwupo-
kojowe Tel. 697 119 963 w godz. od 
19-20

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 
300 m2 przy ul. 15. Lutego (altanka + 
namiot), kont. Tel. 697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
przy ul. Bankowej, 519 614 973

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w 
Nowogardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 
m2 (okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub 
zamienię na 2 Bema; 691 507 141

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal 
na gabinet lekarski i inne lokale 
użytkowe Nowogard ul. Wojska 
Polskiego 3, tel. 091 39-20-891, 
662-857-120

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Cen-
trum Nowogardu na IV piętrze. Cena 
85 tys. Tel. 607 487 710.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budowę 
garaży (wielkość dostosowana na 
busy lub auta osobowe), cena za 1 
działkę 8900 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usłu-
gowo handlowy. Działka 8046 m2 
przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
cena 1 495 000 zł Biuro Nierucho-
mości Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 
m2, plan zagospodarowania terenu, 
przemysł, usługi inwestycyjne. Ogro-
dzona, droga alfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżo-
wania 15zł/m2 660 424 989 

• Sprzedam działki budowlane od 12-
16 ar Kościuszki. 602 267 382.

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym 
wiata 250 m2; plac 2800 m2 do za-
gospodarowania utwardzony; po-
mieszczenie  90 m2; pomieszczenie 
150 m2 ogrzewane; pomieszczenie 
biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na ulicy Bankowej; 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10 010; 

607 607 814

• Wynajmę garaż 508 993 318

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze 
z ogrodzonym terenem o pow. 0,30 
ha na obrzeżach Nowogardu, moż-
liwość wynajmu mieszkania obok. 
693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. tel. 91 39 21 933; 
600 273 171.

• Kupię małe mieszkanie w Nowo-
gardzie domek (może być do re-
montu) Wojska Polskiego i okolice. 
784 074 626 

• Sprzedam dom, budynki gospodar-
cze, działkę 0,30 ha. Rogowo 3 gm. 
Radowo Małe. 661 751 286

• Sprzedam działkę w Tuczy nad jezio-
rem Woświn pow. 5 ar. Ładna okolica. 
607 824 546

• tanio sprzedam działkę budowla-
ną. 607 083 845

• Sprzedam garaż na ulicy Jana Pawła 
II, 609 388 410

• Sprzedam kawalerkę bezczyn-
szową 30 m2 parter na wsi 50 tys. 
723 907 081 po 18.00.

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 66m2, iii piętro po remoncie. 
cena 165 tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we z balkonem własnościowe 79,71 
m2 lub zamienię na dwa pokoje z 
dopłatą. 609 170 510

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe na ul. zamkowej. tel. 
600 626 244.

• Sprzedam mieszkanie 75 m2, nowe 
I piętro + poddasze bezczynszowe. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 pod-
wyższony standard 4 pokoje, III 
piętro. Niski czynsz. 662  638  198; 
694 053 131

• Sprzedam pawilon na targowisku, 
509 389 669

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie (Centrum), 91 
38 13 958; 604 702 817

• Pilnie sprzedam ½ domu w Dobrej 
wraz z budynkiem gospodarczym. 
668 431 301

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum. 608 396 755

• Sprzedam dom z budynkiem gospo-
darczym. Nowogard, Tel. 606 399 633

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Działki pod zabudowę jednorodzin-
ną, 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie na ul. Woj-
ska Polskiego z małym ogródkiem. 
603 688 266. 

• zamienię mieszkanie trzypokojo-
we w osinie na mieszkanie trzypo-
kojowe w Nowogardzie. 91 39 108 
26; 785 216 777

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro, 664 422 221

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, 58 m2 cena 175 tys. do 
uzgodnienia. 697 665 791

• Sprzedam działkę 1220 m z budyn-
kiem gospodarczym do remontu. ul. 
Kościuszki 16, Tel. 513 937 970.

• Kredyty, pożyczki hipoteczne. Oferta 
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20 Banków. Bezpłatne analiza zdol-
ności finansowej. Dojeżdżamy do 
klienta. Sprawdź ofertę , porównaj z 
konkurencją. Tel: 513 164 203.

MotoRyzAcJA

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena kom-
pletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
600 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 750 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 132500 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 110 KM, 
serwisowany w ASO Nissan Polmotor 
Szczecin . Nowe klocki i tarcze hamul-
cowe, płyn hamulcowy. Klimatyzacja, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, 
radio/magnet. ster przy kierownicy, 
welur. tapicerka,   nowe opony letnie 
Continental 185 65 R15, kompletna 
dokumentacja – faktury serwisowe, 
bezwypadkowy,  zadbany. Cena 19500 
zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny met., rok prod. 08/2006, 1,9 
CDTI 150 KM (diesel), przeb. 143100 
km, serwisowany w ASO Opel, przy 
przeb. 140.000 km nowe: olej, klocki 
hamulcowe, filtr oleju, filtr powietrza, 
filtr paliwa, mikrofiltr, płyn hamul-
cowy, pióra wycieraczek przód i tył. 
Nowy kompletny rozrząd (ASO Opel) 
przy przeb. 119.318 km, roczne opo-
ny letnie Viking Norway Pro Tech II 
215 55 R16, cena 41000 zł, do uzgod-
nienia, kompletna dokumentacja   - 
faktury serwisowe, bezwypadkowy, 
zadbany. Tel. 605 522 340.

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 
1993 r. tanio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 
08/2010, przeb. 20000 km po du-
żym przeglądzie w ASO, bogate wy-
posażenie, czarny metalik, cena do 
uzgodnienia, tel. 695 888 970

• Sprzedam  Romet k125 rok. 2009. 
508 517 017

• Sprzedam komplet opon z alufelga-
mi 185/65/14. 663 118 275

• Sprzedam Opel Astra 1,4 rocznik 98 
benzyna + gaz, tanio. 790 433 335

• Sprzedam Daewoo Nubira 1,6 benzy-
na + gaz, rocznik 1998; 601 780 150

• Sprzedam Daewoo Matiz rok prod. 
1999, benzyna + gaz poj. 900, cen-
tralny zamek, autoalarm, cena do 
uzgodnienia. 665 836 888

• Kredyty, leasing samochodowy. Tel: 
513 164 203

RoLNictWo

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• sprzedam siewnik zbożowy trzyme-
trowy. 602 267 382

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Kurki nioski odchowane powyżej 
siedmiu tygodni. 91 39 106 66

• Kupię używane silosy do paszy. 
502 562 378 lub 91 39 103 15

• Kupię kompletne koło do przyczepy 
10.0/75-15.3.  91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam owies do siewu po czysz-
czeniu dobrej jakości. 606 406 341

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Oddam obornik, Świerczewo. 91 39 
18 083

• Sprzedam prosiaki; 608 143 712

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam obornik na działkę, ogród. 
Dowóz gratis. 514 740 338

• kredyty dla rolników. tel: 513 
164 203

USŁUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców co. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tiR-y). 
tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

• Remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 715 839.

• zespół muzyczno – taneczny kAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu AgD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUgi iNFoRMAtyczNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAt. 
tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784  053  493; 
604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AWARie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje, matematyka 668171212

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• Usługi: docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, hydraulika, re gipsy i 
podłogi, Tel. 600 626 268

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 
609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Korepetycje z matematyki; 
503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 
692 562 306

• Wykonam prace remontowo-
budowlane + więźby dachowe. 
692 372 117

• Wykończenia wnętrz, płytki, panele 
re gipsy, malowanie szpachlowanie, 
stolarka itp. 792 289 761; 661 545 391

• Kredyty dla firm; 601  627  044; 
607 092 509

• gabinet masażu; Medyk ul. Woj-
ska Polskiego 7a, Nowogard 
czynny w godz. 16.00-18.00.  tel. 
669 883 885; 91 39 22 921. Masaż 
klasyczny, relaksacyjny.

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi minikoparką, wykopy pod 
fundamenty, kable, wodę i gaz itp. 
790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przy-
czepa i laweta. 790 243 575

• ekipa ogólnobudowlana wyko-
na usługi szybko, solidnie, kom-
pleksowo. kontakt 667  431  266; 
514 247 101

• Ścianki regipsowe, sufity podwiesza-
ne, malowanie, szpachlowanie, pa-
nele wymiana instalacji. 789 146 025

• tłumaczenia, korepetycje dla 
najmłodszych- język angielski, 
projektowanie WWW, pogotowie 
komputerowe. tel. 517 577 839

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 

ceny z domu pod dom. 603 038 944

• Kompleksowe prace remontowe i 
profesjonalne wykończenia wnętrz- 
12 lat praktyki w Niemczech. Tanio i 
solidnie. 665 779 623.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, 
pożyczki bez BIK. Specjalna oferta 
dla Firm. Tel; 513 164 203

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób starszych. 
Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Podejmę pracę w charakte-
rze sprzedawcy doświadczenie 
roczny staż + 2letnie praktyki,  
505 065 748.

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do 
sklepu spożywczego. 602 474 266

• Zaopiekuję się dzieckiem w wieku od 
2 lat. 697 171 038

• Zatrudnię murarzy. 508 290 657

• Przyjmę do pracy ze znajomością 
programów Cadowskich. 91 39 
25 900; 661 900 901

• Potrzebny traktorzysta- Strzelewo. 
502 853 573

• Rencista podejmie się pracy doryw-
czej. 507 984 640

 iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Piece gazowe co do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie co cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkeRS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwaran-
cje. cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, cena 
250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasob-
nik stojący z wężownicą do pod-
łączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę 
szorującą do podłóg z pełnym wy-
posażeniem. Sprzęt na gwarancji. 
Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam   2 letnie nagłośnienie: 
mikser VMX 200 HPQ, końcówkę 
mocy OMNITRONIC P1500, CD J500T 
MC CRYPT – 2szt., kolumny HQ PO-
WER 500 W VDSG12, mikrofon bez-
przewodowy AZUSA 101, scaners HQ 
POWER VDPC 145. Stan   Cena kom-
pletu 1650 zł do uzgodnienia. Mało 
używany. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1550 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam tarcicę suchą wymiary 
50x150x600 80 szt; 50x130x600- 50 
szt; 50x100x600- 12 szt. Cena do 
uzgodnienia Tel. 607 926 085

• Sprzedam urządzenie wytwarzający 
tlen medyczny- 91 39 180 12

• Sprzedam śrutownik oraz silnik o 
mocy 7,5 KW- 91 39 180 12

• Sprzedam używany odkurzacz do 
pracy na sucho i mokro z funkcją 
prania wykładzin marki NUMAtic. 
z pełnym wyposażeniem. Atrak-
cyjna cena; 508 309 107

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam 2 sofy stylowe dwójki + 
stylowy ławo-stół + 2 pufy w komple-
cie cena 1600 zł, stan bardzo dobry 
telefon 697999578 .

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczę-
ściowy. Cena 500 zł. 502 792 416

• Sprzedam przyczepę 10 tonową. 
603 839 782

• Sprzedam yorki 2 suczki cena 650 zł. 
Tel. 698 882 056

• Sprzedam tanio komputer + mo-
nitor LG 19 cali panoramiczny w 
bdb stanie. Cena do uzgodnienia. 
500 296 561

• Kupię gałęziówkę + transport. Tele-
fon 91 39 20 714 (Nowogard ul. Zie-
lona 3)

• Sprzedam konstrukcję namiotu 
ogrodowego 3x6 tel. 887 671 374

• Kupię kompletne koło 10.0/75-15.3.  
91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam nowe meble za pół ceny. 
Biurko, stół, dwie pufy z oparciem, 
stolik szklany. 665 541 960

• Sprzedamy rynny cynkowe 40m plus 
10m z demontażu (używane 9 lat). 
Nowogard, Zielona 3 telefon. 91 39 
20 714

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny + 
fotelik samochodowy TAKO JUMPER 
X kolor kremowo- beżowy, używany. 
W db stanie. Cena 300 zł. 513 153 577

• Sprzedam drewno opałowe sosna. 
Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 
pocięte w klocki lub w całości. Tel. 
514 740 538

• Sprzedam tanio szczeniaki maści 
share pear. 601 500 999

• Sprzedam suczkę Yorka cena 650 zł. 
Tel. 698 882 050

• Tanio sprzedam zestaw wypoczyn-
kowy. Tel. 91 39 20 014

• Kupię namiot ogrodowy pod pomi-
dory. 91 39 23 082

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym Pol-
ski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 790 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  800 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy + ubran-
ka po dziecku do roku. 697 447 384

• Oddam gruz. 694 305 811

• Sprzedam oryginalne opatrun-
ki AQUACEL AG Hydrofibre 10x10 
cm – 10szt. Cena do uzgodnienia. 
694 305 811
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Rozpoczęcie kursu kat. B - 23 marca 2011 g. 16.00

W sobotę 19 marca 2011 w Goleniowie rozegrano piątą ko-
lejkę spotkań   Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki- 
Memoriał Artura Deca.

Memoriał Deca
W pierwszym spotkaniu Gimnazjum nr 3 Nowogard gład-

ko pokonało Gimnazjum Kliniska 71:24 najlepszymi za-
wodnikami spotkania zostali C Grygiel zdobywca 34 punk-
tów oraz Ł. Łydziński 32 punkty. W drugim spotkaniu, bar-
dzo zacięty bój stoczyły Gimnazjum nr 1 Nowogard z Gim-
nazjum nr 4 Goleniów. Prowadzenie zmieniało się jak w ka-
lejdoskopie, jednak w końcówce większym ograniem boisko-
wym wykazali się gimnazjaliści z Nowogardu i to oni zeszli z 
boiska jako zwycięzcy. W trzecim spotkaniu bardzo dobrze  
spisujący się zespół z Osiny nie dał rady Gimnazjum nr 2 Go-
leniów   przegrywając 57-17. W drużynie zwycięskiej najwięcej 
punktów zdobył D. Iwaniuk -24 pkt. W ostatnim meczu Gimna-
zjum nr 1 Goleniów pokonało Gimnazjum  Maszewo 69-11. Na 
wyróżnienie w Gimnazjum nr 1 zasłużyli D Musialski,    D Ba-
nachewicz, oraz G Felbur. Tradycyjnie wśród publiczności roz-
losowano nagrody.

NAJSKUTECZNIEJSI STRZELCY PLGK 

DAWID MUSIALSKI               -  156 PKT ( GIM NR 1 GOL)
DAMIAN BANACHEWICZ    -  154 PKT ( GIM NR 1 GOL)
DAMIAN  IWANIUK               -  124 PKT( GIM NR 2 GOL
CEZARY GRYGIEL                 - 98 PKT ( GIM NR 3 NOW )
GRZEGORZ FELBUR             -  90 PKT ( GIM NR 1 GOL
JAKUB ŁACINA                       - 87 PKT (GIM NR 2 GOL)
PRZEMYSŁAW GALUS         -  72  PKT ( GIM OSINA )
ŁYDZIŃSKI ŁUKASZ             -  66  PKT( GIM 3 NOW )
ALEKSANDER GAPIŃSKI     - 63  PKT (GIM KLINISKA)
GRZEGORZ FIGURSKI          - 47  PKT (GIM NR 1 NOW)

NAJSKUTECZNIEJSI W RZUTACH ZA 3 PKT 

GRZEGORZ FELBUR                               21  ( G-1 GOL)
ŁUKASZ ŁYDZIŃSKI                               17   ( G-3 NOW)
JAKUB   ŁACINA                                     10 ( G-2 GOL)
DAMIAN MAKOSZ                                  7 (G- OSINA) 
DIAMIAN BANACHEWICZ                   7 ( G- 1 GOL)
ALEKSANDER GAPIŃSKI                     5 ( G- KLINISKA)
OSKAR NIEDŹWIEDZKI                  4 (G MASZEWO)
PATRYK DĄBROWSKI                   4 ( G-1 NOW)
CEZARY GRYGIEL                                3  ( G-3 NOW)
SZYMON SURMA                  3( G-1 NOW)
PATRYK OTRZĄSEK                             2  ( G-4 GOL)
PRZEMYSŁAW GALUS                  2 ( G- OSINA)
DAMIAN  MAKOSZ                               1 ( G OSINA )
PATRYK GWARDIAK                           1 ( G-1 GOL)
GRZEGORZ FIGURSKI                          1( G-1 NOW)
DAWID SWÓŁ                                        1( G-4 GOL)

TABELA 
1.  GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW     10
2.  GIMNAZJUM NR 1 GOLENIÓW                  10
3 GIMNAZJUM  NR 3 NOWOGARD                 9  
4. GIMNAZJUM OSINA                                     7
5. GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD          7
6.  GIMNAZJUM  MASZEWO                            7
7.  GIMNAZJUM KLINISKA                             5
8. GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW                  5                

WYNIKI SPOTKAŃ 
GIMNAZJUM 3 NOWOGAD   -  GIMNAZJUM KLINISKA                      71-24                      
GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD - GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW     39-30               
GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW  -  GIMNAZJUM OSINA                        57-17 
GIMNAZJUM 1 GOLENIÓW   -  GIMNAZJUM MASZEWO                      69-11                                   
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 września 2011 r. 

Czytaj s. 11

Czytaj s. 4

Czytaj s. 2

Czytaj s. 5

PIB "PRO-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
kONTakT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Intermarche: twierdzą, że zgodnie z prawem

Po godzinie Cię zamkną

W redakcji rozdzwoniły się telefony czytelników w sprawie nakładania blokad na koła pojazdów parkujących 
pod marketem Intermarche. Sprawa jest dość kontrowersyjna – blokady zakłada ochrona sklepu. Czy ma do tego 
prawo? 

Czytaj s. 3

Wybory 
do izb  
rolniczych

Nowy  
internat  
i stołówka

Dzień  
Świętości 
Życia 
w Nowogardzie

UkS „Trójka” 
mistrzem
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

„Także państwa pluralistyczne nie mogą zrezygnować z norm etycznych w swoim prawodawstwie 
i w życiu publicznym, zwłaszcza tam, gdzie ochrony domaga się dobro podstawowe, jakim jest życie 
człowieka od momentu jego poczęcia aż po naturalną śmierć”. 

Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Tradycyjnie już, w Przedszkolu nr 1, wraz z nadejściem wiosny, odbyło 
się pasowanie na Miłośnika Przyrody w Przedszkolu nr 1. Dzieci 4,5 i 
6-letnie pod kierunkiem swoich wychowawczyń: Renaty Stasiak, Aliny 
Klimaszewskiej oraz Marzeny Wiśniewskiej przygotowały występy ar-
tystyczne z tej radosnej okazji. Na pamiątkę tego wydarzenia 4-latki 
dostały dyplomy, które będą im przypominać, że są odpowiedzialne za 
dobro naszej planety. inf. M. Wiśniewska. 

Powitanie wiosny w Kościuszkach
W dniu 22 marca 2011r. dzieci i młodzież uroczyście i bez żalu poże-
gnała zimę , przechodząc kolorowym korowodem przez wieś z „Ma-
rzanną”, którą następnie spalili w ognisku. W ramach tej imprezy 
uczestnicy świetlicy rozpoczęli sezon siatkarski . Nie zabrakło też pie-
czonej kiełbaski i śpiewu przy gitarze.

Henryka Bogdanowicz

Trwa wielkanocna zbiórka 
darów dla rodzin potrze-
bujących z terenu Parafii 
pod wyzwaniem WNMP. 
Akcję prowadzi przy pa-
rafialny zespól CARITAS. 
Dary w postaci artykułów 
spożywczych można wkła-
dać do specjalnie oznaczo-
nych koszy, które zostały 
wystawione w kilkunastu 
nowogardzkich sklepach. 
W imieniu organizatorów 
zbiórki redakcja prosi włą-
czenie się do akcji wszyst-
kich ludzi dobrej woli. 

J.B. 

W dniu 3 kwietnia odbędą się wybory do izb rolniczych. Na terenie gminy Nowogard, osoby 
uprawnione do głosowania, będą wybierać dwóch przedstawicieli do rady powiatowej rolni-
czego samorządu. 

Wybory do izb rolniczych
Swoje kandydatury na de-

legatów do rad powiatowych 
zgłosiło czworo rolników z te-
renu naszej gminy: Garguliń-
ski Piotr z Wierzbięcina, Cie-
chanowski Jan z Orzechowa, 
Luter Zbigniew z Glicka oraz 
Wierzbicki Roman z Żabo-
wa.  W Nowogardzie głos bę-
dzie można oddać w budynku 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury. Lokale wyborcze będą 
otwarte  w godz. 8.00-18.00. 
Jak głosować? Każdy otrzyma 
jedną kartę, na której wypisa-
ne będą nazwiska kandyda-
tów. Można postawić znak „x” 
tylko przy jednym nazwisku. 
Głosować mogą wszyscy, któ-
rzy płacą podatek rolny lub są 
członkami spółdzielni produk-
cyjnych, posiadających wkła-
dy gruntowe i posiadają powy-
żej 1 ha przeliczeniowego zie-

mi rolnej. W przypadku naszej 
gminy uprawnionych do gło-
sowania z tego tytułu jest 1473 
osób. Informacja o wyborach 
została wywieszona w urzędzie 
miejskiem a także rozesłana do 
wszystkich sołectw w gminie. 

Zgodnie z obwieszczeniem 
ZIR, w powiecie goleniowskim 
utworzono 6 okręgów (odpo-
wiednio do liczby gmin), w 
których wybranych zostanie 
po dwóch delegatów do rad 
powiatowych izby.  Następnie 
nowo wybrana rada wybiera 
spośród siebie przewodniczą-
cego i delegata. Te dwie oso-
by wchodzą w skład nowego, 
Walnego Zgromadzenia Izby, 
którego kadencja trwa 4 lata. 

Izby rolnicze to nic innego 
jak zawodowy samorząd rol-
ników, działający na rzecz roz-
wiązywania problemów rolnic-

twa i reprezentujący interesy 
tej branży. Członkiem izb rol-
niczej, z mocy prawa,  jest każ-
da osoba, która opłaca poda-
tek rolny. Organizacja oprócz 
swoich wojewódzkich struktur 
(w przypadku naszego woje-
wództwa jest to Zachodniopo-
morska Izba Rolnicza)  posia-
da także swoją reprezentację 
w Warszawie - Krajowa Rada 
Izb Rolniczych (KRIR). Wła-
dze tego organu wybierane są 
spośród prezesów i delegatów 
poszczególnych izb w regionie, 
wybranych wcześniej na wal-
nych zgromadzeniach. Siedzi-
ba KRiR znajduje się w gma-
chu resortu rolnictwa.  

W kolejnym nr DN zapre-
zentujemy sylwetki kandyda-
tów do rad powiatowych izb 
rolniczych. 

Marcin Simiński

Węgorza –  
pierwszy dzień wiosny

W dniu 19 marca 2011’ dzieci z Węgorzy 
wraz z grupą rodziców zorganizowały pierw-
szy dzień wiosny. W trakcie przechadzki z ku-
kłą Marzanny przez wieś było słychać radosne 
śpiewy i pobrzmiewanie instrumentów mu-
zycznych.  Marzanna tradycyjnie została pod-
palona i rzucona do rzeki. Po rytualnym topie-
niu kukły udaliśmy się na plac zabaw , gdzie 
było  ognisko z pieczeniem kiełbasek i ciepłą  
herbatką.     

W ten oto sposób zawitała u nas wiosna.
M.G.
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

NOWO OTWARTY
SkleP OGrODNICZY
ul. Gen. Bema (po meblowym)

CZYNNY 9-17
nasiona, doniczki, cebulki, nawozy, 

pszczelarstwo, ziemia
SUPER CENY - ZAPRASZAMY

Intermarche: twierdzą, że zgodnie z prawem

Po godzinie Cię zamkną
Zdaniem komendanta komi-

sariatu policji w Nowogardzie 
kom. Leszka Nowaka, taką blo-
kadę może założyć tylko poli-
cja lub straż miejska. 

-  Nikt z nami z firmy Inter-
marche  tej sprawy nie uzgad-
niał. Komenda Powiatowa w 
Goleniowie  jak również Ko-
misariat Policji w tej sprawie 

nic nie wie –  mówi L. Nowak.  
Sami badany tę kwestię  i w od-
powiednim czasie wystosujemy 
oficjalne pismo w którym za-
damy kilka stosownych pytań, 
które miejmy nadzieję wyjaśnią 
restrykcje wobec kierowców. Z 
mojego punktu widzenia taką 
blokadę może założyć tylko po-
licja lub straż miejska, której 

jak wiemy w Nowogardzie jesz-
cze nie ma. 

Inne zdanie prezentuje 
przedstawiciel sieci sklepów 
Intermarche, tłumacząc w ofi-
cjalnej notatce prasowej do-
starczonej do redkacji DN, że 
działania te są zgodne z pra-
wem. 

- Problem związany z parkin-

giem przed sklepem Intermar-
ché wynika z praktyk stosowa-
nych przez osoby, które pra-
cując w Szczecinie korzystają 
z komunikacji autobusowej z 
tym miastem i zostawiają swo-
je samochody przed naszym 
supermarketem - pisze, Bar-
tłomiej Tarłowski, specjalista 
ds. PR Grupy Muszkieterów.  

W redakcji rozdzwoniły się telefony czytelników w sprawie nakładania blokad na koła pojazdów parkujących pod 
marketem Intermarche. Sprawa jest dość kontrowersyjna – blokady zakłada ochrona sklepu. Czy ma do tego prawo? 

Stojące przez kilka godzin, a 
nawet cały dzień auta bloko-
wały miejsca parkingowe dla 
klientów, co wywołało wśród 
nich dużą falę niezadowole-
nia. W obliczu skarg ze stro-
ny kupujących w sklepie Inter-
marché musieliśmy poszukać 
możliwości rozwiązania tego 
problemu. Początkowo skiero-
waliśmy bezpośrednie prośby 
do właścicieli aut parkujących 
przed sklepem. Przygotowali-
śmy również ulotki informa-
cyjne, które były zamieszczane 
za wycieraczkami samocho-
dów osób, które postępowa-
ły w ten sposób. Niestety taka 
forma nie przyniosła żadnych 
rezultatów. W związku z tym 
postanowiliśmy zastosować 
inne metody. Przygotowali-
śmy regulamin korzystania z 
parkingu przed naszym skle-
pem. Regulamin znajduje się 
wewnątrz, jak i na zewnątrz 
punktu sprzedaży. W stosun-
ku do osób, które nie prze-
strzegają zasad wyciągane są 
konsekwencje m.in. w postaci 
blokady kół samochodu. Każ-
da sytuacja jest właściwie do-
kumentowana zdjęciem apa-
ratem cyfrowym  w celu unik-
nięcia wszelkich wątpliwości. 
Zdjęcie blokady wiąże się z 
uiszczeniem opłaty manipula-
cyjnej w wysokości 50 zł. Każ-
dy otrzymuje dowód wpłaty 
z tego tytułu. Nasze procedu-
ry są zgodne z prawem. Opi-
nię na ich temat wyraził rad-
ca prawny . Postępując w ten 
sposób kierowaliśmy się tylko 
i wyłącznie dobrem naszych 
klientów , którzy chcą wygod-
nie dojechać   i zaparkować 
swoje auto koło sklepu, aby 
zrobić zakupy. 

Tekst i foto Jarosław Bzowy

Mimo tłumaczeń, że firma działa zgodnie z prawem nie poda-
ła nam konkretnych podstaw  prawnych, które pozwalałyby :
- dokonywać czasowego zaboru mienia poprzez zakładanie 
blokad bądź wywożenie pojazdu na płatny parking,
- dokonywać przez przedsiębiorstwo obciążeń kosztami wła-
ściciela pojazdu  za przymusową usługę holowania.
Poza zastrzeżeniami formalnymi zdziwienie nasze budzi też 
reakcja  InterMarche na  społeczny  problem. Jak wynika z po-
bieżnych obserwacji parking obok sklepu nie jest aż tak za-
tłoczony żeby wprowadzać tak drastyczne ograniczenia. Po-
nadto warto przypomnieć, że wiele miesięcy temu lokalizacja 
sklepu budziła wśród mieszkańców naszego miasta poważne  
wątpliwości i można było przewidzieć, że pojawią się w tej 
okolicy  trudności komunikacyjne. DN pisał wówczas że oprócz  
zastrzeżeń dotyczących zakłócenia ładu przestrzennego tego 
fragmentu miasta, lokalizacja sklepu w sąsiedztwie okrojone-
go do minimum dworca PKS, postoju taksi i busów spowodu-
je duże problemy parkingowe. Wygląda na to, że w zakresie 
odpowiedzialności za skutki swoich działań francuska firma 
kieruje się zasadami znanymi z literatury ...”wolność Tomku 
w swoim domku”. Ale przecież to literatura polska nie fran-
cuska. Sprawę będziemy monitorować regularnie choć nie co 
godzinę... 

Redakcja

Mimo naszych artykułów oraz apeli na temat bezzasadności wypala-
nia traw takie darzenia maja miejsce. Na zdjęciu ostania akcja gasze-
nia pożaru łąki, która miała miejsce w miniona środę przy drodze do 
Długołęki. W akcji brała udział jednostka straży pożarnej z Nowogar-
du.  J.B. 

Podpalają  
mimo apeli
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Grażynce Rewuś
Z okazji 50 urodzin  

życzę Ci abyś nigdy nie przestała marzyć, bo marzenia 
pozwalają przetrwać te wszystkie najtrudniejsze chwile. 
Abyś potrafiła dawać radość. Niech Twoje łzy będą tylko 

łzami radości a nie bólu i smutku. Aby niebo nad Tobą było 
jaśniejsze i aby otaczali Cię życzliwi ludzie. Niech Twoje 
życie toczy się tak jak tego pragniesz. Takie to szczere i 

proste życzenia ofiaruję Tobie w Dniu Twego urodzenia. 
Słowem moc słodyczy nie goryczy. Tego Tobie 

życzą
 Mąż Roman oraz dzieci Marta i Mariusz

W dniu Twych urodzin, 
w dniu pełnym radości, 

życzę, aby uśmiech na Twej 
twarzy gościł! 

Niech się spełni rychło każde 
Twe marzenie, a smutek, 

cierpienie idą w zapomnienie. 

Dla P. Marii 
Zielińskiej 

z okazji 
70 rocznicy urodzin 

od Jadwigi 

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

We wtorek, 22 marca, odbyło się oficjalne otwarcie nowego internatu dla dziewcząt przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowo-
gardzie. W kolejnym etapie inwestycji, za którą odpowiada powiat goleniowski, powstanie sala gimnastyczna. 

Nowy internat i stołówka
Do tej pory uczennice SOSW 

mieszkały na harcówce. Obiekt 
wymagał jednak kapitalnego 
remontu. Powiat uznał, że ta-
niej i funkcjonalniej będzie 
postawić nowy. Budowę roz-
poczęto w ubiegłym roku. 

- Cieszymy się, że udało nam 
się przenieść dzieci z harcówki, 
gdzie warunki były już fatalne. 
Dzisiaj mamy obiekt o wyso-
kich standardach, przystosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych 
a co najważniejsze przy szko-
le - mówił podczas uroczyste-
go otwarcia internatu, staro-
sta goleniowski, Tomasz Stani-
sławski.  

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł prawie 1 mln 800 tys. 
zł. W nowym budynku, oprócz 
pokoi dla 40 dziewcząt, znaj-
duje się stołówka, sala dydak-
tyczna, zaplecze kuchenne i 
pokój nocny dla nauczycieli z 
łazienką. Nowoczesne i prze-
stronne wnętrzna, z pewnością 
różnią się od tych, w których 
musiały mieszkać dotychczas 
uczennice ośrodka. Uwagę 
przyciąga również nowoczesna 
winda dla niepełnosprawnych 
wyposażona w telefon alarmo-
wy.  Zaskoczenie wśród zwie-
dzających wywołały jednak ła-
zienki,  a konkrenie zbiorowe 
natryski, bez kabin i jakichkol-
wiek osłon. Zarówno dyrektor 
placówki jak i przedataiwciele 
wydziału inwestycji w staro-
stwie zadeklarowali, że w naj-
bliższym czasie zostanie to po-
prawione. 

Budowa nowego internatu, 

to pierwszy etap inwestycji, 
jaką w SOSW w Nowogardzie 
zaplanowało starostwo. Dru-
gi zakłada budowę sali gimna-
stycznej. Starostwo nie ma jed-
nak na razie pieniędzy na do-
kończenie inwestycji. 

Sztampowa, jak to w takich 
okazjach, uroczystość miała 
tym razem szczegolny „sma-
czek”. Z klimatu politycznej 
poprawności wyłamał się, na-
szym zdaniem pozytywnie, ks. 
dziekan Kazimierz Łukjaniuk, 
który nie zważając na garni-
tury i samozadowolenie obec-
nych, przypomniał w ostrych 
słowach zarówno staroście jak 
i burmistrzowi o prozie  życia a 
zwłaszcza o  nierozwiazanych 
problemach,  za które między 
innymi wymiemieni urzędni-
cy, ponoszą szczególna odpo-
wiedzialnosć.    

- Pan starosta mówi, że dro-
ga jest gminy, pan burmistrz 
mówi - ale obiekty powiatu, 
a dzieci do domu dojścia nie 
mają. Trzeba ją zrobić wspól-
nie - apelował Dziekan, nawią-
zując do skreślenia z budżetu 
gminy na obecny rok dokoń-
czenia remontu ul. Jana Pawła 
II. Przypomnijmy że w ramach 
tego remontu miano wyko-
nać dojazd i dojście do wybu-
downych przez powiat dwóch 
budynków gdzie mieszczą się 
prowadzone w nowej domo-
wej formule domy dziecka i 
gdzie w grudniu zamieszkały 
dzieci dotychczas przebywaja-
ce  w Mostach.  

Marcin Simiński

W nowym internacie przygotowano pokoje 8, 6 i 4-osobowe

Natryski dla dziewcząt rodem z jednostki wojskowej
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Bogumile i Władysławowi 
Urtnowskim 

z okazji sześćdziesięciolecia 
Waszego małżeństwa, które staje się dla nas 
powodem do dumy i budzi wielki szacunek. 

Gratulacje od dzieci, wnuków i prawnuków

Dla Urszuli 
i Leszka Berg 

z okazji 40-stej rocznicy ślubu, 
składamy podziękowania za trud wychowania, 

za miłość i uśmiech, za pogodne dni pełne radości 
i szczęścia za Waszą pomoc i wsparcie 

w każdej chwili naszego życia.

Wasze dzieci wraz z rodzinami  
Rita, Marlenka i Andrzej, Maciej Hania i Julita

Nowogard, 27 marca 2011 r.

ŻYCZeNIa

Dzień Świętości Życia w Nowogardzie

Na pewno wiele osób za-
stanawia się, dlaczego Dzień 
Świętości Życia obchodzi-
my w Nowogardzie? W ogó-
le skąd wzięła się idea świę-
towania tego dnia? Jego po-
wstanie jest zasługą Jana 
Pawła II, który w encyklice 
Evangelium vitae z roku 1995 
zaproponował, „aby corocz-
nie w każdym kraju obcho-
dzono Dzień Życia, podobnie 
jak dzieje się to już z inicja-
tywy niektórych Konferen-
cji Episkopatów. Trzeba, aby 
dzień ten był przygotowany 
i obchodzony przy czynnym 
udziale wszystkich człon-
ków Kościoła lokalnego. Jego 
podstawowym celem jest bu-
dzenie w sumieniach, w ro-
dzinach, w Kościele i w spo-
łeczeństwie świeckim wrażli-
wości na sens i wartość ludz-
kiego życia w każdym mo-
mencie i w każdej kondycji: 
należy zwłaszcza ukazywać, 
jak wielkim złem jest prze-
rywanie ciąży i eutanazja, nie 
należy jednak pomijać in-

nych momentów i aspektów 
życia, które trzeba każdora-
zowo starannie rozważyć w 
kontekście zmieniającej się 
sytuacji historycznej”.

W odpowiedzi na ten apel 
papieża 293. Zebranie Plenar-
ne Episkopatu Polski w roku 
1998 podjęło uchwałę, że w 
Polsce Dzień Świętości Życia 
będzie obchodzony 25 mar-
ca. Taka jest historia powsta-
nia tego dnia. Samo uchwa-
lenie obchodów dnia życia 
jest dopiero pierwszym kro-
kiem, choć ważnym, do speł-
nienia słów naszego rodaka 
Jana Pawła II. Papież podkre-
ślił, aby dzień ten był „obcho-
dzony przy czynnym udziale 
wszystkich członków Kościo-
ła lokalnego”. Mamy więc go-
tową odpowiedź na pytanie: 
dlaczego Dzień Świętości Ży-
cia w naszym mieście – No-
wogardzie. Spełniamy tylko 
słowa papieża Jana Pawła II.

Pomysł, aby ten dzień 
w Nowogardzie miał taki 
kształt jak go za moment opi-
szę, choć trudno w to uwie-
rzyć, powstał nagle i sponta-
nicznie. Po pierwsze to mło-
dzież zainicjowała zorgani-
zowanie tego dnia. Po dru-
gie wszystko zaczęło się od 
„stópek”, o których więcej in-
formacji napiszę trochę póź-
niej. Metalowy znaczek stó-
pek nienarodzonego dziecka, 
który noszę na ubrani zainte-
resował kilka młodych osób. 
Był listopad, gdy pewien 

młody człowiek, teraz współ-
organizator tego dnia, zapytał 
o możliwość zakupienia ta-
kich „stópek” i rozpowszech-
nienia ich wśród młodych lu-
dzi. W wielkim skrócie do-
szliśmy wspólnie do wnio-
sku, że sama sprzedaż „stó-
pek” jest niewystarczająca, 
bo przecież nie chodzi tylko 
o sam metalowy znaczek, ale 
jego oddziaływanie. 11 mili-
metrowy odlew stópek nie-
narodzonego dziecka w 10-11 
tygodniu ciąży w skali rzeczy-
wistej, to symbol obrońcy ży-
cia. Aby znaczenie tego sym-
bolu dotarło do większej ilo-
ści osób nie wystarczyła sama 
sprzedaż. Stąd wybór tego 
dnia – 25 marca, który jak ża-
den inny pragnie zwrócić na-
szą uwagę na godność ludz-
kiego życia. I tak zaczęło się 
od „stópek”, ale skończyło na 
czymś zupełnie innym. Wła-
ściwie ten symbol jest tylko 
dodatkiem do przesłania tego 
dnia, czyli do zastanowienia 
się nad godnością ludzkiego 
życia i jego obroną.

Wszystkie pomysły, akcje i 
wydarzenia, które składają się 
na Dzień Świętości Życia w 
Nowogardzie pojawiły się la-
winowo. Jeden pomysł był in-
spiracją dla następnego. Tak 
w wielkim skrócie powstał i 
nabrał obecnych kształtów 
dzień życia przeżywany w na-
szej lokalnej społeczności.

Jaki będzie jego przebieg? 
Wszystko rozpocznie się od 
godzin porannych w gimna-
zjum nr 1. Program dnia ży-
cia został przygotowany dla 
uczniów gimnazjum i liceum. 
Głównym wydarzeniem bę-
dzie dwugodzinne spotkanie 
podzielone na trzy części. W 
pierwszej młodzież uczest-
niczyć będzie czynnie, gdyż 
będzie miała formę deba-
ty. Uczestnicy mają za zada-
nie pomóc w podjęciu decy-
zji siedemnastoletniej Karo-
linie, która zaszła w ciążę na 
imprezie imieninowej kolegi. 
Przygotowany filmik pomoże 
zobrazować historię Karoliny, 
jej dylematy i rozterki, z któ-
rymi się boryka. Ostatecznie 
to młodzi ludzie zadecydu-
ją czy główna bohaterka uro-
dzi swoje dziecko. Po debacie 

głos zabierze zaproszony gość 
ze Szczecina pani Małgorza-
ta Modrzejewska. Opowie o 
swojej pracy, gdyż zajmuje 
się kobietami w ciąży, szcze-
gólnie tymi, które przeżywa-
ją problemy i dylematy mo-
ralne. Uświadomi młodych 
ludzi czym jest syndrom po-
aborcyjny i opowie doświad-
czeniach rozmowy z kobie-
tami z tym syndromem. W 
trzeciej części młodzież zapo-
zna się ze sposobami zaanga-
żowania w postawę pro-life. 
Możliwości jest bardzo dużo: 
uczestnictwo w Marszu dla 
Życia w Szczecinie, Ducho-
wa Adopcja Dziecka Poczęte-
go, noszenie „stópek”, włącze-
nie się w działalność Bractwa 
Małych Stópek, zapisanie się 
do grupy młodzieżowej Do-
num Vitae, która działać bę-
dzie w naszym mieście.

Przy okazji tego spotkania 
w szkole odbywać się będą 
akcje towarzyszące. Młodzież 
będzie mogła zobaczyć trzy 
wystawy: plakatów ukazują-
cych wartość życia w przeróż-
nych obrazach i symbolach, 
zdjęć dzieci w okresie prena-
talnym oraz prac w formie 
demotywatorów, które zwy-
ciężyły w konkursie pt. „Zde-
motuj życie!”. Będzie można 
złożyć podpis na fladze z na-
pisem: „Jestem za Życiem”, 
której znajduje się już pod-
pis pierwszego obrońcy ży-
cia Jana Pawła II. Tę flagę za-
bierzemy na Marsz dla Życia, 
który odbędzie się w Szcze-
cinie 8 maja. Można będzie 
również nabyć „stópki”. Ze-
brane pieniądze pomogą w 
organizacji Marszu dla Życia. 
Dostępne będą także ulot-
ki na temat duchowej adop-
cji oraz Bractwa Małych Stó-
pek. Bractwo jest zrzesze-
niem osób, które posługu-
jąc się Internetem działają na 
rzecz szerzenia postawy pro-
life. Na korytarzu będzie wy-
świetlana reklama ukazująca 
życie ludzkie jako bezcenne. 
Jest ona przygotowana w kon-
wencji znanych wszystkim re-
klam karty płatniczej Master-
Card.

Można by jeszcze wiele pi-
sać o przygotowaniach do 
tego dnia. Nie chcę jednak za-

tracić prawdziwego charak-
teru tego dnia. Przecież nie 
o akcje chodzi! Wszystkie te 
propozycje mają prowadzić 
do jednego: pokazać war-
tość każdego życia, szczegól-
nie tego najsłabszego, które 
mamy chronić. Cel zostanie 
osiągnięty, gdy tego dnia jak 
najwięcej osób dostrzeże god-
ność i wartość każdego życia. 
Chcemy, aby również Nowo-
gard, tak jak Szczecin opo-
wiedział się za Życiem!

Zwieńczeniem i najważniej-
szym punktem tego dnia bę-
dzie Msza św. z Życiem bez prą-
du. Brzmi tajemniczo? Myślę, 
że także plakaty, które pojawi-
ły się w naszym mieście skry-
wają pewną tajemnicę. Dlatego 
postaram się pokrótce to wyja-
śnić. Dzień Świętości życia jest 
najlepszą okazją, aby podjąć 
Duchową Adopcję Dziecka Po-
czętego, ponieważ jest to dzie-
więciomiesięczna modlitwa w 
intencji nienarodzonego dziec-
ka. Modlitwę rozpoczynamy 25 
marca, dlatego zakończymy ją 
25 grudnia. Te dwie daty współ-
grają z naszą modlitwą, gdyż w 
marcu wspominamy poczęcie 
się Jezusa, a w grudniu Jego na-
rodzenie. W modlitwie prosimy 
Pana Jezusa, aby duchowo „ad-
optowane” przez nas dzieci mo-
gły zdrowe i w kochających ro-
dzinach przyjść na świat.

Duchową adopcję będziemy 
mogli podjąć w piątek 25 mar-
ca na Mszy św. z Życiem bez 
prądu o godzinie 20:00. Wyja-
śnię, dlaczego ta Msza św. ma 
taką specyficzną nazwę. „Z Ży-
ciem”, ponieważ modlimy się 
za każde życie, szczególnie to 
najsłabsze nienarodzone. „Bez 
prądu”, ponieważ kościół roz-
świetli się naturalnym blaskiem 
naszych świec. Każdy z uczest-
ników otrzyma do ręki światło 
– mały płomień symbolizujący 
bezbronność życia, które należy 
chronić. Ten dar życia jest złożo-
ny w nasze ręce, dlatego musimy 
uważać, aby nie zagasić małego 
płomyka, ale ochronić go przed 
zgaśnięciem.

ks. Piotr Buda
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. 
Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa PW. WNIebOWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:30; Wojcieszyn: 11:45; Dąbrowa: 10:00.  

msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafała kalINOWSkIeGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   

msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mb faTImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

III Niedziela Wielkiego Postu (J 4,5-42)
Ewangelia na tę niedzielę mówi nam: „Jezus 

przybył do miasteczka samarytańskiego, zwa-
nego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał 

Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus 
zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej 
godziny. Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Je-
zus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się 
przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do 
Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Sa-
marytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samaryta-
nami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, 
gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: 
Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody ży-
wej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, 
a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy 
Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę stud-
nię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpo-
wiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów 
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie 
będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się 
w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rze-
kła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i 
nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawo-
łaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie 
mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam 
męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, 
nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rze-
kła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojco-
wie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w 
Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział 
jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na 
tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie 
to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawie-
nie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, ow-
szem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. 
Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu 
cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że 
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, 
objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, 
który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, 
że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego 
od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zo-
stawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: 
Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, 
co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i 
szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, 
jedz! On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie 
wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto 
przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokar-
mem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego 
dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żni-
wa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, 
jak bieleją na żniwo. żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera 
plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwia-
rzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden 
sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście 

się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego mia-
sta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczy-
niłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam 
zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy 
już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, 
że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”. (J 4,5-42)

Chrystus w rozmowie z Samarytanką najprostszą drogą zmierza do otwarcia jej serca na praw-
dę. Zastanawia, jak bardzo zależy Mu na tym, by ona miała odwagę spojrzeć na siebie w prawdzie. 
Jak w jej wyznaniu szuka punktu zaczepienia, by naprowadzić ją na drogę prawdy. Spotkali się na 
płaszczyźnie gorzkiej prawdy jej życia, ale nie zatrzymali się na niej. Kobieta sama natychmiast po-
stawiła krok dalej, chce znać prawdę o Bogu. Umiejętność uznania prawdy o sobie to jedynie sto-
pień, po którym człowiek dociera do Boga. Nie należy się na tym stopniu zbyt długo zatrzymywać. 
Celem wędrówki jest bowiem wejście w świat samego Boga. 

Niewielu z nas ma odwagę spojrzeć na siebie w prawdzie. Najczęściej chcielibyśmy znać prawdę 
o Bogu, o ludziach, o świecie, byle nie ujawnić prawdy o sobie. Ponieważ jednak nie spełniamy tego 
podstawowego warunku, prawda o Bogu pozostaje dla nas zakryta. 

To w tym kontekście należy dostrzec sens spowiedzi. W niej dokonuje się uznanie i wyznanie 
prawdy o sobie. Dobrze odprawiona spowiedź, to wejście w Boży świat, to otwarcie drogi wiodącej 
do spotkania z Chrystusem w Komunii Świętej. Samarytanka po szczerej rozmowie z Chrystusem 
już się nie wstydziła gorzkiej prawdy o sobie. Potrafiła wzywać innych, by weszli na tę samą dro-
gę. Odkryła jej wartość. Weszła w Boże środowisko i chciała, by jak najwięcej ludzi miało udział 
w jej szczęściu. Zrozumiała, że prawda jest jedyną drogą do pełni radości i wolności. Wielki Post to 
szczególny czas odkrywania prawdy o sobie.

Ks. Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego 
w Nowogardzie:

Trwamy w okresie Wielkiego Postu – czasie pokuty i wezwania do nawrócenia, oraz przypomnienia o 
przemijalności tego świata i naszego ziemskiego życia.

Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które odbywają się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i 
młodzieży, i dla dorosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00. W niedzielę natomiast zapraszamy na nabo-
żeństwa Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o g.17.15.

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych oraz dzieci odbędą się od III Niedzieli Wielkiego Postu 27 
marca do środy 30 marca 2011 r. Prowadzić je będą o. Redemptoryści. Zapraszamy.

Rekolekcje szkolne dla młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych odbędą się od 4 do 6 
kwietnia 2011 r. W tym roku odbędzie się koncert zespołu ARCI. 

Organizujemy w Wielkim Poście doroczną pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę, w dniach 6-9 
kwietnia 2011 r. śladami Jana Pawła II. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego (GG: 2404046). 

W Pierwszy Piątek 1 kwietnia wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Pamię-
tajmy w tym dniu o spowiedzi pierwszo piątkowej, która odbędzie się od g.16.30.

W Pierwszą Sobotę 2 kwietnia oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Jest to 
także 6 rocznica śmierci sługi Bożego Jana Pawła II, zapraszamy na wieczorną Msze św. o g.18.00.

W tym dniu odwiedzamy chorych z terenu naszej parafii. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., 
przyjęcia Komunii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego 
spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż). Chorych od-
wiedzimy od godz. 9.00. 

W każde poniedziałki na g.19.00 zapraszamy młodzież na spotkania „Pokolenia JP2”.
Organizujemy wyjazd dla młodzieży na „MARATON TEATRALNY” do Szczecina w niedzielę 

27.03.2011 r. W programie Musical „Jeshua” w Domu Kultury Słowianin oraz „Pasja – przystanek Gol-
gota” w Seminarium Duchownym. Zbiórka na dworcu PKP w Nowogardzie o g. 14.45, powrót ok. g.22.00. 
Koszt 15 zł. Zapisy i informacje u Ks. Tomasza i ks. Marcina.

PIelGrZYmka DO ZIemI ŚWIęTej…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chry-

stusa, naszej wiary i Jana Pawła II. Są jeszcze wolne miejsca.
Koszt: 3300 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd busem na lotnisko, bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, 

transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobo-
wych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki dziennie, udział w programie 
imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 
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Koleżance 

Jolancie Kuś 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu 

śmierci Ojca 
składają współpracownicy 

Oddziału Chirurgicznego Szpitala 
w Nowogardzie

archidiecezjalne Dni młodych 2011 
Choszczno – ruszyły zapisy…

Młodzież z ZSO na Czuwaniu Nocnym 
w Myśliborzu

„Mocni w Wierze” to hasło Dni Młodych Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, które w tym roku 
odbędą się w Choszcznie, w dniach 30 kwietnia - 3 
maja 2011 r. W programie przewidziane jest trans-
misja telewizyjna na telebimach z uroczystości Be-
atyfikacji Jana Pawła II na Watykanie, wiele spotkań, 
koncertów, przedstawień, filmów, warsztatów (po-
nad 30 propozycji), spotkań duchowych, itp. Więcej 
informacji na stronie www.ichtis.info 

Osoby, które pragną przyjechać na tegoroczne Dni 

Młodych proszone są o kontakt ze swoim duszpa-
sterzem, siostrą zakonną lub katechetą w parafii lub 
szkole i zgłoszenie zainteresowania wyjazdem. Koszt 
uczestnictwa jednego uczestnika Dni Młodych wy-
nosi 45 zł i zawiera w sobie wszystko, co uczestniko-
wi do szczęścia jest potrzebne, czyli: zakwaterowa-
nie, wyżywienie, udział w ciekawych warsztatach i 
uczestnictwo w programie. Zapisy: Ks. Tomasz Ty-
lutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl

DZIeŃ faTImSkI w Nowogardzie
Już 2 kwietnia 2011 r. ( w pierwszą sobotę miesią-

ca) w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Osie-
dlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabożeń-
stwo Fatimskie w ramach  Wielkiej Nowenny Fa-
timskiej przygotowującej nas do 100 rocznicy Obja-
wień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe przygo-
towania. Mamy tylko dwie parafie pod tym wezwa-
niem w naszym rejonie: w Nowogardzie i w Dębnie 
oraz jedno Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w 
Szczecinie. 

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pań-
ski, okazja do spowiedzi świętej; Uroczysta Msza Św. 
Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel 
Maryjny na zakończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, 
Mieszkańców Nowogardu oraz okolicznych Parafii

Ks. mgr Ireneusz Kamionka
Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

Dnia 18 marca 2011 roku młodzież z naszej 
szkoły wraz z ks. Tomaszem Tylutkim wyruszy-
ła do Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego na Wielkopostne nocne czuwanie. Na 
miejscu poznaliśmy wielu ciekawych ludzi m.in. 
z Choszczna, Szczecina, Polic czy Barlinka. 

Wszystko zaczęło się tuż po godzinie 21.00, 
kiedy to zgromadziliśmy się w kaplicy śpiewa-
jąc Apel Jasnogórski i odmawiając różaniec. Na-
stępnie udaliśmy się do auli, gdzie rozpoczęliśmy 
prace w grupach. Malowanie konturów witraża, z 
Myśliborskiego kościoła przysporzyło nam wiele 
radości. Z pewnością jednym z najciekawszych 
momentów nocnego czuwania, było przedsta-
wienie odegrane przez księży i naszych kolegów. 
Mogliśmy obejrzeć scenę, obrazującą zejście Je-
zusa z nieba, aby przyjąć ludzką naturę. W dramie 
aktor grający Jezusa wziął deskę z napisem: „Daję 
ostatnią deskę ratunku, czyli ucieczkę do Miło-
sierdzia Mojego” i położył między stołami sym-
bolizującymi niebo i ziemię. Po tym „pomoście” 
ludzie będą mogli wejść do nieba. W konferencji 
s. dr Teresa Szałkowska ZSJM zwróciła uwagę na 
kawałek płótna, w które oblekł się Jezus. Wcze-
śniej to samo płótno leżało przed drzwiami i każ-
dy wchodząc do klasztoru wycierał w nie buty. W 

ten sposób siostra chciała pokazać, co zrobił dla 
nas Bóg. Wszedł w ludzką, upadła naturę dla na-
szego zbawienia. Siostry uświadomiły nam tym 
samym, iż losy Jezusa nie są tylko przeszłością i 
historią zapisaną w naszych dziejach, ale rzeczy-
wistym zdarzeniem, odgrywającym się na nowo 
każdego dnia. 

Po przedstawieniu udaliśmy się do kaplicy na 
adoracje krzyża, w trakcie, której była możliwość 
doświadczenia sakramentu spowiedzi świętej. Po 
niej udaliśmy się na posiłek, przygotowany przez 
Siostry z Sanktuarium. Jedni zajadali się chle-
bem ze smalcem i słonecznikiem, oraz ogórka-
mi, a inni śpiewali i tańczyli. Ostatnim punktem 
czuwania była Msza święta, którą odprawiał nasz 
opiekun ks. Tomek, a kazanie wygłosił ks. Adam, 
który ukazał nam rozterki Józefa przed narodzi-
nami Chrystusa. Wielkopostne nocne czuwanie 
zakończyło się około godziny 4:30. Mimo zmę-
czenia i senności z uśmiechem na twarzach po-
wróciliśmy do Nowogardu. Dziękujemy naszym 
opiekunom oraz organizatorom. Z pewnością 
wybierzemy się na kolejne czuwanie. Fotogaleria 
na stronie: http://www.ichtis.info/?art_id=3786 

Agata Grosicka

kONDOleNCje

I Wojewódzka  
konferencja Naukowa

W dniu 23 marca odbyła 
się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica konferencja pod 
nazwą „Zagrożenia XXI wie-
ku dzieci i młodzieży”. Celem 
głównym było zapoznanie 
przedstawicieli władz samo-
rządowych, dyrektorów szkół 
, pedagogów szkolnych, pie-
lęgniarek środowisk naucza-
nia i wychowania, lekarzy 
POZ, policjantów i rodziców 
z wyzwaniami jakie muszą 
podejmować w działaniach 
służbowych i pracy wycho-
wawczej aby skutecznie prze-
ciwstawić się zagrożeniom ja-
kie dla dzieci i młodzieży nie-
sie XXI wiek – wiek szybkie-
go rozwoju cywilizacyjnego i 
technologicznego, globalizm 
oraz zmiany kulturowe i oby-
czajowe temu towarzyszące.

Organizatorzy Zakład Zdro-
wia Publicznego Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie, Polskie Towarzy-
stwo Zdrowia Publicznego, Sa-
morządowa Fundacja Opieki 
Medycznej „Zdrowie” w No-
wogardzie oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  zadbali 
by problemy głównych zagro-
żeń – rozpad więzów rodzin-
nych, narkomania, pedofilia i 

aspekty prawne walki z tymi 
problemami prezentowali wy-
bitni znawcy. I pod tym wzglę-
dem konferencja przyczyniła 
się do lepszego poznania za-
gadnień i wyposażyła szcze-
gólnie wychowawców w nowe 
wiadomości i sposoby działa-
nia. Dla mnie zabrakło na wy-
kładach rodziców w pełnym 
tego słowa znaczeniu (bo ro-
dzice byli, ale jakby w podwój-
nej roli n.p. rodzic – pedagog, 
rodzic – prawnik). Konferen-
cja zaczęła się nie przypadko-
wo od rodziny i wychowania 
od najmłodszych lat – bowiem  
w rodzinie albo rodzą się suk-
cesy, albo niestety zaniedbania 
i zaniechania rodzące szereg 
problemów w przyszłości.

Warto podkreślić profesjo-
nalne przygotowanie kon-
ferencji począwszy od wita-
nia gości i prowadzenie ich 
przez sympatyczne uczennice 
wcielające się w hostessy,  po 
sprawne kierowanie przebie-
giem, które to zadanie wypeł-
niła Lidia Bogus. 

Z fragmentami wystąpień 
niektórych prelegentów zapo-
znamy Czytelników w najbliż-
szych wydaniach naszej gazety.

LMM

Uczestnicy konferencji
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

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

Tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama
NOWe mODUłY 47x33 mm

HUrTPOl SP. Z O.O.  
SPÓłka kOmaNDYTOWa 

w Nowogardzie

przyjmie do pracy na stanowisko:
DYREKTOR FINANSOWY 

 Opis stanowiska:
- prowadzenie pełnej księgowości oraz dokonywanie rozliczeń prawno-

podatkowych Spółki;
- kontakt i współpraca z organami podatkowymi, bankami, firmami 

ubezpieczeniowymi;
- sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeniowych i sprawozdaw-

czość dla GUS, US;
- sporządzanie sprawozdań, analiz finansowych i innych dokumentów 

wymaganych przepisami prawa;
- kontrola działalności operacyjnej spółki, analiza i kontrola kosztów 

działalności Spółki;
- zarządzanie kilkuosobowym zespołem księgowym i koordynacja pro-

cesów księgowych;
- usprawnianie procesów dotyczących zarządzania finansowego w fir-

mie;
- monitorowanie przepływów pieniężnych i ich optymalizacja;
Wymagania:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku  Dyrektora  Finan-

sowego /Głównego Księgowego, w  spółkach prawa handlowego; 
- wykształcenie wyższe kierunkowe; 
- pełna i praktyczna znajomość przepisów podatkowych  oraz ustawy o 

rachunkowości i innych przepisów dotyczących księgowości i prawa 
podatkowego;

- zdolność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem; 
- umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku; 
- komunikatywność i wysoka kultura osobista; 
- przedsiębiorczość i dobra organizacja pracy; 
- zaangażowanie oraz silna motywacja do pracy; 
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się Firmie;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty proszę przesyłać na adres:
E-mail: kadry@hurtpol.pl
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Supremin 
- syrop

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

6,85 zł

5,50 zł

19,90 zł

9,90 zł

18,90 zł

                 DexaPini

Polopiryna
6 saszetek

Scorbolamid

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil complex 
+ hepatil 

na trawienie 
gratis

Pirolam 
- szampon p.łupieżowy

Prostalong
+ 10 gratis

9,85 zł

8,50 zł

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

33,90 zł

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

10.00 - 16.00

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

28 marca  2011 r. g. 16.30
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Polowanie na czarownice

10 lat temu
pisał:

Dziennik Nowogardzki 
10 lat temu pisał na dzień: 
23.03.2001

„W Kulicach powstaje 
Kompleks Pól Golfowych” – 
Właściwie powstaje „Golf& 
Country Club”, czyli kompleks 
pól golfowych wraz z infra-
strukturą. Hotelem i rekreacją 
związaną  z jeździectwem, te-
nisem i generalnie sportem. 

„Budowa zakładu utyliza-
cji pod znakiem zapytania” 
- Podczas ostatniego posie-
dzenia zarząd gminy zapoznał 
się z protestami mieszkań-
ców Glicka w sprawie zmiany 
w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego, który przewi-
duje lokalizacje zakładu utyli-
zacji odpadów pozwierzęcych 
na terenie byłej jednostki woj-
skowej w Glicku. Od począt-
ku tego roku do Urzędu Miej-

skiego wpłynęło 880 wnio-
sków kwestjonujacych przyjęte 
w projekcie. Takiej liczby pro-
testów – jak twierdzą urzęd-
nicy Wydziału Architektury 
jeszcze nie widział. Mieszkań-
cy Glicka protestują, nie chcą, 
bowiem zgodzić się na loka-
lizację zakładu w pobliżu ich 
domostw, obawiają się nieko-
rzystnego wpływu zakładu na 
środowisko, uprawy rolne oraz 
swoje zdrowie. 

„Gra muzyka…”  – czyli  
lepszy kurant na dachu niż… 
Tydzień temu  na wieży ratu-
sza miejskiego zainstalowano 
urządzenie nagłaśniające, któ-
re codziennym gongiem, a w 
południe krótką melodią zwa-
ną kurantem informuje miesz-
kańców o upływie czasu. 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 

Nicolas Cage dość niefar-
townie wybiera ostatnio sobie 
role, zupełnie jakby nie czytał 
scenariuszy. „Skarb narodów”, 
„Next” czy ostatnio „Uczeń 
czarnoksiężnika”. Oczywiście 
w międzyczasie była ciekawa 
rola w „Złym poruczniku”, a 
także zabawna w „Kick-Ass’ie”, 
ale teraz do kin wszedł wła-
śnie obraz „Polowanie na cza-
rownice”, w którym nasz Cage 
znowu ratuje świat przed za-
gładą. Tym razem chroni Bi-
blię przed strasznymi i podły-
mi czarownicami i złem, który 
wyziera zza ich oczu. A zaczy-
na się horrorowato i wcale nie 
śmiesznie. Cofamy się w cza-
sy wypraw krzyżowych i polo-
wań na czarownice. Podejrza-
ne kobiety są zabijane w imię 
kościoła, a mężczyźni zabija-
ją kobiety i dzieci w imię tego 
samego. Zabawnie to się dzia-
ło kiedyś, prawda? Cage gra w 
„Polowaniu na czarownice” ry-

cerza kościoła i walczy do mo-
mentu, gdy na nóż nawija mu 
się bezbronna kobieta, wte-
dy mówi pas i rezygnuje, a z 
nim jego sympatyczny kumpel 
o wielkim poczuciu humoru 
(świetny Ron Perlman; szko-
da, że nie dali mu więcej po-
gadać w tym filmie), ale… Ale 
nie daleko udaje im się uciec, 
bo zostają niejako przymusze-
ni do eskorty pewnej czarow-
nicy, od której żywota zale-
żą losy świata!!! No i tak sobie 
razem jadą konno z księdzem, 
młodym chłopakiem i wie-
śniakiem, który ma im wska-
zać drogę, a pomiędzy nimi to-
czy się czarna klatka z czarow-
nicą. W międzyczasie dzieje się 
wiele rzeczy, czasami prawie 
jak z Indiany Jones’a (przejście 
przez rwący się most), innym 
razem jak z „Kręgu”, gdy twarz 
czarownicy wykrzywia gry-
mas zła, ale przeważają te dru-
gie momenty. Na początku tro-

chę się bałam, bo mnie przera-
ził ten film, potem momenta-
mi głośno się śmiałam, głów-
nie za sprawą Rona Perlma-
na, a potem znowu się śmia-
łam, zażenowana trochę pate-
tyczną końcówką tego dziełka. 
Ale… ten film ma swój klimat, 
wszystko się tam ładnie klei. 
Muzyka, stroje, humor, horro-
rowata akcja, więc nie skreśla-
łabym go jako rozrywki tak jak 
większość krytyków to zrobiła. 
Jest, co prawda schematycznie 
i Ameryki ten film nie odkry-
wa, ale można się zabawić.

Anna Pietras

Film “Polowanie na czarow-
nicę”  kino Orzeł - NDK: 25,26 
i 27 marca, o godz. 19.00. Cena 
biletu 12 zł. Film od 15 lat.  

WITAJ WIOSNO 
SP Nr 1
„Czym powitać cię wiosenko 
Gdy zielona wracasz znów? 
Chyba tańcem i piosenką, 
Bo to milsze jest od słów”

Powitanie wiosny, w każdej placów-
ce oświatowej jest dniem bez typowych 
zajęć edukacyjnych. Ale to nie znaczy, 
że zwyczaj wolnego w tym dniu tzw. 
„dzień wagarowicza” odszedł w lamu-
sy. Z wielu względów, przede wszyst-
kim związanych z bezpieczeństwem 
uczniów, przybrał on formę zorgani-
zowanych zajęć. Głównym ich celem 
jest wspólne żegnanie zimy, a witanie 
radosne, nareszcie już cieplejszych dni. 
Ucząc się piosenek, wierszy, tworząc 
prace plastyczne, oglądając prezenta-
cje, uczestnicząc w zajęciach sporto-

wych na „wesoło” szkolna brać powita-
ła nadejście nowej pory roku.   

Uczniowie klas młodszych poszu-
kiwali w trakcie spacerów w plenerze, 
pierwszych zmian wiosennych w przy-
rodzie. Klasa Ia i IIc odbyła go w towa-
rzystwie Marzanny, wzbudzając ogólne 
zainteresowanie spacerujących wów-
czas mieszkańców naszego miasta. 

W korowodzie z Panną Marzanną, 
idąc i robiąc dużo hałasu- wydawane-
go przez własnoręcznie zrobione in-
strumenty –grzechotki, symbolicznie 
żegnali zimę. Ze względów ekologicz-
nych nie mogli, jak to dawniej bywało 
jej utopić, ale i tak miały wielką frajdę. 

Pamiętając o radości podczas pierw-
szego dnia wiosny, mamy nadzieje, iż 
każdy kolejny dzień, również będzie 
tak udany.

Zes. Red. SP Nr 1

w I lO
Dnia 21.03.2011 w I Liceum Ogól-

nokształcącym w Nowogardzie obcho-
dzony był Dzień Wiosny pod hasłem: 
„Przywitajmy wspólnie Wiosnę!”. Tego-
roczne obchody Pierwszego Dnia Wio-
sny były niezwykłe. Wszystkie klasy 
wraz z wychowawcami miały przygoto-
wać Marzannę oraz przebranie na kon-
kurs pt: „Moda wiosenna”. W  konkur-
sie na najlepszą Marzannę wykonaną z 
surowców naturalnych zwyciężyła klasa 
I B, ale jury przyznało dwa wyróżnie-
nia, które otrzymała klasa II A i II C. W 
konkurencji na najciekawsze wiosenne 
przebranie najlepsza okazała się Karoli-

na Goc z klasy I B. Kolejną atrakcją były 
międzyklasowe rozgrywki sportowe. 
Uczniowie mogli zmierzyć się w kapko-
waniu, skokach na skakance, przecią-
ganiu liny oraz torze przeszkód. Cieka-
wym punktem obchodów Dnia Wiosny 
okazały się scenki kabaretowe w wyko-
naniu klasy I C.  Po zakończonych zma-
ganiach społeczność uczniowska wysta-
wiła wszystkie Marzanny przed szkołę, 
wzbudzając podziw przechodniów. W 
tym dniu odbył się również turniej sza-
chowy, zorganizowany przez pana Mi-
chała Sokulskiego. W rozgrywce wzięło 
udział sześciu szachistów.

Klaudia Rojek

Sukces I lO 
w tenisie stołowym

16 marca 2011r. w Międzyzdrojach odbyły 
się rozgrywki regionalne w tenisie stołowym 
dziewcząt. W rozgrywkach brało udział 5 ze-
społów ze szkół ponadgimnazjalnych z Mię-
dzyzdrojów, Gryfic, Gościna, Świnoujścia i z 
I Liceum Ogólnokształcącego z Nowogardu.

Dwie pierwsze drużyny uzyskały awans do 
rozgrywek wojewódzkich, które odbędą się 
prawdopodobnie również w Międzyzdrojach. 
Po zaciętej walce dziewczęta z I Liceum Ogól-
nokształcącego z Nowogardu w składzie: Ju-
lita Cieślak oraz Kornelia Patyk zdobyły II 
miejsce, tym samym zapewniając sobie awans 
w rozgrywkach wojewódzkich. Opiekunem 
zawodniczek jest Pan Emil Grygowski.

Inf. Julita Cieślak
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memoriał Tomczyka
W sobotę 26 marca o godz. 14.00 na Sali sportowej szkoły 

Podstawowej nr 4 rozpoczną się pojedynki w ramach Memo-
riału Romana Tomczyka w piłce siatkowej. Start zapowiedzia-
ły zespoły LZS Sikorki, LZS Czermnica, drużyna z Zakładu 
Karnego oraz Oldboys Nowogard.

Serdecznie zapraszamy kibiców.  M-G Zarząd LZS

W memoriale grały podstawówki
W miniony weekend młodzi piłkarze ręczni uczcili pamięć pedagoga sportowego śp. Wojciecha Chomińskiego. O rywalizacji w kat. gimnazjalnej informowa-

liśmy we wtorek. W SP3 rywalizowali także chłopcy z podstawówek.    

Rywalizacja toczyła się w pią-
tek na nowogardzkiej hali SP3. 
Organizatorami, odbywające-
go się już po raz ósmy jedno-
dniowego turniej byli przyja-
ciele Wojciecha Chomińskiego 
– Piotr Kazuba i Jacek Cieślak. 
Zawody sędziował wieloletni 
nowogardzki arbiter szczypior-
niaka Bogusław Dziura. 

Zwycięzcami zawodów oka-
zali się reprezentanci szcze-
cińskiej SP 37. Drugie miejsce 
także przypadło przyjezdnym 
ze Szczecina – SP 23. Nie za-
wiedli także nowogardzianie, 
bo reprezentacja SP 1, prowa-
dzona pod okiem trenera Ar-
tura Danilewskiego stanęła na 
najniższym stopniu podium 
i zabrała puchar za trzecią lo-
katę. Czwarte miejsce również 
zdobyli nowogardzianie, tylko, 
że z SP 4 grający pod kierun-
kiem Wiesława Buczyńskiego. 
Piątą lokatę zajęła podstawów-
ka z Osiny. Natomiast bardzo 
gościnny był organizator Jacek 
Cieślak, którego podopieczni 
zajęli ostatnie miejsce.   

Wyróżnienia indywidualne:
- Najlepszy zawodnik tur-

nieju - Kłodziński Oskar (SP 
nr 37 Szczecin)

- Najlepszy bramkarz  tur-
nieju - Czuba Przemek (SP nr 
23 Szczecin)

- Najlepszy strzelec  turnieju 
- Ustyjańczuk Patryk (SP nr 1 
Nowogard), (17 bramek)

Gospodarze dziękują spon-
sorom, którzy wsparli VII Me-
moriał, oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do jego organi-
zacji: 

- Urząd Miasta i Gminy No-
wogard

- p. Marian Jeż –PBO Grin-
bud 

- p. Jan Bąk –FHU Bartek – 
Domet

- p. Roman Gwiazdowski
- p. Robert Augustynek
- p. Dariusz Szulejko
My, jako redakcja dziękuje-

my natomiast organizatorom. 
Tym od turnieju podstawó-
wek i gimnazjów. To świetnie, 
że pamiętacie o świetnym na-
uczycielu i propagatorze szczy-
piorniaka jakim był Wojciech 
Chomiński, a przy okazji kon-
tynuujecie jego dzieło, dbając 
o rozwój lokalnej młodzieży i 
organizując im czas. Do zoba-
czenia za rok.  

MN Foto: Organizatorzy i trenerzy memoriału: Piotr Kazuba (pierwszy od lewej), Jacek Cieślak (trzeci), Artur 
Danilewski (piąty), Wiesław Buczyński (siódmy), Bogusław Dziura (ósmy).  

Pamiątkowe zdjęcie uczestników VIII Memoriału im. Wojtka Chomińskiego SP nr 1

UkS „Trójka” Nowogard mistrzem
We wtorek odbył się odbył się zaległy mecz Wojewódzkiej Ligi Kadetek w koszykówce pomiędzy Kotwicą 50 Kołobrzeg, a 

UKS „Trójką Nowogard”. Przed tym meczem oba zespoły znajdowały się na szczycie tabeli i to ten pojedynek zdecydował o 
zwycięstwie w całej lidze. Zakończył się on zwycięstwem zawodniczek z Nowogardu 58:57. Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że 
walka trwała do ostatnich sekund.

Zawodniczki z Nowogardu 
bardzo dobrze rozpoczęły to 
spotkanie, a pierwszą kwartę 
wygrały ośmioma punktami. 
W drugiej części gry były bli-
skie zdobycia jeszcze większej 
przewagi, ale zabrakło skutecz-
ności. – Mecz był bardzo zacię-
ty, szkoda że w drugiej kwarcie 
nie udało nam się odskoczyć, 
prowadziliśmy już bowiem 24 
: 10 i 34 : 22. Zabrakło jednej, 
dwóch dobrych akcji w obronie 
i punktów w ataku, a przeciw-
nik „pękłby” i byłoby już po me-
czu. – powiedział trener zespo-
łu z Nowogardu, Rafał Rożek.

Przewaga nie została jednak 
wykorzystana, a rywalki zaczę-
ły wykorzystywać błędy zawod-
niczek z Nowogardu i końców-
ka spotkania była niezwykle 

emocjonująca. – Przy bardzo 
słabych rzutach wolnych (10/31 
w całym meczu, a 6/ 20 w II po-
łowie – katastrofa!), przeciwnik 
doszedł nas w trzeciej kwarcie i 
zaczął się horror – 49:47, 52:49, 
potem przez 4 minuty komplet-
na niemoc w ataku i robi się 52 
: 55. Na szczęście dochodzimy 
na 55:55 mamy dwa rzuty wol-
ne i… nie trafiamy, za to tra-
fia przeciwnik. Jest 55:57 i 10 s. 
do końca. Po czasie dla zespo-
łu robimy akcję jak z ekstraligi. 
Justyna Korpa trafia za 3 pkt. 
z faulem i jest 2,5 s. do końca 
meczu. Rzut wolny był oczywi-
ście niecelny, ale przeciwnik już 
nie zdążył doprowadzić do wy-
równania i wygraliśmy 58:57. 
W Kołobrzegu zwyciężyliśmy 
80:78, więc w dwumeczu jeste-

śmy lepsi. Chciałbym pogratulo-
wać dziewczynom zwycięstwa i 
sukcesu w całych rozgrywkach – 
zakończył trener Rożek.

Koszykarki z Nowogardu 
odniosły wielki sukces. W tej 
kategorii wiekowej okazały 
się najlepsze w całym woje-
wództwie. Teraz władze klubu 
czeka decyzja co do dalszych 
losów drużyny. Dzięki tej wy-
granej ćwierćfinał mistrzostw 

Polski jest naprawdę blisko.
UKS „TRÓJKA” NOWO-

GARD – MUKS KOTWI-
CA 50 KOŁOBRZEG 58:57 
(18:10, 19:18, 11:17, 10:12)

UKS „Trójka” Nowogard: 
Korpa Justyna, Końka Katarzy-
na, Wójcik Ela, Polińska Klau-
dia, Ostaszewska Nicol, Lan-
gner Sylwia, Andrysiak Laura, 
Kosior Oliwia, Kowalczyk Emi-
lia. Trener: Rożek Rafał
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Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 25.03

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

kurki nioski 
odchowane powyżej  

7-miu tygodniu, pełen program 
szczepień. Sprzedaż od 21 marca.  
Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

reklama

Rozwiązania krzyżówki nr 18.03 – WIO-
SNA WITA KWIATAMI – nadesłali:

Szczepan Piaszczyk z Olchowa, Grzegorz 
Grzelak z Jarchlina, Jacek Kaciupa z Siecie-
chowa, Jolanta Gruszczyńska z Błotna, Tere-
sa Krystkiewicz z Dąbrowy, Maria Gortat z 
Czermnicy, Tadeusz Salamon ze Strzelewa oraz 
z Nowogardu: Jerzy Siedlecki, Wiesław Boro-
wik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Ewa Wró-
bel, Teresa Januszonek, Adam Stefański, Stani-
sława Pokorska, Halina Stefańska, Szczepan Fa-

laciński, Andrzej Leszczyński, Zbigniew Dy-
mek, Natalia chruściel, Mirosław Skowroński, 
Józef Górzyński, Zdzisława Sosnowska, Jadwiga 
Maknia, Ryszard Gutowski.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowa-
li:

- Jolanta Gruszczyńska z Błotna,
 - Zdzisława Sosnowska z Nowogardu,
- Ryszard Gutowski z Nowogardu,

Gratulujemy!

TAKI LOS
Nie liczę godzin, lat
Biorę co niesie świat,
Wszystko się w życiu przyda!
Wiosny nadszedł czas,
Miłość porwała nas 
I … rzuciła jak widać!
Los nam reki nie podał,
Lecz go nie wińmy, zgoda?

PRZEDWIOŚNIE
Bez jeszcze nie kwitnie
Ale pąk już lśni.
Zięba nieśmiało ciągnie
Swoje „do re mi”.
Wiewiórki zrzucają
Sierść rudą jak rydz,
Świerszcz na zimnych skrzypkach
Z cicha zaczął strzyc.
Wkrótce pełnia wiosny
Pożar w sercach wznieci,
Czekajmy tej pory,
A czas niechaj leci.

RAJ NA ZIEMI
Rozegrane wszystkie gemy
W secie „No, kto kogo?”…
Kto mecz wygrał? Nie powiemy
Swoim ani wrogom,
By to potem się nie mściło
Na mnie i na Tobie,
Gdyby raptem … przyszła miłość,
Zajął nas jej ogień!
Od gór nagle i od morza
Zapachniało wiosną
I wystrzelił uczuć pożar
Kantatą miłosną!
Raj na ziemi zakwitł w maju
Zatarł chłodu ślady!
Nie pozwólmy, żeby w maju
Zasiał ktoś kwiat zdrady.
Już pilnuję, pytam, po co
Obcy kręcą się tu nocą?

PUSTY PIÓRNIK
Obiecywał minister tornister
Dalej już tylko same kłopoty,
Żeby jeszcze ktoś za kredki
Dał chociaż z pięć złotych.
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zakładka reklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOWOGarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI,
KREDYTY, WYCENA

UBEZPIECZENIA

140 tys. - 1327 m kw.

60 tys. - 815 m kw. 
nad jeziorem

133 tys. - 2557 m kw.

komples działek - 1037 m kw.
98 515 zł za działkę

DZIałkI W NOWOGarDZIe

Zbigniew Szychowski 
Gabinet

 Ginekologiczno-Położniczy 
uprzejmie zawiadamia 

wszystkie pacjentki o zmianie miejsca gabinetu 
ul. Wojska Polskiego 7a (meDYk)

Z dniem 1.04.2011 r.
Tel. rejestracji po godz. 12.00 - 91 39 22 921

Tel. kom. 607 711 320, tel. dom. 91 39 21 554

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na  n/w prace remontowe:

1. Docieplenie budynku wraz z remontem dachu przy ul. 
Bankowa 3d/3e w Nowogardzie.  Wadium – 7.000,- zł

2. Docieplenie budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 105 
w Nowogardzie.    Wadium – 5.000,- zł

3. Docieplenie budynków przy ul. Żeromskiego 2b, 2c, 2d w 
Nowogardzie, z rozbiórką pomieszczeń po byłej kotłowni. 

     Wadium – 5.000,- zł
4. Wykonanie kotłowni gazowej wraz z pracami budowla-

nymi w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 70 w Nowogar-
dzie.     Wadium – 3.000,- zł

Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2011 r. o godz. 
12.00.

Specyfikację warunków zamówienia dla każdego z przetar-
gów można otrzymać za odpłatnością 25 zł w administracji SM 
Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010 od dnia 30 mar-
ca 2011 r..

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
renta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

kaNCelarIa 
DOraDZTWa PraWNeGO

mgr Krzysztof Kolibski 
– 501 341 824

• wydaje Ci się, że Twoje prawa zostały na-
ruszone?
• chcesz przeprowadzić rozwód, nabyć spa-
dek, wystąpić lub podwyższyć alimenty?
• może dręczą Cię inne wątpliwości praw-
ne?
Nie czekaj, aż będzie za późno. Zapraszam 
do kancelarii. Porady już od 30 zł. 

bIUrO kreDYTOWe
mgr Magdalena Kolibska – 

513 157 166
Jeśli potrzebujesz środków finansowych 
oferujemy: 
pożyczkę gotówkową, kredyt konsolida-
cyjny, pożyczkę hipoteczną. Doradzimy jak 
będzie najtaniej, przedstawimy ofertę z kil-
kunastu banków i wreszcie pomożemy w 
załatwieniu formalności. 

ZAPRASZAMY
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 

4 (nowy budynek – I piętro)

reklama

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

organizuje dn. 10.04.2011 zawody wędkar-
skie o mistrzostwo Koła na kanale Świniec w 
Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy 
ul. Waryńskiego do dn. 8.04.2011, wpisowe 
10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00. 

Zygmunt Heland 
prezes Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie 

UWAGA 
WĘDKARZE

Koło M-G PZW Nowogard organizuje w 
dniu 26 marca br. wędkarskie zawody spławi-
kowe o „Mistrzostwo Koła” w Kamieniu Po-
morskim. Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca.

 Startowe 10 zł. Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 23.03.2011.

Zarząd
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OGŁO SZE NIA DrOb NErOZkŁAD jAZDY bU Sów INfOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

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

PrZeWÓZ OSÓb • m.fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kur-
suje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓb - rO maN bIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rOZk£AD jAZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam sklep murowany na targowi-
sku miejskim. 603 668 681

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie – 608 302 040 

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spokojna 
okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w karsku, pow. 3800 m2, cena 30 
zł/m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, 
WC; 91 39 21 558

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe 
Tel. 697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 
m2 przy ul. 15. Lutego (altanka + namiot), 
kont. Tel. 697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
centrum Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy 
ul. Bankowej, 519 614 973

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowo-
gardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (oka-
zyjnie) 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub za-
mienię na 2 bema; 691 507 141

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal na gabi-
net lekarski i inne lokale użytkowe No-
wogard ul. Wojska Polskiego 3, Tel. 091 
39-20-891, 662-857-120

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum 
Nowogardu na IV piętrze. Cena 85 tys. Tel. 
607 487 710.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 8900 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 m2, 
plan zagospodarowania terenu, przemysł, 
usługi inwestycyjne. Ogrodzona, droga 
alfaltowa, centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania 15zł/m2 660 424 989 

• Sprzedam działki budowlane od 12-16 ar 
Kościuszki. 602 267 382.

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; po-
mieszczenie 150 m2 ogrzewane; pomiesz-
czenie biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na uli-
cy Bankowej; 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę garaż 508 993 318

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wynaj-
mu mieszkania obok. 693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 lutego. Tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Kupię małe mieszkanie w Nowogardzie 
domek (może być do remontu) Wojska Pol-
skiego i okolice. 784 074 626 

• Sprzedam działkę w Tuczy nad jezio-
rem Woświn pow. 5 ar. Ładna okolica. 
607 824 546

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam garaż na ulicy Jana Pawła II, 
609 388 410

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, III piętro po remoncie. Cena 165 
tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we z balkonem własnościowe 79,71 m2 
lub zamienię na dwa pokoje z dopłatą. 
609 170 510

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
ul. Zamkowej. Tel. 600 626 244.

• Sprzedam mieszkanie 75 m2, nowe I piętro 
+ poddasze bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam pawilon na targowisku, 
509 389 669

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie (Centrum), 91 38 13  958; 
604 702 817

• Pilnie sprzedam ½ domu w Dobrej wraz z 
budynkiem gospodarczym. 668 431 301

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 608 396 755

• Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym. Nowogard, Tel. 606 399 633

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Działki pod zabudowę jednorodzinną, 
785 200 900

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Pol-
skiego z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe w 
Osinie na mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 91 39 108 26; 785 216 777

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 ul. Warszaw-
ska 14. tel. 722 268 712

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro, 664 422 221

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na IV 
piętrze, 58 m2 cena 175 tys. do uzgodnie-
nia. 697 665 791

• Sprzedam działkę 1220 m z budynkiem go-
spodarczym do remontu. ul. Kościuszki 16, 
Tel. 513 937 970.

• mieszkanie 4 pokoje bema 160 tys. 
600 791 675

• Działka budowlana 41 ar. Z warunkami 
12zł/m2. 600 791 675

• Działka budowlana 70 ar. Z warunkami z 
lasem i stawem 15/m2. 600 791 675

• Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgod-
nienia” tel: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• Sprzedam Halę 1200 m2, działka 0,473 ha, 
obecnie stolarnia i ślusarnia. 509 411 788

• TaNIO sprzedam dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY 
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OGŁO SZE NIA DrOb NE
W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAW-
SKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 
691125617.

• Wynajmę pomieszczenia chłodnicze i ma-
gazynowe. 694 484 480.

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum 
Nowogardu na IV piętrze. Cena 90 tys. Tel. 
607 487 710.

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 niski czynsz, 
podwyższony standard; 604 441 609

• Sprzedam tanio dom w Krzemiennej z 
działką 11 arów. 781 910 591

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, III piętro po remoncie. Cena 165 
tys. kontakt. 785 710 808

• Do wynajęcia lokal o pow. 75 m2. Parking. 
Tel. 602 677 563

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

•  Kupię dom w ok. Nowogardu, w rozliczeniu 
może być mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. Centrum, parter. 607 739 938

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• kupię mieszkanie trzypokojowe lub 
pół domu w Nowogardzie lub okolicy. 
517 577 839

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 514 620 330

• Odstąpię sklep odzieżowy z powodu wy-
jazdu. 781 932 915.

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

mOTOrYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-
ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 600 zł, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 750 
zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 132500 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 110 KM, serwiso-
wany w ASO Nissan Polmotor Szczecin . 
Nowe klocki i tarcze hamulcowe, płyn ha-
mulcowy. Klimatyzacja, 4*airbag, ABS, El. 
Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka,   nowe opony 
letnie Continental 185 65 R15, kompletna 
dokumentacja – faktury serwisowe, bez-
wypadkowy,   zadbany. Cena 19500 zł (do 
uzgodnienia). Tel. 605 522 340

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM 
(diesel), przeb. 143100 km, serwisowany w 
ASO Opel, przy przeb. 140.000 km nowe: 
olej, klocki hamulcowe, filtr oleju, filtr po-
wietrza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn hamul-
cowy, pióra wycieraczek przód i tył. Nowy 
kompletny rozrząd (ASO Opel) przy przeb. 
119.318 km, roczne opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 215 55 R16, cena 41000 
zł, do uzgodnienia, kompletna dokumen-
tacja  - faktury serwisowe, bezwypadkowy, 
zadbany. Tel. 605 522 340.

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 
r. tanio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, 
przeb. 20000 km po dużym przeglądzie w 
ASO, bogate wyposażenie, czarny metalik, 
cena do uzgodnienia, tel. 695 888 970

• Sprzedam  Romet k125 rok. 2009. 
508 517 017

• Sprzedam komplet opon z alufelgami 
185/65/14. 663 118 275

• Sprzedam Daewoo Nubira 1,6 benzyna + 
gaz, rocznik 1998; 601 780 150

• Sprzedam Daewoo Matiz rok prod. 1999, 
benzyna + gaz poj. 900, centralny za-
mek, autoalarm, cena do uzgodnienia. 
665 836 888

• Sprzedam 4 alufelgi z oponami 195/65/R15 
Mischelline. 783 510 673 

• Sprzedam Opel Vectra B kombi 2000 diesel 
rok prod. 1996. Kontakt- 722 360 296

rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• Sprzedam zboże 531 741 232

• sprzedam gorczycę 502 853 573

• Kurki nioski odchowane powyżej siedmiu 
tygodni. 91 39 106 66

• Kupię kompletne koło do przyczepy 
10.0/75-15.3.  91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam owies do siewu po czyszczeniu 
dobrej jakości. 606 406 341

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Oddam obornik, Świerczewo. 91 39 18 083

• Sprzedam prosiaki; 608 143 712

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam obornik na działkę, ogród. Do-
wóz gratis. 514 740 338

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam ładowacz Cyklop i motocykl 
WSK, Tel. 507 465 448

• Sprzedam zboże. 600 345 068

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki jadalne Ża-
bówko 18. 605 092 517

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INfOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784  053  493; 604  963 
120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szko-
lenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa 
firm. 607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Korepetycje z matematyki; 503 602 052

• Dachy, remonty, docieplenia, 
692 562 306

• Wykonam prace remontowo-budowla-
ne + więźby dachowe. 692 372 117

• Wykończenia wnętrz, płytki, panele re gip-
sy, malowanie szpachlowanie, stolarka itp. 
792 289 761; 661 545 391

• Kredyty dla firm; 601 627 044; 607 092 509

• Gabinet masażu; medyk ul. Wojska Pol-
skiego 7a, Nowogard czynny w godz. 
16.00-18.00.  Tel. 669  883  885; 91 39 
22 921. masaż klasyczny, relaksacyjny.

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi minikoparką, wykopy pod funda-
menty, kable, wodę i gaz itp. 790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przyczepa i 
laweta. 790 243 575

• ekipa ogólnobudowlana wykona usługi 
szybko, solidnie, kompleksowo. kontakt 
667 431 266; 514 247 101

• Ścianki regipsowe, sufity podwieszane, 
malowanie, szpachlowanie, panele wymia-
na instalacji. 789 146 025

• Tłumaczenia, korepetycje dla najmłod-
szych- język angielski, projektowanie 
WWW, pogotowie komputerowe. Tel. 
517 577 839

• Kompleksowe prace remontowe i profesjo-
nalne wykończenia wnętrz- 12 lat praktyki 
w Niemczech. Tanio i solidnie. 665 779 623.

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: 
budowa od podstaw, glazura, kostka. 
662 678 895

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy jako 
opiekunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy doświadczenie roczny staż + 2letnie 
praktyki,  505 065 748.

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu 
spożywczego. 602 474 266

• Zaopiekuję się dzieckiem w wieku od 2 lat. 
697 171 038

• Przyjmę do pracy ze znajomością pro-
gramów Cadowskich. 91 39 25  900; 
661 900 901

• Potrzebny traktorzysta- Strzelewo. 
502 853 573

• Rencista podejmie się pracy dorywczej. 
507 984 640

•  Podejmę pracę w charakterze sprzątaczki. 
888 346 303

•  Podejmę pracę stażową. 888 346 303

• Zatrudnię do elewacji z doświadczeniem. 
782 860 130

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, dom-
ku, z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrze-
wanie CO cena 1000 zł serwis na miej-
scu (montaż), dwufunkcyjny 1200 zł. 
691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant 
z Niemiec i gwarancje. Cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, 
wiszący małe gabaryty do łazienki, 
kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik sto-
jący z wężownicą do podłączenia z pie-
cem węglowym, typ 120-150 l. cena 600 
zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szoru-

jącą do podłóg z pełnym wyposażeniem. 
Sprzęt na gwarancji. Atrakcyjna cena. 
508 309 107.

• Sprzedam   2 letnie nagłośnienie: mikser 
VMX 200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRO-
NIC P1500, CD J500T MC CRYPT – 2szt., ko-
lumny HQ POWER 500 W VDSG12, mikro-
fon bezprzewodowy AZUSA 101, scaners 
HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 
1650 zł do uzgodnienia. Mało używany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1550 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam urządzenie wytwarzający tlen 
medyczny- 91 39 180 12

• Sprzedam śrutownik oraz silnik o mocy 7,5 
KW- 91 39 180 12

• Sprzedam używany odkurzacz do pracy 
na sucho i mokro z funkcją prania wykła-
dzin marki NUmaTIC. Z pełnym wyposa-
żeniem. atrakcyjna cena; 508 309 107

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam 2 sofy stylowe dwójki + stylowy 
ławo-stół + 2 pufy w komplecie cena 1600 
zł, stan bardzo dobry telefon 697999578 .

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. 
Cena 500 zł. 502 792 416

• Sprzedam yorki 2 suczki cena 650 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam konstrukcję namiotu ogrodo-
wego 3x6 tel. 887 671 374

• Sprzedamy rynny cynkowe 40m plus 10m 
z demontażu (używane 9 lat). Nowogard, 
Zielona 3 telefon. 91 39 20 714

• Sprzedam drewno opałowe sosna. Oflisy 
tartaczne na opał sprzedam, pocięte w 
klocki lub w całości. Tel. 514 740 538

• Sprzedam suczkę Yorka cena 650 zł. Tel. 
698 882 050

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. 
Tel. 91 39 20 014

• Kupię namiot ogrodowy pod pomidory. 91 
39 23 082

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnow-
szą mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena 
do uzgodnienia 790 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  800 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy + ubranka po 
dziecku do roku. 697 447 384

• Oddam gruz. 694 305 811

• Sprzedam oryginalne opatrunki AQUACEL 
AG Hydrofibre 10x10 cm – 10szt. Cena do 
uzgodnienia. 694 305 811

• Sprzedam koncentrator tlenu (astma) 91 
39 22 106

• Sprzedam drzewka laskowe, owies, 
796 144 225

• Sprzedam wózek kadex elipse trzy w jed-
nym. Gondola, spacerówka, fotelik, folie, 
moskitiera, przednia torba. 650 zł.  607 
083 840.

• Sprzedam zestaw hydrofonu pompa + sil-
nik (komp.) grzejniki żeliwne nowe (60) 2 
szt. 91 39 20 008

• Sprzedam wózek głęboki Royan „HUGO” 
ze spacerówką, gondolą, folią. Koła pom-
powane. Stan b. dobry. Cena 200 zł. 
666 094 980

• Sprzedam Yorki. 509 389 669

• Sprzedam owczarki niemieckie 4-miesięcz-
ne. ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata, matka z rodowodem w tym długo-
włosa suczka, tel: 91 39 21 828
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PIB "PRO-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
koNtAkt: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Czytaj s. 3

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

W 10 wsiach wygasły kadencje sołtysów. W kolejnych pięciu wygaśnie lada dzień. Na wsiach panuje swoiste bezkró-
lewie. Na biurku burmistrza Roberta Czapli leży nowy harmonogram wyborów przygotowany przez urzędników 
miejskich. Dlaczego leży tak długo i ile jeszcze poleży? Nie wiadomo. - Nie da się wszystkich spraw naraz zorganizo-
wać – twierdzi burmistrz.

Harmonogram leży, a wyborów nie ma

Na wsiach panuje  
bezkrólewie...

Nietypowo w NDk

Operetka 
z pasją

Już w najbliższy 
weekend

Nowogard 
stolicą 
tańca...

Szybki 
kredyt 
to drogi 
kredyt

Już 
odsłonili...

Wyróżnienie  
Młodych  
Dziennikarzy

Zobaczyć 
schody i...
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Sonda 
Obowiązuje zakaz palenia papierosów w lokalach gastrono-

micznych, barach i pubach. Pomysł ten, jeszcze do nie dawna wy-
woływał skrajne opinie. Wielu restauratorów obawiało się utraty 
klientów a co za tym idzie spadku obrotów. Przeciwnicy palenia 
cieszyli się, że teraz będą mogli wejść do każdego baru bez oba-
wy o swoje zdrowie. Jak dzisiaj oceniany jest wprowadzony kilka 
miesięcy temu zakaz palenia? Czy ktoś na tym stracił, czy zyskał?

 Wanda Fedeńczak - właścicielka re-
stauracji „Kamena” - Muszę przyznać, że 
wprowadzenie tej ustawy nie spowodowało 
spadku frekwencji gości w mojej restaura-
cji. Jednak zdecydowałam się wprowadzić 
specjalne wyznaczone miejsce z myślą wła-
śnie o gościach palących, którzy nie łamiąc 
przepisów będą mogli zapalić papierosa nie 
szkodząc tym, którzy są niepalącymi.  

Edyta Wencel – Współwłaścicielka 
Pizzerii „Neptun” - Jako osoby niepalące 
wraz z mężem  oczekiwaliśmy ustawy o za-
kazie palenia w lokalach, ale jednocześnie 
jak większość właścicieli lokali zastanawia-
liśmy się jak zareagują nasi klienci. Nasze 
obawy okazały się bezzasadne gdyż klienci 
bardzo spokojnie przyjęli nową ustawę. Za-
kaz palenia spełnia oczekiwania większo-
ści społeczeństwa (tak mi się wydaje)i jest 
powszechnie akceptowany. Osobom palącym łatwiej będzie znosić te 
niedogodności w cieplejsze dni. Jeśli chodzi o nasz lokal zauważyli-
śmy większą frekwencję klientów z małymi dziećmi, młodzieży wcze-
snoszkolnej jak i osób starszych. Nie sprawdziły się obawy krytyków 
tej ustawy. 

Małgorzata Porada – zatrudniona w re-
stauracji „Przystań” - Muszę przyznać, że 
ta ustawa ma swoich zwolenników i prze-
ciwników. Są ludzie, którym ten zakaz zu-
pełnie nie pasuje i to czasami okazują, ale są 
to sporadyczne osoby, które jednak  respek-
tują wprowadzony zakaz. W praktyce wy-
gląda to tak, że taka paląca osoba wychodzi 
grzecznie na zewnątrz i tam sobie pali. Na-
tomiast osoby niepalące po prostu się cieszą 

z czystszego powietrza w lokalu. Dobrym przykładem jest sala dysko-
tekowa, gdzie jeszcze do niedawana był tam jeden „wielki dym”. Teraz 
jest o wiele lepiej, co jest od razu odczuwalne. Moje osobiste zdanie 
na ten temat jest jak najbardziej pozytywne i cieszę się, że ta regulacja 
weszła w życie.  

Wysłuchał: Jarosław Bzowy             

Kronika policyjna 

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II
Nie pozwólmy sobie wyrwać tych korzeni, jakie Boża Mądrość zapuściła w naszych dziejach  i w naszych duszach.  
Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa, na którym spoczął znak wiecznego zbawienia.
„Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Jego Góra  święta, wspaniałe wzgórze, radością 
jest całej ziemi. Niech Bóg je umacnia na wieki”

Homilia w czasie Mszy Świętej – Lubaczów 03.06.1991 r.

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Przypominamy, że do 
końca kwietnia w Ratuszu 

będzie działał punkt 
przyjmowania zeznań 

podatkowych. 

Punkt jest otwarty: 
w poniedziałek, 

środę i piątek 
w godzinach 7.00-15.00. 
W punkcie oprócz możli-

wości złożenia zeznania po-
datkowego każdy może po-
brać niezbędne formularze 
oraz uzyskać niezbędne infor-
macje jak prawidłowo wypeł-
nić PIT-y. 

RekLAMA

21.03. Poniedziałek 
10:50 - Kradzież z włama-

niem do fermy drobiu w miej-
scowości Otręby skąd niezna-
ni sprawcy dokonali kradzieży 
dwóch silników elektrycznych, 
przewodów elektrycznych wy-
rwanych ze ściany budynków i 
metalowych elementów wypo-
sażenia budynków, straty nie-
ustalone. 

 16:30 - Nowogard ul. Woj-
ska Polskiego – zgłoszenie o 
pożarze na boisku, straż poz. 
ugasiła śmietnik przy ławce.

 16: 50 - Policjanci KP No-
wogard podczas legitymowa-
nia ujawnili osobę poszukiwa-
ną do ustalenia miejsca poby-
tu przez KPP Goleniów Wie-
sława L. 

22.03. Wtorek 
 5:00 -  Dyżurny Staży Pożar-

nej w Goleniowie powiadomił 
o pożarze stodoły w miejsco-
wości Kolonia Dąbrowa. Straty 
nieustalone, wewnątrz budyn-
ku nie było inwentarzu żywe-
go.

 13:45 – W miejscowości 
Wyszomierz paląca się trawa 
na łące – powiadomiono straż 
pożarną.

 11:00 - Kradzież latarenki 
wykonanej z miedzi z nagrob-
ka na cmentarzu miejskim  - 
straty ok.  300 zł.

17:20 - Zgon naturalny w m. 
Osowo. Policjanci KP Nowo-
gard zostali poinformowani o 
nagłym zgonie - lekarz Pogo-
towania wykluczył działanie 
osób trzecich. O fakcie powia-
domiono Prokuratora Rejono-
wego w Goleniowie, który po-
lecił zwłoki wydać rodzinie. 

23.03. Środa  
Renata G. zgłosiła fakt gróźb 

pobicia przesyłanych za po-
średnictwem portalu Facebo-
ok w stosunku do córki zgła-
szającej, która aktualnie miesz-
ka w Anglii. 

 9:20 - Policjanci KP Nowo-
gard zatrzymali do kontroli 
w Nowogardzie na ulicy Boh. 
Warszawy nietrzeźwego (1,67 
promila alkoholu) rowerzystę 
Krzysztofa W.  

 14:10 - Danuta F. zgłosiła 
groźby karalne oraz narusze-
nie nietykalności cielesnej jej 

małoletniego syna przez Mi-
chała M. lat 13

15:35 – Kradzież na stacji 
HL 100 l paliwa o wartości 500 
zł przez kierującego pojazdem 
m-ki Opel Astra 

24.03. – Czwartek 
 9:00 -  W miejscowości 

Karsk z prywatnej posesji do-
konano kradzieży 6 sztuk aku-
mulatorów różnych marek o 
łącznej wartości 1200 zł. Po-
stępowanie prowadzi KP N-d.

13:10 -  Z terenu działki 
ogrodowej na ulicy 3- go Maja 
n/n sprawcy dokonali kradzie-
ży trzech kranów wartości 60 
zł na szkodę Rafała A. Postę-
powanie prowadzi KP Nowo-
gard

19:50 - sklep Biedronka War-
szawska 9 kradzież sklepowa – 
sprawca przesłuchany  - spo-
rządzono wniosek o ukaranie 
do Sądu Rejonowego w Gole-
niowie. 

25.03. – Piątek 
 10:30 - Z-ca prezesa spół-

dzielni mieszkaniowej Cisy w 
Nowogardzie zgłosił kradzież 
4 sztuk kratek do czyszczenia 
obuwia znajdujących się przy 
wejściu do klatek przy ulicy 
Racibora 1, 1a, 2b, 2c. Straty 
w wysokości 280 zł na szkodę 
SM Cisy.

 19:55 w Nowogardzie na uli-
cy Armii Krajowej na oznako-
wanym przejściu dla pieszych 
kierujący samochodem oso-
bowym marki Mazda potrącił 
pieszego, który z urazem nogi 
został przewieziony do szpita-
la w Nowogardzie.

26.03. Sobota 
  8:55 W Nowogardzie, z 

cmentarza miejskiego skra-
dziono elementy mosiężne o 
wartości 250 zł na szkodę Mie-
czysława D. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

 10:55 - Kradzież telefonu 
komórkowego z mieszkania 
przy ulicy Zamkowej – przyję-
to zawiadomienie o wykrocze-
niu na szkodę Janusza W.

 11:20 Nowogard ul. War-
szawska 9 Biedronka – kra-
dzież sklepowa artykułów spo-
żywczych o łącznej wartości 
79, 96 przez dwóch nieletnich 
w wieku 15 lat.  

 15:40 - W miejscowości Ko-
ściuszki uszkodzenia bramy w 
garażu w budynku w trakcie 
budowy na szkodę Doroty L. 
Wartości 200 zł.

 27.03. – Niedziela 
12: 00 - W miejscowości 

Wierzbięcin włamanie do al-
tanki znajdującej się na terenie 
ogródków działkowych skąd 
n/n sprawcy dokonali kradzie-
ży glebogryzarki spalinowej i 
10 metrów siatki ogrodzenio-
wej na szkodę Stanisława K. 

 12:55 - Kradzież na stacji 
paliw Orlen przez kierujące-
go samochodem osobowym 
marki Peugeot, który po za-
tankowaniu benzyny na kwotę 
170 zł odjechał ze stacji. Jak się 
okazało podane numery reje-
stracyjne z samochodu zostały 
skradzione dzisiejszej nocy na 
terenie Nowogardu.

 21:35 - W miejscowości Ku-
lice ustalony sprawca doko-
nał uszkodzenia poprzez wy-
bicie szyby w drzwiach samo-
chodu osobowego na szkodę 
Agnieszki K. Sprawca agre-
sywny podczas interwencji zo-
stał dowieziony do Miejskiej 
Izby Wytrzeźwień w Szczeci-
nie.

Opr. Jarosław Bzowy 
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RekLAMA

RekLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTER lAPTOP
 SERwIS - KOMIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

NOwOGARD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

TEl. 795 648 748

Skandal! Harmonogram leży, a wyborów nie ma

Na wsiach panuje  
bezkrólewie...

Tyle, że wyborów na sołtysów 
nie trzeba przecież na nowo or-
ganizować. Mówi o tym cho-
ciażby statut, jaki  w 1996 roku 
przyjęła uchwałą ówczesna 
Rada Miejska. Do tej pory ogła-
szano je jeszcze przed upływem 
kadencji. W ten sposób zacho-
wywano ciągłość władzy. 

Sołtys i rada sołecka wybiera-
ni są na 4 letnie kadencje. Datę 
zebrania wiejskiego, na którym 
ma być dokonany wybór soł-
tysów wyznacza burmistrz, z 
siedmiodniowym wyprzedze-

niem. Tym razem, ku zasko-
czeniu wielu urzędników jak i 
samych sołtysów wyborów nie 
zwołano. Mało tego w 10 so-
łectwach wygasły już mandaty 
obecnych sołtysów.  

- Nie da się wszystkich spraw 
naraz zorganizować – mówi 
Robert Czapla, burmistrz gmi-
ny. - W najbliższym czasie ogło-
szę wybory i podam tę informa-
cję do wiadomości publicznej, 
również za pośrednictwem DN. 
Sprawa nie jest przedłużana 
świadomie. Jest mnóstwo innych 

spraw, w których trzeba podjąć 
szybkie decyzje.

Również sekretarz gminy 
Agnieszka Biegańska-Sawicka 
nie widzi nic złego w wyborczej 
opieszałości.

- Statut nie precyzuje dokład-
nie jak liczyć te cztery lata – 
mówi sekretarz gminy. - Ale 
przyjmując ogólne zasady jak 
się liczy te terminy należy przy-
jąć, że jeżeli wybory odbyły się 
23 marca roku 2007 to kadencja 
sołtysa wygasła 23 marca 2011 
roku. To jest logiczne. Od 24 

W 10 wsiach wygasły kadencje sołtysów. W kolejnych pięciu wygaśnie lada dzień. Na wsiach panuje swoiste bezkrólewie. Na biurku burmistrza Ro-
berta Czapli leży nowy harmonogram wyborów przygotowany przez urzędników miejskich. Dlaczego leży tak długo i ile jeszcze poleży? Nie wia-
domo. - Nie da się wszystkich spraw naraz zorganizować – twierdzi burmistrz.

marca, w kilku wsiach nie mamy 
sołtysów. Dla mnie jest jednak 
przesadą mówienie, że to łama-
nie prawa. Oczywiście nie po-
winny mieć takie sytuacje miej-
sca. Mam nadzieję, że burmistrz 
jak najszybciej podejmie decyzje 
na kiedy te zebrania wiejskie zo-
staną zwołane. 

Czy faktycznie problemu nie 
ma? Gdyby tak było, to nie do-
stawalibyśmy sygnałów w tej 
sprawie. Co będzie jeśli miesz-
kańcom wiosek na wybory 
przyjdzie poczekać jeszcze kil-
ka miesięcy? Kto pełni obecnie 
funkcje sołtysa? Jak będą wy-
glądać sprawy związane z wy-
korzystaniem funduszów sołec-
kich?

- Ustawa o samorządzie nie 
precyzuje trybu wyborów sołty-
sa. Organem odpowiedzialnym 
za ich organizacje jest burmistrz. 
Z natury powinien się on kiero-
wać dobrem gminy i zadbać, by 
wybory sołtysów przebiegły bez 
komplikacji. Mieszkańcom po-
zostaje złożenie skargi do Rady 
Miejskiej, która jest organem 
kontrolnym burmistrza. Rada 
powinna zobligować burmistrza 
do bardziej sprawnego działania 
–  twierdzi urzędnik Departa-
mentu Administracji  MSWiA.

Sprawą zaniepokojony jest 
również radny Tomasz Sza-
fran, który deklaruje jej pod-
jęcie na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej:- Sprawa mocno nas 
bulwersuje, wszystkich radnych 
Wspólnego Nowogardu. To jest 
jawne ograniczanie demokra-
cji i lekceważenie mieszkańców 
wsi. Rozumiem, że sprawy no-
wogardzkich wsi mogą nie inte-
resować burmistrza Czapli, ale 
musi zrozumieć jedno - funk-

cja sołtysa powinna być moc-
no umocowana w naszej lokal-
nej rzeczywistości i nie ograni-
cza się tylko do zbierania po-
datków. Jestem zdumiony takim 
podejściem burmistrza do spraw 
wsi i czekam na wyjaśnienie tej 
dziwnej, kompromitującej naszą 
gminę, niespotykanej do tej pory 
sytuacji.

Sprawą zajęliśmy się dlatego 
ponieważ, brak jakichkolwiek 
działań organizatora wyborów 
powoduje duże zaniepokoje-
nie wśród mieszkańców wsi. 
Niektórzy spekulują, że może 
to oznaczać zagrożenie zarów-
no dla wiejskich samorządno-
ści ale także uniemożliwia go-
spodarowanie przyznanymi 
funduszami sołeckimi. Należy 
również dodać, że dotychczaso-
we terminy wyborów na sołty-
sów były świadomie dopasowa-
ne. Chodzi, by wybory odbyły 
się w pierwszej fazie roku – w 
czasie, gdy mieszkańcy wsi nie 
są zajęci pracami rolnymi. Za 
chwilę rolnicy wyjadą na pola i 
nie będą mieli czasu na udział 
w zebraniach wiejskich. 

Podsumowując - sołtysa 
obecnie nie mają: Czermnica, 
Trzechel, Strzelewo, Grabin, Si-
korki, Glicko, Orzechowo, Wo-
łowiec, Szczytniki i Orzesze. A 
lada dzień nie będą miały: Bo-
guszyce, Żabowo, Brzozowo, 
Maszkowo i Wojcieszyn. 

Marcin Simiński

Zobaczyć schody i...
Za 3000 zł  Gmina wykonała  schody na skarpie przy ulicy 3 Maja – zejście nad jezioro. 

Wydatek spory jak na rozmiar 
inwestycji ale nie w tym rzecz.  
Schody bowiem bezpośrednio 
przylegają do szerokiego zejścia 
nad jezioro posiadającego nie 
tylko schody ale także zjazd dla 
wózków różnego rodzaju. 

Mimo intensywnej burzy mó-
zgów w redakcji nie udało się 
nam odnaleźć sensownej od-
powiedzi na pytanie - po co te 
nowe schody? Owszem przydał-
by się remont istniejącego obok 
szerokiego zejścia, a zwłaszcza  

nowa nawierzchnia dla zjazdu 
wózkowego, bądź ostatecznie 
remont istniejących 50 m dalej 
schodów  (vis a vis  Spółdzielni 
Gardno) ale uzasadnienia wy-
dawania 3000 zł na nowe scho-
dy w tym  miejscu nie znaleźli-
śmy.

 Być może nasi Czytelnicy coś 
na ten temat wiedzą? Może jest 
jakiś tajemny plan np. na wzór 
„schodów hiszpańskich„ w Rzy-
mie będziemy mieli „schody z 
barierką”  jako  nową atrakcję 

turystyczną w Nowogardzie?
 Dla przypomnienia podczas 

dyskusji nad budżetem bur-
mistrz podkreślał brak środków 
na wiele potrzebnych przedsię-
wzięć i wynikającą z pustego 
budżetu konieczność rezygnacji 
np. z dotacji 4000 zł na remont  
dachu kościoła w Trzechlu. Ale 
jak widać nawet Salomon się tu-
taj  nie umywa – on bowiem  z 
pustego nie naleje.

MS
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Nietypowo w NDk

Operetka z pasją 
 

W niedzielę 27 marca w sali kinowej NDK odbył się koncert grupy artystycznej Operus 
Arte -  passion (pasja).  Soliści, przy wypełnionej po brzegi widowni, wykonali kilka-
naście szlagierów muzyki operetkowej i nie tylko.

Młodzi artyści (Dorota Ma-
kulec – sopran, Paweł Wytrą-
żek – tenor, Agnieszka Segu-
chi – fortepian), obok prze-
bojów muzyki operetkowej 
(„Usta milczą, dusza śpiewa”) 
wykonali hity muzyki scenicz-

nej  - „Brunetki, blondynki” czy 
„Żegnajcie przyjaciele”. Nie za-
brakło również elementów 
musicalowych, przeplatanych 
broadwayowskimi akcentami. 
Wszystko otoczone swobod-
ną i zabawną konferansjerką, 

w wykonaniu Piotra Wytrążka, 
złożyło się na oryginalny mu-
zyczny spektakl. Publiczność 
na zakończenie dziękowała za 
występ oklaskując artystów na 
stojąco. 

Jak mówią o sobie sami ar-
tyści, połączyła ich miłość do 
opery, operetki i musicalu. O 
to, co powiedzieli tuż po kon-
cercie, w krótkim wywiadzie 
dla czytelników DN:

DN.: Jak wrażenia po kon-
cercie?

Paweł Wytrążek: Wspania-
łe. Dziękujemy, za przyjęcie. 
Publiczność śpiewała z nami, 
reagowała, tańczyła. 

Dorota Makulec: To roman-
tyczne miasto, położone nad sa-
mym jeziorem. Atmosfera była 
wspaniała. 

DN.: Co robią na co dzień 
członkowie grupy Operus 
Arte? 

PW.: Jesteśmy jeszcze na stu-
diach doktoranckich w Łodzi. 
Cały czas się kształcimy. Po-
przez koncerty możemy dać 
upust naszej pasji. 

DN.: Często koncertujecie? 
PW.: Nie ma miesiąca, w któ-

rym nie zagralibyśmy koncertu. 
Jeździmy po całej Polsce. 

DN.: Ale Operetka w ma-
łych miastach to swoisty eks-
peryment?

DM.: Często gramy w małych 
miejscowościach. Staramy się w 
ten sposób szerzyć tą formę kul-
tury, w miejscach gdzie nieko-
niecznie jest szansa i możliwość 
wybrania się na koncert do ope-
ry i operetki. 

DN.: Podczas dzisiejszego 
koncertu sala była wypełnio-
na po brzegi. To chyba rzad-
kość na prowincji? 

PW.: Właśnie nie. Jesteśmy 
pod tym względem rozpieszcza-
ni (śmiech). Praktycznie wszę-
dzie gdzie gramy mamy kom-
plet. Zdarza się nawet, że bra-
kuje biletów. Ludzie są roztań-
czeni, rozśpiewani. To jest mu-
zyka, która przekazuje dobre 
emocje. Jest duży głód na tego 
typu występy. 

DN.: Gdzie będzie można 
Was posłuchać i zobaczyć w 
najbliższym czasie?

P. W.: W dniu 3 kwietnia za-
gramy w Otwocku pod Warsza-
wą. 

DN.: A bliżej nas?
PW.: Jeżeli wszystko pójdzie 

dobrze zagramy  już 12 czerwca 
w Goleniowie. Już dziś zapra-
szamy koncert  i pozdrawiamy 
wszystkich mieszkańców Nowo-
gardu.  

Marcin Simiński

Dorota Makulec i Paweł Wytrążek

Wyróżnienie  
Młodych 
Dziennikarzy z i Lo

Po ostatnich osiągnięciach sportowców w tenisie stosłowym  
nadszedł czas na osiągnięcia humanistów. Wyróżnienia i nagro-
dy doczekała się nasza szkolna gazetka (www.mam.media.pl/la-
dies ) działająca i rozwijająca się od listopada 2009r. Wyróżnienie 
przyznane zostało przez jury konkursu „Qmam media” w kate-
gorii Qmam cykliczny. Jest to konkurs polegający na comiesięcz-
nym wyłonieniu kilku najlepszych gazetek z całej Polski, które 
później wezmą udział w konkursie na Qmama Roku. 

Zatem z przyjemnością możemy ogłosić, że spośród opubliko-
wanych w listopadzie ubiegłego roku gazetek jury za jedną z naj-
lepszych uznało właśnie naszą, będącą wydaniem specjalnym z 
okazji 65 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego. 

Na wyróżnienie zapracowali uczniowie tworzący zespół redak-
cyjny: 

 M. Łuczak, M. Zięciak, J. Kister, M. Ciok, K. Rasowska, P. 
Znyk, M. Kowalczyk, E. Banaś, Z. Bielawska, A. Skrobiranda, M. 
Kurp, M. Damazer (nieobecna) oraz opiekunowie: K. Mańkow-
ska, K. Sztengiert – Kowalczyk. 

Magdalena Łuczak

Wydawanie żywności
Informuję, że Chrześcijańskie Centrum Pomocy w Nowogardzie w dniu 01.04.2011 r. 

w godzinach od 10.00 do 14.00 będzie wydawało żywność dla Tych, którzy jej nie pobra-
li w dniach 25 i 26 marca 2011 r.

Pastor Cezary Komisarz
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DN.: Skąd pomysł na orga-
nizację spotkań tanecznych 
właśnie w Nowogardzie?

- Wszystko zaczęło się w 

2001 roku. Wtedy w Nowogar-
dzie powstała sekcja tańca to-
warzyskiego. Po dwóch latach 
działalności postanowiliśmy, 
że zrobimy przegląd taneczny. 
Tak powstała impreza o na-
zwie „pierwsze nowogardzkie 
spotkania taneczne”. Na po-
czątku był to przegląd zespo-
łów tanecznych. Od 2006 roku 
przemianowaliśmy imprezę na 
„turniej tańca towarzyskiego”. 
Z początku była to impreza 
o zasięgu wojewódzkim. Rok 
później turniej nabrał rangi 
ogólnopolskiej. 

W ubiegłym roku postano-
wiliśmy wrócić do przeglądu 

zespołów tańca współczesnego 
i połączyć to z turniejem tań-
ca towarzyskiego. W jedną im-
prezę wpletliśmy dwie formy 
tańca. To ewenement w skali 
kraju. W imprezie wzięło 1200 
tancerzy. 

DN.: Jak będzie w tym 
roku?

- Do udziału w turnieju zgło-
siło się już 66 zespołów tańca 
współczesnego, co daje 900 
dzieci. Oprócz tego mamy 200 
par, a więc kolejne 400 osób. 
Jeśli chodzi o Nowogard, to w 
imprezie wezmą udział 4 ze-
społy z NDK oraz 50 par. Zbli-
żamy się do liczby 1500 uczest-

ników, co na pewno posta-
wi nas w randze największych 
imprez tanecznych w regionie. 
Rywalizację w rytmie muzyki 
będzie oceniała 7 osobowa ko-
misja, w której zasiądą wykwa-
lifikowani sędziowie. Ponadto 
po długich próbach i proble-
mach proceduralnych udało 
się nam zorganizować turniej 
o randze międzynarodowej. 
Przyjadą pary z Danii wraz z 
trenerem, sędzią i mistrzem 
świata Bo Loft Jensenem, któ-
ry również zasiądzie w komisji 
oceniającej. 

...dlaczego akurat z Danii?
- Jest to kraj z dużym autory-

tetem w świecie tańca. Ma wie-
lu mistrzów tańca. Bo Loft Jan-
sen, którego sam się szkoliłem, 
to także mój mentor taneczny. 
Często jeździmy do niego na 
szkolenia. Na jednym z ostat-
nich, połączonych z turniejem 
tańca jedna z naszych par wy-
padła dość dobrze zajmując 19 
miejsce. Teraz postanowiliśmy 
zaprosić go do nas, żeby prze-
kazał nam najnowsze informa-
cje i wskazówki na temat tań-
ca, które z pewnością przyda-
dzą się naszym parom. Pod-
czas turnieju zostanie podpisa-
na współpraca taneczna mię-
dzy Nowogardem a Silkelbor-

Jeden z występów podczas ubiegłorocznej edycji Spotkań Tanecznych o Puchar Burmistrza Nowogardu

Mikołaj Kubiak

Jak już informowaliśmy, w dniach 2-3 kwietnia odbędą się VIII Nowogardzkie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu. Miejscem 
zmagań tanecznych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy. Organizatorzy imprezy zapowiadają, że weźmie w niej udział 
nawet 1500 uczestników. Tym samym, w pierwszy weekend kwietnia Nowogard zamieni się w stolicę tańca. O tym, jak udało się to zrobić, rozma-
wiamy z jednym z pomysłodawców i organizatorów imprezy Mikołajem Kubiakiem. 

Już w najbliższy weekend

Nowogard stolicą tańca...

giem, w którym na co dzień 
trenuje właśnie Bo Loft Jansen. 

DN.: Szykuje się nie lada 
gratka dla miłośników tańca. 
Czy oprócz tego przygotowa-
no jakieś dodatkowe atrakcje 
dla publiczności?

- Tak. W sobotę odbędzie się 
gala tańca z polską muzyką na 
żywo wykonywaną przez ze-
spół muzyczny. Podobnie jak 

w znanym programie „Taniec 
z gwiazdami”. Gala rozpocznie 
się o godz. 17.00. Natomiast 
w niedzielę o godz. 14.00 roz-
pocznie się przegląd zespołów 
tanecznych. Oczywiście zapra-
szam także do obejrzenia po-
zostałych punktów programu. 

DN.: Czy impreza będzie 
biletowana?

- Zorganizowanie tak du-

żego przedsięwzięcia wyma-
ga ogromnych nakładów pie-
niężnych. Dlatego musieliśmy 
wprowadzić bilety w cenach 
od 10 do 15 zł. 

DN.: Zatem nie pozostaje 
nam nic innego jak zaprosić 
mieszkańców do ZSO w na-
stępny weekend, a Panu dzię-
kuję za rozmowę. 

- Również dziękuję. 

Mikołaj Kubiak: absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego 
WZiEU, dyplomowany instruktor tańca sportowego posiadający 
najwyższą międzynarodową klasę taneczną S. Wychowanek 
klubu AKTT Politechniki Szczecińskiej państwa Małgorzaty i 
Antoniego Grycmacherów. Współpracował z Operą na Zamku w 
Szczecinie, występował w musicalach “West Side Store” i “Melodie 
Broadway’u”. wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Tańca 
Sportowego, członek zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Właściciel Szkoły Tańca 
FLESZ. Prezes Nowogardzkiego Klubu Tańca Sportowego FLESZ. 
Jeden z pomysłodawców i organizatorów Nowogardzkich Spotkań 
Tanecznych o Puchar Burmistrza. 
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Szybki kredyt to drogi kredyt
Czy tak jest w rzeczywistości ? Odpowiedz na to pytanie spróbujemy uzyskać  przeprowadzając rozmowę z  doradcą finansowym jednego z ban-
ków  Julitą Tadeja-Berg 

Dziennik Nowogardzki Co 
dla pożyczkobiorcy oznacza 
szybki kredyt? 

Julita Tadeja Berg  Szybkie 
kredyty udzielane są znanym 
klientom banku, którzy z racji 
rzetelnej spłaty wcześniejszych 
i  bieżących kredytów cieszą 
się  jego zaufaniem   i w związ-
ku z tym procedura podjęcia 
decyzji o udzieleniu kredytu jest 
krótsza. Znani klienci mają ob-
niżone oprocentowanie  i więk-
szą zdolność kredytową. 

Dziennik Nowogardzki  
Na jakie potrzeby najczęściej 
klienci biorą kredyt?

J.T.B  Cel kredytowania zale-
ży od potrzeb klienta .Najczęst-
szym celem kredytowania  przy 
kredycie gotówkowym są nie-
spodziewane lub   przemyślane 
wydatki klientów jak  remonty, 
imprezy okolicznościowe (we-
sela, komunie, chrzciny)wyjaz-
dy wakacyjne i rehabilitacyj-

ne oraz cele zdrowotne.  Aktu-
alnie kredyt gotówkowy może 
być tańszy od kredytu ratalnego 
jaki oferują nam sklepy. Kredy-
tem konsolidacyjnym możemy 
łączyć dotychczasowe raty kre-
dytów gotówkowych lub ratal-
nych jakie aktualnie spłacamy 
oraz  otrzymać dodatkową go-
tówkę z przeznaczeniem jej na 
dobrowolny cel. Kredytem sa-
mochodowym możemy  sfinan-
sować zakup  samochodu  no-
wego lub używanego bądź zre-
finansować poniesione wydat-
ki  wraz z zakupieniem pełne-
go pakietu ubezpieczeń komu-
nikacyjnych. Kredytem  miesz-
kaniowym    finansujemy zakup 
działki, mieszkania bądź domu 
z rynku pierwotnego lub wtór-
nego, budowę domu, remont. 

 DN. Czy musimy speł-
niać jakieś specjalne wa-
runki, aby uzyskać 
określony kredyt ? 

J.T.B Podstawo-
wym kryterium jakie 
musi spełnić przyszły kredy-
tobiorca   jest uzyskiwanie do-
chodu ze źródeł akceptowanych 
przez bank. Każdy bank ma 
swoje wymogi formalnie. 

 W zależności od źródeł i wy-
sokości uzyskiwania  dochodu 
oraz wcześniejszej znajomości z 
bankiem mamy  dostęp do róż-
nych produktów bankowych. 
Wiadomo, że u doradcy może-

my załatwić wszelkie formal-
ności związane z zaciągnięciem 
kredytu. 

D.N  Jak długo trwa zała-
twienie formalności? 

J.T.B Decyzja o udzieleniu 
lub odmowie udzielenia kredy-
tu  zależy od produktu o jaki się 
ubiegamy , dostarczenia przez 
nas kompletu dokumentów i 
od wcześniejszej historii   kre-
dytowej. Wiadomo ,że klient 
znany ma łatwiejszy dostęp do 
kredytu niż ten ,o którym bank 
nic nie wie. Klienci znani mają 
większą zdolność kredytową i 
niższe oprocentowanie. 

D.N  W jaki sposób 
można zmniej-
s z y ć 

o p r o -
centowa-
nie kredytu? 
Czy marża banku za-
leży od kwoty kredytu? Czy 
możliwe są negocjacje marży 
z doradcą lub pracownikiem 
banku? 

J.T.B  Oprocentowanie kredy-

tu zależy od kwoty udzielane-
go kredytu, czym wyższa kwo-
ta tym niższe oprocentowanie. 
Wysokość marży np. w kredycie 
hipotecznym może być uzależ-
niona od kwoty kredytu, posia-
danych przez klienta produk-
tów bankowych , celu kredyto-
wania a nawet wkładu własne-
go klienta.  

D.N  Każdy zaciągnięty kre-
dyt lub pożyczka jest zobowią-
zaniem, które należy sukce-
sywnie spłacać, co jednak się 
stanie, gdy stracimy płynność 
finansową. Ostatnio często sły-
szymy o tzw. „ubezpieczonym 
kredycie”. Proszę wyjaśnić, co 

to oznacza dla pożyczko-
biorcy? 

J.T.B Ubezpie-
czenie kredy-

tu oznacza 
p r z e -

n i e -
sienie od-

powiedzialno-
ści za spłatę kredy-

tu na ubezpieczyciela. 
Dostępne ubezpieczenie zależy 
od rodzaju kredytu . 

D.N    Prasa, reklamy często 
kuszą ogłoszeniami o tak zwa-

nych „szybkich pożyczkach”. 
Proszę, zatem powiedzieć, któ-
rą należy wybrać, by nie po-
paść w problemy finansowe 

J.T.B Na pewno nie należy 
korzystać z tak zwanych chwi-
lówek i kredytów bez BIK-u ze 
względu na to ,iż są to kredy-
ty na bardzo wysoki procent i 
trzeba także unikać kredytów, 
których warunkiem udzielenia 
jest wpłata określonej kwoty na 
rzecz kredytodawcy. 

DN. Co to jest BIK? 
J.T.B   Ten tajemniczy skrót 

oznacza Biuro Informacji Kre-
dytowej. BIK otrzymuje i udo-
stępnia bankom dane na temat 
dotychczasowych i bieżących 
zobowiązań finansowych klien-
tów oraz  terminowości spłat. 
Każdy z nas ma więc wpływ na 
to jak będzie wyglądała jego hi-
storia kredytowa. Jeśli kredyt 
będzie spłacany terminowo, w 
bazie BIK znajdują się dane 
pozytywne. Jeśli jest spłacany 
z opóźnieniem, w bazie BIK 
znajdują się również dane ne-

gatywne (w przypadku opóź-
nienia dłuższego niż 60 dni). 

D.N Dziękuję za  ten intere-
sujący  wywiad, który na pew-
no   przyczyni się do bardziej 
świadomego zaciągania kredy-
tów bankowych. 

J.T.B Ja, też dziękuję za tą in-
teresującą rozmowę. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy  

WyJAzD NA BADANiA 
MAMMogRAFiczNe  
DLA PAŃ z teReNU 

NoWogARDU i okoLic
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

9.04.2011r. organizuje bezpłatny wyjazd na badania mammogra-
ficzne dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical Care CRi-
DO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłat-

ny program „Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie 
Będą mogły zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia.

Czynna będzie również Prywatna Poradnia Endokrynologicz-
na,panie z problemami endokrynnymi i nie tylko będą mogły 
skorzystać z wizyty prywatnej (konsultacja+USG 45zł).

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus
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Dla Urszuli 
i Leszka Berg 

z okazji 40-stej rocznicy ślubu, 
składamy podziękowania za trud wychowania, 

za miłość i uśmiech, za pogodne dni pełne radości 
i szczęścia za Waszą pomoc i wsparcie 

w każdej chwili naszego życia.

wasze dzieci wraz z rodzinami  
Rita, Marlenka i Andrzej, Maciej, Hania, Jaś i Julita

Nowogard, 27 marca 2011 r.

życzeNiA

Zebrali 5 tys. 
na budowę kościoła
W niedzielę, 20 marca,  mieszkańcy Śniatowa zbierali pieniądze w nowogardzkim kościele p.w. 
WNMP na odbuudowę swojej świątyni. 

Na każdej mszy świętej w 
Nowogardzie ks. Roman Rost-
kowski, proboszcz z Benic gło-
sił kazania. Młode mieszkan-
ki Śniatowa prezentowały rów-
nież montaż słowno-muzyczny 
poświęcony Karolowi Wojtyle. 
Akcja zyskała wśród nowogar-

dzian duże uznanie. 
- Nowogard jest już 31 para-

fią, która pomogła w odbudo-
wie kościoła. Chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować miejsco-
wym za bardzo piękne przyjęcie 
i wspólną modlitwę. Udało nam 
się zebrać 5 tys. 100 zł. Pieniądze 

zostaną przeznaczone na wylew-
kę posadzki pod prezbiterium – 
mówi ks. Roman Rostkowski.    

Śniatowo to niewielka miej-
scowość położona przy trasie 
Golczewo – Kamień Pomor-
ski. Pomysł odbudowy świą-
tyni, znajdującej się w parafii 
Bienice narodził się po śmierci 
Jana Pawła II. Mieszkańcy zain-
spirowani przez ks. proboszcza 
Romana Rostkowskiego wśród 
chaszczy i ruin rozpoczęli po-
szukiwanie fundamentów ko-
ścioła, który z czysto ideolo-
gicznych względów został zbu-
rzony 60 lat temu przez władze 
PRL. 

Od tamtej pory rozpoczęła się 
budowa. Kościół powstaje m.in. 
przy wsparciu corocznej Szcze-
cińskiej Rowerowej Pielgrzymki 
na Jasną Górę. O wsparcie przy 
budowie proboszcz parafii w 
Bienicach Roman Rostkowski 
poprosił także nowogardzian.

W 2005 r. doszło do poświę-
cenia miejsca pod budowę ko-
ścioła. Dwa lata później wmu-
rowano kamień węgielny. Do 
konsekracji świątyni dojdzie 14 
maja – dwa tygodnie po beaty-
fikacji papieża Polaka. Zgodnie 
z prawem kanonicznym patro-
nem kościoła może być jedynie 
osoba wyniesiona na ołtarze. 

Marcin Nieradka 

WRACAJĄC DO...
Każdy z czytelników, który za-

poznał się z treścią mego arty-
kułu pt. „Mógłbym zrozumieć - 
gdybym...”, zapewne przeczytał 
też „Nasz komentarz”, pod któ-
rym podpisał się Marcin Simiń-
ski. Już na wstępie nasuwają mi 
się wątpliwości dotyczące tego, 
czy jest to komentarz autora, czy 
raczej zespołu redakcyjnego? Ale 
po kolei.

Traktuję przedstawione w tym 
komentarzu opinie jako kolej-
ny głos w dyskusji, zatem, choć 
to jeszcze nie debata, to jednak 
coś drgnęło. Dodając do tego kil-
ka esemesów i opinii wyrażonych 
w rozmowach, zarówno bezpo-
średnich, jak też przez telefon - 
to już coś!

Najpierw chciałbym uściślić 
termin, którego użyłem w swym 
artykule, a który został różnie 
odczytany przez czytelników. 
Oczywiście, że pisząc o „zastanej 
rzeczywistości” miałem na myśli 
rzeczywistość gminną, w której 
rzeczywistość endekowska jest 
tylko częścią składową. Obie te 
płaszczy zny przenikają się wza-
jemnie, co jednak nie wyklucza 
(przynajmniej dotych czas) ten-
dencji separatystycznych - nawet 
w poszczególnych instytucjach 
kultury. Mam tu na myśli zarów-
no dom kultury, jak też bibliote-
kę i placówki szkolne.

Na każdej z przytoczonych 
płaszczyzn można dopatrzeć się 
różnych przyczyn braku ściślej-
szego współdziałania. Tymcza-
sem mam wątpliwości, czy jaki-
kolwiek dyrektor domu kultury, 
bez szerszego wsparcia, potrafi 
ten problem rozwiązać.(?)

Kiedyś sugerowałem powoła-
nie kompetentnego koordynato-
ra w tym zakresie. Oczekiwałem 
zatem, że w szerszej debacie pro-
blem ten zostanie przedyskuto-
wany, a nowy dyrektor trafi już 
do zastanej rzeczywistości!

Wracając do „Naszego ko-
mentarza” pragnę podkreślić, że 
widzę różnicę (może subtelną) 
między „obwinianiem” za coś, a 
„sugerowaniem” czegoś.(!) Za-
tem opinia, że (choćby tylko w 
części) obwiniam mieszkańców 
Nowogardu o obecny stan naszej 
kultury, jest chyba jednak przesa-
dzona?

Ponadto chciałbym zapytać 
szanownego redaktora Marcina, 
jak wyobraża sobie potraktowa-
nie, przez przyszłego dyrektora 
NDK, ludzi jako … „współtwórcę 
i podstawowy podmiot i przed-
miot kultury”, jeśli tak zdecydo-
wanie określił granice, wokół któ-
rych ma się „kłębić” kultura?

Lech Jurek

znaleziono klucze
Widoczne na zdjęciu klucze do odbioru w redakcji
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Bezpieczni w sieci 
Znaczenie słowa bezpie-

czeństwo w odniesieniu do 
uczniów, jeszcze do niedaw-
na odnosiło się do sytuacji za-
grożenia wynikającego np. 
z ruchu drogowego, zacho-
wań na terenie szkoły itp. 
Od niedawna związane jest 
ono także z komputerem i 
siecią Internetową. 

Wg najnowszych badań 
66% Polaków korzysta pra-
wie codziennie z Interne-
tu. Są również wśród nich 
oczywiście dzieci. Według 
raportu firmy Symantec 
zaledwie 45 procent rodzi-
ców zdaje sobie sprawę, że ich 
pociechy mają negatywne do-
świadczenia z Internetem. Dla-
tego, tak ważna jest edukacja 
dzieci i rodziców dotycząca tej 
tematyki.

W ramach prowadzonych 
przez nas lekcji zajęć kompu-
terowych, zapoznaliśmy dzie-
ci z zasadami bezpiecznego 

komputera, rozpowszechnili-
śmy umowy pomiędzy rodzi-
cami, a młodymi użytkowni-
kami komputerów. Ucząc za-
sad poprzez rozmowy, pre-
zentacje, ulotki informacyjne, 

konkursy prac wykonanych w 
programie Point. „Bezpieczny 
Internet”, pragniemy pokazać 
korzyści, ale przede wszystkim 
zagrożenia, na jakie narażony 
jest młody użytkownik sieci.

W tej tematyce wspomaga-
liśmy się stronami www.sie-
ciaki.pl i www.dzieckowsie-
ci.pl. .W trakcie zajęć dzieci 
nie tylko uczyły się, jak mą-
drze korzystać z Internetu, ale 
i dobrze bawiły. Zasoby tych 
dwóch stron są bardzo boga-
te, atrakcyjne dla uczniów. Są 
tam także ważne informacje 
dla nas dorosłych, rodziców, 

bo to właśnie my jesteśmy od-
powiedzialni za nasze dzieci, i 
to my powinniśmy zawsze wie-
dzieć, co robi nasze dziecko. 

Piotr Kędzia, 
Anna Tracz- SP Nr 1

      ZŁOTE ZASADY DLA UCZNIÓW ( ze strony- sieciaki.pl)
DROGI RODZICU, UPEWNIJ SIĘ CZY TWOJE DZIECKO JEST BEZPIECZNE 
PRZED KOMPUTEREM!

Doceń skale problemu i bądź przyjacielem Twojego dziecka, a jednocześnie przewodnikiem w 
uświadomieniu niebezpieczeństw czyhających na Twoje dziecko. Sam wiesz, iż zakazy bardzo czę-
sto nie przynoszą pożądanych skutków. Dlatego też pomyśl nad innymi zabezpieczeniami, takimi 
jak:

1.	 Zabezpiecz	komputer	w	skuteczną	ochronę	
antywirusową.

2.	 Niech	Twój	komputer	posiada	hasło	dostępu,	
ustalone	przez	Was	i	nieznane	dla	dziecka.

3.	 Zainstaluj	program	blokujący	dostęp	do	
nieodpowiednich	witryn.

4.	 Rozmawiaj	na	temat	korzyści	i	zagrożeń	
wynikających	z	korzystania	z	Internetu.

5.	 Interesuj	się	tym,	co	robi	Twoje	dziecko	w	sieci.

6.	 Naucz	dziecko,	by	nie	podawało	swoich	danych	
osobowych	oraz	informacji	o	najbliższych.

7.	 Ustal,	że	nie	wolno	umawiać	się	z	osobami	poznanymi	
w	sieci	bez	Twojej	zgody.

8.	 W	działaniach	na	rzecz	e-bezpieczeństwa	pomogą	
Wam:

1.	 Fundacji	Kidprotect.pl	„Klikaj	z	głową”

2.	 www.sieciaki.pl

3.	 www.dzieckowsieci.pl

4.	 helpline.org.pl

Pomóżmy sobie
Samotna matka z dwójką dzieci prosi o pomoc 

w wyposażeniu mieszkania. Z najpilniejszych rze-
czy potrzebne są: lodówka, pralka, tapczany a tak-
że drobne sprzęty i wyposażenie kuchni tj. talerze, 
sztućce, garnki. Wszystkich, którzy chcę wspomóc 
rodzinę w potrzebie prosimy o kontakt pod nr tel. 
79 30 32 700. 
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Najmłodsi uczniowie SP nr 1 
pasowani na czytelników

Dzień 25 marca 2011 roku 
był ważnym wydarzeniem dla 
uczniów klas pierwszych. Sta-
ło się to za przyczyną naszej 
szkolnej biblioteki, prowadzo-
nej przez panią Danutę Plichtę, 
która wspólnie ze swoim akty-
wem bibliotecznym przygoto-
wała i przeprowadziła paso-
wanie klas pierwszych na czy-
telników. Moment ten był ko-
lejnym, ważnym wydarzeniem 

związanym z kultywowaniem 
tradycji szkolnych. Fakt, iż od 
piątku uczniowie klas pierw-
szych będą mogli korzystać z 
zasobów biblioteki, spędzać 
tam wolny czas, lub korzystać 
ze stanowisk komputerowych, 
na pewno wpłynie na rozwój 
zainteresowań czytelniczych 
i pomoże im w podniesieniu 
poziomu techniki czytania.

Wspólnie z zaproszony-

mi gośćmi, panem Dyrekto-
rem i panią Dyrektor pierw-
szaki obejrzały przedstawie-
nie, którego główną bohaterką 
była książka. Znane postacie 
bajkowe, grane przez uczniów 
tworzących aktyw bibliotecz-
ny rozbudziły ciekawość czy-
telniczą pierwszaków i uświa-
domiły im, że świat jest o wie-
le lepszy, przyjemniejszy, kiedy 
chcemy poznawać go w towa-

rzystwie niezawodnego przy-
jaciela, jakim jest na pewno 
książka.  Skupienie na twa-
rzach uczniów kl. I a i I b, do-
bitnie świadczyło, iż z uwa-
gą przysłuchiwali się słowom 
spektaklu. Również z wielkim 
zapałem odgadywali zagadki, 
ale najwięcej radości sprawiła 
im możliwość szperania wśród 
regałów bibliotecznych. Wre-
ście mogli poglądach, poczy-

tać i wypożyczyć swoje pierw-
sze książeczki. W trakcie tego 
szperania okazało się także, iż 
doskonale wiedzą, jak nale-
ży zachować się kulturalnie w 
bibliotece, i jak należycie sza-
nować książki. Trwałą pamiąt-
ką tej uroczystości stały sie dla 
nich dyplomy i piękne zakład-
ki, którymi zostali obdarowani 
przez aktyw biblioteczny.

Zes.red. SP Nr 1

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Pol-
sce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać e-mailem: 
konkurs@swiatmatematyki.pl

Nauka przez zabawę
Orientacja w przestrzeni,

poznaj swoje ciało
Nauka orientowania się w otaczają-

cej człowieka przestrzeni, przebiega od 
chwili narodzin. Ważnym dla rozwoju 
czasem jest ten, w którym dziecko za-
czyna określać siebie  w otoczeniu. Uczy 
się wskazywać kierunki, rozróżniać pra-
wo-lewo, góra-dół. Do podjęcia nauki 
w szkole istotne jest też to, czy dziecko 
potrafi patrzeć na otoczenie z punktu 
widzenia innych. Bez tego nie będzie w 
stanie przyswajać wiedzy szkolnej, a co 
za tym idzie, nie poradzi sobie z nauką, w 
szczególności z matematyką. Musi więc 
rozumieć polecenia, a do tego potrzebuje 
znać kierunki, umieć zaznaczać czy ko-
lorować przedmioty na kartce licząc i od 
lewej, i od prawej, odróżniać prawą stro-
nę osoby stojącej na przeciwko, od swojej 
prawej itp.

Poznawanie świata dziecko zaczy-
na od siebie – gdy oswoi się z własnym 
ciałem, łatwiej będzie mu obserwować i 
rozumieć innych. Zabawy pomagające 
poznać ciało, odróżnianie stron itp. to 
również sposób na obserwację innych i 
rozumienie przekazów niewerbalnych, 

cenna umiejętność podczas nauki i w 
ogóle w życiu. Dobrym sposobem na 
obserwację siebie (przy pomocy lustra) 
i innych (siadając naprzeciwko siebie) są 
zabawy mimiką (rozpoznajemy radość, 
gniew, smutek, zdziwienie) i zabawy pa-
luszkowe (paluszki się „liczą”, witają się, 
chowają w pięść, bawią w „warzyła mysz-
ka kaszkę”), oraz opisywanie i rysowanie 
siebie i rodziców, rodzeństwa, w różnych 
sytuacjach i nastrojach. W ten sam spo-
sób można bawić się z innymi częściami 
ciała – ręce zachęcają do podejścia, po-
kazują „stop”, wskazują kierunek, nogi 
skaczą, biegają, są wesołe albo zmęczo-
ne, lekkie (idą na palcach), ciężkie (tupią 
jak słoń). Można też przedstawić małe 
pantomimy – najpierw dziecko, a potem 
rodzic odgaduje, co przedstawia ta druga 
osoba. Np. mama gotuje obiad (gestami 
pokazuje jak zawiązuje fartuch,  obie-
ra jarzyny, zapala gaz, miesza w garnku 
itp.), tato sprząta (wyciąga odkurzacz, 
odkurza dywan, myje podłogę na kola-
nach, ociera pot z czoła). Wszystko to 
przedstawione powinno być bez użycia 
słów i rekwizytów.

Rozwijanie umiejętności przyjmowa-
nia punktu widzenia swojego i innych, 

to okazja do zabaw prostych (weź za-
bawkę, połóż ją przed sobą, z prawej, 
na górze/głowie, posadź misia z lewej 
strony lali) i trudniejszych, jak kierowa-
nie innymi. Dziecko wydaje polecenia 
rodzicowi: idź naprzód, skręć w prawo, 
okrąż stół zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara. Można jeszcze utrudnić i 
poustawiać krzesła, które rodzic będzie 
musiał pokonywać. Aby ułatwić dziec-
ku przyswajanie wiedzy o stronach, 
można przypiąć mu z jednej strony pla-
kietkę, lub zawiązać wstążeczkę na ręce 
– zawsze tej samej. Pamiętaj, by próbo-
wać patrzeć z punktu widzenia dziecka 
– przykucnij, kiedy mu coś pokazujesz, 
tłumaczysz..

Najlepszym sposobem na określanie 
góra-dół i przy okazji zacieśnianie więzi 
rodzinnych, są zabawy ruchowe w rodza-
ju: jestem małpką – dziecko wspina się 
po rodzicu-drzewie do góry i na dół. Ro-
dzic może się też przeistoczyć w konika, 
któremu mały jeździec będzie wydawał 
polecenia (naprzód, w lewo, stój, prze-
skocz przez przeszkodę – rozłożoną na 
podłodze wstążkę).

Agnieszka Gil

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać 
w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola 
lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych 
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych 
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

     
A    B    C    D

w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l
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Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi

Co robić gdy urzędnicy są opieszali?
Zdarza się, że z jakiegoś powodu sprawa załatwiana w urzędzie ciągnie się miesiącami. Większość z nas nie wie, że w takiej sytuacji można skorzy-
stać ze specjalnego środka, którego skutkiem jest zdyscyplinowanie urzędu. Ten środek to zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. W dal-
szej części artykułu będę używać nazwy „zażalenie na bezczynność”.

Urzędy powinny załatwiać 
sprawy bez zbędnej zwłoki, to 
znaczy w możliwie najkrót-
szym terminie. Ogólna zasada 
brzmi, że załatwienie zwykłej 
sprawy powinno zająć urzę-
dowi najwyżej miesiąc. Spra-
wy szczególnie skomplikowa-
ne powinny zostać załatwio-
ne do dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania, nato-
miast sprawy rozpatrywane w 
postępowaniu odwoławczym - 
w jeden miesiąc od dnia złoże-
nia odwołania. Niemniej urząd 
ma prawo przedłużyć te termi-
ny, pod warunkiem, że zawia-
domi o tym stronę postępo-
wania, poda przyczynę zwłoki 
i wyznaczy termin załatwienia 
sprawy. Niekiedy urzędy kilka-
krotnie przedłużają termin za-
łatwienia sprawy.

Załatwienie sprawy oznacza 
wydanie decyzji administra-
cyjnej (na przykład pozwole-
nia na budowę), postanowie-
nia lub innego aktu przewi-
dzianego przepisami prawa 
albo wydanie postanowienia o 
umorzeniu postępowania. 

Z przekroczeniem terminu 
do załatwienia sprawy mamy 
do czynienia wtedy, gdy or-
gan nie wydał decyzji w po-
wyższych terminach lub poin-
formował stronę o tym, że ter-
minu nie dotrzyma, wskazu-
jąc jednocześnie nowy termin, 
który również został przekro-
czony. Jeśli organ przekroczy 
termin, masz prawo złożyć za-
żalenie na niezałatwienie spra-

wy w terminie. Zażalenie wno-
si się do organu wyższego stop-
nia nad tym organem, który 
zajmuje się twoją sprawą.

Co powinno zawierać zaża-
lenie?

- przede wszystkim dane 
osobowe osoby, która składa 
zażalenie, takie jak: imię na-
zwisko, adres zamieszkania,

- dane urzędu, który prowa-
dzi  i przekracza termin, czyli 
jego nazwę i adres,

- jeśli sprawa posiada sygna-
turę sygnaturę (czyli numer 
sprawy), należy ją podać,

- zwięzły opis sprawy, czyli 
wymienienie jakie czynności i 
kiedy zostały wykonane,

- wskazanie kiedy nastąpiła 
przewlekłość,

- wszystkie twierdzenia po-
winny być udokumentowane 
załącznikami w postaci doku-
mentów,

- w  zażaleniu powinno się 
zażądać stwierdzenia przewle-
kłości oraz wskazania winnych 
przekroczenia terminu do za-
łatwienia sprawy.

Należy pamiętać, że kierując 
pismo do odpowiedniego or-
ganu, trzeba podać jego prawi-
dłowe dane adresowe.

Jeśli organ uzna skargę za za-
sadną, wtedy wyznaczy orga-
nowi, który zajmuje się spra-
wą, dodatkowy termin na za-
łatwienie sprawy. Ponadto za-
rządzi wyjaśnienie powodu 
przewlekłości oraz ustalenie 
osób, które ponoszą winę za 

ten stan. Jeśli zajdzie taka po-
trzeba organ, który uznał za-
żalenie, nakaże podjąć środki, 
których celem jest zapobieże-
nie powstania przewlekłości w 
przyszłości. Jeśli organ, na któ-
rego działanie złożono zażale-
nie, wyda decyzję w tym do-
datkowym terminie, postępo-
wanie zakończy się.

Natomiast, jeśli organ nadal 
nie wydaje decyzji lub posta-
nowienia (pomimo tego czy 
uznano zażalenie na niezała-
twienie sprawy w terminie za 
zasadne, czy nie) mamy prawo 
złożyć skargę do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego.

UWAGA: Taką skargę moż-
na złożyć tylko wtedy, gdy zło-
żono wcześniej zażalenie na 
niezałatwienie sprawy w ter-
minie.

Skarga do sądu musi zawie-
rać:

-  dane osobowe takie jak 
imię nazwisko, adres zamiesz-
kania,

- dane organu, który prowa-
dzi sprawę i przekracza termin, 
czyli jego nazwę i adres,

- jeśli sprawa posiada sygna-
turę (czyli numer sprawy), na-
leży ją podać,

- zwięzły opis sprawy, czyli 
wymienienie jakie czynności i 
kiedy zostały wykonane,

- kopię zażalenia na bezczyn-
ność,

- rozstrzygnięcie organu 
nadrzędnego co do zażalenia 
na bezczynność,

- określenie na czym polega 
naruszenie prawa lub interesu 
prawnego,

- wskazanie, kiedy nastąpiła 
bezczynność,

- należy uiścić opłatę za skar-
gę w wysokości 100 zł (na kon-
to sądu lub w kasie odpowied-
niego sądu) i załączyć dowód 
opłaty do skargi,

- skargę należy złożyć w 2 eg-
zemplarzach, ponieważ jeden 
będzie dla sądu, a drugi dla or-
ganu, który przekracza termin.

Wpłacając należność w tytu-
le trzeba podać za co płacimy, 
czyli w tym wypadku za skargę 
na bezczynność organu admi-
nistracji.

Sąd może skargę oddalić 
albo uwzględnić. Jeśli sąd skar-
gę uwzględni, to nakaże orga-
nowi wydać decyzję we wska-
zanym przez siebie terminie. 
Jeśli organ nadal nie wyda de-
cyzji, wtedy osoba, która zło-
żyła skargę musi go wezwać do 
wydania decyzji. W sytuacji, 
kiedy organ nadal nie wydaje 
decyzji, mimo tego wezwania, 
mamy prawo złożyć do sądu 
skargę w tym przedmiocie z 
żądaniem wymierzenia grzyw-
ny temu organowi.

UWAGA: Powyższe wezwa-
nie organu do wydania decy-
zji jest konieczne, jeśli chcemy 
złożyć skargę.

W powyższym postępowa-
niu nie jest przewidziane pra-
wo do dochodzenia przez stro-
nę postępowania administra-

cyjnego odszkodowania. Pod-
stawą do odszkodowania w 
tym przypadku jest kodeks cy-
wilny, a konkretnie art. 417 (ze 
znaczkiem 1) § 3. Jeżeli szkoda 
została wyrządzona przez nie-
wydanie orzeczenia lub decy-
zji, gdy obowiązek ich wydania 
przewiduje przepis prawa, jej 
naprawienia można żądać po 
stwierdzeniu we właściwym 
postępowaniu niezgodności z 
prawem niewydania orzecze-
nia lub decyzji, chyba że prze-
pisy odrębne stanowią inaczej.

Postępowanie związane z 
bezczynnością organu jest dość 
zawiłe i długotrwałe. Niemniej 
jednak czasami nie mamy wyj-
ścia i jesteśmy zmuszeni uży-
wać niewygodnych dla nas 
procedur, aby zrealizować na-
sze interesy w zgodzie z obo-
wiązującym prawem. Nie na-
leży się bać dochodzić swoich 
praw, szczególnie wtedy, kiedy 
jesteśmy przekonani, że mamy 
rację i potrafimy poprzeć to ar-
gumentami. 

UWAGA: Forum wydało 
Poradnik Prawny „Z prawem 
bez prawnika”. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą tego 
poradnika. 
 
Forum Pokrzywdzonych Przez 
Państwo 
ul. Częstochowska 23/7 
44-100 Gliwice 
tel. (+48) 781 729 460 
www.forumpokrzywdzonych.
pl

Kapela „Kryzys” w Maszewie
W piątek 11 marca w Maszewie od-

była się kwesta na rzecz pogorzelców 
z Gminy Stepnica organizowana przez 
Stowarzyszenie Wolontariat Wielkie-
go Serca. Imprezę urozmaiciła swo-
im graniem nowogardzka kapela po-
dwórkowa „Kryzys”.

Nie był to pierwszy występ kapeli. 
W poprzednim roku kapela grała na 
ośmiu masowych imprezach – Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ob-
rzędy Nocy Świętojańskiej, Dni Papie-
skie, Koncert dla Artura Komisarka, 
Wieczór Tadeusza, Wakacyjny Piknik 
na Koplu, Rodzinny Festyn w Wojcie-
szynie.

Kapela jest aktywna także w tym 
roku – wspomagała Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, uczestniczyła w 
koncercie Kolęd i Pastorałek i wspo-
mnianym już koncercie w Maszewie. 
Będziemy uczestniczyć w imprezie or-
ganizowanej przez Nowogardzki Dom 
Kultury w czasie kiermaszu i pokazu 
Obrzędów Wielkanocnych. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie propozycje. 

Kontakt z nami poprzez NDK  – na-
sze hasło” Kapela „Kryzys” od 15 lat w 
dobrobycie”.

Tadeusz Łukaszewicz
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Nie tylko dla diabetyków
Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin).

Jednym z wielu zadań sta-
tutowych Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków jest między 
innymi niesienie pomocy cho-
rym z cukrzycą oraz podejmo-
wanie działań edukacyjnych 
mających na celu zapobiega-
nie zachorowaniu na cukrzycę. 
Jako jedną z form działalności 
w kierunku edukacji o cukrzy-
cy pragniemy Państwu na ła-
mach naszej lokalnej prasy w 
kilku cyklicznych artykułach 
przybliżyć podstawowe zagad-
nienia związane z tą chorobą. 
Cukrzycę  zazwyczaj diagnozu-
ję się zbyt późno niejednokrot-
nie gdy już występują  powi-
kłania cukrzycowe. Pierwszo-
planowym działaniem w walce 
z tą chorobą powinna być edu-
kacja społeczna mająca na celu 
zapobieganie zachorowaniu, a 
jeżeli jest już za późno, to jak 
najwcześniejsze zdiagnozowa-
nie i podjecie leczenia.

Cukrzyca jest chorobą prze-
wlekłą, należącą do grupy tzw. 
chorób cywilizacyjnych. Czę-
sto nazywana jest epidemią, a 
nawet „plagą” XXI wieku. Jest 
rosnącym problemem zdro-
wotnym na całym świecie. 

Zespoły działające pod pa-
tronatem najbardziej autory-
tatywnych organizacji takich 
jak Światowa Organizacja 
Zdrowia i Międzynarodowa 
Federacja Cukrzycowa osza-
cowały, że w roku 2009 na 

świecie na cukrzycę chorowa-
ło ok. 250 mln osób, w roku 
2030 ta liczba zwiększy się do 
380 milionów. W Polsce na cu-
krzycę choruje ponad 2 milio-
ny osób. Większość z nich, bo 
aż 93-95 proc. stanowią cho-
rzy na cukrzycę typu 2. Liczba 
chorych cierpiących na ten typ 
cukrzycy wzrosła w Polsce w 
latach 1986-2000 aż dwukrot-
nie. Międzynarodowa Federa-
cja Cukrzycowa (IDF) poda-
je, że w roku 2007 występowa-
nie cukrzycy u dorosłych Pola-
ków wynosiło 9,1 proc., czyli 
ponad 2,6 mln osób chorych. 
Do roku 2025 przewiduje się 
wzrost tej wartości do 11 proc. 
Według danych Ministerstwa 
Zdrowia, w Polsce żyje ponad 
2 mln osób z cukrzycą, stanowi  
to około 5 proc. społeczeństwa.  
Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków, organizacja zrzeszająca 
osoby chore z cukrzycą infor-
muje, że występowanie tej cho-
roby w naszym kraju wzrosło z 
6,3 proc. w latach 70-tych do 
ok. 9,3 proc. aktualnie. Według 
niektórych prognoz  w 2015 
roku wartość ta może osiągnąć 
nawet 10 proc. Cukrzyca cią-
gle pozostaje nierozpoznana w 
około 30-55 proc. przypadków.  
Istotna jest również narasta-
jąca liczba osób z innymi nie-
prawidłowościami gospodarki 
węglowodanowej, takimi jak 
upośledzona tolerancja glu-

kozy, czy nieprawidłowości w 
glikemii na czczo. Prawdopo-
dobieństwo rozwoju cukrzy-
cy we wspomnianych grupach 
jest zdecydowanie wyższe niż 
wśród zdrowej populacji. Sza-
cunki przedstawione przez 
IDF mówią o występowaniu 
nieprawidłowej tolerancji glu-
kozy u 16,4 proc. Polaków w 
2007 roku i wzroście tego od-
setka do 17,3 proc. w 2025 r. 
Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych w dniu 20 
grudnia 2006 r. uchwaliło re-
zolucję 61/225. 

Zgodnie z tą przełomową re-
zolucją cukrzyca jest choro-
bą przewlekłą, wyniszczają-
cą i kosztowną, która wiąże 
się z ciężkimi powikłaniami i 
stwarza poważne zagrożenie 
dla rodzin, państw oraz całe-
go świata.

Instytucje rządowe przyzna-
ją, że zachorowalność na cu-
krzycę wzrasta w zastraszają-
cym tempie i zagraża wszyst-
kim państwom. Po raz pierw-
szy choroba niezakaźna zo-
stała uznana za poważne za-
grożenie zdrowia na skalę 
światową. Cukrzyca to olbrzy-
mi problem XXI w. - ludzki, 
medyczny i ekonomiczny. Żeby 
zapobiec rozpowszechnianiu 
się tej epidemii, m.in. orga-
ny państwa, samorządy, leka-
rze powinni realizować szereg 
działań profilaktycznych, np. 

wprowadzić odpowiednie re-
gulacje prawne, organizować 
badania przesiewowe, a także 
przygotować bardziej inten-
sywny program diagnostyki i 
leczenia cukrzycy oraz eduko-
wać pacjentów w tym kierun-
ku. Cukrzyca i towarzyszące 
jej powikłania w sferze spo-
łecznej prowadzi między inny-
mi do niepełnosprawności i w 
konsekwencji do wykluczenia 
społecznego bardzo znaczącej 
grupy naszego społeczeństwa.

Leczenie cukrzycy ma na 
celu zniesienie objawów cho-
roby i zapobieganie później-
szym powikłaniom.

Lekarze podkreślają, że do 
skutecznego leczenia cukrzy-
cy nie wystarczą nawet najsku-
teczniejsze leki. Potrzebne jest 
jeszcze zaangażowanie cho-
rego. W gabinecie na szybkiej 
wizycie u lekarza pacjent chory 

na cukrzycę dowiaduje się za 
mało, dostaje wiedzę wyryw-
kową. Niestety, edukacja nie 
mieści się w tak zwanych pro-
cedurach medycznych, chociaż 
jest jedną z podstaw leczenia 
chorych z cukrzycą, tak samo 
jak insulina, leki czy dieta.

Cukrzyca nie boli - tragedia 
zaczyna się w momencie, kie-
dy są już zaburzenia widzenia, 
nerki przestają funkcjonować 
albo pacjent przechodzi zawał 
po zawale lub udar mózgu. 

Aby lekarz był skuteczny, to 
pacjent musi współpracować 
z lekarzem. Chory musi po-
siadać odpowiedni zasób wie-
dzy, badać sobie poziom cu-
kru, ciśnienia, wagi i z tych sa-
modzielnych pomiarów umieć 
wyciągać  właściwe wnioski.

Prezes PSD Koła Nowogard 
Eugeniusz Tworek

A jednak lepsza od atomowej
- elektrowania wiatrowa

Uwaga 
wędkarze 

Zarząd Koła PZW Tę-
czak w Nowogardzie or-
ganizuje dn. 10.04.2011 
zawody wędkarskie o mi-
strzostwo Koła na kanale 
Świniec w Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie węd-
karskim „Tęczak” przy 
ul. Waryńskiego do dn. 
8.04.2011, wpisowe 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca o 
godz. 6.00. 

Zygmunt Heland 
prezes 

Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika 
Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, 
Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

                  

Człowiek - najlepsza inwestycja
ELOKWENTNY TECHNICZNY ABSOLWENT TERAZ - ETAT

Konkurs ekonomiczny 
– „Z ekonomią na ty”

Śpiewać każdy
może…
czyli „Mam talent” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych

„Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”… śpie-
wał niegdyś Jerzy Stuhr. Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych mogli przekonać się jak wielkie talenty 
są wśród nas podczas konkursu „Mam talent”, który odbył się 
pierwszego dnia wiosny. Jury w składzie: Pani Jowita Pawlak, 
Pani Beata Zagórska, Pani Monika Sipajło, Pani Małgorzata Pie-
truszewska i ksiądz Marcin Gudełajski doskonale odnalazło się 
w swojej roli i nie szczędziło zabawnych komentarzy. Po wystą-
pieniach uczestników (które wywołały oczywiście spore emocje) 
jury udało się na naradę, po której wygłoszono wyniki:

I miejsce – Formacja „Reżim” 
I  miejsce – Kasia Sowul
I miejsce – Aneta Ankowska
I  miejsce – wokalistki z klasy I TE
Jak widzimy tego dnia wszyscy mogli poczuć się zwycięzcami:)
Zachęcamy wszystkich do pielęgnowania swoich talentów i 

oczywiście do dzielenia się nimi z innymi!!!21 marca 2011 r. z okazji pierwszego dnia 
wiosny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie zorga-
nizowano konkurs pt. „Z ekonomią na ty”. Każ-
da klasa, która przystąpiła do konkursu, repre-
zentowana była przez dwie wybrane ze swoje-
go grona osoby. Po emocjonujących konkuren-
cjach wyniki przedstawiły się następująco:

I miejsce - Sebastian Madej i Aneta Bartniczuk z 
klasy III TE, którzy wygrali dla swojej klasy 400 zł,

II miejsce - Anita Szcześniak i Renata Domagal-
ska z  klasy II TE - wygrały dla swojej klasy 200 zł,

III miejsce - Katarzyna Kozieł i Marzena Do-
mańska z klasy I THO - wygrały dla swojej kla-
sy 100 zł.

Dodatkowymi nagrodami dla zwycięskich 
klas były również darmowe bilety do teatru i 
drobne upominki. Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał ponadto nagrodę w postaci koszulki i  
długopisu. Nagrody zostały współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Kasia Kozieł 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego

Prawdziwa burza mózgów

Kasia Kozieł i Marzena Domańska podczas 
rozwiązywania zadań

Ogłoszenie wyników konkursu

Dyplom za pierwsze miejsce 

Anita Szcześniak i Renata Domagalska

INFORMACJA O ZEBRANIU 
OTWARTYM

11 kwietnia 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie odbędzie się zebranie otwarte.
Harmonogram:
- 16.30 – spotkania z wychowawcami 
- 17.00 – dyżury nauczycieli 

Jury i publiczność „Mam Talent”

Kasia Sowul a w tle 
zespół „Reżim”

Wokalistki z klasy I TE

Uśmiech na twarzach słuchaczy
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling ka-
witacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wyp-
alanie, laser, lampy, materac zdrowotny, 
świecowanie uszu, masaże, akupresura, 
solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

kurki nioski 
odchowane powyżej 8-tygodni, 

pełen program szczepień. 
JUŻ W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

SPRzeDAM 
MieSzkANie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

RekLAMA

Zbigniew Szychowski 
Gabinet

 Ginekologiczno-Położniczy 
uprzejmie zawiadamia 

wszystkie pacjentki o zmianie miejsca gabinetu 
ul. Wojska Polskiego 7a (MeDyk)

Z dniem 1.04.2011 r.
Tel. rejestracji po godz. 12.00 - 91 39 22 921

Tel. kom. 607 711 320, tel. dom. 91 39 21 554

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na  n/w prace remontowe:

1. Docieplenie budynku wraz z remontem dachu przy ul. 
Bankowa 3d/3e w Nowogardzie.  Wadium – 7.000,- zł

2. Docieplenie budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 105 
w Nowogardzie.    Wadium – 5.000,- zł

3. Docieplenie budynków przy ul. Żeromskiego 2b, 2c, 2d w 
Nowogardzie, z rozbiórką pomieszczeń po byłej kotłowni. 

     Wadium – 5.000,- zł
4. Wykonanie kotłowni gazowej wraz z pracami budowla-

nymi w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 70 w Nowogar-
dzie.     Wadium – 3.000,- zł

Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2011 r. o godz. 
12.00.

Specyfikację warunków zamówienia dla każdego z przetar-
gów można otrzymać za odpłatnością 25 zł w administracji SM 
Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010 od dnia 30 mar-
ca 2011 r..

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
renta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wiejskie kluby Sportowe

iii Wiosenny 
turniej Piłki Siatkowej

W niedzielę 27 marca w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie rozegrano  tur-
niej piłki siatkowej organizowany przez Wiejskie Kluby Sportowe. Była to już trzecia tego typu im-
preza organizowana cyklicznie. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn: WKS Probud Wyszomierz,  WKS 
Czermnica, WKS Żabowo, WKS Wierzbięcin, MAX Żabowo, WKS Sikorki i zespół z Krzywic.

Po rozegraniu eliminacji wyłoniono półfinalistów:
WKS Probud Wyszomierz, MAX Żabowo, Krzywice i WKS Czermnica.
Wyniki półfinałów:
MAX Żabowo – Krzywice 2 : 0
WKS Probud – WKS Czermnica 0 : 2
W meczu o 3 miejsce Probud Wyszomierz pokonał zespół z Krzywic 2 : 0
W finale MAX Żabowo pokonał WKS Czermnica 2 : 0 i zajął I miejsce .
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Paweł Wawrzyniak  z MAX Żabowo.
Puchary ufundował prezes stowarzyszenia WKS Andrzej Kania.

Inf. Tomasz Szafran

Oświadczenie
W związku z nieprawdziwymi informacjami przedstawianymi przez przewodniczącego LZS w No-

wogardzie, pojawiającymi się w prasie, chciałbym wyjaśnić, że w Sikorkach nie istnieje koło LZS, a 
zespół młodzieży grający jako „Sokół” Sikorki uczestniczy w rozgrywkach Wiejskich Klubów Sporto-
wych. Również spartakiada, która odbędzie się w Sikorkach 14.08.2011r. organizowana będzie pod 
szyldem WKS a nie LZS.

Ponadto nie potwierdzaliśmy uczestnictwa w żadnym turnieju piłki siatkowej organizowanym 
przez LZS w minioną sobotę na jakowe na łamach prasy powoływał się organizator, próbując sztucz-
nie zwiększyć ilość zespołów.

Prezes zespołu „ Sokół” Sikorki
Krzysztof Paulig

           

„ DROGA DO PRACY”
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie w ramach Priorytetu VI Działania 6.1. 

Poddziałania 6.1.3. – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodo-
wej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie 
na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się  dnia 30 marca 2011r.  w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogardzie sala nr 13 o godz. 900 , 1100 , 13 00

Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych z terenu powiatu goleniow-
skiego do końca 2011 roku.

W ramach projektu oferujemy:
- usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
- szkolenia z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy;
- szkolenia zawodowe;
- opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
- jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWEST YCJA
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

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

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, Marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Lesław M. Marek, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

RegULARNA LiNiA Mi kRo BU So WA SeRocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

Regularna linia MetRo        tel. 505 619 600
oDJAzDy z NoWogARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDJAzDy ze SzczeciNA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzeWóz oSóB - Ro MAN BiŃczyk - Linia Regularna
teL. 0607 310 591 

oD PoNieDziAŁkU Do PiątkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBotA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDzieLA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

RozkŁAD JAzDy pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogARD - goLeNióW - SzczeciN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczeciN - goLeNióW - NoWogARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
 NieRUcHoMoŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie – 608 302 040 

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam tel. 604 
427 427

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w karsku, pow. 3800 m2, 
cena 30 zł/m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogardzie, 
prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojo-
we Tel. 697 119 963 w godz. od 19-20

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 
300 m2 przy ul. 15. Lutego (altanka + 
namiot), kont. Tel. 697 612 805

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum Nowogardu. 607 279 557

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
przy ul. Bankowej, 519 614 973

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w 
Nowogardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 
(okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje lub 
zamienię na 2 Bema; 691 507 141

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal na 
gabinet lekarski i inne lokale użyt-
kowe Nowogard ul. Wojska Polskie-
go 3, tel. 091 39-20-891, 662-857-
120

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum 
Nowogardu na IV piętrze. Cena 85 tys. 
Tel. 607 487 710.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena za 1 działkę 8900 
zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługo-
wo handlowy. Działka 8046 m2 przy 
ulicy Bohaterów Warszawy. cena 1 
495 000 zł Biuro Nieruchomości Pro-
gres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 
m2, plan zagospodarowania terenu, 
przemysł, usługi inwestycyjne. Ogro-
dzona, droga alfaltowa, centrum mia-
sta, 800 m od głównego skrzyżowania 
15zł/m2 660 424 989 

• Sprzedam działki budowlane od 12-16 
ar Kościuszki. 602 267 382.

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 
250 m2; plac 2800 m2 do zagospoda-
rowania utwardzony; pomieszczenie  
90 m2; pomieszczenie 150 m2 ogrze-
wane; pomieszczenie biurowe 60 m2 
ogrzewane, kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na ulicy Bankowej; 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę garaż 508 993 318

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze 
z ogrodzonym terenem o pow. 0,30 
ha na obrzeżach Nowogardu, moż-
liwość wynajmu mieszkania obok. 
693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Kupię małe mieszkanie w Nowogardzie 
domek (może być do remontu) Wojska 
Polskiego i okolice. 784 074 626 

• Sprzedam działkę w Tuczy nad jezio-
rem Woświn pow. 5 ar. Ładna okolica. 
607 824 546

• tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
z balkonem własnościowe 79,71 m2 
lub zamienię na dwa pokoje z dopłatą. 
609 170 510

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na ul. zamkowej. tel. 600 626 244.

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie (Centrum), 91 38 
13 958; 604 702 817

• Pilnie sprzedam ½ domu w Dobrej 
wraz z budynkiem gospodarczym. 
668 431 301

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Sprzedam dom z budynkiem gospo-
darczym. Nowogard, Tel. 606 399 633

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Działki pod zabudowę jednorodzinną, 
785 200 900

• Sprzedam mieszkanie na ul. Woj-
ska Polskiego z małym ogródkiem. 
603 688 266. 

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 ul. War-
szawska 14. tel. 722 268 712

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, 58 m2 cena 175 tys. do 
uzgodnienia. 697 665 791

• Mieszkanie 4 pokoje Bema 160 tys. 
600 791 675

• Działka budowlana 41 ar. z warun-
kami 12zł/m2. 600 791 675

• Działka budowlana 70 ar. z wa-
runkami z lasem i stawem 15/m2. 
600 791 675

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przy-
legającym ogródkiem oraz garażem. 
Cena do uzgodnienia” tel: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• tANio sprzedam  dużą działkę bu-
dowlaną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁO-
ŻONY W NOWOGARDZIE PRZY ULICY 
WARSZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE AGEN-
CJA PKO ). Telefon 691125617.

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 w Centrum 
Nowogardu na IV piętrze. Cena 90 tys. 
Tel. 607 487 710.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, iii piętro po remoncie. cena 
165 tys. kontakt. 785 710 808

• Do wynajęcia lokal o pow. 75 m2. Par-
king. Tel. 602 677 563

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

•  Kupię dom w ok. Nowogardu, w roz-
liczeniu może być mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. Centrum, 
parter. 607 739 938

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 
514 620 330
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• Odstąpię sklep odzieżowy z powodu 

wyjazdu. 781 932 915.

• Sprzedam lub wydzierżawię działkę 
budowlaną 33 arową z budynkiem 
gospod. w Boguszycach (żabowo), 
uzbrojona w prąd, wodę, ogrodzo-
ną. Budynek 300m nadający się pod 
działalność tj. ferma, hurtownia, 
skład opału. tel. 601  950  330 lub 
601 850 690 

•  Sprzedam mieszkanie 75 m2, nowe 
I piętro + poddasze bezczynszowe. 
662 638 198; 694 053 131

•  Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyż-
szony standard 4 pokoje, III piętro. Niski 
czynsz. 662 638 198; 694 053 131

• Kredyty, pożyczki hipoteczne. Oferta 
20 Banków. Bezpłatne analiza zdolno-
ści finansowej. Dojeżdżamy do klienta. 
Sprawdź ofertę, porównaj z konkuren-
cją. Tel: 513 164 203.

MotoRyzAcJA

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 750 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 132500 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 110 KM, 
serwisowany w ASO Nissan Polmotor 
Szczecin . Nowe klocki i tarcze hamul-
cowe, płyn hamulcowy. Klimatyzacja, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, 
radio/magnet. ster przy kierownicy, 
welur. tapicerka,   nowe opony letnie 
Continental 185 65 R15, kompletna do-
kumentacja – faktury serwisowe, bez-
wypadkowy,   zadbany. Cena 19500 zł 
(do uzgodnienia). Tel. 605 522 340

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebr-
ny met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 
150 KM (diesel), przeb. 143100 km, 
serwisowany w ASO Opel, przy przeb. 
140.000 km nowe: olej, klocki hamul-
cowe, filtr oleju, filtr powietrza, filtr 
paliwa, mikrofiltr, płyn hamulcowy, 
pióra wycieraczek przód i tył. Nowy 
kompletny rozrząd (ASO Opel) przy 
przeb. 119.318 km, roczne opony let-
nie Viking Norway Pro Tech II 215 55 
R16, cena 41000 zł, do uzgodnienia, 
kompletna dokumentacja   - faktury 
serwisowe, bezwypadkowy, zadbany. 
Tel. 605 522 340.

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 
1993 r. tanio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, 
przeb. 20000 km po dużym przeglądzie 
w ASO, bogate wyposażenie, czarny 
metalik, cena do uzgodnienia, tel. 695 
888 970

• Sprzedam Daewoo Matiz rok prod. 
1999, benzyna + gaz poj. 900, central-
ny zamek, autoalarm, cena do uzgod-
nienia. 665 836 888

• Sprzedam 4 alufelgi z oponami 195/65/
R15 Mischelline. 783 510 673 

• kredyty, leasing samochodowy. 
tel:513 164 203

RoLNictWo

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam zboże 531 741 232

• sprzedam gorczycę 502 853 573

• Kurki nioski odchowane powyżej 
ośmiu tygodni. 91 39 106 66

• Kupię kompletne koło do przyczepy 
10.0/75-15.3.  91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Oddam obornik, Świerczewo. 91 39 
18 083

• Sprzedam prosiaki; 608 143 712

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam ładowacz Cyklop i motocykl 
WSK, Tel. 507 465 448

• Sprzedam zboże. 600 345 068

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki jadalne 
Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam drzewka laskowe, owies, 
796 144 225

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam ziemię orną 74 ar. 
608 707 223

• Kredyty dla rolników. Tel: 513 
164 203

USŁUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców co. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tiR-y). 
tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. tel. 604 373 143.

• Remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 715 839.

• zespół muzyczno – taneczny kAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu AgD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUgi iNFoRMAtyczNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VAt. tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784  053  493; 
604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AWARie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, ta-
nio- 696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Usługi hydrauliczne 695  848  557; 
517 424 826

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Dachy, remonty, docieplenia, 
692 562 306

• Wykonam prace remontowo-budow-
lane + więźby dachowe. 692 372 117

• Wykończenia wnętrz, płytki, panele re 
gipsy, malowanie szpachlowanie, sto-
larka itp. 792 289 761; 661 545 391

• Kredyty dla firm; 601  627  044; 
607 092 509

• gabinet masażu; Medyk ul. Wojska 
Polskiego 7a, Nowogard czynny w 
godz. 16.00-18.00.  tel. 669 883 885; 
91 39 22 921. Masaż klasyczny, relak-
sacyjny.

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi minikoparką, wykopy pod 
fundamenty, kable, wodę i gaz itp. 
790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przy-
czepa i laweta. 790 243 575

• tłumaczenia, korepetycje dla naj-
młodszych- język angielski, projek-
towanie WWW, pogotowie kompute-
rowe. tel. 517 577 839

• Kompleksowe prace remontowe i pro-
fesjonalne wykończenia wnętrz- 12 lat 
praktyki w Niemczech. Tanio i solidnie. 
665 779 623.

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: 

budowa od podstaw, glazura, kostka. 
662 678 895

• DUR-DAcH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, 
pożyczki bez BIK. Specjalna oferta dla 
Firm. Tel; 513 164 203

• Usługi ogólnobudowlane, dachy, wy-
kończenia tel. 502 617 364

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do skle-
pu spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością pro-
gramów Cadowskich. 91 39 25  900; 
661 900 901

•  Podejmę pracę w charakterze sprzą-
taczki. 888 346 303

•  Podejmę pracę stażową. 888 346 303

• Zatrudnię do elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

• zatrudnię kierownika budowy. 
600 302 217

• Zatrudnię przy murowaniu i dociepla-
niu. 608 817 214

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Piece gazowe co do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant tyl-
ko ogrzewanie co cena 1000 zł ser-
wis na miejscu (montaż), dwufunk-
cyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkeRS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vail-
lant z Niemiec i gwarancje. cena 450 
zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiecki 
Vaillant, wiszący małe gabaryty do ła-
zienki, kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia 
z piecem węglowym, typ 120-150 l. 
cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę 
szorującą do podłóg z pełnym wyposa-
żeniem. Sprzęt na gwarancji. Atrakcyj-
na cena. 508 309 107.

• Sprzedam   2 letnie nagłośnienie: mik-
ser VMX 200 HPQ, końcówkę mocy 
OMNITRONIC P1500, CD J500T MC 
CRYPT – 2szt., kolumny HQ POWER 500 
W VDSG12, mikrofon bezprzewodowy 
AZUSA 101, scaners HQ POWER VDPC 
145. Stan   Cena kompletu 1650 zł do 
uzgodnienia. Mało używany. Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, 
cena 1550 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam urządzenie wytwarzający 
tlen medyczny- 91 39 180 12

• Sprzedam śrutownik oraz silnik o mocy 
7,5 KW- 91 39 180 12

• Sprzedam używany odkurzacz do 
pracy na sucho i mokro z funkcją 
prania wykładzin marki NUMAtic. z 
pełnym wyposażeniem. Atrakcyjna 
cena; 508 309 107

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam 2 sofy stylowe dwójki + sty-
lowy ławo-stół + 2 pufy w komplecie 
cena 1600 zł, stan bardzo dobry telefon 
697999578 .

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęścio-
wy. Cena 500 zł. 502 792 416

• Sprzedam yorki 2 suczki cena 650 zł. 
Tel. 698 882 056

• Sprzedam konstrukcję namiotu 
ogrodowego 3x6 tel. 887 671 374

• Sprzedamy rynny cynkowe 40m plus 
10m z demontażu (używane 9 lat). No-
wogard, Zielona 3 telefon. 91 39 20 714

• Sprzedam drewno opałowe sosna. Ofli-
sy tartaczne na opał sprzedam, pocięte 
w klocki lub w całości. Tel. 514 740 538

• Sprzedam suczkę Yorka cena 650 zł. Tel. 
698 882 050

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynko-
wy. Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 790 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgodnie-
nia  800 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam koncentrator tlenu (astma) 
91 39 22 106

• Sprzedam wózek kadex elipse trzy w 
jednym. Gondola, spacerówka, fotelik, 
folie, moskitiera, przednia torba. 650 zł.  
607 083 840.

• Sprzedam wózek głęboki Royan 
„HUGO” ze spacerówką, gondolą, folią. 
Koła pompowane. Stan b. dobry. Cena 
200 zł. 666 094 980

• Sprzedam Yorki. 509 389 669

• Sprzedam sprężarkę. 91 39 21 002

• Oddam 2 duże fotele w b. dobrym sta-
nie oraz rozkładaną sofę 2-osobową. 
Tel. kont.: 888-052-013

• Oddam wózek głęboki ze spacerówką 
oraz spacerówkę w dobrym stanie. Tel. 
kont.: 783-753-629

• Sprzedam Yorki. Suczkę cena 650 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam nowy nieużywany telefon 
komórkowy Sony Ericsson Elm, cena 
430 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam akwarium 160l z pełnym wy-
posażeniem. 91 39 22 644

• Sprzedam nowe na gwarancji: rurę 
czarną f1/32- 9m; kolano 11/4 ocynk- 
8szt; śrubunek 11/4 ocynk- 2szt; okno 
PCV 565/535 uchylne; umywalka 36 
cm; Piec CO 0,6 m2 ACWA DOR; naczy-
nie zbiorcze 15l; wymiennik wody z/w 
120l polito; grzałkę 2 kw 5/4; wspornik 
wymiennika ciepła. 669 018 385

• Sprzedam drewno opałowe. 
669 018 385

• sprzedam topolę 502 853 573
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R e k L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

teL.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka RekLAMA

RekLAMA

Już odsłonili...
Kilka dni temu odsłonięto widoczny na zdjęciu obok, budynek przy ul. 3 Maja, sąsiadujący z Cechem Rzemiosł. Inwestycja już na pierwszy rzut oka za-
sługuje na pochwałę. Przede wszystkim, co dzisiaj w architektonicznym ładzie miasta należy do rzadkości, jest wpisana w równoległą zabudowę całego 
ciągu ulicy.  Do tej pory, przy akceptacji urzędników i władz miejskich, uznanie zyskiwały „budowlane perełki”, postawione na tle wielkich parkingów, a 
nie odwrotnie. Czy coś nareszcie się zmienia w architektonicznej koncepcji miasta? 

MS

Pomorzanin pod gilotyną
W minioną sobotę piłkarze V-ligowego Pomorzanina Nowogard przegrali ze Stalą Lipiany 

0:1. Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca, bo o utrzymanie w lidze będzie bardzo ciężko. 

Wystarczy popatrzeć na tabelę. Nowo-
gardzianie zajmują w niej czwarte miej-
sce od końca. W dodatku mają zaledwie 
jeden punkt przewagi na usytuowaną w 
strefie spadkowej Spartą Gryfice. Po so-
botnim meczu można stwierdzić, że taka 
gra piłkarzy nie zagwarantuje utrzyma-
nia klubowi w lidze do samego końca 
rozgrywek. Szczegółowa relacja w piąt-
kowym wydaniu DN. W nadchodzącą 
sobotę podopieczni trenera Zbigniewa 
Gumiennego zmierzą się na wyjeździe z 
piątą w tabeli Zorzą Dobrzany. Ewentu-
alny powrót bez punktów może jeszcze 
bardziej skomplikować sytuację. Podczas 
sobotniego meczu na stadionie można 
było zauważyć coraz większe rozgorycze-
nie miejscowych kibiców. 

ms
Tabela V ligi
Pogoń II Szczecin 17 m. 42 pkt. 
Stal Szczecin 17 40
Świt Skolwin 17 32
Polonia Płoty 17 31
Zorza Dobrzany 17 29
Kłos Pełczyce 17 27
Arkonia Szczecin 16 25
 Masovia Maszewo 16 24
Unia Dolice 17 22
Stal Lipiany 16 21
Sokół Pyrzyce 17 20
Sęp Brzesko 17 18
Pomorzanin Nowogard 16 13
Orzeł Trzcińsko-Zdrój 17 13
Sparta Gryfice 17 12
Osadnik Myślibórz 17 10
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Czytaj s. 10

Czytaj s. 4

Czytaj s. 7

SZOZ „Praxis” 
Krzysztof Kosiński

ul. Dworcowa 2, Nowogard

informuje 
o zatrudnieniu 

w swoim POZ
od dnia 01.04.2011r.

lekarza 
pediatry

rejestracja telefoniczna: 

91 392 07 87

Groźna kolizja  

pod Wojcieszynem

Chcą 
kupić 
pomnik 

Czytaj s. 3

robert 
Czapla 
na posła!

Nowy 
Dyrektor 
NDk 
– wybrany czy 
„mianowany”?  

Sukces Ziemby  
w nowej roli!Czytaj s. 3

Z ostatniej chwili

Od dzisiaj wraca opieka nocna do Nowogardu!
Jak nas poinformował Kazimierz Lembas 31 marca podpisał ze szpitalem goleniowskim zgodę na uruchomienie 

w ramach kontraktu z NFZ nocnej i świątecznej opieki w naszym szpitalu. Tym samym zgodnie z zapowiedzią dy-
rektora, udało się rozwiązać problem który powstał 1 marca, gdy NFZ wprowadził nowe zasady finansowania opie-
ki nocnej. Szczegóły w najbliższym wydaniu DN.  redakcja
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Moją misją jest budzić w ludziach – zwłaszcza w ludziach, którzy tego najbardziej potrzebują – pamięć o tym, że zostali stwo-
rzeni na obraz Boży. Moją misją jest głosić ludziom, nawet największym grzesznikom, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i że 
Jezus Chrystus najwięcej serca okazywał  celnikom i jawnogrzesznicom. Jak dobrze wiemy, w odpowiedzi na miłość Jezusa 
celnicy i jawnogrzesznice zawierzali mu samych siebie i odnajdywali nadzieję, nawet jeśli przedtem  byli ogarnięci rozpaczą.

Przemówienie do więźniów w ZK w Płocku – 7 czerwiec 1991 rok.

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Jak widać nie tylko drogi wymagają systematycznej konserwa-
cji. Na zdjęciu prace grupy remontowej przy  wymianie drewnia-
nych podkładów torowych na odcinku pomiędzy dwoma prze-
jazdami kolejowymi w Nowogardzie, które rozpoczęły się w mi-
niony poniedziałek.  Pracownicy zastąpili podkłady nowymi w 
miejscach, gdzie ich stan nie pozwalał na prawidłowy ruch po-
ciągów. Łącznie wymieniono 80 drewnianych belek. MS

Wraz z nadejściem wio-
sny pojawiły się bociany. 
Na zdjęciu gniazdo w Są-
polnicy. Bociany pojawiły 
się także w Grabinie. Jak 
widać ptak czeka jeszcze 
na przylot swojej partner-
ki lub parntera. W Polsce 
z uwagi na spadającą 
liczebność gatunek 
został objęty programem 
ochronnym koordyn-
owanym przez Polskie 
Towarzystwo Przyjaciół 
Przyrody “pro Natura”. 

Podczas VI międzynarodowego spisu bociana białego z 2004  
roku liczebność gatunku oceniono na ok. 230 tysięcy par. Ga-
tunek ten najliczniej gnieździ się na na terenie Polski ok. 52,5 
tysiąca par w wieku rozrodczym, co stanowi ok. 23% światowej 
populacji. MS

 Plac na osiedlu Gryfitów, a konkretnie przy ul. Racibora, na 
którym ma powstać kolejny budynek mieszkalny, został już 
ogrodzony.  Zgodnie z tym co zapowiada deweloper, czyli spół-
ka PIB “Pro-Bud”, w nowym, 4 klatkowym bloku powstanie 48 
mieszkań o różnej powierzchni. Budynek będzie miał 4 kondy-
gancje. Jak poinformowała nas przedstawicielka firmy, budowa 
ruszy już lada dzień. Trawją już  zapisy chętnych na zakup miesz-
kań. MS

Nasza sonda 

Dzień przedsiębiorczości  
oczami praktykantów

W dniu 31 marca uczniowie nowogardzkich LO brali udział w „Dniu Przedsiębiorczości”. 
Młodzież spędzała ten dzień w wybranych przez siebie firmach, w celu poznania tajników za-
wodów. W związku z tym zapytaliśmy uczniów ZSO jak spędzili ten dzień.

Roksana Wójcik:  Dzień ten spędziłam w przedszkolu przy ulicy Poniatowskiego. Pełniłam obo-
wiązki przedszkolanki, zajmowałam się dziećmi, bawiłam się z nimi i starałam się być jak najlepszą 
w tej roli .Przyszłam tu, ponieważ swoją przyszłość wiążę z psychologią, która obejmuje również 
kontakt z najmłodszymi.

Sara Kaliszewska: Zaplanowałam w tym dniu mój pobyt w „Zarzą-
dzie Budowli Komunalnych”. Zajmowałam się tutaj pomocą w admini-
strowaniu mieszkań należących do gminy Nowogard. Zapoznałam się 
z wieloma aspektami pracy urzędniczki i wiem, że takie zajęcie satys-
fakcjonowało by mnie w przyszłości.

Łukasz Orzechowski: Przyszedłem w 
tym dniu do zakładu fryzjerskiego Pana Mirosława Morawskiego, któ-
rego uważam za autorytet w jego fachu. Taka praca wydaje mi się bar-
dzo interesująca, bardzo lubię kontakt z ludźmi, jednak w przyszłości 
pragnąłbym zająć się czymś innym.

Natalia Augustyn:  W tym dniu praco-
wałam w banku PEKAO S.A., jako asy-
stentka bankowca. Pomagałam w tworze-
niu ulotek, zapoznałam się z wieloma przepisami obowiązującymi w 
tym miejscu. Wydaje mi się, że taka praca jest szalenie interesująca i z 
przyjemnością pracowałabym tutaj za kilka lat.

Rafał Podleś: Dziś odbywałem pracę w Zakładzie Karnym w No-
wogardzie. Oceniam pozytywnie moją dzisiejszą praktykę, gdyż po-

znałem wiele procedur związanych z pracą  „klawisza”.Moim zdaniem 
Dzień Przedsiębiorczości ma bardzo duży sens, ponieważ młody człowiek ma możliwość poznania 
wielu interesujących go rzeczy i zaplanowania sobie przyszłości.

Sondę w ramach praktyk w redakcji Dziennika Nowogardzkiego z okazji Dnia Przedsiębiorczości, przepro-
wadzili uczniowie ZSO : Kamila Bartosik, Sebastian Bielski, Piotr Majcher, Błażej Irzymski.
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Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ZAPROSZENIE
Wszystkie osoby działające w organizacjach pozarządo-

wych lub zainteresowane działalnością społeczną, chcą-
ce założyć nowe organizacje pozarządowe serdecznie za-
praszam, do bezpłatnego korzystania z usług doradczych i 
szkoleń w zakresie:  zagadnień prawnych, zarządzania orga-
nizacją, tworzenia misji i startegii działań, źródeł finansowa-
nia organizacji, tworzenia dokumentacji rejestarcyjnej i opra-
cowywania planu rozwoju organizacji pozarządowej.

Punkt Informacyjno-Doradczy czynny od poniedziałku 
do piątku w godz 10.00-14.00 w Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości „Profit”Szczecińskiej Fundacji Talent-Pro-
mocja-Postęp ul. Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie.

Dyżur pełni: Aleksandra Nieszporek tel/fax 91 39 20 891, 
e-mail:rcp_nowogard@o2.pl

dodatkowe informacje:www.zafos.szczecin.pl
Dyrektor CEiP,,Profit” SzF TPP

Jerzy Jabloński

Policja w toku dokonanych 
oględzin stwierdziła, że spraw-
cą wypadku był kierowca po-
jazdu BMW, który nie zacho-
wując należytej ostrożności 
uderzył z impetem  w tylnią 
część samochodu dostawczego 
m-ki Ford Transit . „To był mo-
ment!. Siła uderzenia była tak 
duża, że wyrwała tylny most i 
zawieszenie Transita” - relacjo-

nuje jeden z uczestników wy-
padku.

W wyniku zdarzenia kierow-
ca BMW odniósł obrażenia i 
został przewieziony na obser-
wację do szpitala. 

Wszyscy uczestnicy kolizji 
byli trzeźwi. Sprawca kolizji 
został ukarany mandatem kar-
nym w wysokości 500 zł. 

Jarosław Bzowy 

Groźna kolizja  
pod Wojcieszynem

O tym musisz pomyśleć, za-
nim rozpoczniesz manewr wy-
przedzania: 

 -Czym jedziesz: jakim jedziesz 
samochodem, jak jest załadowany, 
jaką ma moc?  

-Jak szybko możesz nim przy-
spieszyć? 

-Jaką szybkością jedziecie: od 
prędkości twojego samochodu, ale i 
auta, które wyprzedzasz zależy, jak 
długiego odcinka drogi będziesz do 
tego potrzebował. Musisz pomy-
śleć, czy wystarczy ci czasu i miej-
sca na dokończenie wyprzedzania. 

- Jakie są warunki: chodzi tu o 
pogodę, a głównie o to, w jakim 
stanie jest nawierzchnia drogi, 
czy zapewni ci ona wystarczającą 
przyczepność żeby błyskawicznie 
przyspieszyć i skutecznie zahamo-
wać? 

- Jaka jest sytuacja na dro-
dze: Czy widzisz na tyle daleko w 
przód, by mieć pewność, że wystar-
czy ci drogi na wyprzedzanie, że 
prędkość nadjeżdżających z prze-
ciwka i odległość od nich są wy-
starczające, by bezpiecznie wyko-
nać manewr. 

We wtorek 29 marca , w godzinach rannych na odcinku drogi krajowej nr 6 Nowogard – Płoty miała miejsce groźna 
kolizja  drogowa, w której  uczestniczyły trzy  samochody BMW, Ford Transit i Ford Fokus . Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń przyczyna zdarzenia było ostre słońce i nieostrożna jazda jednego z kierowców.

Do urzędu miasta i gminy, jako właściciela, zwróciła się z prośbą amerykańska 
fundacja „Love of History”, z pytaniem o możliwość zakupu pomnika przy Pla-
cu Wolności. 

Chcą kupić pomnik 
„Przedstawiciel naszej fundacji w Polsce poin-

formował nas o projekcie zburzenia pomnika w 
Nowogardzie, zlokalizowanego przy Placu Wol-
ności. Zaniepokojeni tym sygnałem postanowili-
śmy przeznaczyć z naszego funduszu niezbędne 
środki na uratowanie tego reliktu historii i wyku-
pić pomnik oraz przenieść go w całości do Świa-
towego Muzeum Historii usytuowanego pod Wa-
szyngtonem” – pisze prezes fundacji John Mar-
kosky, z pochodzenia Polak.

Jak się dowiedzieliśmy sprawa ma stanąć na 
najbliższej sesji rady miasta. Nieoficjalnie wia-
domo, że fundacja jest skłonna zaoferować bar-
dzo poważną kwotę za wykup pomnika. Znając 
umiłowanie Amerykanów dla zabytków (prze-
noszono do USA nawet egipskie piramidy) 
uważamy, że projekt ma poważną szansę na re-
alizację. Wszystko zależy teraz od radnych No-
wogardu. 

MS
Czy takich obrazków już nie zobaczymy?
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robert Czapla na posła!
W Nowogardzie nowe wybory burmistrza?

W każdej plotce jest podobno ziarno prawdy. Tym razem poczta pantoflowa doniosła do redakcji wiadomość, że Robert Czapla będzie startował w wyborach 
parlamentarnych. Oczywiście uznaliśmy to za plotkę, ale mając kontakty w Zarządzie Wojewódzkim SLD postanowiliśmy sprawdzić co jest grane.

Jeden z działaczy, ważna per-
sona w otoczeniu barona czyli 
Dariusza Wieczorka potwier-
dził, że są takowe przymiarki. 
Propozycja wyszła od Grze-
gorza Napieralskiego  - na ra-
zie, jak to się mówi  „w spra-
wie”. Chodzi o to, że notowania 
SLD w sondażach przedwy-
borczych  rosną. Byłoby błę-
dem nie wykorzystać tego. Na-
leży więc – według Napieral-
skiego – szukać ludzi na czo-
łowe miejsca na listach SLD. 
Chcący pozostać anonimo-
wym nasz rozmówca zdradził, 
że kampania wyborcza na bur-
mistrza była swoistym przygo-
towaniem Czapli do wyborów 
parlamentarnych. Każdy kto 
obserwował kampanię  SLD w 
Nowogardzie może to potwier-
dzić – częste wizyty Grzegorza 
Napieralskiego i posła Barto-
sza Arłukowicza, wędrówki 
przez miasto i wioski, bezpo-

średnie rozmowy z mieszkań-
cami, uściski dłoni, życzenia, 
obietnice, a nawet wizyty do-
mowe.

Inny nasz rozmówca chcący 
także pozostać anonimowym 
ale już z bezpośredniego oto-
czenia Roberta Czapli potwier-
dził, że Robert jest ostatnio 
bardzo sfrustrowany – „jestem 
politykiem, a nie urzędnikiem, 
a tutaj zamiast  strategiczny-
mi działaniami musze się zaj-
mować jakimiś regulaminami, 
skargami nawiedzonych, tone-
rami do drukarek, a po za tym 
kim tu rządzić, każdy myśli że 
jest demokracja i może mi mie-
szać w urzędzie, a przecież ja tu 
rządzę i to moje nie wspólne  - 
miał podobno stwierdzić  Cza-
pla w przypływie szczerości  w 
luźnej wymianie zdań z na-
szym rozmówcą.

Sam  burmistrz nie chciał ani 
potwierdzić, ani nie zaprze-

czyć tym rewelacjom, może-
my jednak potwierdzić, że  wy-
czuliśmy pewny zawód jaki 
ego doznaje  po objęciu funk-
cji burmistrza – z takimi kwa-
lifikacjami i uznaniem u sze-
fów SLD, predyspozycjami do 
wielkiej polityki musi się mę-
czyć na stanowisku burmi-
strza, znosić teksty w prasie 
typu „burmistrz pochylił się 
nad szambem”,  „buduje hisz-
pańskie schody”, czy też ciągle 
tłumaczyć nie rozumiejącym  
polityki wyborcom, że z puste-
go to i Salomon nie naleje. 

Nasz komentarz:
Wiadomość gdyby się po-

twierdziła jest rzeczywiście 
swoistą lokalną rewelacją, trze-
ba przyznać, że taki scenariusz 
nie jest w najbliższym okresie 
wykluczony, powody mogą być 
różne  ale wydaje się że    wy-
niki sondażowe to tylko pre-

tekst do zmiany burmistrza 
-  SLD  „zajrzało do kieszeni” 
czyli budżetu, przeanalizowa-
ło wszystkie możliwości i  za-
częło wątpić czy w tych warun-
kach burmistrz (wprawdzie z  
pewnym doświadczeniem, ale 
z młodzieńczymi wciąż  złu-
dzeniami i tupetem) jest w sta-

nie osiągnąć znaczący  sukces 
i zrealizować  obietnice. W ra-
zie porażki w następnych wy-
borach formacja ta może stra-
cić wszystko. Pozostaje pytanie 
jak taki manewr zostanie oce-
niony przez wyborców ?   

Red.

W ostatnim tygodniach 
wielu pacjentów przychod-
ni Praxis nie z własnej winy 
doznaje pewnych utrudnień 
w związku z powstaniem z 
dniem 1 marca nowej przy-
chodni Praxis II przy ul. 3 
Maja, którą założyła dwójka 
lekarzy rodzinnych dotych-
czas funkcjonujących jako 
lekarze rodzinni przychodni 
Praxis przy ul. Dworcowej. 
Poniżej publikujemy list 
czytelniczki, a także tekst 
dr Krzysztofa Kosińskiego-
(szefa Praxisu)  i dr Marze-
ny Drobińskiej (szefa Praxis 
II), być może te trzy teksty 
wyjaśnią nieco zaistniałą sy-
tuację. 

Czytelnicy piszą…
Piszę do Państwa, ponieważ 

sądzę, że powinno się mówić 
otwarcie o problemach. Mój 
problem związany jest ze służ-
bą zdrowia! Jestem pacjentką 
(byłam jak się okazało) Pra-

xisu, a dokładnie dr. Drobiń-
skiej. Niestety w momencie 
kiedy jestem chora i potrze-
buję pomocy lekarza okazu-
je się, że pani dr już nie pra-
cuje w Praxisie. Dzwoniąc do 
rejestracji bardzo oschle zo-
stałam poinformowana przez 
pracownika Praxisu, że już nie 
ma takiej pani doktor i muszę 
sobie szukać pomocy gdzie in-
dziej. Pani dość pretensjonal-
nie powiedziała, że nie udzie-
li mi żadnych innych informa-
cji, a już na pewno nie dosta-
nę numeru telefonu i mam so-
bie sama szukać lekarza! O ile 
się nie mylę składając deklara-
cje składałam ją do przychod-
ni Praxis, więc byłam pacjent-
ką! Oczywiście wybrałam le-
karza ale dlaczego firma-przy-
chodnia nie jest w stanie poin-
formować „swoich” pacjentów 
o takich zmianach? Pozdra-
wiam serdecznie

I.K.

OPOWIEDź PRAxIS 
Kowal zawinił Kosińskie-

go powiesili …
Nieszczęściem moim się sta-

ło, że odeszły z Praxis na Dwor-
cowej dwie lekarki. I można by-
łoby do tego przejść spokojnie, 
gdyby nie fakt, że zabierając całą 
populację pacjentów nie były ła-
skawie ich o tym poinformować. 
Sam o budowie  nowej przy-
chodni dowiedziałem się z smsa, 
który przysłał mi jeden z pacjen-
tów.

Najbiedniejsi jak zwykle zo-
stali pacjenci. Chodząc do le-
karza rodzinnego w Praxis na 
ul. Dworcową myśleli, że nale-
żą do tej przychodni. Niestety 
POZ należał do lekarki, która za 
namową koleżanki z tej samej 
przychodni postanowiła także 
odejść z Dworcowej. Pretensje 
kierowane pod moim adresem, 
że to jest moja wina są nieuza-
sadnione. W Polsce nie ma nie-
wolnictwa i każdy jest panem 
swego szczęścia.  Pacjentom 
chcącym się leczyć nadal w na-
szej przychodni daję do dyspo-

Praxis i Praxis II - są dwie przychodnie

@    Ludzie listy piszą  @ 
zycji czwórkę lekarzy. Trójka to 
lekarze z Kliniki Szczecińskiej. 
Od kwietnia będzie przyjmował 
3x w tygodniu pediatra. 

Wystarczy podjąć decyzję: 
chcę się leczyć na Dworcowej w 
Praxis, czy w innej przychodni. 
Jest to demokratyczne prawo 
każdego pacjenta. Natomiast 
przepraszam pacjentów za to, że 
nie podajemy adresów i nume-
rów telefonów konkurencji. To 
konkurencja ma obowiązek do-
trzeć do każdego pacjenta chcą-
cego się u niej leczyć.

Za całą tę sytuację zapłaciłem 
sercem, które musiało być umia-
rawiane w jednej z niemieckich 
klinik, w której spędziłem kilka 
dni.

Z poważaniem  
Krzysztof Kosiński

PS.W chwili obecnej pracuje-
my intensywnie nad możliwo-
ścią uruchomienia dyżurów le-
karskich w soboty i niedziele o 
czym poinformujemy redakcję. 

ODPOWIEDź PRAxIS II 
Pragnę ponownie poinformo-

wać Pacjentów przychodni Pra-
xis 2, że wyżej wymieniona pla-
cówka z dniem 01.03.2011 zo-
stała przeniesiona pod inny ad-
res, tj ul. 3 Maja 26B. W nowej 
siedzibie pracuje 2 lekarzy Do-
rota Tomasiak i Marzena Dro-
bińska. Wcześniej kilkakrotnie 

zamieszczaliśmy tę informację 
na łamach lokalnej prasy oraz 
rozwieszaliśmy ogłoszenia w 
poprzedniej placówce, przy ul. 
Dworcowej 2 oraz w miejscach 
użyteczności publicznej. Ubole-
wam, że informacja nie dotarła 
do wszystkich naszych Pacjen-
tow i przepraszam za powstałe 
zamieszanie. Jednocześnie po-
nownie przypominam, że dekla-
racje Pacjentów oraz dokumen-
tację medyczną przenieśliśmy w 
całości do nowej siedziby, przy 
ulicy 3 Maja. Świadczymy pod 
tym adresem usługi z zakresu 
medycyny rodzinnej w ramach 
kontraktu z NFZ codziennie w 
godz. 08.-18. Usługi specjali-
styczne są jak dotychczas wyko-
nywane przy ulicy Dworcowej, 
w Przychodni Sanus i Medex 
przy ulicy Kościuszki, a także w 
Przychodni Przyszpitalnej przy 
ul. Wojska Polskiego. Otrzymu-
jąc skierowania do specjalistów 
od lekarza rodzinnego usługi te 
są świadczone jak dotąd nieod-
płatnie. Badania labolatoryjne 
oraz RTG i USG nasi Pacjenci 
mogą wykonać również nieod-
płatnie w Szpitalu w Nowogar-
dzie.

Numer telefonu do rejestracji 
Przychodni Praxis 2 -913925943 
lub kom. 608599902. 
Serdecznie zapraszamy. 

Marzena Drobińska



1-4.04.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Odpowiedź Starosty na artykuł w DN
Poniżej odpowiedź jaką 

otrzymaliśmy na tekst dotyczą-
cy projektu finansowanego ze 
środków unijnych a realizowa-
nego przez Powiat. 

W odpowiedzą na „Nasz ko-
mentarz” zamieszczony w Dzien-
niku Nowogardzkim z dnia 22 
marca 2011 r. Nr 23 (1957), ma-
jąc na uwadze prawo obywateli 
do uczciwej informacji Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie czuje 
się w obowiązku odnieść się do 
treści w nim zawartych oraz po-
stawionych w nim pytań. Poda-
ny w komentarzu koszt projektu 
jest nieprawdziwy. Trzyletni bu-
dżet projektu opiewa na kwotę 
1.435.200 zł i w całości jest finan-
sowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ra-
mach działania 7.4. Projekty in-
nowacyjne. Odpowiadając na za-
dane w komentarzu pytania Sta-
rostwo odpowiada:

Z jakich środków pokryty zo-
stanie tzw. wkład własny w kwo-
cie ponad 100.000 zł i na co rze-
czowo ten wkład własny zosta-
nie przeznaczony?

Odp. Projekt w całości finan-
sowany jest ze środków pocho-
dzących z dofinansowania w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w związku z tym 
w projekcie nie będą wykorzy-
stane żadne pieniądze Powiatu 
Goleniowskiego.

Wśród osób zarządzających 
projektem znajdują się pracow-
nicy starostwa m. in. Skarbnik 
Powiatu pełniący w projekcie 
funkcję głównego koordynato-
ra. Czy te osoby będą wynagra-
dzane dodatkowo i w jakiej kwo-
cie w ramach realizacji projektu 

poza wynagrodzeniem pobiera-
nym jako pracownicy starostwa? 
W przypadku otrzymywania ta-
kich wynagrodzeń - czy prace te 
będą wykonywane \v godzinach 
pracy w urzędzie, czy poza tymi 
godzinami?

Odp. Tak w projekcie zatrud-
nieni są pracownicy starostwa, 
a Skarbnikowi Powiatu dr Zbi-
gniewowi Mazur powierzono 
funkcję koordynatora projektu z 
uwagi na jego doświadczenie ba-
dawcze i znajomość środowiska 
akademickiego. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, 
za dodatkową pracę należy się 
tym osobom dodatkowe wyna-
grodzenie w wysokości zaakcep-
towanej przez instytucję pośred-
niczącą. Wszystkie osoby nim 
zarządzające wykonują swe obo-
wiązki w ramach projektu po 
godzinach pracy.

Jak można prawnie uzasadnić 
status skarbnika i jednocześnie 
koordynatora programu odpo-
wiedzialnego z jednej strony za 
finanse powiatu i z drugiej stro-
ny rozliczającego program przy-
najmniej w części przed tymże 
powiatem?

Odp. W dokumentacji projek-
towej znajduje się opinia praw-
na jednoznacznie rozstrzygają-
ca powyższe wątpliwości. Jedno-
cześnie należy stwierdzić, że po-
wyższe pytanie świadczy o nie-
dostatecznej znajomości zarów-
no przepisów prawa jak również 
zakresu obowiązków koordy-
natora. Beneficjentem pomocy 
udzielonej ze środków EFS jest 
Powiat Goleniowski i w związ-
ku z tym wszelkie zobowiązania 
z jego realizacji podpisują osoby 

ustawowo do tego uprawnione 
tj. 2 członków Zarządu Powia-
tu. Zadaniem koordynatora w 
tym projekcie jest: prowadzenie 
projektu do uzyskania pomyśl-
nych rezultatów, przestrzeganie 
realizacji harmonogramu i bu-
dżetu projektu, kierowanie ze-
społem projektu, koordynacja 
działań, upowszechnianie pro-
jektu, promocja projektu, nad-
zór nad tworzeniem materiałów 
promocyjnych projektu, nad-
zór nad tworzeniem i prowadze-
niem strony internetowej, utrzy-
mywanie kontaktów z instytu-
cją pośrednicząca. Za sprawy 
finansowe odpowiedzialny jest 
Główny Specjalista ds. rozliczeń 
finansowych projektu i odpo-
wiada za: sporządzanie okreso-
wych sprawozdań finansowych 
z realizacji projektu, przygoto-
wanie wniosku o płatność, płat-
ności pośrednie i końcową, we-
ryfikacja dokumentów księgo-
wych, monitoring wydatkowa-
nych środków, analiza postępu 
finansowego realizacji projektu. 
Jak widać za rozliczenie projektu 
odpowiada inna osoba.

Dlaczego zdecydowano się na 
program, który:

- zakłada etap realizacyjny bez 
przeprowadzenia wcześniejszej 
diagnozy skali zjawiska wyklu-
czenia i ustalenia jego istotnych 
przyczyn (np. brak pracy, brak 
finansowych możliwości kształ-
cenia się itp.);

- zakłada koordynowanie w 
konsekwencji (i wydawanie na 
to środków) działalności szere-
gu instytucji w tym sądów, in-
stytucji samorządowych i orga-
nizacji pozarządowych w zakre-

sie, w którym nie ma odpowied-
nich uregulowań prawnych co 
oznacza, że nie ma żadnej gwa-
rancji formalnej, że program 
można skutecznie zrealizować, 
a zwłaszcza, że jego wdrożenie w 
praktyce będzie niemożliwe.

Odp. Zdecydowano się na 
uczestnictwo w projekcie inno-
wacyjnym, który ma zdiagnozo-
wać przyczyny postępującej de-
moralizacji dzieci i młodzieży na 
terenie Powiatu Goleniowskiego 
oraz opracować skuteczne meto-
dy przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu tej młodzieży. 
Autor zadając to pytanie wyka-
zał się niedostateczną wiedzą na 
temat projektu jak również bra-
kiem rozeznania czym są projek-
ty innowacyjne. Jego wątpliwości 
zostałyby prawdopodobnie roz-
wiane, gdyby zechciał zaszczy-
cić opisywaną konferencję i wy-
słuchać informacji na niej prze-
kazanych. Podstawową zasadą 
tego typu projektów jest dogłęb-
na diagnoza stanu i przyczyn ba-
danego zjawiska, W chwili obec-
nej, o czym informuje artykuł 
zamieszczony ponad komenta-
rzem, prowadzone są przygoto-
wania do kompleksowych ba-
dań przyczyn i diagnozy zjawi-
ska wykluczenia w Powiecie Go-
leniowskim. Wyniki badań po-
zwolą opracować program oraz 
zidentyfikować obszary prawa, 
których modyfikacja umożliwi 
skuteczniejszą walkę z wyklucze-
niem społecznym. Zachęcamy 
do uważnej analizy zarówno pro-
jektu jak również idei przyświe-
cającej jego realizacji.

Tyle Starosta. Kwoty prze-
znaczone na realizacje projek-

tu redakcja uzyskała z oficjalne-
go komunikatu opublikowane-
go przez instytucje finansującą 
gdzie był wyszczególniony ogól-
ny koszt projektu oraz w osob-
nej rubryce kwota dofinansowa-
nia, stąd nasz wniosek że różni-
ca pomiędzy tymi kwotami jest 
wkładem własnym. Możliwa jest 
jednakże też taka sytuacja, że nie 
całość kosztu projektu uzyskała 
dofinansowanie dlatego przyj-
mujemy wyjaśnienie. Mimo 
przywoływanej opinii prawnej 
dotyczącej sposobu rozliczania 
projektu oraz statusu pracowni-
ków starostwa uczestniczących 
w projekcie posiadamy odręb-
ne interpretacje z których wy-
nikają inne wnioski aniżeli te 
które przedstawia Starosta. Aby 
nie pozostawić w sprawie wąt-
pliwości postanowiliśmy dodat-
kowo skierować pytania do NIK 
w Szczecinie. Po otrzymaniu od-
powiedzi opublikujemy ja na ła-
mach Dziennika. Nie będziemy 
też kontynuować wątpliwości w 
zakresie celowości wyrażone w 
naszym tekście choć przy nich 
pozostajemy, rozumiemy że sta-
rostwo ma swoje priorytety i ina-
czej ocenia społeczne potrzeby – 
istotne, że Czytelnicy otrzymali 
komplementarne oceny. Mimo 
kilku niezasłużonych uszczypli-
wości zawartych w tekście Staro-
sty (niektóre nieistotne dla spra-
wy pominęliśmy w przedruku) 
dziękujemy za szybką i wyczer-
pująca odpowiedź. Niewątpli-
wie takie podejście wpływa po-
zytywnie na jakość publicznej 
debaty w sprawach istotnych dla 
naszej społeczności. 

Marek Słomski 

W dniu 30 marca br., w sali obrad w Ratuszu,  odbyły się konsultacje z prezesem zarządu firmy Poldanor S.A.  Grzegorzem Brodziakiem. Na spo-
tkanie w imieniu Rady Miasta przybyli radni Tomasz Szafran oraz Michał Wiatr, sołtys wsi Miętno Zbigniew Litwin oraz Anna Kwiecień przedsta-
wicielka stowarzyszenia „Wspólny Nowogard”.

Smród Poldanoru nie zdobi

Będzie biogazownia?
Spotkanie miało charakter in-

formacyjny. G. Brodziak opowia-
dał o projekcie budowy na tere-
nie fermy w Miętnie  biogazow-
ni, pozytywnych aspektach takiej 
inwestycji oraz o możliwych ko-
rzyściach dla gminy i jej miesz-
kańców. Najważniejszą zaletą 
biogazowni będzie jego zdaniem 
pozbycie się charakterystyczne-
go „zapachu”, który jest rezulta-
tem nawożenia okolicznych pól 
gnojowicą z chlewni należących 
do firmy. Biogazownia to rów-

nież ekologiczne źródło energii 
elektrycznej oraz cieplnej (moż-
liwość sprzedaży po preferen-
cyjnych cenach), nowe miejsca 
pracy (3-4) oraz przyszłościowo 
szansa dla okolicznych rolników.

Obecnie firma Poldanor jest 
zależna od właściciela gruntu 
(Agencja Nieruchomości Rol-
nych), na której inwestycja była-
by realizowana. Aby do niej przy-
stąpić firma Poldanor musi ure-
gulować kwestie własności grun-
tu. Możliwości są dwie: przedłu-

żenie dzierżawy gruntów z moż-
liwością budowy biogazowni lub 
wykupienie gruntów. Na pytanie 
czy firma Poldanor będzie reali-
zować omawianą inwestycję, G. 
Brodziak odpowiedział: „Nie czy, 
a kiedy rozpoczniemy budowę.„. 
Firma zaplanowała na rok 2011 
zdobyć wszelkie pozwolenia na 
budowę. 

Tomasz Szafran na zakończe-
nie spotkania zapytał prezesa Po-
ldanoru czy wieś Miętno może 
liczyć na wsparcie ze strony fir-

my przy budowie boiska, placu 
zabaw oraz rozbudowie świetli-
cy. Brodziak zadeklarował chęć 
współpracy. 

Zapytany przez nas o powo-
dy zorganizowania spotkania 
Tomasz Szafran powiedział: W 
związku z brakiem jakiejkol-
wiek reakcji ze strony burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli na 
wnioski klubu radnych WN doty-

czące spotkania z dyrektorem fir-
my Poldanor w celu podjęcia kon-
sultacji w sprawie możliwości bu-
dowy i funkcjonowania biogazo-
wi w miejscowości Miętno, posta-
nowiliśmy sami zaprosić dyrekto-
ra Poldanoru do Nowogardu.

Tekst powstał przy współpracy 
z Radosławem Zagórskim z por-
talu wnowogardzie.pl.
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. 
Tomasz Tylutki; Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

Parafia Pw. wNiebOwZięCia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:30; Wojcieszyn: 11:45; Dąbrowa: 10:00.  

msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Parafia Pw. Św. rafała kaliNOwSkiegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   

msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

Parafia Pw. mb fatimSkiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Niewidomi przez grzech…
Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, co 

to znaczy być niewidomym? Żyć w wiecznej 
nocy, nigdy nie widzieć słońca, piękna poranka i 

zmierzchu; nigdy nie oglądać kochanego oblicza kogoś bliskiego 
ani niewinnych oczu dziecka; nigdy nie widzieć tęczy na niebie, 
barwnych kwiatów i innych cudów przyrody – to wielkie nie-
szczęście i wielka strata.

Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii to obraz tych wszystkich, 
którzy są ślepi na Boga i na Boże sprawy. Często zło zaślepia nam 
wszystkim oczy. Możemy jednak wyzdrowieć i przejrzeć, tak jak 
ten niewidomy.

W jaki sposób? Jezus Chrystus, Boski Lekarz zawsze jest w 
pobliżu. W chrzcie św. otrzymaliśmy łaskę wiary, Bożą wiedzę, 
Boży wzrok, nowe oczy duszy. Wielu jednak nie ustrzegło tego 
daru. Ci, którym się zdaje, że dobrze widzą, że są sprawiedliwi i 
mądrzy, że sami sobie poradzą, pozostają w ciemnościach, w sła-
bości, ograniczoności i grzechu, a grzech jest największą ciem-
nością. Oni są nieuleczalnie chorzy, gdyż lubią ciemność i nie 
chcą przejrzeć. Wmawiają w siebie, że są zdrowi i nie potrzebują 
lekarza. Nawet największy cud nie otworzy im oczu. Sądzą, że ła-
twiej jest zamknąć oczy niż zmienić sposób myślenia, serce i ży-
cie. Może też być tak, że utracili wiarę w jakąkolwiek możliwość 
zmiany. A przecież Chrystus wszystko może uczynić i to natych-
miast, tak jak natychmiast uzdrowił niewidomego, o którym sły-
szeliśmy przed chwilą. Przyszedłem na ten świat..., aby ci, którzy 
nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi (J 
9,39). Jezus przyszedł na świat, aby niewidomi przejrzeli, a ci, 
którzy sądzą, że widzą, stali się niewidomymi. Wszystkim, któ-
rzy szukają światła, podaje rękę, aby ich wyzwolić z ciemności.

Pycha, zarozumiałość i obłuda wielokrotnie nie pozwalają doj-
rzeć w Jezusie Boga, w Jego słowach – Bożej mądrości, a w Jego 
czynach – Bożej mocy. Pycha i zarozumiałość przechodzą zwy-
kle w zaślepienie, w nienawiść, a nienawiść gotowa jest do naj-
większej zbrodni.

Grzech zaślepia człowieka i wielu woli stracić oczy niż porzu-
cić grzeszne życie. Dostojewski napisał: „Świat kocha swoje błoto 
i nie chce się niepokoić”. Kto kocha błoto swoich grzechów, ten nie 
może kochać Chrystusa. Ucieka od Chrystusa, gdyż Ten Ukrzy-
żowany go niepokoi, bo przypomina mu, że powinien być dziec-
kiem Bożym, a nie synem ciemności.

Każdy grzesznik jest niewidomy, bo nie widzi, gdzie jest jego 
dobro i szczęście, a cuchnące błoto pachnie mu bardziej niż 
kwiat. Kocha to błoto i rzadko pragnie przejrzeć. Starajmy się nie 
należeć do grona niewidomych.

Z odwagą i zaufaniem prośmy Chrystusa o naszą przemianę, 
szczególnie podczas tego Wielkiego Postu. 

Ks. Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:
Trwamy w okresie Wielkiego Postu – czasie pokuty i wezwa-

nia do nawrócenia, oraz przypomnienia o przemijalności tego 
świata i naszego ziemskiego życia.

Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które odbywa-
ją się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, i dla do-
rosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00. W niedzielę nato-
miast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem 
Pasyjnym o g.17.15.

Rekolekcje szkolne dla młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych odbędą się od 4 
do 6 kwietnia 2011 r. 

Organizujemy w Wielkim Poście doroczną pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę, w 
dniach 6-9 kwietnia 2011 r. śladami Jana Pawła II. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego 
(GG: 2404046). 

W Pierwszy Piątek 1 kwietnia wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grze-
chy. Pamiętajmy w tym dniu o spowiedzi pierwszo piątkowej, która odbędzie się od g.16.30.

W Pierwszą Sobotę 2 kwietnia oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pan-
ny. Jest to także 6 rocznica śmierci sługi Bożego Jana Pawła II, zapraszamy na wieczorną Msze 
św. o g.18.00.

W tym dniu odwiedzamy chorych z terenu naszej parafii. Będzie to dla nich okazja do Spo-
wiedzi św., przyjęcia Komunii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygo-
towanie domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały ob-
rus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00. 

W każde poniedziałki na g.19.00 zapraszamy młodzież na spotkania „Pokolenia JP2”.

DZIEŃ FATIMSKI  
w Nowogardzie

Już 2 kwietnia 2011 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na 
Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w ramach  Wielkiej No-
wenny Fatimskiej przygotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe przygotowania. Mamy tylko dwie parafie pod tym we-
zwaniem w naszym rejonie: w Nowogardzie i w Dębnie oraz jedno Sanktuarium na Osiedlu Sło-
necznym w Szczecinie. 

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi świętej; Uroczysta 

Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogo-
sławieństwo; Apel Maryjny na zakończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogardu oraz okolicznych Pa-
rafii

Ks. mgr Ireneusz Kamionka
  Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 
dla młodzieży 4-6 kwietnia 2011 r. 

Poniedziałek 4 kwietnia – kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego
g.9.00 – spotkanie i nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (LO, Tech, 

ZSZ) 
g.11.00 – spotkanie i nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół gimnazjalnych ZSO
g.19.00 – NDK - koncert dla młodzieży w rytmie Reggae, Dancehall, Dub i Hip-Hop zespołu 

„ARCI” - wstęp wolny dla młodzieży
Wtorek  - 5 kwietnia – kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego
g.9.00 – spotkanie i nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (LO, Tech, 

ZSZ) + Boża amnestia, czyli okazja do spowiedzi! 
g.11.00 – spotkanie i nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół gimnazjalnych ZSO + Boża 

amnestia, czyli okazja do spowiedzi! 
g.19.00 – NDK – projekcja filmu „BELLA” - wstęp wolny dla młodzieży 
Środa 6 kwietnia - kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego
g.9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (LO, Tech, 

ZSZ) 
g.11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży gimnazjum ZSO

Prowadzi: Ks. Adam Słomiński TChr - Szczecin
Rekolekcje czas zatrzymania i nawrócenia w życiu, zaproś swoich przyjaciół…

x.TT
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Serdeczne 
podziękowania 
wszystkim, tym 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

Pauliny 
Pawłowskiej 

składa 
rodzina

kONDOleNCje

Biblioteka poleca

10 lat temu                  pisał:

Jedną z najbardziej tajemni-
czych i zagadkowych postaci 
literatury polskiej okresu mię-
dzywojennego jest Ferdynand 
Antoni Ossendowski (1876-
1945). Pisarz, podróżnik-glob-
troter, myśliciel-futurolog, na-
ukowiec, działacz polityczny, 
poliglota władający biegle 8 ję-
zykami (m.in. chiński, mongol-
ski), przeciwnik bolszewików. 
Pod koniec okupacji (1943 r.) 
wstąpił do konspiracyjnego 
Stronnictwa Narodowego. Ni-
gdy jednak nie ujawnił szcze-
gółów swojej działalności po-
lityczno-wywiadowczej a całe 
archiwum przed jego śmiercią 
zostało zniszczone. Był dru-
gim - po Sienkiewiczu - au-
torem polskim mającym naj-
większą liczbę przekładów (169 
przekładów na 19 języków). 
Po wojnie skazany na całkowi-
te zapomnienie, umieszczony 
na tzw. indeksie cenzorskim – 
z powodu swojej demaskator-
skiej książki pt. „Lenin”, sfabu-
laryzowanej biografii przywód-
cy rewolucji październikowej, 
niezwykle ostrej krytyki komu-
nizmu. To książka odsłaniają-
ca prawdziwe oblicza przywód-
ców rewolucji oraz mechani-
zmy ich postępowania, a jedno-
cześnie dogłębna i surowa oce-
na systemu komunistycznego.

Przed II wojną światową 
przetłumaczono ją m.in. na an-
gielski, niemiecki, francuski, 
włoski. We Włoszech po inter-
wencji ambasady sowieckiej w 
1932 r. książkę skonfiskowa-

no, zaś część nakładu zniszczo-
no. Uznano ją za antyradziec-
ki paszkwil. Ossendowski jako 
pierwszy uderzył w mit Lenina 
– bożyszcza mas robotniczych i 
chłopskich.

Władze PRL zakazały publi-
kowania prac Ossendowskie-
go. Wszystkie książki znajdu-
jące się w bibliotekach były 
konfiskowane. Dopiero rok 
1989 przyniósł zmiany, znie-
siono całkowity zakaz cenzury 
i wszystkie prace A.F. Ossen-
dowskiego mogą być w Polsce 
oficjalnie wydawane. W naszej 
bibliotece posiadamy m.in. „W 
ludzkiej i leśnej krainie”, „Ca-
dyk ben Beroki”, „Lisowczycy”, 
„Lenin”, „Polesie”, „Cień ponu-
rego wschodu, za kulisami ży-
cia rosyjskiego”. 

Jako ciekawostkę podam in-
formację, po śmierci Ossen-
dowskiego (3. 01. 1945 r.) po-
chowano w rodzinnym gro-
bowcu w Milanówku. Gdy Ar-
mia Czerwona weszła na tere-
ny Polski zaczęto bardzo pil-
nie poszukiwać grobu Ossen-
dowskiego, gdy go odnalezio-
no ekshumowano zwłoki, gdyż 
NKWD chciało się upewnić, że 
„osobisty wróg towarzysza Le-
nina” na pewno nie żyje.

Zachęcam do zapoznania się 
z twórczością tego oryginalne-
go i nieprzeciętnego pisarza, na 
początek polecam bestseller lat 
trzydziestych XX w. pt. „Lenin”.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Ferdynand Antoni 
Ossendowski

10 lat temu Dziennik 
Nowogardzki w dniach 
03/06.04.2001 pisał: 

„SŁABO WIAŁO” – mó-
wił podczas czwartkowej se-
sji Rady Miejskiej burmistrz 
Kazimierz Ziemba, oceniając 
roczny zysk funkcjonowania 
elektrowni, a raczej jej niewiel-
kiego dochodu. Aż dziw, że 
zdominowało to dyskusję nad 
wykonaniem budżetu 2000 r. 

 „ROZPOCZĄŁ SIĘ SEZON 
EKSMISJI NA BRUK” – Z 
dniem 1 kwietnia skończył się 
sezon ochronny dla lokatorów, 
którzy nie płacą za swoje M, a 
rozpoczął się sezon eksmisji na 
bruk. Wydział komunalny nie 
podjął tak drastycznych decy-

zji. Podobnie było w spółdziel-
niach nowogardzkich. Choć 
zdarzały się przypadki, że od-
cinano wodę jak np. w Spół-
dzielni w Wierzbięcinie. 

„CZY W NOWOGARDZIE 
POTRZEBNY JEST DOM 
KULTURY?” -  Pytanie to sta-
wiam już od dłuższego czasu, 
przypatrując się działalności 
tejże placówki. Przyznam, że o 
istnieniu domu kultury w No-
wogardzie już zupełnie zapo-
mniałem, i gdyby nie artykuły, 
które ukazały się w ostatnim 
czasie w DN. W swojej amne-
zji trwałbym dalej – pisał Kry-
stian Sachryń   w rubryce „Li-
sty, Opinie, Polemiki” 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 

wystawa i dyskusja 
o stanie wojennym 

W poniedziałek 4 kwietnia w Bibliotece Miejskiej w Nowogar-
dzie o godz. 17.45 odbędzie się dyskusja pod hasłem „Stan wo-
jenny”, w której udział wezmą poseł Longin Komołowski oraz 
Marek Słomski – wydawca DN. Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych. 

Natomiast od 1 kwietnia w kościele pw. WNMP będzie można 
oglądać wystawę Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą sta-
nowi wojennemu. Wystawa potrwa przez tydzień. 

Organizatorami wystawy są: parafia pw. WNMP, IPN Szcze-
cin oraz Kamil Nieradka. Patronat medialny nad  wystawą objął 
Dziennik Nowogardzki. MS

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie

zaprasza
5 kwietnia (wtorek) 2011 r. godz.16.30

aktywnych seniorów na cykliczne spotkanie 
na temat wielkanocnych wypieków.

Nowy Dyrektor NDk  
– wybrany czy „mianowany”?  

Wiele emocji od kilku mie-
sięcy dostarcza nam, miesz-
kańcom Nowogardu ogło-
szony przez Burmistrza No-
wogardu, tak bardzo ważny,  
konkurs na nowego dyrek-
tora Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Wszyscy mamy wiel-
kie oczekiwania jak rów-
nież mamy wielką nadzieję na 
zmianę istniejącej rzeczywi-
stości, rzeczywistości o któ-
rej w swoich artykułach pisał 
Pan Lech Jurek. Zgadzam się 
z Panem Leszkiem Jurkiem, że 
mieszkańcy powinni uczest-
niczyć w tworzeniu kultury, 
ale to na ile będą ją współtwo-
rzyć zależeć będzie od samego 
dyrektora domu kultury, któ-
ry otworzy lub zamknie drzwi 
przed nami. Nie zgadzam się z 
wypowiedzią Pana L. J. , że ża-
den dyrektor nie poradzi sobie 
bez wsparcia ze strony społe-
czeństwa. Moim zdaniem każ-
dy dyrektor sobie poradzi pod 
warunkiem, że ma konkretne 
doświadczenie i zdecydowany 
plan działania, który będzie re-
alizował nie licząc tylko na po-
moc i wsparcie innych, które-
go hasłem nie będzie powie-
dzenie ,,WEŻMY SIĘ i ZRÓB-
CIE…!,,.  Pan L.J. poruszył 
również temat braku współ-
pracy i współdziałania mię-
dzy domem kultury, oświatą i 
biblioteką. Należy zatem zapy-

tać dyrektorów tych placówek 
co jest powodem takiej sytu-
acji. Dlaczego więc w komi-
sji konkursowej na dyrektora 
domu kultury zasiadają tylko 
i wyłącznie pracownicy domu 
kultury, którzy na dodatek, nie 
wszyscy posiadają wykształ-
cenie odpowiadające chociaż 
wykształceniu osób startują-
cych w konkursie na dyrekto-
ra domu kultury. Jest to nie-
dopuszczalne aby osoby z niż-
szym wykształceniem mogły 
oceniać dorobek pracy i możli-
wości kandydatów którzy zgło-
sili się do konkursu na dyrek-
tora domu kultury. Dlaczego 
więc w komisji konkursowej 
nie ma miejsca dla żadnego 
z dyrektorów szkół, dyrekto-
ra biblioteki, dyrektora szko-
ły muzycznej, przedstawiciela 
kuratorium oświaty. Przecież 
powinni uczestniczyć w wy-
borze tak ważnego dyrektora 
z którym w przyszłości muszą 
i będą współpracować i będą 
dzięki temu współodpowie-
dzialni za tworzenie i kształ-
towanie naszej nowogardzkiej 
kultury. Jakimi zatem, tak bar-
dzo szczególnymi i wyjątko-
wymi kryteriami wyboru kie-
ruje się powołana komisja przy 
wyborze (nie mianowaniu) 
na dyrektora nowogardzkiego 
domu kultury? 

Beata Krzyżanowska

 Nasz komentarz: 
Pani Beata poruszyła istot-

ne kwestie dla nowogardz-
kiej kultury istotne również 
w jej  aspekcie instytucjonal-
nym. Niestety o czym Pani 
Beata zapewne wie, odno-
towane podczas prac komi-
sji fakty nie wróżą niestety że 
idzie lepsze. Pisaliśmy już o 
tym ale do dzisiaj nie może-
my zrozumieć dlaczego już w 
pierwszym  formalnym eta-
pie odpadły takie osoby jak 
np. P Magdalena Stopa z Za-
mościa wykładowca  wokali-
styki na UMCS w Lublinie – 
w katedrze tej pracuje m.in. 
Krystyna Prońko. Ponadto p. 
Stopa jest  organizatorką wie-
lu znanych krajowo imprez 
artystycznych w tym cyklicz-
nego festiwalu jazzowego w 
Zamościu. Pani Stopa odpa-
dła z powodu niespełnienia,  
według interpretacji komisji, 
warunków formalnych czy-
li braku potwierdzenia umo-
wami o prace  sic! -  doświad-
czenia zawodowego. Podob-
nie stało się ze znanym cho-
reografem, twórca  głośnego 
teatru z Gryfina. Dlatego ty-
tuł refleksji Pani Beaty Krzy-
żanowskiej – dyrektor wy-
brany czy mianowany- chyba 
niestety właściwie diagnozuje 
istotę tego konkursu.       
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

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

tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama
NOwe mODUłY 47x33 mm

Supremin 
- syrop

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

6,85 zł

5,50 zł

19,90 zł

9,90 zł

18,90 zł

                 DexaPini

Polopiryna
6 saszetek

Scorbolamid

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil complex 
+ hepatil 

na trawienie 
gratis

Pirolam 
- szampon p.łupieżowy

Prostalong
+ 10 gratis

9,85 zł

8,50 zł

Polecamy również 

leki Za grOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

33,90 zł
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Garguliński Piotr – 37 lat- Wierz-
bięcin:  ma żonę i dwie córki. Posiada 
wykształcenie wyższe, rolnicze. Prowa-
dzi wspólnie z bratem i ojcem gospo-
darstwo o powierzchni 93 ha. Głów-
ne uprawy to rzepak, zboża i ziemnia-
ki. Oprócz produkcji roślinnej w go-
spodarstwie hoduje się bydło i trzodę 
chlewną. Kandydat na co dzień pracuje 
także jako przedstawiciel firmy zaopa-
trującej rolników w środki do produk-
cji. To pozwala mu dobrze wsłuchiwać 
się w problemy rolnictwa.  Startuje do 
izb rolniczych ponieważ uważa, że bę-
dzie dobrze reprezentował interesy 
swojej branży. 

Ciechanowski Jan – lat 55 – Orze-
chowo: wraz z żoną i dwoma synami 
gospodarzy na 185 ha. Uprawia głów-
nie rzepak i zboża. Do tej pory prowa-
dził także hodowlę bydła mlecznego ale 
planuje przejść na bydło mięsne. Poznał 
zasady działania izb rolniczych będąc 
ich przedstawicielem przez dwie ostat-
nie kadencje. Uważa, że reprezentacja 
w izbach rolniczych jest potrzebna cho-
ciażby ze względu na szacowanie strat 
jakie ponoszą rolnicy w klęskach ży-
wiołowych czy szkodach wywołanych 
przez żerowanie dzikiej zwierzyny.  

Luter Zbigniew – lat 49 – Glicko:  
ukończył technikum rolnicze. Od 20 lat 
mieszka w Glicku wraz z żoną i dwój-
ką dzieci. Obecnie wraz z dzierżawio-
nymi gruntami gospodaruje na kilku-
sethektarowym obszarze. Sprzedaje sia-
no na biomasę.  Wykonuje także usługi 
dla rolników w polu jak i w naprawach 
sprzętu rolniczego. Zatrudnia kilku lu-
dzi. Rolnik chce się zająć w przyszło-
ści utworzeniem grupy producenckiej 
sprzedającej słomę na biomasę. Jego 
zdaniem, obecność w izbach rolniczych 
może pomóc w urzeczywistnieniu tego 
planu. 

Wierzbicki Roman – 49 lat -  Żabo-
wo:  żonaty, ma czworo dzieci.  Prowa-
dzi 40 ha gospodarstwo o profilu rolno- 
drobiarskim (ferma niosek). Produku-
je jaja konsumpcyjne. W ostatniej ka-
dencji był członkiem rady powiatowej 
izby rolniczej. Dzięki temu wie z jaki-
mi problemami borykają się miejscowi 
rolnicy. Uważa, że rolnicy powinni iść 
na wybory, ponieważ izby są dobrym 
kanałem komunikacyjnym pomiędzy 
branżą a urzędnikami i agencjami. Przy 
okazji wyborów namawia rolników do 
większej aktywności i współpracy z rol-
niczym samorządem. 

Marcin Simiński

PIB "PRO-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
kONtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www.probud-nowogard.pl 

Pani Doktor  Marzenie Drobińskiej 
dziękuję za 10 lat 

wspólnej pracy w Praxis przy ul. Dworcowj 2. 
Krzysztof  Kosiński

Jak już informowaliśmy w dniu 3 kwietnia (niedziela) odbędą się wybory do izb rolniczych. Na terenie naszej gminy, osoby uprawnione do głoso-
wania będą wybierać dwóch przedstawicieli do rady powiatowej rolniczego samorządu, spośród czterech kandydatów. 

wybory do izb rolniczych już w niedzielę
Komisja okręgowa, której przewodniczących będzie Dariusz Olejnik – sołtys Ostrzycy, będzie się mieścić w Nowogardzkim Domu Kultury (sala nr 4, wejście od stro-

ny ul. Czarneckiego). Lokal wyborczy będzie otwarty w godz. 8.00-18.00. Jak głosować? Każdy otrzyma jedną kartę do głosowania, na której będą wypisani alfabetycz-
nie czterej kandydaci.  Wybieramy dwóch z nich stawiając przy nazwiskach znak „x”. 

Przypomnijmy, że głosować mogą wszyscy, którzy płacą podatek rolny i posiadają powyżej 1 ha przeliczeniowego. W gminie Nowogard uprawnionych do głosowa-
nia jest prawie 1500 osób. 

Swoje kandydatury na delegatów do izb rolniczych zgłosiło czterech rolników z terenu naszej gminy. Poniżej prezentujemy ich sylwetki, mając nadzieję, że ułatwimy 
to Państwu wybór. 

Dobrze głosowali – będą wolni!

Więzienie opustoszeje?
Z kręgów kierownictwa Platformy  Obywatelskiej na światło dzienne wychodzą przecieki – 

obietnice trzeba realizować! Tym razem o obietnice dane więźniom chodzi.  „Uwierzyli nam i 
gremialnie na nas zagłosowali więc trzeba ich wynagrodzić. Tylko fachowcy pamiętają kiedy 
była ostatnia amnestia -  nie będzie więc zaskoczenia gdy takową uchwalimy”. Trwają więc in-
tensywne prace Sejmie  nad projektem ustawy amnestyjnej, aby z jednej strony objęła  maksy-
malną liczbę skazanych, a i w społeczeństwie  nie zrodziła zbyt dużego niezadowolenia. 

Kierownictwo Zakładu Kar-
nego w Nowogardzie szacuje, 
że najdłuższą ulicą w mieście 
(czyli Zamkową) może nagle 
wrócić do wolności nawet 500 
osób. Dla nowogardzian  klu-
czowym staje się py-
tanie – jak długo będą 
gościć w naszym mie-
ście? 

Sprawa może mieć 
drugie dno i okaże się, 
że to tylko pomówienia 
opozycji o „odpłaceniu 
za głosy”. Przecież wię-
zienia są przepełnione, 
koszty resocjalizacji co-

raz większe, zadłużenie pań-
stwa  odmierza zegar Balcero-
wicza, więc może to nie jest ty-
powa amnestia, a modne ostat-
nio cięcie wydatków budżeto-
wych?

Dla naszego miasta też nie 
musi to być czarny scenariusz 
– ludzie potrzebują miesz-
kań  (a wielu skazanych ich nie 
ma), więc być może zostaną  i 
zechcą tutaj wynająć mieszka-

nie i szukać pracy (wie-
lu podczas prac publicz-
nych tu wykonywanych  
polubiło miasto i zapew-
ne niektóre mieszkanki), 
a każdy nowy, pracujący 
obywatel to dodatkowe 
wpływy do budżetu.

Pożyjemy, zobaczymy!
Red.
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Sygnały mieszkańców
Kiedy zbiórka  
wielkich gabarytów?

Od mieszkańców  wsi otrzymujemy  alarmujące sygnały, że 
nikt nie  zadbał o zbiórkę tzw. „wielkich gabarytów”. Gospodarze 
przyzwyczaili się, że bezpłatne zbiórki były organizowane więc 
wystawiają zbędne meble i sprzęt AGD – problem, że nikt ich nie 
zbiera -  nie ma także komunikatów kiedy zbierane będą. Póki 
co leżą, niszczeją, rdzewieją  i dobrego świadectwa władzom nie 
wystawiają.

Od redakcji:
Rozumiemy ostrożność władz jaka towarzyszy organizacji 

zbiórki – wszak doświadczenia płynące z tych akcji są znane 
nawet prokuraturze. Nie zwalnia to jednak nikogo od podjęcia 
działań

 LMM

OBWODNICA
Otrzymałem list od mieszkańca Nowogardu z prośbą, by na jego podstawie napisać list do 

Dziennika Nowogardzkiego. Po przeczytaniu go, doszedłem do wniosku, że jego oryginalna 
treść najbardziej oddaje odczucia i przemyślenia mieszkańców Nowogardu w temacie budo-
wy obwodnicy północnej i związanej ściśle z nią planowaną budową „padliniarni” w Glicku. 

Oto treść listu w oryginale:
„Obwodnica.
Burmistrz przegrał wybo-

ry dlatego, że źle zaplanował 
obwodnicę. Nie tędy powinna 
przebiegać. Miał w tym duży 
interes i jego koledzy i dlatego ją 
zaczęli.  Ale przy odbiorze lepiej 
żeby go nie było wśród gości za-
proszonych. A jak będzie, damy 
mu do przecięcia czarną wstę-
gę i duże nożyczki. Trzeba bę-
dzie zaprosić trąbkarza co gra 
na pogrzebie, a ci przeciwni-

cy północnej obwodnicy muszą  
wziąźć ze sobą patelnie i stare 
garnki i zagrać mu marsz ża-
łobny żeby inni jego koledzy też 
to zrozumieli, że nie tędy miała 
być obwodnica, bo w przyszło-
ści i tak trzeba będzie budować 
południową. To jest nieuniknio-
ne, tylko kto da na to pienią-
dze? Na pewno nie On.”    

(Autor listu prosił o anoni-
mowość).

Wszystkich którzy na po-

wyższy temat chcą się wypo-
wiedzieć, proszeni są o kon-
takt bezpośredni lub napisanie 
listu i wrzucenie do skrzynki 
pocztowej na ul. Lubuszan 1 w 
Nowogardzie, (narożny – sza-
chulcowy budynek na ul. Lu-
buszan).

 Członek Polskiego Klubu Ekolo-
gicznego – Koła w Nowogardzie:

 Edward Ułanowski  
Redakcja przyłącza się do apelu i 

zachęca do dzielenia się uwaga-
mi również na nasz adres. 

Sukces Ziemby  
w nowej roli!

SPOrt

Porażka na inaugurację
Pomorzanin Nowogard 

przegrał w sobotnim spotka-
niu 17. kolejki V ligi ze Sta-
lą Lipiany 0:1. Jedynego gola 
dla gości zdobył w 70. minu-
cie spotkania Marcin Gice-
wicz.

Pierwsza połowa zdecydo-
wanie należała do zespołu go-
ści. Dobrze rozpoczęli oni to 
spotkanie, a wraz z upływem 
czasu przejmowali kontrolę 
nad grą. Doskonale spisywał 
się jednak Mateusz Krupski, 
który kilkukrotnie uchronił 
nasz zespół przed utratą bram-
ki. Dodatkowo Pomorzanino-
wi sprzyjało szczęście, goście 
Lipian trafili bowiem w słu-
pek i poprzeczkę. Do przerwy 
utrzymał się więc bezbramko-
wy remis. Po wznowieniu gry 
piłkarze z Nowogardu zapre-
zentowali się już lepiej. Na po-
czątku drugiej połowy mogli 
zdobyć bramkę, ale dobrą in-
terwencją popisał się bramkarz 
Stali. Dwadzieścia minut przed 
końcem spotkania to goście 
przeprowadzili decydującą ak-
cję. Po dośrodkowaniu z pra-
wej strony boiska głową kie-

runku długiego rogu uderzył 
Marcin Gicewicz, a Krupski 
musiał niestety wyciągać pił-
kę z siatki. Po tej bramce Stal 
cofnęła się, lecz miała groźne 
kontrataki. Zawodnicy z Li-
pian razili nieskutecznością i 
tylko temu możemy zawdzię-
czać, że Pomorzanin nie prze-
grał tego meczu wyżej.

– Pierwsze mecze zawsze są 
wielką niewiadomą. Tak na-
prawdę trudno powiedzieć na 
co nas stać. Mogliśmy przegrać 
wyżej, gdybyśmy wykorzysta-
li te dwie, trzy sytuacje, mo-
głoby się to potoczyć również 
w drugą stronę. Generalnie nie 
ma jednak co ukrywać, Lipiany 
były od nas w tym meczu lep-
sze i zasłużenie wygrały to spo-
tkanie. Pierwsze mecze są cięż-
kie do ocenienia. Tak napraw-
dę po raz pierwszy zagraliśmy 
na pełnowymiarowym trawia-
stym boisku. Nie możemy po-
zwolić sobie na czekanie. W ko-
lejnym meczu musi być już le-
piej. Za tydzień wróci do gry 
Krystian Miklas. Myślę, że Z 
Dobrzan przywieziemy co naj-
mniej remis, a przy odrobinie 

szczęścia może uda nam się na-
wet wygrać. W tej chwili trud-
no tak naprawdę powiedzieć, 
kto należy do ligowej czołów-
ki, a kto nie. Trudno cokolwiek 
powiedzieć na temat formy in-
nych drużyn. Na pewno musi-
my się skoncentrować na me-
czach z tymi najsłabszymi. Na 
pewno w meczu ze Stalą liczyli-
śmy na brak porażki, a ja byłem 
nawet przekonany, że wygramy. 
Rzeczywistość okazała się jed-
nak inna i musimy czekać na 
to, co będzie dalej – powiedział 
po tym spotkaniu szkolenio-
wiec Pomorzanina, Zbigniew 
Gumienny.

Komplet wyników 17.ko-
lejki V ligi szczecińskiej: Stal 
Szczecin – Sokół Pyrzyce 4:0, 
Świt Skolwin – Polonia Płoty 
5:0, Masovia Maszewo – Zo-
rza Dobrzany 0:0, Pomorzanin 
Nowogard – Stal Lipiany 0:1, 
Kłos Pełczyce – Sparta Gryfice 
3:1, Pogoń II Szczecin – Osad-
nik Myślibórz 9:0, Sęp Brzesko 
– Arkonia Szczecin 0:4, Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój       – Unia Doli-
ce 1:2

Maciej Pietrasik

Zawody wędkarskie o MI-
STRZOSTWO KOŁA., orga-
nizowane przez Zarząd Koła 
M-G PZW Nowogard w pla-
nowanym terminie 06.03.2011 
nie odbyły się, ze względu 
na zamarznięty kanał Świ-
niec. Zawody odbyły się dnia 
26.03.2011 r. i do rywalizacji 
o mistrzostwo stanęło 48 za-
wodników. Było zimno, ryba 
średnio dopisała, ale rywaliza-
cja trwała do końca zawodów. 
Mistrzem koła i zdobywcą pu-
charu został niezawodny Kazi-
mierz Ziemba, mając na kon-

cie 1960 punktów. II miejsce + 
puchar zdobył Wiesław Lipka 
z 1860 punktami, III miejsce + 
puchar przypadł Stanisławowi 
Mikołajczyk z 1560 punktami. 
IV miejsce wywalczył Tade-
usz Kozioł z 1480 punktami, V 
miejsce zajął Andrzej Richert. 
Zawodnicy z lokatą od 1-23 
miejsca otrzymali cenne upo-
minki w postaci sprzętu węd-
karskiego. Na poprawienie hu-
moru wpłynęły ciepłe kiełba-
ski z grilla. 

Tekst i foto. Henryk Szczupak  

Czy rozwiążą problem parkingów?
Od połowy lutego analizo-

wany jest problem parkingów 
w mieście. 

Zajmuje się tym zespół kon-
sultacyjny. Z ramienia urzę-
du za opracowanie koncep-
cji i proponowanych miejsc 
odpowiedzialni są Elżbieta 
Szpilkowska i Wojciech Szpo-
nar.  Analizują oni wypełnio-

ne przez obywateli 26 ankiet.
18 marca odbyło się spo-

tkanie w którym oprócz bur-
mistrza i jego zastępcy bra-
li udział pracownicy urzędu 
Tadeusz Fiejdasz, Wojciech 
Szponar, Elżbieta Szpilkowska 
i Ewa Jakubcewicz oraz  Ma-
riusz Nowak z Komisariatu 
Policji, Tadeusz Hołubowski 

z klubu Motorowego „Cisy”, 
Piotr Brodzki z Klubu 4X4 i 
Stanisław Szałagan jako czyn-
nik społeczny.

W ankietach poruszano pro-
blemy parkowania na pla-
cu Wolności oraz w wielu in-
nych miejscach np. Przedszko-
la przy ul. Kościuszki i ul. Po-
niatowskiego, okolice dworca 

PKP i PKS. Zespół przeanali-
zuje czy we wskazanych miej-
scach jest możliwość wydziele-
nia miejsc parkingowych. 

Jeśli chodzi o kontrowersje 
na placu Wolności to rozpatry-
wane będą trzy warianty roz-
wiązań  - zmiana zagospoda-
rowania Placu Wolności, zakaz 
wjazdu autobusów na Placu 

Wolności i przesunięcie jezdni 
w kierunku NDK.

Wiadomo już, że we wtorek 
5 kwietnia o godz. 9.00 w Sali 
obrad Rady Miejskiej w Ratu-
szu będzie kolejne spotkanie 
zespołu konsultacyjnego – or-
ganizatorzy proszą o przyby-
cie wszystkie osoby chętne do 
współpracy. LMM
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Córka Kingi 
Kurowskiej ur. 
23.03.2011 z Osowa

Gracjan, Michał syn 
Wiolety i Marcina 
Pietraszek ur. 
18.03.2011 z Warnkowa

Julek syn Agaty i 
Krzysztofa Mańkowskich 
ur. 26.03.2011 z 
Nowogardu

Grzegorz syn 
Magdaleny 
Zawilskiej ur. 
24.03.2011 z Bielic

Córka Moniki 
Andryszak ur. 
22.03.2011 z Unimie

Zosia córka Małgorzaty 
Kiryk i Marcina Antonik 
ur. 24.03.2011 z Iglic

Agatka córka Joanny 
Bies ur. 25.03.2011 z 
Wołkowa

Witamy 
wśród nas...

Zarząd klubu Żeglarskiego „knaga” 
zwołuje zebranie informacyjne 

dla wszystkich członków klubu, którzy zadeklarowali swoje 
uczestnictwo w kursie żeglarskim.

Zebranie odbędzie się w Sali PCRP przy ul. Wojska Polskie-
go w Nowogardzie, 1.04.2011 r. o godzinie 18.00.

Porządek zebrania:
-zamknięcie listy uczestników,
-ustalenie terminów zajęć teoretycznych,
-zapoznanie uczestników z programem i zakresem wiedzy 

teoretycznej wymaganej na egzaminie
-wykaz literatury obejmującej zakres wiedzy wymaganej na 

egzaminie,
-zapoznanie z zakresem umiejętności praktycznych wyma-

ganych do prowadzenia jachtów,
-ustalenie terminów pływania i zasad uczestnictwa w szko-

leniu praktycznym na jachcie.
Z wyrazami szacunku:

Sekretarz Klubu A. Meksa

W dniach 2-3 kwietnia 2011 r. w Nowogardzie odbędą się 

Viii Nowogardzkie Spotkania 
taneczne o Puchar burmistrza 

Nowogardu. 
Zmagań tanecznych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych przy ul. Boh. Warszawy 78. 
Organizatorami spotkań są:
- Urząd Miasta Nowogard
- Nowogardzki Dom Kultury
- Starostwo Goleniów
- Nowogardzkie Stowarzyszenie Tańca Sportowego FLESZ 

Nowogard
- Szkoła Tańca FLESZ Agaty i Mikołaja Kubiaków.
Turniej ten wpisał się na stałe w kalendarz imprez tanecz-

nych w naszym kraju. Staramy się co roku przygotowywać  
nowe atrakcje dla naszych gości. W tym roku na sobotniej gali 
usłyszymy muzykę na żywo. Dodatkową niespodzianką dla na-
szych gości będzie pokaz taneczny mistrzów z Danii Mariusa 
Muresan z Katriną Nissan. Wraz z tą parą przyjedzie do No-
wogardu ich trener i sędzia Mistrz Świata Bo Loft Jensen, który 
będzie w komisji oceniającej zmagania taneczne. Dodatkowo 
podczas turnieju zostanie podpisana współpraca taneczna mię-
dzy Nowogardem a Silkelborgiem w którym na co dzień trenu-
je Bo Loft Jensen.   

W zeszłym roku w ogólnopolskim turnieju tańca towarzy-
skiego i nowoczesnego wystartowało 1200 uczestników. Li-
czymy, że w tym roku liczba uczestników będzie większa.

 Mamy nadzieję, że 2-3 kwietnia wspólnie obejrzymy niezwy-
kłe widowisko taneczne. 

JESTEŚ Z NAMI
31 marca społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie oddała hołd 

swojemu Patronowi. W związku z przypadającą 2 kwietnia szóstą rocznicą odejścia do domu Ojca 
odbyła się uroczystość przy obelisku poświęconym Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II. Okoliczno-
ściową przemowę wygłosiła dyrektor szkoły Magdalena Zarębska-Kulesza. Złożone zostały kwiaty, 
zapalono kilkadziesiąt zniczy i zaśpiewano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  

ET

My, Jana Pawła uczniowie 
słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać 
pomagać ludziom i wciąż pamiętać

   Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,
  Twoje słowa, które uczą mądrości  
  Twoje czyny przepełnione miłością 
  by na zawsze czyste serce już mieć. 
Trudno być dobrym człowiekiem 
gdy świat pędzi i goni bez celu,  
dlatego razem przypomnieć warto.



Nr 26 (1960)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety
DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻówkakupon - 1.04

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

kurki nioski 
odchowane powyżej 8-tygodni, 

pełen program szczepień. 
JUŻ W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

DeDYkUje PeDagOgm 
Często o człowieku prawda
Jest taka: 
Do historii zapisał się jako geniusz ,
Choć w szkole opinię 
Miał tępaka. 

fraNiO k…
Franio był to chłopiec mały, 
Ale bardzo już dojrzały. 
Lubił liczyć u siostrzyczki, 
Różne ukryte guziczki. 
Po tym sobie robił randkę.
Bo miał trzyletnią bachantkę. 
Aż mówili ludzie obcy: 
„Oto są dzisiejsi chłopcy!” 
Albo wzdychali zazdrośnie: 
„Co też takie wyrośnie…” 
A on patrzył ironicznie, 
I uśmiechał się cynicznie. 
Raz, gdy tata siedział z mamą. 
Franio przyszedł ze swą damą. 
I oświadczył: „Moja żona,
Od wczoraj uświadomiona”.
Mamusia dostała szoku, 
Tato kolki w prawym boku. 
Więc musiał go biedny Franio,
Ratować wraz ze swa panią. 
Orzekł, że to jest dziedziczna 
Kolka neurasteniczna. 
I że ojcu przejdzie z wiekiem, 
Jak będzie mądrym człowiekiem. 
Źle jest, gdy ktoś  nie docenia, 
Najmłodszego pokolenia. 

w SPrawie aDama 
Grzech pierworodny, 
Panie mu przebacz! 
On pragnął Ewie
Przychylić nieba… 

PegaZ w NOwej rOli 
Wprawili rogi, obcięli skrzydła, 
I tak podnieśli pogłowie bydła. 

SPaDek 
Po ojcu oddziedziczył schedę, 
Tak samo jak on… klepie biedę. 

Rozwiązania krzyżówki nr 25.03 – CZAS 
LETNI – nadesłali:

Kazimiera Kaciupa-Grzelak z Sieciechowa, 
Teresa Młynarska ze Słajsina, Grzegorz Grze-
lak z Jarchlina, Teresa Czarnecka z Wierzbię-
cina oraz z Nowogardu: Teresa Januszonek, 
Szczepan Falaciński, Danuta Smigiel, Marzena 
Ustyjanczuk, Jerzy Siedlecki, Ryszard Gutowski, 
Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Hali-
na Szwal, Barbara Bartosik,  Zdzisława Chorą-
życzewska, Jadwiga Maknia, Andrzej Leszczyń-

ski, Halina Stefańska, Józef Górzyński. W loso-
waniu brały udział także rozwiązania krzyżówki 
nr 18.3  - WIOSNA WITA KWIATAMI – któ-
re nadesłali:  Zdzisłąwa Chorążyczewska, Kamil 
Molka, Mirosława  Rutkowska, Danuta Śmigiel 
i Teresa Młynarska.

Prenumeraty DN na maj wylosowali:
- Teresa Czarnecka z Wierzbięcina,
- Zdzisława Chorążyczewska z Nowogardu,
- Szczepan Falacinski z Nowogardu.

Gratulujemy!    
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zakładka reklama

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOwOgarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI,
KREDYTY, WYCENA

UBEZPIECZENIA

140 tys. - 1327 m kw.

60 tys. - 815 m kw. 
nad jeziorem

133 tys. - 2557 m kw.

komples działek - 1037 m kw.
98 515 zł za działkę

DZiałki w NOwOgarDZie

Zbigniew Szychowski 
Gabinet

 Ginekologiczno-Położniczy 
uprzejmie zawiadamia 

wszystkie pacjentki o zmianie miejsca gabinetu 
ul. wojska Polskiego 7a (meDYk)

Z dniem 1.04.2011 r.
Tel. rejestracji po godz. 12.00 - 91 39 22 921

Tel. kom. 607 711 320, tel. dom. 91 39 21 554

kaNCelaria 
DOraDZtwa PrawNegO

mgr Krzysztof Kolibski 
– 501 341 824

• wydaje Ci się, że Twoje prawa zostały na-
ruszone?
• chcesz przeprowadzić rozwód, nabyć spa-
dek, wystąpić lub podwyższyć alimenty?
• może dręczą Cię inne wątpliwości praw-
ne?
Nie czekaj, aż będzie za późno. Zapraszam 
do kancelarii. Porady już od 30 zł. 

biUrO kreDYtOwe
mgr Magdalena Kolibska – 

513 157 166
Jeśli potrzebujesz środków finansowych 
oferujemy: 
pożyczkę gotówkową, kredyt konsolida-
cyjny, pożyczkę hipoteczną. Doradzimy jak 
będzie najtaniej, przedstawimy ofertę z kil-
kunastu banków i wreszcie pomożemy w 
załatwieniu formalności. 

ZAPRASZAMY
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 

4 (nowy budynek – I piętro)

StarOSta gOleNiOwSki
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Staro-

stwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz 
w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac 
Wolności 9 na tablicy ogłoszeń została podana informacja o 
przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość prze-
znaczoną do dzierżawy na czas nieoznaczony oznaczoną nu-
merem działki 77/1 o pow. 0,5551 ha położoną w obrębie 4 
miasta Nowogard, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi (pokój 203 II piętro) lub tel. (0-91) 418-05-12 wew. 238

Auto-Myjnia 
ul. Zamkowa 

zaprasza na wiosenną 
promocję przy myciu 

z woskiem 
- Mycie szyb Gratis.

Przy myciu 
z odkurzaniem 

- Plakowanie Gratis
Zapraszamy! 

789 201 822

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w 
Nowogardzie organizuje dn. 
10.04.2011 zawody wędkar-
skie o mistrzostwo Koła na ka-
nale Świniec w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim 
„Tęczak” przy ul. Waryńskie-
go do dn. 8.04.2011, wpisowe 
10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca o 
godz. 6.00. 

Zygmunt Heland 
prezes Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie 

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

telefon – 889 639 089
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OGŁO SZE NIA DrOb NErOZkŁAD jAZDY bU Sów iNfOrmatOr lOkalNY - NOwOgarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

regUlarNa liNia mi krO bU SO wa SerOCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

PrZewóZ OSób • m.fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kur-
suje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOwOgarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCiNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewóZ OSób - rO maN biŃCZYk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

OD PONieDZiałkU DO PiątkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOta:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne 
dla pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni 
Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty. 
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 
20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 
392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rOZk£AD jAZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOgarD - gOleNiów - SZCZeCiN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCiN - gOleNiów - NOwOgarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NierUCHOmOŚCi

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickiego 
2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; i piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po re-
moncie, doskonała lokalizacja, spokojna 
okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/
m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, 
WC; 91 39 21 558

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowo-
gardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (oka-
zyjnie) 662 678 895

• wynajmę tanio i od zaraz lokal na gabi-
net lekarski i inne lokale użytkowe No-
wogard ul. wojska Polskiego 3, tel. 091 
39-20-891, 662-857-120

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 8900 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
bohaterów warszawy. Cena 1 495 000 
zł biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 m2, 
plan zagospodarowania terenu, przemysł, 
usługi inwestycyjne. Ogrodzona, droga al-
faltowa, centrum miasta, 800 m od główne-
go skrzyżowania 15zł/m2 660 424 989 

• Sprzedam działki budowlane od 12-16 ar 
Kościuszki. 602 267 382.

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; po-
mieszczenie 150 m2 ogrzewane; pomiesz-
czenie biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na uli-
cy Bankowej; 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z ogro-
dzonym terenem o pow. 0,30 ha na obrze-
żach Nowogardu, możliwość wynajmu 
mieszkania obok. 693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we z balkonem własnościowe 79,71 m2 
lub zamienię na dwa pokoje z dopłatą. 
609 170 510

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
ul. Zamkowej. tel. 600 626 244.

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie (Centrum), 91 38 13  958; 
604 702 817

• Pilnie sprzedam ½ domu w Dobrej wraz z 
budynkiem gospodarczym. 668 431 301

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym. Nowogard, Tel. 606 399 633

• Działki pod zabudowę jednorodzinną, 
785 200 900

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Polskie-
go z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 ul. Warszawska 
14. tel. 722 268 712

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na IV 
piętrze, 58 m2 cena 175 tys. do uzgodnienia. 
697 665 791

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgod-
nienia” tel: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• taNiO sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY 
W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAW-
SKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 
691125617.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, iii piętro po remoncie. Cena 165 
tys. kontakt. 785 710 808

• Do wynajęcia lokal o pow. 75 m2. Parking. 
Tel. 602 677 563

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

•  Kupię dom w ok. Nowogardu, w rozlicze-
niu może być mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. Centrum, parter. 607 739 938

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam lub wydzierżawię działkę bu-
dowlaną 33 arową z budynkiem gospod. 
w boguszycach (Żabowo), uzbrojona w 
prąd, wodę, ogrodzoną. budynek 300m 
nadający się pod działalność tj. ferma, 
hurtownia, skład opału. tel. 601 950 330 
lub 601 850 690 

•  Sprzedam mieszkanie 75 m2, nowe I piętro 
+ poddasze bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

•  Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam kawalerkę. 502 032 422

• Sprzedam część domu 82 m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w warnko-
wie. Cena do uzgodnienia. Proszę dzwo-
nić po 16-stej. tel. 501 318 555

• Sprzedam działkę budowlaną  o pow. 1600 
m2 w Nowogardzie. 791 262 391

• Działkę budowlaną w Nowogardzie o pow. 
11 ar. Sprzedam – 510 727 667

• Pilnie sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 46 
m2- 120 000. Tel. 508 201 473 po 17-stej

• Sprzedam pawilon handlowy pow. 60 m2 z 
instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyj-
ną. 606 804 046

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 67m2 
na dwupokojowe. 91 39 26 528; 667 926 528

• do wynajęcia kawalerka 38 m2 z umeblowa-
ną kuchnią. 700 zł + media. Tel. 698 548 788 
po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• Sprzedam mieszkania własnościowe 76 
m2 Centrum miasta; 694 053 131 lub 91 
22 804 po 18-stej. 

• Do wynajęcia kawalerka w Poznaniu. 91 39 
20 157

• Sprzedam mieszkanie własnościowe Bieni-
ce koło Dobrej dwupokojowe bezczynszo-
we. 600 853 973

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania dwupo-
kojowego lub kawalerki. 607 901 364 

• Nowogard sprzedam dom na działce 511 
m2 pow. Mieszkalna 100 m2 gospodarcza 
100 m2 wraz z garażem. Cena do uzgod-
nienia po obejrzeniu Tel. 91 39 21  603 lub 
664 748 230
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OGŁO SZE NIA DrOb NE
• Nowogard kompleks dwóch działek o łącz-

nej pow. 5864 m2, 5904 m2, przezn. Prze-
mysł i usługi, inwestycyjna, pierwsza ogro-
dzona, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800m od głównego skrzyżowania, 35 zł net-
to/m2, Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Stargard, 
budownictwo szeregowe i jednorodzinne, 
plan zagospodarowania terenu. Pow. 26831 
m2, w całości 25 zł/m2 po podziale 50 zł/m2. 
Tel. 660 424 989

• Działka o łącznej pow. 118 700 m2- 11,87ha, 
przezn. Usługi i przemysł, droga asfaltowa, 
centrum miasta, ul. Górna, „smoczak”, moto-
kros 800 m od głównego skrzyżowania, 35 
zł/m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• kupię mieszkanie trzypokojowe lub 
pół domu w Nowogardzie lub okolicy. 
517 577 839

• Sprzedam Halę 1200 m2, działka 0,473 ha, 
obecnie stolarnia i ślusarnia. 509 411 788

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

mOtOrYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-
ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking 
Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 750 zł, Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 132500 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 110 KM, serwisowa-
ny w ASO Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy. 
Klimatyzacja, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lu-
sterka, radio/magnet. ster przy kierownicy, 
welur. tapicerka,   nowe opony letnie Con-
tinental 185 65 R15, kompletna dokumen-
tacja – faktury serwisowe, bezwypadkowy,   
zadbany. Cena 19500 zł (do uzgodnienia). 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny met., 
rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM (diesel), 
przeb. 143100 km, serwisowany w ASO Opel, 
przy przeb. 140.000 km nowe: olej, klocki 
hamulcowe, filtr oleju, filtr powietrza, filtr pa-
liwa, mikrofiltr, płyn hamulcowy, pióra wycie-
raczek przód i tył. Nowy kompletny rozrząd 
(ASO Opel) przy przeb. 119.318 km, roczne 
opony letnie Viking Norway Pro Tech II 215 
55 R16, cena 41000 zł, do uzgodnienia, kom-
pletna dokumentacja   - faktury serwisowe, 
bezwypadkowy, zadbany. Tel. 605 522 340.

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. 
tanio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, 
przeb. 20000 km po dużym przeglądzie w 
ASO, bogate wyposażenie, czarny metalik, 
cena do uzgodnienia, tel. 695 888 970

• Sprzedam Daewoo Matiz rok prod. 1999, 
benzyna + gaz poj. 900, centralny zamek, au-
toalarm, cena do uzgodnienia. 665 836 888

• Sprzedam Fiat Punto 1997, 1.1 benzyna 
5-drzwiowy, przebieg 123 tys, cena 4200. 
Tel. 601 693 218

• Sprzedam Opel Vectra B kombi 2000 diesel 
rok prod. 1996. Kontakt- 722 360 296

• Sprzedam VW Golf III 1992 r. 1.8 benzyna 
3-drzwiowy, cena 3000. Tel/ 601 693 218

• Sprzedam Peugeot 405 rok prod. 1994 silnik 
1.9 TD, cena 1800 zł. Tel. 668 377 661

• Sprzedam rower trzykołowy. Dwa koła z 
przodu. 606 312 832

• Sprzedam ford focus 2001 r. salon Pol-
ska, 1.6 benzyna (100km), klimatyzacja, 
abS, 4x air bag, elektryczne szyby i lu-
sterka, immobiliser, centralny zamek i 
alarm na pilota; 12,9 tys. (do negocjacji) 
tel. 508 105 333

• Sprzedam ford Transit 15 lub 9-osobo-
wy, rocznik 1992 i 4 opony 13 z felgami. 
607 310 591

• Sprzedam opony letnie Fulda 185/65 R14. 
Stan bardzo dobry, użytkowane ok. 1 m-ca. 
Cena 400 zł. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
3 185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 605 522 340

rOlNiCtwO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Kurki nioski odchowane powyżej ośmiu ty-
godni. 91 39 106 66

• Kupię kompletne koło do przyczepy 
10.0/75-15.3.  91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki jadalne Ża-
bówko 18. 605 092 517

• Sprzedam drzewka laskowe, owies, 
796 144 225

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam ziemię orną 74 ar. 608 707 223

• Sprzedam przyczepkę 10 tonową. 
603 839 782

• Sprzedam kombajn ziemniaczany ANNA rok 
prod. 1985 cena 2500 zł do uzgodnienia. 
783 484 851

• Sprzedam rozrzutnik obornika, siewnik do 
zboża- Poznaniak ,brony, pług, kultywator, 
żmijkę do zboża, ciągnik C-330. 781 932 918

• Facelie sprzedam tanio. 502 853 573

• Sprzedam zboże. Tel. 600 345 068

• Sprzedam kopaczkę konną. Cena 500 zł. 
Kontakt 607 988 955

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNfOrmatYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (windows, linux), 
konserwacja pracowni szkolnych. faktu-
ry Vat. tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• awarie. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• wykonam prace remontowo-budowlane 
+ więźby dachowe. 692 372 117

• Kredyty dla firm; 601 627 044; 607 092 509

• gabinet masażu; medyk ul. wojska Pol-
skiego 7a, Nowogard czynny w godz. 
16.00-18.00.  tel. 669  883  885; 91 39 
22 921. masaż klasyczny, relaksacyjny.

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi minikoparką, wykopy pod funda-
menty, kable, wodę i gaz itp. 790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przyczepa i 
laweta. 790 243 575

• Kompleksowe prace remontowe i profesjo-
nalne wykończenia wnętrz- 12 lat praktyki 
w Niemczech. Tanio i solidnie. 665 779 623.

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: budo-
wa od podstaw, glazura, kostka. 662 678 895

• DUr-DaCH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Usługi ogólnobudowlane, dachy, wykończe-
nia. 502 617 364

• Centrum kasacji pojazdów prowadzi kasację 
i skup aut. 798 130 303

• Zabiorę na własny koszt niepotrzebne pral-
ki, wanny, grzejnik itp. 796 133 852.

• Szukam korepetytora j. niemieckiego. Dziec-
ko dojezdne, gimnazjalista. 696 044 863

• Mycie pomników i sprzątanie grobów. 
504 965 111

• Usługi ogólnobudowlane , re gipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, panele, instalacje. 
789 146 025

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Roletki, moskitiery, vertikale; 693 843 533

• Usługi ogólnobudowlane, płytki, terakota, 
fachowo i solidnie; 607 647 515

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy jako 
opiekunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu 
spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością progra-
mów Cadowskich. 91 39 25 900; 661 900 901

• Zatrudnię do elewacji z doświadczeniem. 
782 860 130

• Zatrudnię kierownika budowy. 
600 302 217

• Zatrudnię przy murowaniu i docieplaniu. 
608 817 214

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Młoda kobieta pracująca na ½ etatu w biu-
rze, chętnie podejmie pracę na drugie ½ 
etatu niekoniecznie w biurze. 695 266 928

• Chętnie pomyję okna. 695 266 928.

• Przyjmę do pracy glazurników i do elewacji. 
888 603 612

• Przyjmę do pracy mechanika samochodo-
wego. 605 276 271 do 18-stej.

iNNe

• w okolicy NettO zaginął piesek- czarny 
pudelek średniej wielkości. Piesek ma na 
szyi obrożę. Uczciwego znalazcę prosimy 
o kontakt pod nr telefonu: 91 39 26 612 
lub 514 083 976. Dla uczciwego znalazcy 
czeka nagroda.

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PieCe gazowe CO do mieszkania, domku, 
z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie 
CO cena 1000 zł serwis na miejscu (mon-
taż), dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vail-
lant z Niemiec i gwarancje. Cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, 
wiszący małe gabaryty do łazienki, kuch-
ni, cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik sto-
jący z wężownicą do podłączenia z pie-

cem węglowym, typ 120-150 l. cena 600 
zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocię-
te i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szoru-
jącą do podłóg z pełnym wyposażeniem. 
Sprzęt na gwarancji. Atrakcyjna cena. 
508 309 107.

• Sprzedam   2 letnie nagłośnienie: mikser 
VMX 200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRO-
NIC P1500, CD J500T MC CRYPT – 2szt., ko-
lumny HQ POWER 500 W VDSG12, mikrofon 
bezprzewodowy AZUSA 101, scaners HQ 
POWER VDPC 145. Stan   Cena kompletu 
1650 zł do uzgodnienia. Mało używany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1550 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam 2 sofy stylowe dwójki + stylowy 
ławo-stół + 2 pufy w komplecie cena 1600 zł, 
stan bardzo dobry telefon 697999578 .

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. 
Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. Tel. 
91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnowszą 
mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena do 
uzgodnienia 790 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  800 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam koncentrator tlenu (astma) 91 39 
22 106

• Sprzedam wózek kadex elipse trzy w jed-
nym. Gondola, spacerówka, fotelik, folie, 
moskitiera, przednia torba. 650 zł.  607 
083 840.

• Sprzedam Yorki. 509 389 669

• Sprzedam sprężarkę. 91 39 21 002

• Oddam 2 duże fotele w b. dobrym stanie 
oraz rozkładaną sofę 2-osobową. Tel. kont.: 
888-052-013

• Oddam wózek głęboki ze spacerówką oraz 
spacerówkę w dobrym stanie. Tel. kont.: 783-
753-629

• Sprzedam Yorki. Suczkę cena 650 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam nowy nieużywany telefon komór-
kowy Sony Ericsson Elm, cena 430 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam akwarium 160l z pełnym wyposa-
żeniem. 91 39 22 644

• Sprzedam nowe na gwarancji: rurę czarną 
f1/32- 9m; kolano 11/4 ocynk- 8szt; śrubu-
nek 11/4 ocynk- 2szt; okno PCV 565/535 
uchylne; umywalka 36 cm; Piec CO 0,6 m2 
ACWA DOR; naczynie zbiorcze 15l; wymien-
nik wody z/w 120l polito; grzałkę 2 kw 5/4; 
wspornik wymiennika ciepła. 669 018 385

• Sprzedam drewno opałowe. 669 018 385

• Sprzedam komputer + monitor LG mało uży-
wany w bdb stanie. Cena 600 zł. 500 296 561

• Oflisy tartaczne na opał, pocięte w klocki lub 
w całości do samodzielnego pocięcia. Tel. 
514 740 538

• Sprzedam tanio drewno opałowe. 
600 335 184

• Sprzedam szczeniaczki cocker spaniel an-
gielski. Cena 200 zł. 665 544 518

•  Sprzedam owczarki niemieckie 4-miesięcz-
ne. ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata, matka z rodowodem w tym długo-
włosa suczka, tel: 91 39 21 828



Nr 26 (1960)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

SkórOmetal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

10.00 - 16.00

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

4 kwietnia  2011 r. g. 16.30

Rozpoczęcie kursu 6 kwietnia br. g. 16.00

reklama

Tradycyjnie 21.03. przywi-
taliśmy wiosnę. Razem z Ma-
rzanną Zuzą przemaszerowa-
liśmy przez wieś. Po powrocie 
do szkoły czekał na nas wy-
stęp uczniów koła teatralne-
go. Tym razem przyszli akto-
rzy przygotowali dla nas, pod 
czujnym okiem pani Magdale-
ny Dawidowskiej występ kaba-
retowy. Skecze przedstawione 
przez dzieci wszystkim bardzo 
się podobały. Niemałą sensację 
wzbudził występ debiutantów - 
Kuby Balasińskiego i Szymona 
Wielgata z klasy VI. Mamy na-
dzieję, że to nie koniec ich ak-
torskiej przygody. Po występie 
rozpoczęło się pierwsze wio-
senne ognisko. Wszyscy, w do-
skonałych humorach, zajadali 
przygotowane wcześniej kieł-

baski. Po uczcie pożegnaliśmy 
pannę Zuzę i pozwoliliśmy jej 
opuścić nas razem z ostatnimi 
oznakami zimy. Żegnaj zimo! 
Witaj wiosno!

Uczennice IV klasy sprawiły 
nam wielką niespodziankę. Pa-
trycja Machol zajęła 2 miejsce 
w konkursie „Matematyczne 
Asy”, a Karolina Lewandow-
ska, również drugie, w kon-
kursie plastycznym „Legendy 
Pomorza Zachodniego”, orga-
nizowanym przez SP1 w No-
wogardzie. 

Ogłoszono listę zwycięzców 
konkursów szkolnych. Mi-
strzem odmiany rzeczownika 
została Kinga Milczarek z kla-
sy V. Tuż za nią znalazła się Ju-
styna Stefańska (kl. VI) i Ola 
Chojnacka (kl.V).

W konkursie dla czwartokla-
sistów na najpiękniejszą baśń 
zwyciężyła Karolina Lewan-
dowska, drugie miejsce zajęła 
Daria Zmitrowicz, trzecie Da-
ria Osiecka. Specjalne wyróż-
nienie trafiło do Wiktorii Gru-
dy.

Mamy mistrza ortografii! 
Została nim uczennica klasy 
VI- Justyna Stefańska. Justy-
na najlepiej poradziła sobie z 
pisownią trudnych wyrazów i 
znajomością zasad ortograficz-
nych. Brawo! Tuż za nią upla-
sowały się:  Kinga Milczarek 
(V) i Patrycja Machol (IV). 

Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Już we wtorek (5.04), nasi 
szóstoklasiści napiszą test na 

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Same dobre wieści…
zakończenie klas VI. Trzyma-
my kciuki! Wiemy, że sobie 
poradzicie! 

6 kwietnia o godzinie 16.00 
w naszej szkole odbędzie się 
zebranie rodziców. Zaprasza-
my wszystkich opiekununów! 

W dniach 11-13.04 odbędą 
się rekolekcje dla uczniów na-
szej szkoły. Szczegółowy plan 
znajduje się w pokoju nauczy-
cielskim.

mdp
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Pożyczki 
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e-mail: poligraf@post.pl

teL.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka RekLAMA

RekLAMA

RekLAMA

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Czytaj s. 8 i 9

Czytaj s. 16

Czytaj s. 7

Czytaj s. 3

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zatrudnię 
brygady tynkarzy 

(tynki maszynowe) 

tel. 605 069 239

co wpływa 
do jeziora?

Zwyciężyli 
Luter 
i Wierzbicki

Nocna 
i świąteczna 
pomoc 
POZ 
w Nowogardzie!

zabrać 
dodatki, 
podwyższyć 
czynsz!

turniej tańca 
w Nowogardzie
Walc, samba, 
hip hop i dance

Pomorzanin 
znów bez 
punktów
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Kronika policyjna 

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II
Suwerenność państwowa tylko wówczas odpowiada wymogom porządku etycznego, gdy jest wyrazem su-

werenności narodu w tym państwie: gdy społeczeństwo jest w nim autentycznym gospodarzem i twórcą 

wspólnego dobra.
Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski – Warszawa 14 czerwca 1987 r.

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Przypominamy, że do końca kwietnia 
w Ratuszu będzie działał 

punkt przyjmowania zeznań podatkowych. 

Punkt jest otwarty: 
w poniedziałek, środę i piątek 

w godzinach 7.00-15.00. 
W punkcie oprócz możliwości złożenia zeznania podatkowego 

każdy może pobrać niezbędne formularze oraz uzyskać niezbędne 
informacje jak prawidłowo wypełnić PIT-y. 

29 marca
Godz. 9.00
Zgłoszenie kradzieży trafostacji 

ze słupa energetycznego w miej. 
Seciechowo.

Godz. 15.20
Wykroczenie drogowe przez 

kierującego samochodem Hyun-
dai na ul. Bohaterów Warszawy, 
gdzie kierująca pojazdem Kamila 
K. nie posiadała uprawnień kie-
rowania pojazdami mechanicz-
nymi.

Godz. 15.30
Ochrona sklepu Biedronka na 

ul. Warszawskiej powiadomiła o 
ujęciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Na miejscu patrol wylegity-
mował Alfonsa F. który dokonał 
zaboru alkoholu. Towar odebrano 
i przekazano do dalszej sprzedaży. 
Ukazany został mandatem kar-
nym w wys. 100 zł.

30 marca
Godz. 6.00
Zgłoszenie  kradzieży z wła-

maniem do pojazdu marki Ford 
Transit na ul. 700 Lecia, gdzie 
sprawcy po uprzednim wybiciu 
szyby dokonali zaboru urządze-
nia do kucia betonu.

Godz. 15.20
Ochrona sklepu Inter Mar-

sche powiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej … 
(proszę uzupełnić według stałego 
wzoru) – sprawca Wioleta S. 

Godz. 16.30
Dowódca zmiany w Zakła-

dzie Karnym w Nowogardzie po-
wiadomił o ujawnieniu w paczce 
żywnościowej suszu roślinnego  w 
postaci marihuany.

Godz. 30.30
Zgłoszenie o kradzieży z wła-

maniem do piwnicy na ul. Zam-
kowej w godz. 17.00-20.00 skąd 
dokonano zaboru przerzynarki i 
dwóch wkrętarek.

31 marca
Godz. 14.00
Zgłoszenie o uszkodzeniu szyby 

w okienku podawczym w sklepie 
na ul 700 Lecia. Zdarzenie miało 
miejsce w nocy z 30/31.03.11 r. 

Godz.20.00
KARDZIEŻ SKLEPOWA WE-

DŁUG STAŁEGO WZORU
Sklep Biedronka na ul. War-

szawskiej, sprawca Stanisław N., 
alkohol. Wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego.

1 kwietnia 
Godz.9.20
Zgłoszenie kradzieży na działce 

ogrodowej przy ul. 15 Lutego skąd 
dokonano zaboru 10 szt. tui, siatki 
maskującej oraz rusztowania.

Godz. 14.50 
Zgłoszenie o ograbieniu na-

grobka na cmentarzu miejskim, 
skąd dokonano kradzieży ozdoby 
wykonanej z mosiądzu. 

Godz. 17.40
Kradzież 100 szt. Sadzonek tiu, 

40 szt. Cyprysów, 40 szt. Sadzo-
nek Jałowca z terenu prywatnego 
mieszącego się na działce pomię-
dzy miejscowościami Wierzchy a 
Wołowiec.

2 kwietnia
Godz. 00.20
Uszkodzenie znaku drogowego 

na wysepce skrzyżowania ulic 3 
Maja i ul. Bankowej przez dwóch 
nieznanych sprawców. 

Godz. 01.30 
Uszkodzenie dwóch szyb w 

drzwiach wejściowych do budyn-
ku PKP. Patrol zatrzymał Jakuba J. 
i Pawła J. podejrzanych o dokona-
nie uszkodzenia mienia. 

 godz. 5.00
uszkodzenie zapory na przejeź-

dzie kolejowym na ul. 700 Lecia.
Godz. 13.45
Zgłoszenie o trzech mężczy-

znach dokonujących kradzie-
ży śrub z torowiska na wysoko-
ści „wiatraka”. Patrol na miejscu 
ujawnił porzucony  plecak ze śru-
bami. Sprawcy zbiegli z miejsca 
zdarzenia.  

Godz.16.15
Patrol OPI w trakcie kontroli 

drogowej w miejscowości  Wierz-
biecin ujawnił nietrzeźwego ro-
werzystę. Zdzisław P. miał 3,76 
promila w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 20.00 
Kradzież w Lidlu, sprawca Ja-

rosław K. , ukarany MK 150 zł , 
towar odebrano i przekazano do 
dalszej sprzedaży. 

3 kwietnia
Godz. 10.10
Włamanie do dwóch pomiesz-

czeń gospodarczych w miejsco-
wości Kikorze skąd dokonano 
kradzieży motoroweru m-ki Ro-
met, przewodu elektrycznego 
trzyżyłowego, wiertarki,spawarki 
elektrycznej oraz przewodu elek-
trycznego pięciożyłowego. 

Rekolekcje o mocy słowa Boga 
w życiu młodego człowieka 

 Karolina Szczypień II kl. LO - Moim zdaniem czas reko-
lekcji to czas na odnowę i szansa wzbogacenia się w dobre do-
świadczenia, by przygotować się w okresie wielkiego postu. Ale 
przede wszystkim to okres zastanowienia się nad swoim życiem. 
W okresie tym chciałabym uzyskać kilka odpowiedzi na dręczą-
ce mnie pytania i znaleźć w sobie nowe siły. Moim koleżankom i 
kolegom życzę, by znaleźli swą drogę do Boga. 

Dominika Zielińska II kl. LO – To jest szczególny czas dla 
każdego z nas. A zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy w obec-
nych czasach zapominają o Bogu I wartościach, jaką jest  wła-
śnie  wiara. Ale przede wszystkim jest to przygotowanie do 
okresu Świąt Wielkiej Nocy. Uczestniczę bardzo chętnie w re-
kolekcjach tu w kościele, ale i również po za nim. Czas rekolek-
cji przeżywam bardzo duchowo, co sprzyja odnowie i zebraniu 
pozytywnej energii, która jest tak bardzo wszystkim potrzebna. 
A życzę wszystkim odnowy duchowej, która będzie bardzo po-
trzebna w nadchodzących Świętach Wielkanocnych.

Jan Herka – I kl. LO – Rekolekcje to dla mnie sposób na 
odnowę duchową i dobra okazja do spotkania z Chrystusem 
wśród wspólnoty kościelnej i młodzieży szkolnej. Ogólnie uwa-
żam, że jest to czas bardzo potrzebny, by wewnętrznie przygo-
tować się do okresu świąt. Swoim kolegom i koleżankom życzę 
osobistej  rozmowy z Bogiem i wspólnego pojednania.

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

Już w najbliższy piątek tj. 8 kwietnia o godz. 18.30 w kościele pw. WNMP w Nowogardzie od-
będzie się koncert dyplomowy dyrygenta Grzegorza Ziółkowskiego pt. Gabriel Fauré Requ-
iem. Koncert będzie poświęcony pamięci Jana Pawła II oraz ofiarom katastrofy pod Smoleń-
skiem. Wstęp na koncert będzie bezpłatny. 

Wielki koncert w kościele
W koncercie wezmą w nim udział soliści: Joanna Tylkowska (sopran) oraz Janusz Lewandowski 

(baryton) oraz chór i orkiestra Akademii Sztuki w Szczecinie. Łącznie na scenie pojawi się ponad 
80 artystów. To będzie niewątpliwie pierwszy tego typu koncert w Nowogardzie.  

Już dziś zapraszamy!
MS
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EntEr laptop
 sErwis - komis

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

nowoGarD, ul. Blacharska 2 
(w podwórku)

tEl. 795 648 748

Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

Jest niedziela 3 kwietnia 
– piękny, ciepły, słoneczny 
dzień. Nad jeziorem liczni spa-
cerowicze, całe rodziny z roz-
bawionymi maluchami. Są też 
wędkarze. Niestety w tym ulu-
bionym miejscu na murku w 
okolicy restauracji „Przystań” 
zbyt długo nie zabawili. Wy-
straszyła ich duża, żółta rura 
kanalizacyjna, a właściwie to 
co owa rura wtłaczała w wody 
jeziora. Popatrzcie Państwo na 

zdjęcie. W pierwszym odru-
chu miałem zamiar umieścić 
fotkę w gazecie jako zagadkę i 
opatrzyć ją pytaniem: gdzie w 
naszym mieście znajduje się tak 
dymiący komin?

Dla wyjaśnienia inne zdję-
cie – ślady na asfalcie wyraź-
nie wskazują, że rura ma swój 
początek w studzience  ka-
nalizacyjnej tuż obok budyn-
ku restauracji. Ponieważ wy-
ciek trwał około 4 godzin od-

powiednie służby powinny 
się problemem zainteresować. 
Przy takiej trosce o nasz na-
turalny skarb pierwsze zdania 
mojej notatki nigdy się nie po-
wtórzą – nie będzie spacerowi-
czów, nie będzie wędkarzy…

LMM

PS. Skandaliczny wyciek od-
krył i foto wykonał spacerują-
cy z małżonką Tadeusz Kozioł. 
Dziękujemy! 

co wpływa  
do jeziora?

Zbigniew Luter  z Glicka i Roman Wierzbicki z Żabowa, będą reprezentować rolników z gminy Nowogard w izbach rolniczych.

Zwyciężyli Luter i Wierzbicki

W niedzielę odbyły się 
wybory do rad powiato-
wych rolniczego samorzą-
du. Na 1478 osób uprawnio-
nych swój głos oddało do-
kładnie 159. Frekwencja wy-
niosła więc nie wiele ponad 

10%, ale to i tak lepiej 
niż cztery lata temu. 
Wtedy w głosowaniu 
na przedstawicieli do 
izb rolniczych wzię-
ło udział zaledwie 90 
rolników. 

 Swoje kandydatu-
ry na delegatów do 
izb  zgłosiło czterech 
rolników z terenu na-
szej gminy.  W gło-
sowaniu wybierano 
dwóch z nich.  Naj-

więcej głosów zdobył Zbi-
gniew Luter (85), drugi był 
Roman Wierzbicki (55). I to 
oni właśnie zasilą 12 osobo-
wą radę powiatową izby rol-
niczej, która później spośród 

siebie wybierze  przewodni-
czącego i delegata. Te dwie 
osoby wchodzą w skład no-
wego, Walnego Zgromadze-
nia Izby, którego kadencja 
trwa 4 lata. 

O swoistym pechu może 
mówić Piotr Garguliński z 
Wierzbięcina, który zdobył 
zaledwie jeden głos mniej 
niż R. Wierzbicki. Przegra-
nym jest również Jan Ciecha-
nowski, który po dwóch ka-
dencjach w radzie izby, uzy-
skał czwarty wynik w wybo-
rach (50 głosów). 

Głosowanie odbyło się w 
Nowogardzkim Domu Kul-
tury. Przewodniczącym ko-
misji okręgowej był Dariusz 

Olejnik – sołtys Ostrzycy. 
Członkiem izby rolniczej, z 

mocy prawa,  jest każda oso-
ba, która opłaca podatek rol-
ny. Organizacja oprócz swo-
ich wojewódzkich struktur 
(w przypadku naszego wo-
jewództwa jest to Zachod-
niopomorska Izba Rolnicza)  
posiada także swoją repre-
zentację w Warszawie - Kra-
jowa Rada Izb Rolniczych 
(KRIR). Władze tego organu 
wybierane są spośród preze-
sów i delegatów poszczegól-
nych izb w regionie, wybra-
nych wcześniej na walnych 
zgromadzeniach. 

Marcin Simiński

Zbigniew Luter

Roman Wierzbicki

Szanowni rolnicy
Serdecznie dziękujemy za wybranie nas do Izby Rolniczej 

Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki Waszym gło-
som będzimy godnie i z należytą starannościa reprezentować 
rolników naszej gminy Nowogard i bronić naszych wspólnych 
rolniczych interesów. Naszym wspólnym zadaniem bedzie też 
rozwój i organizacja życia na terenie wiejskim. Dziękując za 
oddane głosy zapraszamy wszystkich do współpracy.

 Z serdecznymi podziękowaniami.

Zbigniew Luter i Roma Wierzbicki

PodziękoWANiA
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Nie będziemy jeździć do goleniowa

Nocna i świąteczna pomoc POZ 
w Nowogardzie!

W wydaniu „DN” z dnia  in-
formowaliśmy o zmianach ja-
kie wprowadził NFZ w opie-
ce lekarskiej i pielęgniarskiej 
w nocy oraz w dni świąteczne. 
Od 1 marca w całej Polsce nie 
ma rejonizacji w dostępie do 
nocnej i świątecznej podsta-
wowej opieki zdrowotnej. W 
przypadkach nagłego zacho-
rowania lub pogorszenia sta-
nu zdrowia pacjent udaje się 
tam, gdzie ma najbliżej, nie-
zależnie od tego, gdzie miesz-
ka, i do którego lekarza PÓZ 
złożył deklarację. Świadcze-
nia nocnej i świątecznej po-
mocy PÓZ udzielane są w go-
dzinach od 18.00-8.00 rano 
następnego dnia, a w dni usta-
wowo wolne od pracy - cało-
dobowo. Dyżurujący w przy-
chodni lekarz udziela porad w 
warunkach ambulatoryjnych, 
telefonicznie, a w przypadkach 
medycznie uzasadnionych - w 
domu pacjenta. W razie po-
trzeby lekarz dyżurny może 
skierować pacjenta do szpita-
la lub wezwać karetkę pogoto-

wia ratunkowego. W razie ko-
nieczności, w uzasadnionych 
medycznie przypadkach, le-
karz lub pielęgniarka realizują 
świadczenia nocnej i świątecz-
nej opieki w domu chorego. 
Wezwania telefoniczne, w tym 
dotyczące świadczeń udziela-
nych przez pielęgniarkę w ra-
mach ciągłości leczenia, są re-
alizowane - w celu sprawnego 
ich wykonania - przez właści-
wy punkt nocnej i świątecznej 
pomocy PÓZ, zgodnie z ob-
szarem zabezpieczenia. I wła-
śnie obszary zabezpieczenia 
wzbudziły najwięcej kontro-
wersji. Okazało się, że w całym 
powiecie będzie czynny tylko 
jeden punkt świadczący usłu-
gi w nocy i dni świąteczne. W 
naszym przypadku miał to być 
punkt w Goleniowie. Wywo-
łało to wielkie niezadowolenie 
wśród pacjentów. Dyrektor na-
szego szpitala Kazimierz Lem-
bas wystąpił z pismem popar-
tym przez burmistrza Nowo-
gardu i burmistrza Dobrej o 
zezwolenie na otwarcie takie-

go punktu w Nowogardzie. W 
wyniku działań naszych rad-
nych w Radzie Powiatu rów-
nież starosta poparł wniosek. 
W wyniku tych działań podpi-
sano umowę ze szpitalem gole-
niowskim. Szpital goleniowski 
w ramach swojego kontraktu z 
NFZ zleca prowadzenie opie-
ki lekarskiej i pielęgniarskiej 
szpitalowi nowogardzkiemu. 
Umowa obowiązuje do końca 
2013 roku. Dzięki temu może-
my korzystać z pomocy lekar-
skiej i pielęgniarskiej na miej-
scu.  

Od dnia 1.04.2011 r. punkt 
Nocnej i świątecznej pomocy 
znajduje się w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Rejono-
wym przy ul. Wojska Polskiego 
7 - Przychodnia Przyszpitalna 
PÓZ

Nr telefonu-- 91/3921 800 
91/39 21 806

Świadczenia udzielane są 
od godz. 18.00 do 8.00 w dni 
robocze oraz w dni ustawowo 
wolne od pracy - przez całą 
dobę.

W rozmowie ze mną dyrek-
tor Kazimierz Lembas wyja-
śnił zasady udzielania porad 
i pomocy przez dyżurującego 
lekarza i pielęgniarkę:

Z opieki lekarskiej i pielę-
gniarskiej udzielanej w punk-
tach nocnej i świątecznej po-
mocy PÓZ można skorzystać 
w przypadku nagłego zacho-
rowania lub nagłego pogorsze-
nia stanu zdrowia:

- gdy nie ma objawów suge-
rujących bezpośrednie zagroże-

nie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
- zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty 

nie przyniosły spodziewanej poprawy
- zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni 

może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan
zdrowia. 
Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świad-

czeń PÓZ w nocy i w dni wolne od pracy:
- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. 

kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczegól-

nie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków roz-

kurczowych
- bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków prze-

ciwbólowych
- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w po-

deszłym wieku
- nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokona-

nej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ra-
tunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można 
uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpo-
czętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związ-
ku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia 
o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione 
świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. 
między 8-18

Opracowanie Lesław M. Marek.

WyJAzd NA BAdANiA 
MAMMogRAFiczNe dLA PAŃ z 
teReNU NoWogARdU i okoLic

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
9.04.2011r. organizuje bezpłatny wyjazd na badania mammograficz-
ne dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical Care CRiDO Szcze-
cin Zdroje. Oferta Składa się z kompleksowej porady: 

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska w czasie oczekiwania na 

miejscu prowadzony będzie bezpłatny program „Profilaktyka Wad 
Słuchu” przez specjalistów.Panie Będą mogły zbadać słuch i uzyskać 
dalsze zalecenia. Czynna będzie również Prywatna Poradnia Endo-
krynologiczna,panie z problemami endokrynnymi i nie tylko będą 
mogły skorzystać z wizyty prywatnej (konsultacja+USG 45zł).

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz 
u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Podstawówki  
piszą sprawdzian

276 uczniów klas szóstych z naszej gminy pisze dziś kontrolny test. 

OGŁOSZENIE
Dnia 6 kwietnia 2011 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbędzie 

się sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas obrad omawiane będą sprawy związane z orga-
nizacją imprez kulturalnych odbywających się w Nowogardzie. Zapraszamy wszystkie chęt-
nych do wzięcia udziału w dyskusji, szczególnie Stowarzyszenie Młodych Socjaldemokratów. 
Zapraszamy Serdecznie 

MRD

Sprawdzian będzie trwał 
60 min. Dzieci odpowiedzą 
w nim na 40 pytań z zakresu: 
czytania, pisania, rozumowa-
nia, korzystania z informacji 
i wykorzystywania wiedzy w 
praktyce.  

Sprawdzian zdają wszyscy 
uczniowie. Jeśli ktoś nie przy-
stąpi do egzaminu będzie mu-
siał powtórzyć klasę szóstą. 

- Poprzez zadania zamiesz-
czone w arkuszach sprawdzia-

nu bada się poziom opanowa-
nia umiejętności określonych w 
Standardach wymagań egzami-
nacyjnych będących podstawą 
przeprowadzenia sprawdzianu 
w klasie szóstej szkoły podsta-
wowej. Sprawdzian nie wykra-
cza poza treści zawarte w Pod-
stawie programowej kształcenia 
ogólnego – mówi Marlena Mar-
chewka, kierownik miejskiego 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu.  

Niektórzy uczniowie posia-
dający orzeczenie psychologa 
mogą zdawać egzamin w spe-
cjalnych warunkach. Za or-
ganizacje sprawdzianu odpo-
wiedzialni są dyrektorzy szkół. 
To do nich należy zwracać się 
z ewentualnymi pytaniami. 
O wynikach uczniowie zo-
staną powiadomieni pod ko-
niec maja. Zakodowane prace 
sprawdzają zewnętrzni egza-
minatorzy.         Jarosław Bzowy

Kazimierz Lembas
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@    Ludzie listy piszą  @ 

Na tym polu ma powstać ferma norek

Poniżej publikujemy  list czytelniczki, mieszkanki jednego z osiedli należą-
cych do Spółdzielni Gardno. List jest o tyle ciekawy,  że wychodzi poza trady-
cyjną konwencję, opieraną zwykle w takich sytuacjach na krytyce. A my jako 
prasa, mamy również w obowiązku pokazywać pozytywne aspekty naszego 
życia społecznego, co też czynimy. 

Szanowna redakcjo!
Czujemy się w obowiązku zauważyć osobę i pracę prezesa Spółdzielni Mieszka-

niowej „Gardno” - pana J. Smoliry.
Jako członkowie Spółdzielni od paru lat doświadczamy pozytywnych zmian ja-

kości naszego życia. Gołym okiem widać, że i miasto pięknieje dzięki sensownej 
pracy pana prezesa.

Mieszkamy bowiem w ocieplonych o odnowionej elewacji blokach, na klatkach 
schodowych wymieniono nam okna i drzwi, odnowiono ściany wewnątrz budyn-
ków. Do naszych mieszkań prowadzą estetyczne ganki czy zabezpieczone poręczą 
wejścia.

Spółdzielnia stworzyła wokół osiedli nowe place zabaw, mamy zamykane śmiet-
niki.

Z pewnością nie są to wszystkie przedsięwzięcia, które udało się panu inż. Smo-
lirze zrealizować. A pan prezes w myśl staropolskiego przysłowia („Pańskie oko ko-
nia tuczy”) dogląda wszystkiego, rozmawia z mieszkańcami, wysłuchuje, pomaga.

Dopiero za prezesury pana Jana Smoliry żyjemy jak cywilizowani ludzie. Tak 
trzymać Panie Prezesie! 

Nazwisko do wiadomości Redakcji

P. S.
Mamy tylko jedno małe życzenie: Prosimy aby drożej już nie było!

Czy ludzie nie mają wstydu?
Tak dzisiaj wy-

gląda przejście po-
między osiedlem na 
ul. Bohaterów War-
szawy a pobliskimi 
domami przy uli-
cy Radosława -  jest 
to teren byłych cie-
lętników, codzien-
nie przechodzi tam-
tędy mnóstwo dzieci 
i osób dorosłych. Z 
dnia na dzień miej-
sce to zamienia się 
w istne wysypisko 
śmieci.  Niby nie ma 
w tym nic, co mo-
głoby nas zasko-
czyć, jest jednak je-
den bardzo konkret-
ny powód, który po-
winien doprowadzić 
do wyciągnięcia konsekwencji - wspomniane tereny zaśmiecają mieszkań-
cy domów znajdujących się przy ulicy Bohaterów Warszawy i posiadający 
wyjścia z działek właśnie na teren owego przejścia. Mieszkańcy nie mają 
już żadnych skrupułów, wyrzucają dosłownie wszystko zaczynając od ma-
łych śmieci kończąc na meblach. Najgorsze jest to że w pobliżu mieszkają 
małe dzieci. Sama jestem mamą niespełna rocznej córki i boję się, że wraz z 
podniesieniem się temperatury siła z jaką zaczną rozkładać się te śmieci do-
prowadzi do powstania jakiś chorób. Tak naprawdę nikt nie ma pojęcia, co 
jest w workach, które pokrywają już 2/3 całej powierzchni użytku. Czy nie 
powinniśmy zainteresować się tą sprawą? A może władze wpadną na po-
mysł pożytecznego zagospodarowania tej przestrzeni? Bo jak na razie rzą-
dzący nie mieli okazji wykazać się na tych terenach naszego miasta.

Dane osobowe do  wiadomości redakcji 

Pomnika nie kupią…

Na wsiach walczą  
z norkami

Mieszkańcy Sąpolnicy, Ostrzycy i Korytowa organizują protest przeciw 
budowie fermy norek.

Jeżeli nasze primaaprilisowe arty-
kuły  ktoś przyjął za dobrą  monetę i 
uwierzył w treści tam zawarte to nie-
stety musimy Go rozczarować – Ame-
rykanie nie  są zainteresowani kup-
nem naszego pomnika, (artykuł „Chcą 
kupić pomnik” na str.3) amnestii póki 
co także nie będzie (artykuł „Więzie-
nie opustoszeje?” na str. 9). Pan Ro-
bert Czapla wprawdzie może się udać 
( a nawet powinien) na ulicę Wiejską 
(artykuł „Robert Czapla na posła” na 

str.4) ale na nowogardzkiej Wiejskiej  
parlament nie obraduje i zapewne ni-
gdy obradował nie będzie... Burmistrz 
urzędu więc nie składa i kandydaci na 
to zaszczytne stanowisko muszą drep-
tać w miejscu jeszcze przez cztery lata. 
Mamy nadzieję, że chociaż w małym 
stopniu Czytelników rozbawiliśmy – 
wszak zbyt wielu powodów do weso-
łości życie (a szczególnie to politycz-
ne) nam nie daje. Cieszmy się wiosną!

LMM

Ferma ma powstać na jednym z 
pół przy drodze do Maszewa. A do-
kładnie naprzeciw byłej winiarni w 
Ostrzycy. Z zamiarem budowy zakła-
du nowi się nowogardzianin Grze-
gorz Mieleńczuk – jeden z najwięk-
szych hodowców zwierząt futerko-
wych w Polsce.   

Pod treścią protestu podpisało się 

kilkaset osób. Stosowne dokumenty 
zostały przekazane burmistrzowi No-
wogardu. Potencjalny inwestor na ra-
zie na protesty nie reaguje. W magi-
stracie złożył już wniosek o wydanie 
decyzji pozwalającej na budowę. 

Więcej szczegółów w piątkowym 
wydaniu  DN. 

MS

Wystawa 
Od 1 kwietnia w kościele pw. WNMP można oglądać wy-

stawę Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą stanowi 
wojennemu. Wystawa potrwa do końca tygodnia. Orga-
nizatorami wystawy są: parafia pw. WNMP, IPN Szczecin 
oraz Kamil Nieradka. Patronat medialny nad  wystawą ob-
jął Dziennik Nowogardzki. 

MS
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Prima aprilisowy dowcip czy smutna 
rzeczywistość o obwodnicy

Fragment zdegradowanego środowiska koło wiaduktu - przy Osiedlu  Bema

Dość długi szmat czasu nasze 
Stowarzyszenie i PKE nie pisało 
nic o budowie obwodnicy. To wy-
bory, czy inne sprawy na chwilę 
zatrzymały ten temat. Ale w świa-
domości mieszkańców Nowogar-
du, temat wciąż żyje i piętrzy się 
jak czarne chmury przed burzą. 
Poniekąd to trudny temat - jedni 
cieszą się, że rozładują się korki w 
mieście, inni że zrobi się martwe 
miasto, bo ustanie ruch handlowy 
jak samochody pojadą obok. Ale 
zdecydowana większość miesz-
kańców przygląda się z niepoko-
jem na postępującą degradację ca-
łego środowiska i infrastruktury 
drogowej w całej gminie. Ciężki 
transport już zniszczył wiele dróg  
które zapewne z budżetu gminy 
będzie trzeba przez lata napra-
wiać’. Węzeł drogowy Warnkowo, 
ulokowano w strefach ochron-
nych i centralnie na podziemnych 
zasobach wody leżących między 
Karskiem a Warnkowem z któ-
rych wodę do picia wykorzystuje 
cały Nowogard i nie tylko. Specja-
liści z branży wodnej stwierdzają  
że zasoby te są niczym nie chro-
nione i narażone w każdej chwi-
li na zanieczyszczenie z budowa-
nej obwodnicy. A co się stanie 
jak przewróci się TIR z paliwem, 
(10 dni wstecz taki przypadek 
miał miejsce między Kliniskami 
a Goleniowem-wiadomośc’ z P.R. 
Szczecin). Gdy do gruntu dostaną 
się dziesiątki ton paliwa czy ropy 
naftowej - Nowogard od razu stra-
ci wodę – takiej sytuacji nie wy-
klucza sam raport dla TEJ INWE-
STYCJI. Skąd ją wówczas weźmie-
my? Równolegle z rozpoczęciem 
budowy tej feralnej obwodnicy 

należało ruszyć z budową nowych 
odwiertów wody, a wcześniej zna-
lezieniem podobnych zasobów i 
wyznaczeniem stref ochronnych. 
Nikt tego nie zrobił. Ale prawda 
jest bolesna, takich nie wyczer-
panych zasobów jakie istnieją w 
rejonie Warnkowa i ul. Wojska 
Polskiego (ok. 10 studni głębino-
wych) nigdzie nie ma. To niepo-
wtarzalny mikroklimat z czystą 
wodą, gdzie swoją oazę spoko-
ju ulokował były burmistrz No-
wogardu Kazimierz Ziemba – na 
Smużynach (D.P.S. Nr 2), otoczo-
ną „Sarnim Lasem” – przed woj-
ną był tam dom wypoczynkowy 
oddalony zaledwie paręset me-
trów od w/w ujęć wody na ul. W. 
P.. Obecnie całe otoczenie „Sar-
niego Lasu” zniszczone, wycięto 
setki wiekowych drzew a miały to 
być zielone płuca dla Nowogardu, 
zamiast tego będą według. „Ra-
portu” z otaczającej go łukiem ob-
wodnicy (równolegle  przyległej 
do stref ochronnych ujęć wody) 
emitować z wielu miejsc w nad-
miernej ilości toksyczne spaliny, 
(według. Stacji meteo z Reska) 
z wiatrem południowym i połu-
dniowo zachodnim  - dostawać 
się będą centralnie do miasta. Po-
równując równoległe budowy ob-
wodnic w Polsce aż do Warszawy, 
tam przestrzega się określonych 
procedur i reżimów technologicz-
nych, tu idzie się na skróty bez ro-
zeznania hydrotechnicznego, co 
skutkuje takimi niespodziankami 
jak wybijanie podziemnych wód 
na trasie budowy (węzeł drogowy 
- Olchowo) i prowizorycznym ich 
naprawianiu, jest to żenujące. Czy 
mamy się temu tak biernie przy-

glądać? Już nie wspomnę,  (na co 
mamy dowody), że stosuje się za-
mienniki w stosowanym surow-
cu – podsypka obwodnicy, którą 
pośpiesznie przykrywa się asfal-
tem. Ktoś najwyraźniej idzie na 
skróty oszczędzając kosztem ja-
kości. Ale wierzymy, że stosow-
ne Komisje mają narzędzia, które 
na każdym etapie budowy wykry-
ją uchybienia w stosowanych pro-
cedurach. Obawiamy się jedynie, 
że po oddaniu obwodnicy, ruch 
znów szybko wróci przez miasto, 
bo obwodnica będzie zapewne w 
ciągłym remoncie. Monitorując  
budowaną pośpiesznie obwodni-
cę, dochodzimy do wniosku, że 
lepiej ją na tym etapie jak najszyb-

ciej zatrzymać (co jest naszym 
punktem honoru) i zaoszczędzić 
pieniążków (resztę pieniążków) 
przeznaczając je na opracowanie i 
budowę obwodnicy południowej, 
którą i tak trzeba będzie wybudo-
wać. Naszym zdaniem - winni (co 
określą organa ścigania) budowy 
obwodnicy północnej powinni 
posprzedawać swoje majątki czy 
pałace i niezwłocznie naprawić 
szkody w przyrodzie i środowisku 
jakie za ich lekkomyślne decyzje 
zostały wyrządzone. 

Stop północnej obwodnicy! Tak 
mówią nowogardzianie – nawet 
po wybudowaniu „ktoś” postawi 
znaki „zakazu wjazdu wszelkich 
pojazdów” na jej końcach (jak w 

Rospudzie) i w ten sposób po-
wstanie rekord Guinessa – w bu-
dowie najszerszej ścieżki rowero-
wej na świecie pod nazwą „Ob-
wodnica Północna wokół Nowo-
gardu”. To nie żart – to smutna 
prawda o tej budowie.

   Na końcu dodam od naszej or-
ganizacji, że trochę znudziło nam 
się pisanie na ten temat do D.N.. 
Nie odniosło to spodziewane-
go skutku, więc postanowiliśmy 
gdzie indziej napisać w tej sprawie 
– a to już prawdziwa prima aprili-
sowa niespodzianka!!!  

   Eugeniusz Korneluk – 
Stowarzyszenie na rzecz 

Ochrony Środowiska i Polski 
Klub Ekologiczny – Koło w 

Nowogardzie        

3-10 kwietnia 2011 

tydzień Liczenia Sów w Lasach
Z okazji Międzynarodowego 

Roku Lasów, Centrum Eduka-
cji Przyrodniczo-Leśnej Leśne-
go Zakładu Doświadczalnego 
SGGW w Rogowie we współ-
pracy z Dyrekcją Generalną 
Lasów Państwowych zaprasza-
ją do udziału w Ogólnopolskim 
Tygodniu Liczenia Sów w La-
sach.

Tajemnicze, bezszelestnym 
lotem przecinają mroki nocy. 
Do dziś nierzadko tępione i 
prześladowane ze strony czło-
wieka ze względu na złą sławę 
jaką przypisano im w legen-
dach i zabobonach. Z drugiej 
strony przedstawiana od wie-
ków jako symbol mądrości i 

wiedzy. Ze względu na swój 
skryty i w zasadzie nocny tryb 
życia, są słabo poznane, a na-
sza wiedza na temat sów jest 
bardzo powierzchowna.

 Kształt i wygląd zewnętrzny 
sów jest tak charakterystycz-
ny, że ich rozpoznawanie nie 
sprawia większego kłopotu na-
wet początkującym obserwa-
torom. Pierwszą cechą rzuca-
jącą się w oczy jest duża, choć 
słabo wyodrębniona głowa, 
stanowiąca około ¼ wielkości 
całego ptaka. Wyraźnie zazna-
czone są duże, skierowane do 
przodu oczy otoczone szlarą. 
Szlarę tworzą koncentrycznie 
ułożone pióra wokół dzioba i 

oczu, działa ona jak czasza an-
teny satelitarnej potęgując do-
cierające sygnały dźwiękowe. 

W Polsce występuje 10 ga-
tunków lęgowych sów, nato-
miast ze środowiskiem leśnym 
związanych jest 7 gatunków ( 
puchacz, puszczyk, puszczyk 
uralski, puszczyk mszarny, 
uszatka, włochatka, sóweczka 
). Wszystkie gatunki sów ob-
jęte są ochroną ścisłą, co ozna-
cza, że podlegają całorocznej 
ochronie w każdym z etapów 
swojego życia. W lasach Nad-
leśnictwa Nowogard możemy 
prawdopodobnie spotkać je-
dynie 4 gatunki z wyżej wy-
mienionych sów.

W identyfikacji sów o wie-
le ważniejsza jest znajomość 
głosów aniżeli ich wyglądu ze-
wnętrznego. Najbardziej sku-
teczną metodą lokalizacji jest 
przeprowadzenie nasłuchu w 
odpowiednim okresie roku i o 
właściwej porze, zwykle w go-
dzinach wieczorno-nocnych.

Nadleśnictwo Nowogard 
wraz z oddziałem Ligi Ochro-
ny Przyrody w Nowogardzie w 

ramach tej akcji planują prze-
prowadzenie w zaprzyjaźnio-
nych szkołach pokazów mul-
timedialnych, pogadanek. Dla 
chętnych osób planujemy w 
godzinach wieczorno-noc-
nych wyjście do lasu w celu 
przeprowadzenia nasłuchu 
głosów sów. W celu poprawy 
warunków lęgowych dla sowy 
uszatej na terenie lasów nad-
leśnictwa Nowogard zostaną 
wywieszone sztuczne gniazda 
w formie specjalnie przygo-

towanych koszy wiklinowych. 
W Polskim Radiu Szczecin, w 
cyklu Ekostudio,  zostanie wy-
emitowany program o ochro-
nie sów. Serdecznie zaprasza-
my do udziału w akcji dzieci i 
młodzież szkolną, a także oso-
by dorosłe.

Prezes Oddziału LOP
 w Nowogardzie Marek Heiser  

Sowa uszatka
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Chcielibyśmy zatrzymać czasu 
godziny, błysk szczęścia w Twych 
oczach rozlany, byś zawsze czuła 

to w gromadce rodziny 
jak bardzo jesteś kochana 

Z okazji 
60 rocznicy 

urodzin 

Irenie Maślak
Najserdeczniejsze życzenia 

od dzieci i wnuczek

z okazji 
50 rocznicy urodzin 

Edwardowi 
Karluk 
długich lat życia, dobrego 

zdrowia i pomyślności, 
jak najmniej smutków 

i dużo radości. 

Najserdeczniejsze życzenia 
składa 

małżonka wraz z dziećmi

Dla Krystyny  
i Adama 

Jakubowskich 
z okazji 

25 rocznicy ślubu 
składamy podziękowania za 
trud wychowania, za miłość 
i uśmiech, za pogodne dni 
pełne radości, za pomoc 

i wsparcie w każdej chwili 
naszego życia. 

Wasze dzieci, synowa i wnuk. 
Łukasz, Robert, Żaneta i Maciuś

życzeNiA życzeNiA życzeNiA

Rząd planuje

zabrać dodatki, podwyższyć czynsz!
Blisko 1,5 miliona właścicieli mieszkań straci prawo do dodatku mieszkaniowego, a średnie czynsze w mieszkaniach komunalnych wzrosną dwukrotnie jeśli 

rząd przeforsuje zmiany w prawie - wynika z raportu portalu Money.pl. Ministerstwo Infrastruktury chce, by mieszkania należące do samorządów trafiały wy-
łącznie do najuboższych, a czynsze pokrywały faktyczne koszty ich utrzymania. 

Aby nowe zasady zaczęły 
obowiązywać, potrzebne są 
zmiany w ustawie o ochro-
nie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy oraz 
zmiany kodeksu cywilnego, a 
także zmiana ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych. Pro-
pozycje trafiły już do konsul-
tacji. Rząd chce, by zostały 
wprowadzone jeszcze w tym 
roku.

W Polsce jest ponad 13,3 
mln mieszkań. Samorządy 

mają blisko 1,1 mln lokali. Ich 
średnia powierzchnia to bli-
sko 48 metrów kwadratowych. 
Czynsze są bardzo zróżnico-
wane. Zależnie od gminy, wa-
hają się od 2 do nawet ponad 
10 złotych za metr kwadrato-
wy. Przeciętna stawka jaką po-
daje GUS, to 3,63 zł za metr 
kwadratowy.

Jak argumentuje resort infra-
struktury, nie rekompensuje to 
samorządom kosztów utrzy-
mania budynków komunal-

nych. Zdaniem pomysłodaw-
ców zmian, żeby to zapewnić, 
podstawowa stawka powinna 
podskoczyć niemal dwukrot-
nie. Jak uzasadnia minister-
stwo, pozwoli to na skuteczniej-
sze dysponowanie środkami fi-
nansowymi przez samorządy 
oraz odpowiednie utrzymanie 
lokali, a nawet budowę nowych. 
Propozycje zmian można ująć 
w kilku punktach.

Zasady regulujące przyznawanie mieszkań komunalnych

Obecnie obowiązujące Po zmianach forsowanych przez rząd

Gminy nie mają możliwości sprawdzenia 
wysokości dochodów osób ubiegających się i 
lokal komunalny, ani weryfikacji jego sytuacji 
majątkowej

Gmina będzie mogła sprawdzić wysokość 
dochodów ubiegających się o przyznanie 
prawa do lokalu. Kryteria weryfikacji ustalą 
samorządy. Ci, którzy ich nie spełnią, stracą 
mieszkania.

Gminy zawierają umowy na czas 
nieokreślony. Nie mają prawa sprawdzać, 
czy rzeczywiście najemca spełnia kryteria 
dochodowe.

Samorządy uzyskają możliwość zawierania 
umów najmu mieszkań na czas określony. Aby 
przedłużyć umowę, najemca będzie musiał 
ponownie przejść weryfikację dochodów.

Po śmierci najemcy prawo najmu 
zyskują dzieci, małżonek, czy inna osoba, 
wobec której najemca miał obowiązek 
alimentacyjny, lub osoba, z którą pozostawał 
faktycznie we wspólnym pożyciu, pod 
warunkiem że stale zamieszkiwały z 
najemcą.

Po zmianach w przypadku śmierci najemcy 
lokalu komunalnego lub socjalnego umowa 
będzie wygasała. Nie byłoby więc dzisiejszego, 
automatycznego przejęcia lokalu po zmarłym.

 
Rząd chce także wykreślić z 
ustawy o ochronie praw loka-
torów listę osób, którym sąd 
musi przyznać w wyroku eks-
misyjnym prawo do lokalu so-
cjalnego. Są na niej między in-
nymi: obłożnie chorzy, emery-
ci czy bezrobotni.

Średni czynsz, jaki płacą na-
jemcy, to według danych za-
wartych w Systemie Analiz 
Samorządowych - 174 złote. 
Po urealnieniu stawek, czy-
li podwyższeniu ich do 7,47 
zł za metr kwadratowy, średni 

czynsz wzrósłby dwukrotnie - 
do 358 złotych.

Podwyżka nie dotknie 
wszystkich w równym stopniu. 
W Warszawie już teraz podsta-
wowa stawka to 7 złotych, czy-
li bliska proponowanej przez 
rząd. We Wrocławiu jest to bli-
sko 5,50 zł za metr, a w Krako-
wie 7,88 zł. Są miasta, w któ-
rych te stawki są zróżnicowa-
ne. W Poznaniu, zależnie od 
standardu mieszkania, loka-
torzy płacą od 4,90 do 9,70 zł 
za metr, a w Gdańsku od 4 do 

6,50 zł za metr kwadratowy.
W Warszawie odsetek miesz-

kań komunalnych jest stosun-
kowo niewielki, jest ich nie-
wiele ponad 9 tysięcy. - Na ich 
utrzymanie wydajemy rocznie 
blisko 34 mln złotych. To zale-
dwie 0,6 proc. naszego roczne-
go budżetu, który teraz prze-
kracza 13 mld złotych.

W innych miastach wydatki 
na mieszkaniówkę dużo bar-
dziej obciążają samorządowe 
budżety. W Poznaniu rocz-
nie na mieszkania komunalne 

miasto wydaje blisko 100 mln 
złotych, czyli 4 proc. budżetu 
sięgającego 2,4 mld złotych.

Wrocław przeznacza na ten 
cel jeszcze więcej. W stolicy 
Dolnego Śląska jest jeszcze bli-
sko 45 tysięcy mieszkań ko-
munalnych. Na ich utrzyma-
nie w tym roku potrzeba bli-

sko 245 mln złotych. To już 7,5 
proc. tegorocznego budżetu, 
który wynosi 3,4 mld złotych.

Materiał ze strony http://
dom.money.pl/wiadomosci/
poradniki/artykul/1;5;mln;o-
sob;straci;dodatki;mieszka-
niowe

Jak to jest w Nowogardzie
Koszty utrzymania wszystkich lokali komunalnych rocz-

nie (dane za rok 2009/2010) wyniosły   1.884.602,41 zł. Z 
opłat za lokale  uzyskano 1.246.380,07 zł. Różnice w kwocie 
638.222,34 zł ZBK pokrył z dotacji z budżetu gminy w wyso-
kości 500.000,000 zł oraz wpływami za lokale użytkowe w wy-
sokości 138.222,34 zł. 

 Z dniem 01 lutego 2009 r. 
wprowadzono podwyżkę opłat 
czynszowych w lokalach bę-
dących własnością Gminy 
Nowogard . Stawki czynszu 
ustalono na podstawie tabeli 
uwzględniającej tzw. wartość 
odtworzeniową budynku. Po 
zmianach najwyższa stawka 
czynszu wynosi 7,14 zł za 1 m2 
powierzchni użytkowej. Naj-
niższa stawka czynszu wynosi 
2,98 zł. W miesiącu lipcu 2010 
r. stawka czynszu za lokale so-
cjalne wynosiła – 1,49 zł za 1 
m2,  natomiast średnia stawka 
czynszu dla pozostałych lokali 
mieszkalnych wynosiła 5,12 za 
1 m2. Pytanie nasuwa się samo 
– czy 500 000 zł dotacji z bu-
dżetu to suma upoważniają-
ca nasze władze do podwyżek 
czynszu? Co to jest w stosunku 
do miliardowych przykładów 
w powyższym tekście?

Jednak przy tych kalkula-

cjach należy uwzględnić dwa 
aspekty – jeden to zadłużenie 
lokatorów. Na koniec roku ob-
liczeniowego 2010 wyniosło 
ono aż 1 228 911,20 złotych. 
Odzyskanie długów zwolni-
łoby gminę od konieczności 
dotowania.  Drugi aspekt jest 
bardziej realny i przyziemny 
– dotujemy kwotą 500 000 zł, 
bo na więcej nas nie stać. ZBK 
planuje więc wszelkie remon-
ty na możliwości finansowe – 
a że remonty są niewystarcza-
jące widać na każdym kroku… 

I na koniec pytanie o sen-
sowność proponowanej usta-
wy – skoro przy niskich czyn-
szach dług przekracza milion 
złotych to jak duży będzie ten 
dług po podwyżkach? Cieszy 
mnie tylko to, że rząd ma się 
dobrze – potrafi nawet przed 
wyborami bujać w obłokach!

opr. LMM

Takich jak ten na zdjęciu budynków komunalnych, wymagających 
gruntownego remontu  jest wciąż wiele



Nr 27 (1961)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

1400 uczestników i 2500 widzów, zagraniczni goście, profesjonalni sędziowie i wspaniała atmosfera – tak w dużym skrócie można  opisać VIII No-
wogardzkie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu, które odbywały się w miniony weekend na hali ZSO przy ul. Boh. Warszawy. 

turniej tańca w Nowogardzie

Walc, samba, hip hop i dance
Dzień pierwszym – walc i 

samba
Impreza rozpoczęła się od 

turnieju tańca towarzyskie-
go w klasach od H do B (wy-
jaśnienie patrz „warto wie-
dzieć”). Każda z par musiała 
zatańczyć 10 różnych stylów 
tańca towarzyskiego w dwóch 
kategoriach: taniec standar-
dowy (walc angielski, tango, 
walc wiedeński, foxtrot, qu-
ickstep) i taniec latynoamery-
kański (samba, cha-cha, rum-
ba, pasadoble i jive). Swoje 
umiejętności zaprezentowało 
łącznie 200 par, z całego woje-
wództwa. Nowogard miał naj-
liczniejszą reprezentację –  53 
pary. Drugi pod względem li-
czebności był klub AKTT ze 
Szczecina.  Pierwsze pary, czy-
li najmłodsi, wszyły na par-
kiet równo o godz. 11.00.  Z 
biegiem dnia pojawiały się co 
raz to bardziej doświadczeni 
tancerze. O godz. 17.00 roz-
poczęła się gala, z muzyką na 
żywo, którą poprzedził występ 
tanecznych mistrzów z Danii - 
Mariusa Muresan oraz Katriny 
Nissan.  Turniej zakończył się 
szczęśliwie dla nowogardzkich 
tancerzy. Klaudia Rafińska i 
Marcel Marchewka zajęli I m w 
tańcach standardowych i laty-
noamerykańskich, awansując 
jednocześnie do  B klasy. Rów-
nież I m, tyle, że tym razem w 
kombinacji, zajęła para: Kami-
la Tembłowska i Maciej Piku-

ła startująca w kategorii E pow. 
lat 15. Awans z klasy D do C 
odnotowała para: Karolina  Si-
korska i Marek Niemirski, zaj-
mując drugie miejsce w klasie 
15 D.  Miejsce na „pudle”, tym 
razem III, zajęli Natalia Gan i 
Radek Gawroński startujący w 
kategorii 12-13 D. Pary trenują 
pod okiem Mikołaja Kubiaka i 
Michała Kota. 

Dzień drugi – hip hop i 
dance

Drugi dzień turnieju upłynął 
pod hasłem przeglądu zespo-
łów tanecznych w tańcu no-
woczesnym m.in.  na parkiecie 
królował hip hop i disco dan-
ce. Do udziału  zgłosiło się 65 
grup z całego województwa, 
w tym jedna z Gorzowa Wiel-
kopolskiego (woj. lubuskie). 
Przyjechały zespoły m.in. z 
Kalisza Pomorskiego, Barlin-
ka, Stargardu Szczecińskiego, 
Szczecina i Świnoujścia. Przez 
cały dzień na parkiecie moż-
na było zobaczyć prawie 1000 
tancerzy! Taneczna rywaliza-
cja odbywała się w trzech kate-
goriach wiekowych: 6-9 lat, 10-
14 i pow. 14. Występy obserwo-
wali wykwalifikowani instruk-
torzy i pedagodzy tańca. Dzień 
ten, podobnie jak w przypad-
ku par, zakończył się sukcesem 
zespołów z Nowogardu. Ze-
spół Flesz Dance I  zajął pierw-
sze miejsce w kategorii pow. 14 
lat a Flesz Dance II w kat. 10-

14 lat, zdobył grand prix całe-
go turnieju. Oba zespoły pro-
wadzi Agata Kubiak. 

Kulisy...
Impreza zasługuje na naj-

wyższe oceny, jeśli chodzi o or-
ganizację. Już same liczby po-
kazują jej ogrom i skalę logi-
stycznego wyzwania jaki staną 
przed organizatorami. Zadba-
no praktycznie o wszystko. Od 
profesjonalnej konferansjerki 
(w wykonaniu Marleny Macie-
jewskiej, która od 30 lat pro-
wadzi turnieje tańca), poprzez 
wystrój sali, zaplecze bufetowe, 
aż po obsługę medialną (pokój 
prasowy, obsługa rzecznika). 
Organizatorzy zrobili też wie-
le, bu oprócz estetyki i oprawy, 
ranga imprezy sięgnęła szczy-
tów. Stąd też oprócz uczestni-
ków z kraju na parkiecie spe-
cjalny pokaz dała uznana para 
tanecznych mistrzów z Danii. 
Do Nowogardu przyjechał tak-
że Bo Loft Jensen, mistrz świa-
ta w tańcu towarzyskim, sędzia 
międzynarodowy i trener par 
tanecznych na całym świecie. 
Ciekawostką niech pozosta-
nie fakt, że duński gość, zna-
lazł czas na przyjazd do nasze-
go miasta między podróżami z 
Japonii do Rosji. 

Warto podkreślić, co zresz-
tą mówi Antoni Grycmacher 
(patrz wywiad), że impreza w 
Nowogardzie należała do naj-
większych w regionie. Za spra-

wą oprawy muzycznej wyko-
nywanej przez Lewandowski 
Band ze Szczecina, była tak-
że na swój sposób oryginal-
na. Turnieje tańca rzadko bo-
wiem, są okraszane muzyką na 
żywo. Ósma edycja imprezy, to 
jak stwierdził jeden z jej orga-
nizatorów – Mikołaj Kubiak,  
już dobrze naoliwiona maszy-
na. Rośnie również jej ranga, 
co podkreślała jego żona Aga-
ta, informując dziennikarzy, że 
w porównaniu do roku ubie-
głego w drugim dniu turnieju 
wzięło udział ponad 20 zespo-
łów więcej. Skalę imprezy do-
pełnił obraz ponad 20 autoka-
rów i dziesiątki samochodów, 
które były zaparkowane wokół 
hali przy ZSO. 

Aby przekonać się jak duże 
znaczenie mają wydarzenia tej 
rangi dla naszego miasta, wy-
starczyło sprawdzić jak tur-
niej odbił się na lokalnym han-
dlu. W niektórych sklepach 
z odzieżą dla dzieci, zabrakło 
w sobotę koszul z muchami 
i spodni na tzw. kant. W nie-
dzielę wzmożony ruch odno-
towały sklepy spożywcze znaj-
dujące się otoczeniu ZSO. Kul-
tura to także biznes – już daw-
no zrozumieli to jej animato-
rzy  z miast typu Dobra No-
wogardzka czy Maszewo, a za 
sprawą państwa Kubiaków, 
miejmy nadzieję zrozumie tak-
że i Nowogard. Warto jednak, 
żeby o rangę imprezy zadbały 

też same władze – do rozważań 
pozostawiamy fakt, że na dwu-
dniowym turnieju  ani razu nie 
pojawił się Robert Czapla, a 
turniej odbywał się przecież o 
puchar burmistrza Nowogar-
du,  zabrakło także przedstawi-
cieli  powiatu – jednego z pa-
tronów i sponsorów imprezy. 
Może należy się więc zastano-
wić, nad zmianą nazwy impre-
zy, która i tak już swoją pozy-
cją wychodzi na szczęście po-
nad lokalną sztampę. 

Głównymi organizatora-
mi turnieju byli: Szkoła Tańca 
Flesz (Agata i Mikołaj Kubiak), 
Nowogardzkie Stowarzyszenie 
Tańca Sportowego Flesz No-
wogard, Urząd Miejski w No-
wogardzie oraz Nowogardzki 
Dom Kultury, Starostwo Po-
wiatowe. Patronem medial-
nym turnieju był Dziennik No-
wogardzki. 

Marcin Simiński

Warto wiedzieć
Wszystkich sportowych tan-

cerzy dzieli się na kategorie: 
wiekowe i klasowe. Katego-
rie wiekowe to „8-9 lat”, „10-
11 lat”, „12-13 lat”, „14-15 lat” i 
„powyżej 15 lat”. Kategorie kla-
sowe mogą być HOBBY („H”, 
„G”, „F”) lub sportowe. Kla-
sy sportowe od najsłabszej do 
najlepszej to „E”, „D”, „C”, „B”, 
„A” i „S”.

 Katrin Nissan i Ma-
rius Muresan z Danii: 
poziom imprezy jest bar-
dzo wysoki. U nas w Da-
nii nie mamy tyle kate-
gorii co w Polsce. Na co 
dzień trenujemy w szko-
le tańca pana Jensena. Je-
steśmy parą taneczną do-
piero od kilku miesięcy. 
Z tym związane jest na-
sze życie.  Cieszymy się, 
że mogliśmy tutaj przy-
jechać. To nasza pierw-
sza wizyta w Polsce. Jest 
tutaj bardzo miło. W No-
wogardzie zatańczyliśmy 
kilka tańców standardo-
wych oraz latynoamery-
kańskich. 

Klaudia Rafińska lat 15 (Wojcieszyn)– part-
nernka Marcela Marchweki, uczennica Szkoły Tań-
ca Flesz w Nowogardzie: to bardzo dobra impreza 
w porównaniu do innych turniejów, w których bio-
rę udział przynajmniej,niej raz w miesiącu. Ostat-
nio byliśmy np. w Lesznie. Taniec to moja pasja. 
W przyszłości chciałabym zostać trenerem tańca.  
Uważam, że warto tańczyć, tym bardziej, że może 
to robić każdy jeśli tylko bardzo tego chce.

Rozmowa z uczestnikami:
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Rozmowa z Antonim grycmacherem, prezesem zachodniopomorskiego związku 
tańca Sportowego, sędzią i trenerem tańca towarzyskiego. 

Jak Pan ocenia poziom tur-
nieju w Nowogardzie?

Jest całkiem niezły. Co praw-
da mamy tutaj tancerzy w kla-
sach młodszych, ale oglądamy 
całkiem niezłe pary. 

Można znaleźć tutaj mate-
riał na mistrza?

Jest dużo utalentowanej mło-
dzieży, z której już wkrótce bę-
dzie pożytek. 

 
W każdym mieście, przy 

ośrodkach kultury działa-
ją kluby i zespoły taneczne.  
Dzieci już od najmłodszych 
lat trenują różne formy tańca. 

Mam wrażenie, że taniec stał 
się sportem narodowym Po-
laków. Czy to trafne stwier-
dzenie?

Faktycznie w  Polsce jest dużo 
par, ale nie przesadzał bym z 
określeniem tańca jako spor-
tu narodowego. To nie do koń-
ca właściwe porównanie. Nie 
mniej jednak taniec towarzyski 
cieszy się co raz większa popu-
larnością. Co raz więcej mło-
dzieży na dobrym  poziomie 
uprawia tą dyscyplinę. Pragnę 
przypomnieć, że aktualnym mi-
strzem świata zawodowców jest 
Polak. W amatorach, mamy fi-
nalistów mistrzostw świata w 
tańcach standardowych. W kla-
sach zawodowych mamy do-
bre pokolenie w tańcach latyno-
amerykańskich. To są całkiem 
niezłe pary ze światowej czo-
łówki. 

Jak na poziom i popular-
ność różnych form tańca, 
wpływają takie programy  jak 
„You can dance”, czy „Tanie z 
gwiazdami”?

Taniec z gwiazdami” - tak. 
Inne formy mają mało wspól-
nego z turniejowym tańcem to-
warzyskim. Ten  program rze-
czywiście przybliżył taniec nor-
malnemu odbiorcy, i uświado-
mił, że nawet na podstawowym 
poziomie może to robić prak-
tycznie każdy, w sensie profe-
sji. Tańczące gwiazdy pokazały 
nam, że w dość krótkim czasie 
można stworzyć taneczne wido-
wisko, które się podoba, oczywi-
ście wkładając w to serce i spory 
wysiłek. 

Chce Pan powiedzieć, że na 
taniec nigdy nie jest za póź-
no?

Oczywiście. Są cale grupy 
osób, które zaczynają tańczyć 
dopiero w wieku dojrzałym i 
one się świetnie bawią. Oczy-
wiście nie osiągają jakiegoś wy-
sokiego poziomy artystyczne-
go ale w tańcu towarzyskim nie 
zawsze o to chodzi. Jego głów-
nym celem jest stworzenie ak-
tywności ruchowej dla każdego, 
w każdym wieku. Myślę, że jest 

wiele instytucji w Polsce, które 
zapewniają takie możliwości. 

Jaka jest ranga turnieju w 
Nowogardzie?

Jest to na pewno jedna z lep-
szych imprez regionalnych.  Na-
tomiast nie może jeszcze pre-
tendować do krajowej.  W okrę-
gu mamy trzy imprezy rangi 
grand prix Polski i tam przyjeż-
dżają pary z trochę wyższej pół-
ki. Mieliśmy ubiegłymi latami 
dwie edycje o skali międzyna-
rodowej, mamy nadzieję, że w 
najbliższym czasie uda nam się 
do tego wrócić. Najpierw jed-
nak w regionie muszą odbywać 
się imprezy, takie jak ta w No-
wogardzie, która spopularyzu-
je tanieć wśród sponsorów, bez 
których trudno jest spiąć finan-
sowo tego typu imprezy. 

To są drogie imprezy?

 

 
 

Jak wygląda taneczny rynek 
w naszym regionie?

Aktualnie mamy zarejestro-
wanych 25 klubów i około 900 
tancerzy, w tym 300 czynnych 
par. Oczywiście nie wymieniam 
tutaj par biorących udział w 
kategoriach okręgowych, któ-
rych z pewnością jest ok. 1000. 
Jesteśmy obecnie w trakcie licze-
nia i tworzenia kompleksowego 
systemu rejestracyjnego. 

Antoni Grycmacher: były tan-
cerz, obecnie sędzia turnie-
jowy. Od roku 1980 prowadzi 
Akademicki Klub Tańca To-
warzyskiego w Szczecinie. To 
największy klub tego typu w 
województwie. Ma na swoim  
koncie wielu wybitnych wy-
chowanków, którzy byli mi-
strzami Polski, medalistami 
mistrzostw świata. Jednym z 
nich jest Mikołaj Kubiak, po-
siadający najwyższą między-
narodową klasę taneczną S. 

fot. Mirosław Morawskifot. Mirosław Morawski

fot. Mirosław Morawskifot. Mirosław Morawski



Nr 27 (1961)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Wyróżnienia i nagrody 
Doczekała się nasza szkolna gazetka (www.mam.media.pl/la-

dies) działająca i rozwijająca się od listopada 2009r. Wyróżnienie 
przyznane zostało przez jury konkursu „Qmam media” w kate-
gorii Qmam cykliczny. Jest to konkurs polegający na comiesięcz-
nym wyłonieniu kilku najlepszych gazetek z całej Polski, które 
później wezmą udział w konkursie na Qmama Roku. Zatem z 
przyjemnością możemy ogłosić, że spośród opublikowanych w 
listopadzie ubiegłego roku gazetek jury za jedną z najlepszych 
uznało właśnie naszą, będącą wydaniem specjalnym z okazji 65 
- lecia ILO. 

Magdalena Łuczak 

Mistrzostwa Regionu  
w Piłce Siatkowej chłopców  

- KOŁOBRZEG 23 MARCA 2011 R. 
Drużyna chłopców I LO wywalczyła III miejsce pokonując w 

fazie grupowej LO w Gryficach 2 : 0 (13, 15)oraz przegrywając z 
ZSEH z Kołobrzegu 2 : 0. W Meczu o III miejsce drużyna I LO 
pokonała ZSO Wolin 2 : 0 (23, 18). 

Skład drużyny I LO: Jakub Jerzykowski, Błażej Siuda, Pa-
tryk Podbiegło, Marcin Maciąg, Maciej Grzejszczak, Mateusz 
Grzejszczak, Dawid Langner, Bartłomiej Machol, Mateusz Gar-
backi. Opiekun drużyny - Łukasz Podemski.

GRATULACJE! 

DZIEŃ OTWARTY W I LICEUM 
OGÓLNOKSTAŁCĄCYM 
IM. PPOR. EMILII GIERCZAK 

W NOWOGARDZIE  
20 kwietnia 2011 roku od godz. 8:30 

na sali gimnastycznej  
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 

ZAINTERESOWANYCH  
DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W DNIU OTWARTYM SZKOŁY

„Paszporty edukacyjne”
W ramach projektu „Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery” uczniowie I LO w Nowo-

gardzie im. ppor. E. Gierczak w dniu 17 marca 2011 roku wzięli udział w wycieczce zorganizo-
wanej przez nauczycieli zatrudnionych w projekcie. Uczniowie wraz z opiekunami wyjechali 
do Szczecina. Grupy matematyczne odwiedziły dwa miejsca: Eksperymentarium Eureka oraz 
Planetarium. Grupy biologiczne uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie 
Szczecińskim w Instytucie Antropologii.

  Jedynka    
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polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72‐200 Nowogard.        www.lo1.nowogard.ids.pl            Tel. 091‐39‐20‐213 

           

 

Eksperymentarium Eure-
ka to jedna z większych w Pol-
sce, jedyna w swoim rodzaju 
wystawa interaktywnych do-
świadczeń, na której w spo-
sób zabawowy, przez działa-
nie na przyrządach można się 
wiele nauczyć, doświadczyć, 
przeżyć. Wystawa to niezwykłe 
– naukowe wesołe miastecz-
ko, przygotowane tak, aby za-
interesowało wszystkich. Nasi 
uczniowie byli zachwyceni. 
Można się tu bawić kilkume-
trowymi bańkami mydlanymi, 
zobaczyć olbrzymich rozmia-
rów słoneczną kulę, „dotknąć 
50000 volt”. Najbardziej do gu-
stu przypadł nam eksperyment 
z ciekłym azotem. Jego tempe-
ratura to ok. -195 stopni Cel-
sjusza! Zamrażanie i eksplozje 
z użyciem ciekłego azotu- robi 
wrażenie. Planetarium mie-
ści się w budynku Akademii 
Morskiej. Oferta stanowi uzu-

pełnienie treści zawartych w 
programie nauczania dla szkół 
ponadgimnazjalnych z przed-
miotu fizyka z astronomią i 
geografii. Uczniowie obserwo-
wali obraz nieba na różnych 
szerokościach geograficznych, 
dobowy ruch ciał niebieskich 
i zjawiska im towarzyszące, a 
także podstawowe gwiazdo-
zbiory. Prezentacje w planeta-
rium prowadził wykładowca 
Akademii Morskiej.

Instytut Antropologii.
Nie było nowoczesnej tech-

niki, komputerów…, ale były 
prawdziwe ludzkie kości. 
Brzmi przerażająco, ale było 
interesująco.

Grupy biologiczne uczestni-
czyły w zajęciach z anatomii 
człowieka. Uczniowie mogli, 
choć przez chwilę poczuć się 
jak prawdziwi studenci. Do-
wiedzieli się wiele ciekawy rze-
czy na temat budowy ludzkie-

go ciała. Mało kto wie, że czło-
wiek może w miarę sprawnie 
funkcjonować bez kości strzał-
kowej.

Jak widać na zdjęciach, nasi 
uczniowie nie mieli problemu 
z trzymaniem ludzkich kości w 
dłoniach i oglądali eksponaty z 
każdej strony z prawdziwym 
zainteresowaniem. Może wy-
rosną z nich przyszli antropo-
lodzy?

Naszym celem był również 
spacer po Wałach Chrobre-
go, ale padający deszcz spra-
wił, że wszyscy marzyli tylko o 
obiedzie i powrocie do domu. 
Szkoda, bo chociaż Szczecin 
leży zaledwie 70 km od No-
wogardu, to niewielu uczniów 
ma okazję po prostu po nim 
spacerować. Najczęściej każdy 
zwiedza hipermarkety i nie ma 
pojęcia jak pięknie wyglądają 
zabytki Szczecina.

Sukces Mileny

II LO pierwsze w Polsce
Milena Ćmil, maturzystka z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, zajęła I miejsce w V 

Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Bankach. Etap centralny konkursu odbył się 17 marca 2011 
roku w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Hasłem przewod-
nim tegorocznej edycji była „Bankowość internetowa”. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 
98 uczestników, którzy przyjechali do Lublina ze szkół z całej Polski. Finał konkursu, połączony był 
z warsztatami dla uczestników i opiekunów oraz wykładami z zakresu bankowości, rynku kapitało-
wego i historii pieniądza, prowadzonymi przez nauczycieli akademickich i przedstawicieli Narodo-
wego Banku Polskiego. 

Sukces Mileny powięk-
szył pulę osiągnięć II Liceum 
Ogólnokształcącego na polu 
olimpiad i konkursów eko-
nomicznych. W ciągu kil-
ku ostatnich lat uczniowie II 
LO, pod merytoryczną opieką 
pani Anny Sienkiewicz, zdo-
bywali w tej dziedzinie tytuły 
laureatów i finalistów.

Dla Mileny to jeszcze nie 
koniec zmagań konkurso-
wych. W pierwszej połowie 
kwietnia weźmie udział w 
etapie centralnym Olimpiady 
Przedsiębiorczości. Trzyma-
my więc kciuki.

zarząd klubu żeglarskiego „knaga” 

zwołuje 
zebranie informacyjne 
dla wszystkich członków klubu, którzy zadeklarowali swoje 

uczestnictwo w kursie żeglarskim.

Zebranie odbędzie się w Sali PCRP przy ul. Wojska Polskie-
go w Nowogardzie, 1.04.2011 r. o godzinie 18.00.

Porządek zebrania:
-zamknięcie listy uczestników,
-ustalenie terminów zajęć teoretycznych,
-zapoznanie uczestników z programem i zakresem wiedzy 

teoretycznej wymaganej na egzaminie
-wykaz literatury obejmującej zakres wiedzy wymaganej na 

egzaminie,
-zapoznanie z zakresem umiejętności praktycznych wyma-

ganych do prowadzenia jachtów,
-ustalenie terminów pływania i zasad uczestnictwa w szko-

leniu praktycznym na jachcie.

Z wyrazami szacunku:
Sekretarz Klubu A. Meksa
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„Maraton teatralny” młodzieży nowogardzkiej
27 marca br. uczniowie z gimnazjum i liceum pod opieką Ks. Tomasza Tylutkiego, Ks. Marcina Gudełajskiego i s. Maksymilii Grzyśnik pojechali do Szczecina 

na „Maraton teatralny”. W repertuarze był musical „Joshua” oraz „Pasja - Przystanek Golgota”.

Autorem musicalu „Joshua” 
jest Markus Wittal (ksiądz, 
kompozytor, członek katolic-
kiej Wspólnoty Emmanuel). 
Spektakl, to muzyczna opo-
wieść (przeniesiona w nasze 
czasy) o Dobrym Pasterzu i 
jego stadku owiec, które swój 
czas spędza na piknikach, je-
dzeniu trawy, śpiewaniu i dzię-
kowaniu swojemu pasterzowi 
za pierwszorzędną opiekę. Jed-
na z owiec, Desire, odłącza się 
od stada postanawiając, że chce 
zacząć żyć własnym życiem. 
Spotyka złego pasterza, który 
sprowadza ją na manowce. Do-
bry Pasterz Joshua szuka swej 

zgubionej owieczki i ratuje ją z 
opresji. Musical zmusza do re-
fleksji i utwierdza odbiorcę, że 
nawet w najtrudniejszych sytu-
acjach nie jesteśmy sami. Ten 
dobry pasterz to sam Jezus.

Natomiast drugie przedsta-
wienie to Męka Pańska „Pasja - 
Przystanek Golgota”, która zo-
stała przygotowana przez kle-
ryków Arcybiskupiego Wyż-
szego Seminarium Duchow-
nego w Szczecinie i studen-
tów Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
pod reżyserią kl. Wojciecha 
Koladyńskiego – absolwen-
ta naszej szkoły. Przedstawie-

nie robi piorunujące wraże-
nie. Dopracowane w najmniej-
szym szczególe i niezwykle re-
alistyczne. Dzięki zaangażowa-
niu aktorów widz wczuwa się 
całym sobą w Mękę Pańską. 
Przy scenach zbiorowych m.in. 
sądu nad Jezusem lub niesie-
nia krzyża oglądający ma wra-
żenie, że należy do tłumu lu-
dzi uczestniczących w drodze 
krzyżowej. Poza Męką Pańską 
pojawiają się w przedstawieniu 
elementy zgodne z realiami 
naszych czasów: szatan ubra-
ny w bluzę w paski i  tramp-
ki, nucący pod nosem „brud-
ny przystanek stacji Golgota” 

lub Barabasz z krawatem na 
szyi. Podczas oglądania Pasji, 
ciężko było powstrzymać łzy 
napływające do oczu. Mieli-
smy także okazję zwiedzić Se-
minarium Duchowne i zoba-
czyć miejsca związane z Janem 
Pawłem II, gdy był w Szczeci-
nie w 1987 roku.

Uczniowie szkół z Nowo-
gardu byli bardzo zadowole-
ni z „Maratonu teatralnego”. 
Dziękujemy naszym opieku-
nom i organizatorom wyjazdu. 
Mamy nadzieję, że takie inicja-
tywy będą częściej dostępne 
dla nas.

Magdalena Sarzyńska 

Dnia 25 marca odbyło się uroczyste pasowanie na czy-
telnika biblioteki szkolnej dla uczniów klas I a, I b.Uro-
czystość wzbogacona została przedstawieniem kukiełko-
wym pt. „Święto bajek” w wykonaniu uczniów klas IV a i 
VI a, pod kierunkiem pani Barbary Żurak. 

„Święto bajek”  
w SP nr 2 

Najmłodsi czytelnicy prze-
nieśli się w świat Krasnolud-
ków, Calineczki, Jasia I Mał-
gosi, Czerwonego Kapturka, 
Kopciuszka, Śnieżki. Z wiel-
ką uwagą obejrzeli bohaterów 
bajkowych. Narrator nawią-
zał rozmowę z pierwszoklasi-
stami, tworząc przyjazną i ser-
deczną atmosferę. 

Po uroczystym przyrzecze-
niu i pasowaniu najmłodsi czy-

telnicy otrzymali na pamiątkę 
zakładki do książek, dyplomy 
pasowania oraz „Wieści biblio-
teczne” - specjalny numer ga-
zetki dla klas I, który przygoto-
wała p. J. Modrzejewska. 

Najwięcej emocji wzbu-
dził fakt wypożyczenia swojej 
pierwszej książki. Pierwszo-
klasistom życzymy satysfakcji 
i radości z czytania.

Inf. wł. 
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zajęcia pozalekcyjne w SoSW  
w Nowogardzie

WENI 2 SPG ciąg dalszy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zajęcia pozalekcyjne w SOSW w Nowogardzie 

WENI 2 SPG ciąg dalszy 

Europejskie gotowanie polskie gospodarowanie, to zajęcia, które wywołują ogromny 
entuzjazm. Nie dość, że można nauczyć się gotować, to jeszcze można zjeść te wszystkie 
pyszności sporządzone pod kierunkiem p. M. Cyboroń i p. M. Sokołowskiej. Zajęcia 
prowadzone są raz w tygodniu a w spotkaniach bierze udział 12 uczniów.  
Obejmują swym zakresem: 

 zajęcia z preorientacji zawodowej, 
 umiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zasad przedsiębiorczości. 

 
Na zajęciach uczniowie mają możliwość korzystania z Internetowego Centrum 
Multimedialnego, gdzie poznają i wyszukują przepisy oraz pracowni gospodarstwa 
domowego, w której wykonywane są potrawy. W trakcie zajęć uczniowie poznają zasady 
obsługi sprzętu gospodarstwa domowego oraz ich prawidłową konserwację. Zwraca się 
uwagę na bezpieczeństwo, higienę, estetykę wykonywania i podawania potraw. Uczniowie 
przygotowują potrawy na różne okazje, planują codzienne menu, przyjęcia świąteczne 
i okolicznościowe. 
 

Kolejną formą zajęć realizowanych w ramach projektu WENI 2 SPG  jest Język 
niemiecki na co dzień.   Pani B. Szturo  dzięki ciekawym pomocom oraz własnej 
kreatywności ułatwia przyswajanie umiejętności językowych. Praca na zajęciach 
ukierunkowana jest na usprawnianie kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania  
ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu. 

 Celem kształcenia jest rozwijanie u uczniów umiejętności korzystania  z różnego 
rodzaju źródeł informacji: słowników, zasobów internetowych, programów multimedialnych, 
nagrań.  Zajęcia pozwalają na pokazanie uczniom technik  uczenia się języka oraz utrwalania 
pozyskanych wiadomości i umiejętności.  

Uczniowie mają możliwość rozszerzenia repertuaru funkcji językowych dzięki 
zastosowaniu na zajęciach różnego typu autentycznych materiałów, m. in.: krótkie wywiady, 
informacje prasowe, przepisy kulinarne oraz  nagrania. 

Zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu. W spotkaniach bierze udział 10 uczniów. 

 

Botanika nas dotyka, to zajęcia opracowane i prowadzone przez p. K. Lembas. Odbywają 
się  raz w tygodniu po dwie godziny, a korzysta z nich ośmiu uczniów. Dużą atrakcją są 
spotkania z leśnikiem, ogrodnikiem, sadownikiem oraz wycieczki przybliżające świat flory i 
fauny. Czas wiosenny pozwoli na wyjazdy, m.in. do Dobrzycy w celu obejrzenia pięknego 
ogrodu i szkółki roślin.   

Europejskie gotowanie polskie go-
spodarowanie, to zajęcia, które wywołu-
ją ogromny entuzjazm. Nie dość, że moż-
na nauczyć się gotować, to jeszcze można 
zjeść te wszystkie pyszności sporządzone 
pod kierunkiem p. M. Cyboroń i p. M. So-
kołowskiej. Zajęcia prowadzone są raz w 
tygodniu a w spotkaniach bierze udział 12 
uczniów. 

Obejmują swym zakresem:
zajęcia z preorientacji zawodowej,
umiejętność prowadzenia gospodarstwa 

domowego oraz zasad przedsiębiorczości.

Na zajęciach uczniowie mają możli-
wość korzystania z Internetowego Cen-
trum Multimedialnego, gdzie poznają i 
wyszukują przepisy oraz pracowni gospo-
darstwa domowego, w której wykonywa-
ne są potrawy. W trakcie zajęć uczniowie 
poznają zasady obsługi sprzętu gospodar-
stwa domowego oraz ich prawidłową kon-
serwację. Zwraca się uwagę na bezpie-
czeństwo, higienę, estetykę wykonywania 
i podawania potraw. Uczniowie przygo-
towują potrawy na różne okazje, planu-
ją codzienne menu, przyjęcia świąteczne 

i okolicznościowe.

Kolejną formą zajęć realizowanych w ra-
mach projektu WENI 2 SPG  jest Język nie-
miecki na co dzień.   Pani B. Szturo  dzięki 
ciekawym pomocom oraz własnej kreatyw-
ności ułatwia przyswajanie umiejętności 
językowych. Praca na zajęciach ukierun-
kowana jest na usprawnianie kompetencji 
językowych w zakresie pisania, czytania  
ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia 
ze słuchu.

 Celem kształcenia jest rozwijanie u 
uczniów umiejętności korzystania  z róż-
nego rodzaju źródeł informacji: słowni-
ków, zasobów internetowych, programów 
multimedialnych, nagrań.  Zajęcia pozwa-
lają na pokazanie uczniom technik  ucze-
nia się języka oraz utrwalania pozyska-
nych wiadomości i umiejętności. 

Uczniowie mają możliwość rozszerze-
nia repertuaru funkcji językowych dzięki 
zastosowaniu na zajęciach różnego typu 
autentycznych materiałów, m. in.: krótkie 
wywiady, informacje prasowe, przepisy 
kulinarne oraz  nagrania.

Zajęcia realizowane są dwa razy w tygo-

dniu. W spotkaniach bie-
rze udział 10 uczniów.

Botanika nas doty-
ka, to zajęcia opracowa-
ne i prowadzone przez 
p. K. Lembas. Odbywa-
ją się  raz w tygodniu po 
dwie godziny, a korzysta 
z nich ośmiu uczniów. 
Dużą atrakcją są spotka-
nia z leśnikiem, ogrodni-
kiem, sadownikiem oraz 
wycieczki przybliżające 
świat flory i fauny. Czas 
wiosenny pozwoli na wyjazdy, m.in. do 
Dobrzycy w celu obejrzenia pięknego 
ogrodu i szkółki roślin.  

Cele ogólne zajęć:
- rozwijanie zainteresowań ogrodnic-

twem i leśnictwem
- rozwijanie umiejętności obserwacji 

przyrody
- zwiększenie zasobu wiedzy przyrod-

niczej uczniów
- uwrażliwianie dzieci na florę i faunę 

naszego regionu
Cele szczegółowe: 
- poznawanie gatunków roślin ziel-

nych, krzewów i drzew z najbliższego 
otoczenia

- nabywanie umiejętności uprawy ziól  
i kwiatów, a także warzyw oraz pozna-
wanie ich znaczenia dla człowieka 

- poznawanie form ochrony przyrody 
w Polsce oraz gatunków roślin prawnie 
chronionych

- nabywanie umiejętności zbierania 
roślin, suszenia i oznaczania

- nabywanie umiejętności obserwa-
cji zmian zachodzących w przyrodzie w 
określonych porach roku

- przygotowanie albumów, zielników
Realizacji powyższych celów służą 

wyznaczone zadania: 
- spotkanie z leśnikiem „Las i ja”- po-

znawanie pięter  roślinności leśnej
- odwiedzamy ogrodnika – obserwa-

cja pracy
- wycieczka do ogrodu
- wysiew ziół, kwiatów i warzyw – 

pielęgnacja roślin
- zbiór roślin zielnych z pól, łąk, tere-

nów przydrożnych
- przygotowanie zielnika
- zbiór liści pospolitych gatunków 

drzew i krzewów
- oznaczanie zebranych roślin nazwą 

rodzajową i gatunkową

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling ka-
witacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wyp-
alanie, laser, lampy, materac zdrowotny, 
świecowanie uszu, masaże, akupresura, 
solarium

poraDY BEZpŁatnE
nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- płyny i oleje - wymiana gratis

nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

szyby samochodowe - Jacek Tworek

sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

kurki nioski 
odchowane powyżej 8-tygodni, 

pełen program szczepień. 
JUŻ W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

SPRzedAM 
MieSzkANie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

telefon – 889 639 089

RekLAMA

PIB "pro-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtAkt: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Zarząd Wspólnoty    Mieszkaniowej 
700 Lecia 26   72-200 Mowogard

zaprasza do składania oferty cenowej 
na wykonanie pokrycia dachu 

budynku 700 Lecia 26 w Nowogardzie 
papą termoizolacyjną zgrzewaną o grubości 5,2 mm 
zbrojoną dwukrotnie na powirzchni około 400 m2
Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2011 r.
Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

• Wypełniony kosztorys ślepy bądź sporządzony na jego podstawie 
kosztorys ofertowy

• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działlaności godpodarczej z datą wystawenia 
nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert).

• W cenie oferty wkonawca zobowiązany jest uwzględnić rodzaj 
papy wyszczególnonej w zamówieniu (predłożyć atest) oraz 
wszystke koszty związane z prawidłowym ułożeniem papy na 
dachu budynku, łącznie z obróbkami przy kominach l połączeń 
w miejscach stykania się rynien. (Sprawdzenie przecieków)

• Ofertę gwarancji na wykonane roboty.
Ofertę należy złożyć do 15 kwienia 2011 r. w biurze Wspól-

noty Mieszkaniowej
W Nowogardzie ul 700 Lecia 27 a wejście przez sklep.
Osoba upoważniona do kontaktu: mgr Marcin Bondarowicz - 

Przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej
Formularz ofery wykonawcy do odbioru w Biurze Wspólnoty.

Mgr Marcin Bondarowicz 
przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej

UWAgA RoLNicy!
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

„Nowamyl” S.A. rozpoczęło podpisywanie umów 
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy 

2011/2012. W bieżącym roku warunki cenowe skupu 
ziemniaka skrobiowego są następujące:

Cena podstawowa 1,00 zł/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zakła-
du, płatna w ciągu 14 dni,

Dopłata dodatkowa 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + 
VAT, płatna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po 
spełnieniu następujących warunków:

- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” 
S.A. minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,

- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowane-
go ekwiwalentu skrobi,

- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. średniej ceny ze sprzeda-
ży skrobi ziemniaczanej  powyżej 2,6 tys. zł za tonę, w okresie od 
01.09.2011r. do 31.08.2012 r.

Dopłata transportowa zależna od odległości producenta ziemnia-
ków od Zakładu:

Od 0 do 20 km – 0,04 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
81 km i powyżej – 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT.

Ponadto ARR dopłaci do 1 tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% 
dopłatę związaną z produkcją w wysokości 51,95 zł oraz dopłatę nie-
związaną z produkcją ok. 440 zł/ha posadzonych ziemniaków skro-
biowych (dopłatę niezwiązaną otrzymają plantatorzy, którzy w 2008 
r. posiadali umowę kontraktacji). 

 
Spółka nasza, wzorem lat ubiegłych, zaopatruje plantatorów w sa-

dzeniaki i środki ochrony roślin. Proponujemy plantatorom bardzo 
korzystne warunki rozliczenia za zakupione środki do produkcji w  
formie kredytowej do wysokości 2500 zł/ha posadzonych ziemnia-
ków skrobiowych. 

Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A.  pomagać będą w wypełnianiu 
wniosków:

- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Wa-
runkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”, 

- o płatność kompensacyjną po zakończeniu skupu ziemniaków.

NOWOOTWARTY 
GABINET Profilaktyki Zdrowia 

przychodnia MEDYK ul. Wojska Polskiego 7a.

Masz problem z: bólami pleców, mięśni, barku, drętwieniem 
kończyn, nerwicą, zmęczeniem, bezsennością, trądzikiem i 
niegojącymi się ranami, nadwagą, nałogiem.

Zapraszamy: 
5, 6, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 26, 28, 29 kwietnia 

od 10-14 
tel. 91 39 22 921, 608 464 516

Ważne dla diabetyków
Od 01 marca 2011 nastąpiła zmiana terminów i godzin spotkań w Kole Nowogard. Spotkania 

wszystkich członków i sympatyków Koła Diabetyków odbywać będą się w każdy pierwszy po-
niedziałek miesiąca od godziny 16,00.

W pozostałe poniedziałki miesiąca w  godz. od 15.00 do 17.00 pełnią dyżury Członkowie 
Zarządu Koła Nowogard.

W pilnych sprawach proszę dzwonić pod podane niżej tel.:
Prezes - Eugeniusz Tworek - tel.: 500 553 190
Wiceprezes - Maria Skowrońska - tel.: 660 238 483 
Sekretarz - Elżbieta Lubczyńska -tel.: 606 457 102

Prezes PSD Koła Nowogard
Eugeniusz Tworek
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

RegULARNA LiNiA Mi kRo BU So WA SeRocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

Regularna linia MetRo        tel. 505 619 600
odJAzdy z NoWogARdU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odJAzdy ze SzczeciNA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzeWóz oSóB - Ro MAN BiŃczyk - Linia Regularna
teL. 0607 310 591 

od PoNiedziAłkU do PiątkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBotA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiedzieLA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

RozkłAd JAzdy pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogARd - goLeNióW - SzczeciN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczeciN - goLeNióW - NoWogARd
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
iNFoRMAtoR LokALNy - NoWogARd

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 NieRUcHoMoŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; i piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po re-
moncie, doskonała lokalizacja, spokojna 
okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w karsku, pow. 3800 m2, cena 30 zł/
m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, WC; 
91 39 21 558

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w Nowo-
gardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (oka-
zyjnie) 662 678 895

• Wynajmę tanio i od zaraz lokal na gabi-
net lekarski i inne lokale użytkowe No-
wogard ul. Wojska Polskiego 3, tel. 091 
39-20-891, 662-857-120

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gry-
fitów), pod budowę garaży (wielkość dosto-
sowana na busy lub auta osobowe), cena za 
1 działkę 8900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, plan 
zagospodarowania terenu, przemysł, usługi 
inwestycyjne. Ogrodzona, droga alfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego skrzy-
żowania 15zł/m2 660 424 989 

• Sprzedam działki budowlane od 12-16 ar 
Kościuszki. 602 267 382.

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 m2; 
plac 2800 m2 do zagospodarowania utwar-
dzony; pomieszczenie 90 m2; pomieszczenie 
150 m2 ogrzewane; pomieszczenie biurowe 
60 m2 ogrzewane, kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na uli-
cy Bankowej; 501 056 149

• Sprzedam mieszkanie 91 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z ogro-
dzonym terenem o pow. 0,30 ha na obrze-
żach Nowogardu, możliwość wynajmu 
mieszkania obok. 693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe z bal-
konem własnościowe 79,71 m2 lub zamie-
nię na dwa pokoje z dopłatą. 609 170 510

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
ul. zamkowej. tel. 600 626 244.

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie (Centrum), 91 38 13  958; 
604 702 817

• Pilnie sprzedam ½ domu w Dobrej wraz z 
budynkiem gospodarczym. 668 431 301

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym. Nowogard, Tel. 606 399 633

• Działki pod zabudowę jednorodzinną, 
785 200 900

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Polskie-
go z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgod-
nienia” tel: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• tANio sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY 
W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAW-
SKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 
691125617.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, iii piętro po remoncie. cena 165 
tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 514 620 330

•  Sprzedam mieszkanie 75 m2, nowe I piętro 
+ poddasze bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

• Sprzedam kawalerkę. 502 032 422

• Sprzedam działkę budowlaną  o pow. 1600 
m2 w Nowogardzie. 791 262 391

• Działkę budowlaną w Nowogardzie o pow. 
11 ar. Sprzedam – 510 727 667

• Pilnie sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 46 
m2- 120 000. Tel. 508 201 473 po 17-stej

• Sprzedam pawilon handlowy pow. 60 m2 z 
instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyj-
ną. 606 804 046

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 67m2 
na dwupokojowe. 91 39 26 528; 667 926 528

• Do wynajęcia kawalerka 38 m2 z umeblowa-
ną kuchnią. 700 zł + media. Tel. 698 548 788 
po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• Sprzedam mieszkania własnościowe 76 
m2 centrum miasta; 694 053 131 lub 91 
22 804 po 18-stej. 

• do wynajęcia kawalerka w Poznaniu. 91 
39 20 157

• Sprzedam mieszkanie własnościowe Bienice 
koło Dobrej dwupokojowe bezczynszowe. 
600 853 973

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania dwupo-
kojowego lub kawalerki. 607 901 364 

• Nowogard sprzedam dom na działce 511 
m2 pow. Mieszkalna 100 m2 gospodarcza 
100 m2 wraz z garażem. Cena do uzgod-
nienia po obejrzeniu Tel. 91 39 21  603 lub 
664 748 230

• Nowogard kompleks dwóch działek o łącz-
nej pow. 5864 m2, 5904 m2, przezn. Prze-
mysł i usługi, inwestycyjna, pierwsza ogro-
dzona, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800m od głównego skrzyżowania, 35 zł net-
to/m2, Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Stargard, 
budownictwo szeregowe i jednorodzinne, 
plan zagospodarowania terenu. Pow. 26831 
m2, w całości 25 zł/m2 po podziale 50 zł/m2. 
Tel. 660 424 989

• Działka o łącznej pow. 118 700 m2- 11,87ha, 
przezn. Usługi i przemysł, droga asfaltowa, 
centrum miasta, ul. Górna, „smoczak”, moto-
kros 800 m od głównego skrzyżowania, 35 
zł/m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam kiosk na targowisku miejskim. 
509 389 669

• Działkę ogrodową kupię. 609 879 615

• Kredyty, pożyczki hipoteczne.Oferta 20 Ban-
ków. Bezpłatne analiza zdolności finanso-
wej.Dojeżdzamy do klienta.Sprawdź ofertę 
, porównaj z konkurencją.Tel: 513 164 203.
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• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Rover serii 400, 
200, cena kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Norway Pro 
Tech II, stan bdb, cena 750 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok prod.12/2001, 
przeb. 132500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 110 KM, 
serwisowany w ASO Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy. Klimatyzacja, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. ster 
przy kierownicy, welur. tapicerka,   nowe opony letnie 
Continental 185 65 R15, kompletna dokumentacja – fak-
tury serwisowe, bezwypadkowy,  zadbany. Cena 19500 zł 
(do uzgodnienia). Tel. 605 522 340

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny met., rok prod. 
08/2006, 1,9 CDTI 150 KM (diesel), przeb. 143100 km, ser-
wisowany w ASO Opel, przy przeb. 140.000 km nowe: olej, 
klocki hamulcowe, filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa, 
mikrofiltr, płyn hamulcowy, pióra wycieraczek przód i tył. 
Nowy kompletny rozrząd (ASO Opel) przy przeb. 119.318 
km, roczne opony letnie Viking Norway Pro Tech II 215 
55 R16, cena 41000 zł, do uzgodnienia, kompletna doku-
mentacja  - faktury serwisowe, bezwypadkowy, zadbany. 
Tel. 605 522 340.

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 r. tanio sprze-
dam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, przeb. 20000 km 
po dużym przeglądzie w ASO, bogate wyposażenie, czar-
ny metalik, cena do uzgodnienia, tel. 695 888 970

• Sprzedam Daewoo Matiz rok prod. 1999, benzyna + gaz 
poj. 900, centralny zamek, autoalarm, cena do uzgodnie-
nia. 665 836 888

• Sprzedam Fiat Punto 1997, 1.1 benzyna 5-drzwiowy, 
przebieg 123 tys, cena 4200. Tel. 601 693 218

• Sprzedam VW Golf III 1992 r. 1.8 benzyna 3-drzwiowy, 
cena 3000. Tel/ 601 693 218

• Sprzedam Peugeot 405 rok prod. 1994 silnik 1.9 TD, cena 
1800 zł. Tel. 668 377 661

• Sprzedam rower trzykołowy. Dwa koła z przodu. 
606 312 832

• Sprzedam Ford Focus 2001 r. salon Polska, 1.6 benzy-
na (100km), klimatyzacja, ABS, 4x air bag, elektryczne 
szyby i lusterka, immobiliser, centralny zamek i alarm 
na pilota; 12,9 tys. (do negocjacji) tel. 508 105 333

• Sprzedam ford Transit 15 lub 9-osobowy, rocznik 1992 i 4 
opony 13 z felgami. 607 310 591

• Sprzedam opony letnie Fulda 185/65 R14. Stan bardzo 
dobry, użytkowane ok. 1 m-ca. Cena 400 zł. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera + gratisy. Cena do 
uzgodnienia. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 3 185/65 R15. 
Cena 590 zł Tel. 605 522 340

• Sprzedam Fiat 126p 1999 rocznik. 608 143 712

• Kredyty, leasing samochodowy.Tel:513 164 203

RoLNictWo

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Kurki nioski odchowane powyżej ośmiu tygodni. 91 
39 106 66

• Kupię kompletne koło do przyczepy 10.0/75-15.3.  91 
39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopła-
ty: obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki jadalne Żabówko 18. 
605 092 517

• Sprzedam drzewka laskowe, owies, 796 144 225

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam przyczepkę 10 tonową. 603 839 782

• Sprzedam kombajn ziemniaczany ANNA rok prod. 1985 
cena 2500 zł do uzgodnienia. 783 484 851

• Sprzedam rozrzutnik obornika, siewnik do zboża- Pozna-
niak ,brony, pług, kultywator, żmijkę do zboża, ciągnik 
C-330. 781 932 918

• Facelie sprzedam tanio. 502 853 573

• Sprzedam zboże. Tel. 600 345 068

• Sprzedam kopaczkę konną. Cena 500 zł. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam sadzarkę i brony. 696 351 157

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Sprzedam ładowacz cyklop i zwolnice do C-360. Tel. 
507 465 448

• Kredyty dla rolników.Tel: 513 164 203

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 91 39 20 
737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i naprawa 
pieców co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, cię-
żarowe, tiR-y). tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. tel. 
604 373 143.

• Remonty na każdą kieszeń. tel. 609 715 839.

• zespół muzyczno – taneczny kAJ – zabawy, wese-
la, andrzejki, sylwestra. ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu Agd. tel. 697 55 33 10, 
693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNFoRMAtyczNe– instalacja oprogramowa-
nia, naprawa komputerów, sieci komputerowe (Win-
dows, Linux), konserwacja pracowni szkolnych. Fak-
tury VAt. tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784 053 493; 604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARie. Naprawy pieców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wydruki 
wielkoformatowe, reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio reklamy 
VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. 78 88 
02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Remonty, montaże , wykańczanie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. Proszę 
dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 695 575 008

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowanie, malo-
wanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Wykonam prace remontowo-budowlane + więźby da-
chowe. 692 372 117

• Kredyty dla firm; 601 627 044; 607 092 509

• Gabinet masażu; Medyk ul. Wojska Polskiego 7a, Nowo-
gard czynny w godz. 16.00-18.00.  Tel. 669 883 885; 91 39 
22 921. Masaż klasyczny, relaksacyjny.

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi hydrauliczne; 695 848 557; 502 170 191

• Usługi minikoparką, wykopy pod fundamenty, kable, 
wodę i gaz itp. 790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przyczepa i laweta. 
790 243 575

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: budowa od pod-
staw, glazura, kostka. 662 678 895

• dUR-dAcH pokrycia i remonty dachów. 691 621 141

• dachy 785 562 104

• Centrum kasacji pojazdów prowadzi kasację i skup aut. 
798 130 303

• Zabiorę na własny koszt niepotrzebne pralki, wanny, 
grzejnik itp. 796 133 852.

• Szukam korepetytora j. niemieckiego. Dziecko dojezdne, 
gimnazjalista. 696 044 863

• Mycie pomników i sprzątanie grobów. 504 965 111

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele, instalacje. 789 146 025

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, pożyczki bez 
Bik.Specjalna oferta dla Firm.tel; 513 164 203

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch języków 
obcych szuka pracy jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, długoletnie 
doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Poszukuję hydraulików. 696 443 643

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu spożywczego. 
602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością programów Cadow-
skich. 91 39 25 900; 661 900 901

• Zatrudnię do elewacji z doświadczeniem. 782 860 130

• zatrudnię kierownika budowy. 600 302 217

• Zatrudnię przy murowaniu i docieplaniu. 608 817 214

• Młoda kobieta pracująca na ½ etatu w biurze, chętnie po-
dejmie pracę na drugie ½ etatu niekoniecznie w biurze. 
695 266 928

• Chętnie pomyję okna. 695 266 928.

• Przyjmę do pracy glazurników i do elewacji. 888 603 612

• Przyjmę do pracy mechanika samochodowego. 
605 276 271 do 18-stej.

• Młoda dziewczyna z doświadczeniem zaopiekuje się 
dzieckiem. 603 541 420; 91 35 03 018

iNNe

• W okolicy Netto zaginął piesek- czarny pudelek śred-
niej wielkości. Piesek ma na szyi obrożę. Uczciwego 
znalazcę prosimy o kontakt pod nr telefonu: 91 39 
26 612 lub 514 083 976. dla uczciwego znalazcy czeka 
nagroda.

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, trans-
port. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Piece gazowe co do mieszkania, domku, z Nie-
miec firmy Vaillant tylko ogrzewanie co cena 
1000 zł serwis na miejscu (montaż), dwufunkcyj-
ny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkeRS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i gwa-
rancje. cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 
na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący z 
wężownicą do podłączenia z piecem węglowym, 
typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i po-
rąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę szorującą do 
podłóg z pełnym wyposażeniem. Sprzęt na gwaran-
cji. Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam   2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 200 
HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC P1500, CD 
J500T MC CRYPT – 2szt., kolumny HQ POWER 500 
W VDSG12, mikrofon bezprzewodowy AZUSA 101, 
scaners HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena komple-
tu 1650 zł do uzgodnienia. Mało używany. Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC Desire Z 
(nieużywany), w sieci ERA, cena 1550 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 698 882 056

• Sprzedam 2 sofy stylowe dwójki + stylowy ławo-stół 
+ 2 pufy w komplecie cena 1600 zł, stan bardzo do-
bry telefon 697999578 .

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. Cena 500 
zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. Tel. 91 39 
20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnowszą mapą 
Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
790 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S Fine Pix 
6500, cena do uzgodnienia  800 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam koncentrator tlenu (astma) 91 39 22 106

• Sprzedam wózek kadex elipse trzy w jednym. Gon-
dola, spacerówka, fotelik, folie, moskitiera, przednia 
torba. 650 zł.  607 083 840.

• Sprzedam Yorki. 509 389 669

• Oddam 2 duże fotele w b. dobrym stanie oraz roz-
kładaną sofę 2-osobową. Tel. kont.: 888-052-013

• Oddam wózek głęboki ze spacerówką oraz space-
rówkę w dobrym stanie. Tel. kont.: 783-753-629

• Sprzedam nowy nieużywany telefon komórkowy 
Sony Ericsson Elm, cena 430 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam komputer + monitor LG mało używany w 
bdb stanie. Cena 600 zł. 500 296 561

• Oflisy tartaczne na opał, pocięte w klocki lub w ca-
łości do samodzielnego pocięcia. Tel. 514 740 538

• Sprzedam tanio drewno opałowe. 600 335 184

•  Sprzedam owczarki niemieckie 4-miesięczne. ojciec 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata, matka z rodo-
wodem w tym długowłosa suczka, tel: 91 39 21 828

• Kupię zamrażarkę za symboliczną cenę. Tel. 
507 465 448

• Sprzedam szkło ogrodnicze 3mm 60.120, tafle i stal 
kontownik chłodniczy 30/30/ 91 39 20 008

• Sprzedam zestaw hydrofonu pompa + silnik (komp.) 
grzejniki żeliwne nowe (60) 2 szt. 91 39 20 008

• Okazyjnie sprzedam: szafę chłodniczą, regały i ladę 
sklepową oraz kosze nastawne. 504 930 230
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rozpoczęcie kursu 6 kwietnia br. g. 16.00

olimpia liderem
Od zwycięstwa rozpoczęła rundę wiosenną A-klasowa Olim-

pia Nowogard. Zespół zajmuje już pierwsze miejsce w tabeli. 

Pomorzanin znów bez punktów
Miało być 0:5, a było 1:0

Pomorzanin Nowogard przegrał w wyjazdowym spotkaniu z Zorzą Dobrzany 1:0 po samo-
bójczym trafieniu Jarosława Fijałkowskiego. Wynik zupełnie nie oddaje jednak przebiegu tego 
pojedynku. Pomorzanin był w tym spotkaniu zespołem dużo lepszym, mimo tego trzy punkty 
pozostały jednak w Dobrzanach. W pojedynku juniorów padł natomiast remis 2:2.

 SPoRt

Pomorzanin od samego po-
czątku spotkania przystąpił do 
zdecydowanego ataku. Po kil-
ku minutach nowogardzianie 
stworzyli pierwszą dobrą sy-
tuację do wyjścia na prowa-
dzenie, lecz piłkę złapał gol-
kiper Zorzy, Sławomir Szcze-
ciński. W 12. minucie spotka-
nia gospodarze przeprowadzili 
akcję, która przyniosła jedyną 
w tym pojedynku bramkę. Po 
dośrodkowaniu Krystiana Zie-
lonki niefortunnie interwenio-
wał Jarosław Fijałkowski i skie-
rował piłkę do własnej bram-
ki. Cztery minuty później wy-
równać mógł Galus, lecz znów 
dobrze interweniował Szcze-
ciński. Pod koniec drugiego 
kwadransa gry okazję miał z 
kolei Krystian Miklas, ale on 
również został powstrzyma-
ny przez bramkarza gospoda-
rzy. Pięć minut przed końcem 
pierwszej połowy z boiska za 
drugą żółtą kartkę po dyskusji 
z arbitrem wyleciał Zielonka, 

przez co znacznie osłabił swój 
zespół. Tuż przed przerwą gło-
wą uderzał jeszcze Miklas, tra-
fił jednak jedynie w poprzecz-
kę i sędzia zaprosił piłkarzy 
obu drużyn na przerwę.

Dwie minuty po wznowie-
niu gry szczęścia po raz kolej-
ny próbował Galus, ale uderzył 
tuż nad poprzeczką. Po kilku 
chwilach ładnym uderzeniem 
z dystansu popisał się Men-
dyk, lecz jego strzał przeleciał 
tuż obok bramki. Później roz-
począł się show bramkarza Zo-
rzy, który bronił wszelkie ude-
rzenia piłkarzy Pomorzanina. 
Miał przy tym również trochę 
szczęścia, po jednym ze strza-
łów skierował bowiem piłkę 
na poprzeczkę. W 80. minu-
cie spotkania Szczeciński po 
raz kolejny pokazał ogromną 
klasę, wygrywając pojedynek 
sam na sam z Miklasem. Na 
nic zdała się również wyprawa 
Krupskiego na połowę prze-

ciwnika w samej końcówce 
meczu i po końcowym gwizd-
ku arbitra cieszyć się mogli pił-
karze z Dobrzan.

– Byliśmy lepszym zespo-
łem, ale to nie da nam punk-
tów. Wolelibyśmy być zespołem 
gorszym, ale przywieźć z Do-
brzan oczka. Szkoda, bo gdyby-
śmy wykorzystali chociaż 50% 
z tych sytuacji, które mieliśmy, 
to wynik powinien brzmieć 4:0. 
Zorza nie stworzyła sobie na-
wet dobrej sytuacji, przypadek 
sprawił, że trafiliśmy do wła-
snej bramki. Mieliśmy wiele sy-
tuacji sam na sam, dwukrotnie 
trafiliśmy w poprzeczkę. To, co 
w tym meczu wyczyniał bram-
karz rywali, było niesamowite. 
Jedynie w jednej sytuacji Galus 
przestrzelił, a tak za każdym ra-
zem bronił golkiper Zorzy. Przy 
normalnej skuteczności powin-
niśmy wygrać z 5:0. W całej 
pierwszej rundzie nie mieliśmy 
tylu sytuacji, co w tym meczu. 
Myślę, że w żadnym meczu nie 
będziemy już mieli tylu sytu-
acji, co w tym, także tym bar-
dziej boli nas ta porażka – po-
wiedział szkoleniowiec Pomo-
rzanina, Zbigniew Gumienny.

Porażka w meczu z taką ilo-
ścią sytuacji boli. Teraz piłka-
rze Pomorzanina muszą jed-
nak zapomnieć o tym spotka-
niu i przygotowywać się do 
najbliższego meczu, w którym 
zagrają u siebie z Sokołem Py-
rzyce. Oby tym razem łupem 
nowogardzkich piłkarzy padły 
pierwsze w tym roku punkty.

Maciej Pietrasik

Nasi piłkarze pokonali w 
niedzielę na wyjeździe Ze-
nit Koszewo. Można stwier-
dzić, że zwycięstwo przyszło 
im bez trudu. Braki dla Olim-
pii zdobyli: Dariusz Stacho-
wiak, Krzysztof Kieruzel (x2), 
Mateusz Mikołowski i Gra-
cjan Wnuczyński. Przy lep-
szej skuteczności zwycięstwo 
podopiecznych trenera Mar-
cin Miklasa mogło być jeszcze 
bardziej okazałe. 

Przed sobotnio-niedzie-
lą kolejką Olimpia zajmowała 
trzecie miejsce w tabeli. Nasz 

klub tracił trzy punkty do lide-
rującego Orła Pęzino. W week-
end sytuacja uległa zmianie. 
Niedawny lider niespodziewa-
nie przegrał z Orłem Grzędzi-
ce. Olimpia zrównała się z nim 
punktami, a w tabeli prowadzi 
dzięki korzystniejszemu bilan-
sowi bramkowemu. 

Olimpia: Baranowski - 
Niedźwiedź, Stachowiak D., 
Durkowski, Mikołowski, 
Gruszczyński, Wnuczyński, 
Kieruzel, Jędras, Gołdyn, Sta-
chowiak M.

Tabela A-klasy: 
1.Olimpia Nowogard  12 m. 28 pkt. 40-18 br. 
2.Radowia Radowo Małe 12 28 32-12
3.Orzeł Pęzino  12 28 30-15
4.Zorza Tychowo  12 25 34-20
5.Rolpol Chlebowo  12 20 18-10
6.WODR Barzkowice  12 20 31-21
7.Dąb Dębice   12 12 16-27
8.Pomorzanin Krąpiel  12 10 18-30
9.Unia Stargard  12 9 14-31
10.Vitkova Witkowo  12 9 16-29
11.Orzeł Grzędzice  12 9 12-31
12.Zenit Koszewo  12 7 15-32

ms
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WYSTAWA UPAMIĘTNIAJĄCA 
PIERWSZĄ ROCZNICĘ 

„KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ”
10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego miała miejsce jedna z naj-
bardziej tragicznych katastrof lotniczych w dziejach Rzeczpospolitej Polskiej. 
Podczas podejścia do lądowania na lotnisku w Smoleńsku rozbił się samolot wojskowy, na pokładzie 
którego znajdowała się polska delegacja na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy zbrodni 
katyńskiej. 
Na pokładzie samolotu łącznie znajdowało się 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z mał-
żonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Sena-
tu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancela-
rii Prezydenta, przedstawiciele ministerstw, partii politycznych, instytucji państwowych, organiza-
cji kombatanckich i społecznych, duchowni, osoby towarzyszące, a także załoga samolotu.
Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie.
W pierwsza rocznicę tej, jakże bolesnej tragedii Władze Nowogardu pragnąc uczcić pamięć ofiar 
katastrofy organizują wystawę w bibliotece miejskiej, która otwarta będzie tego dnia dla zwiedza-
jących w godzinach od 8:41:06 do 14.00.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nowogard do odwiedzenia wystawy.

Władze Samorządowe
Gminy Nowogard
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Moją misją jest budzić w ludziach – zwłaszcza w ludziach, którzy tego najbardziej potrzebują – pamięć o tym, że zostali stwo-
rzeni na obraz Boży. Moją misją jest głosić ludziom, nawet największym grzesznikom, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i że 
Jezus Chrystus najwięcej serca okazywał  celnikom i jawnogrzesznicom. Jak dobrze wiemy, w odpowiedzi na miłość Jezusa 
celnicy i jawnogrzesznice zawierzali mu samych siebie i odnajdywali nadzieję, nawet jeśli przedtem  byli ogarnięci rozpaczą.

Przemówienie do więźniów w ZK w Płocku – 7 czerwiec 1991 rok.

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

remont ul. radosława
Położono nową nawierzchnię (beton asfaltowy i warstwa wią-

żąca) na jezdni  i wyrównano pobocza na ul. Radosława. Prace 
o wartości 176 881, 71 zł wykonało przedsiębiorstwo PRD POL-
DRÓG Nowogard. (foto A. Sawicki)

Ścieżka rowerowa do Olchowa.
Ścieżka cieszy oko i … niepokoi. Prowadzona z rozmachem, 

szeroka, przy okazji wyrównane pobocza koło ogrodów dział-
kowych. Wygoda i bezpieczeństwo dla rowerzystów i działkow-
ców oraz niedzielnych spacerowiczów. Niepokoją wieści, że na-
wierzchnia nie będzie pokryta asfaltem. Jeśli tak , to już na wio-
snę będzie „po ptokach” – nasiąknie wodą, a mróz rozsypie wal-
cowaną nawierzchnię. W tym miejscu niemiecka maksyma – „ 
my jesteśmy biednym krajem -  budujemy więc drogo ale solidnie”. 
Czyżby Nowogard był bogaty?

Gdy się powiedziało a …
Krytykowaliśmy „hiszpańskie schody” i wskazywaliśmy, że 

bardziej racjonalny byłby remont schodów umożliwiających zej-
ście z ul. 3 Maja do budynku SM „Gardno”. Zdjęcia potwierdzają 
naszą tezę. Trzeba powiedzieć B…  

Foto i teksty LMM

Zatrzymali  
przy rozładunku towaru 

Droga zamknięta a towar trzeba jakoś dowieść. Pod Biedronką przy ul. 700-lecia można było 
natknąć się ostatnio na nietypowy widok. Ustawiony, praktycznie w poprzek drogi tir, tyłem 
do wejścia głównego marketu tarasował chodnik i blokował ruch uliczny. Wszystkiemu winny 
remont ul. Dąbrowszczaków, a właściwie jej małego odcinka biegnącego za sklepami i apteką, 
który jest jedyną drogą dojazdową do magazynów marketu. Policja ukarała kierowcę cięża-
rówki mandatem karnym. Czy słusznie?

Tir w podobny sposób par-
kował już od kilku dni. Z re-
guły zdarzało się to w godzi-
nach wieczornych. Tym razem 
towar przywieziono w ciągu 
dnia, czyli okresie wzmożone-
go ruchu. Sytuacja miała miej-
sce w zeszły wtorek. Natknął 
się na nią patrol goleniowskiej 
drogówki. Policjanci, zgod-
nie z literą prawa, przyłożyli 
kierowcy mandat. „W  świetle 
prawa mandat był uzasadnio-
ny gdyż zostało popełnione wy-
kroczenie w świetle przepisów 
o ruchu drogowym.Ciężarów-
ka stała nieprawidłowo, zajmu-
jąc chodnik, trawnik, blokując 
pieszym przejście i torując ruch 

samochodów – powiedział re-
dakcj DN mł.asp Stanisław Ko-
zieł policjant RD w Goleniowe. 

Tyle słów policji. Sytuacja 
ta jednak jest dość nietypowa. 
Nie ma wątpliwości co do zła-
mania przepisów o ruchu dro-
gowym, pojawiają się jednak 
one już kiedy bliżej przyjrzy-
my się sprawie. Którendy bo-
wiem kierowca miał dowieść 
towar? Może w tej sprawie za-
brakło współpracy między kie-
rownictwem marketu a służ-
bami odpowiadającymi za re-
gulowanie ruchu drogowego i 
samym inwestorem, który zle-
cił remont, czyli gminą. Warto 
dodać, że Biedronka zobowią-

zała się do naprawy chodnika, 
który został uszkodzony w wy-
niku parkowania ciężarówki. 
Niestety o samym zdarzeniu 
i trybie w którym przyznano 
mandat samo kierownictwo 
marketu nie chciało się wypo-
wiadać odsyłając na nr ogólnej 
infolinii.

Remont odcinka ul. Dą-
browszczaków dobiega koń-
ca. Zdjęcia nowej nawierzchni 
prezentujemy na s. 11. Pytanie 
ile wytrzyma polbrukowa na-
wierzchnia, po której będą się 
przemieszczały kilkutonowe 
tiry dowożące towar do dys-
kontu? 

JB, MS
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Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr laptop
 sErwis - komis

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
do końca kwietnia

20% rabatu 
na wszystkie naprawy

Problem nagłośniono w mi-
nioną środę na jednym z no-
wogardzkich portali interneto-
wych. W przyszły poniedziałek 
natomiast niezależna komisja 
składająca się z przedstawicie-
li Urzędu Miejskiego i organi-
zacji pozarządowych będzie de-
cydowała o przydziale środków 
na działalność sportową w obec-
nym roku.

Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej na posiedzeniu 
28.02.2011 r. miała bardzo wie-
le uwag co do działalność klubu 
Olimpia. Główne role w jej ob-
radach odgrywali radni: Marcin 
Wolny (SLD), oraz Michał Wiatr 
(WN). 

Ich zarzuty dotyczyły m.in. 
zbyt częstego koszenia trawy na 
stadionie w Wierzbięcinie, bra-
ku posiadania przez klubowych 
działaczy uprawnień do wyko-
nywania niektórych prac. Poja-
wiły się także zarzuty pobiera-
nia pieniędzy za wykonywane 
prace przez członków obecne-
go i poprzedniego zarządu klu-
bu. Dziwne jest jednak to, że po-
glądów komisji nie potwierdzają 
m.in. miejscy urzędnicy odpo-
wiedzialni za przyjęcie rozlicze-
nia z działalności za rok 2010. 

Sprawą zbulwersowany jest 
jeden z założycieli i były prezes 
Olimpii. 

- Zarzuty te odbieram jako 
bezpodstawne pomówienia. 
Mogą być one także dowodem na 
brak podstawowej wiedzy rad-
nych z zakresu rozliczenia środ-
ków gminnych jakie otrzymują 
na swoją statutową działalność 
kluby sportowe. Żadnej kontroli 
się nie obawiamy. Tym bardziej, 
że zastrzeżeń do rozliczenia nie 
miał  miejski Wydział Fundu-
szy Lokalnych odpowiedzialny za 
rozliczanie. Zarzuty świadczą je-

dynie o postawieniu w złym świe-
tle klubu na  krótko przed roz-
strzygnięciem konkursu. Mam 
nadzieję, że nie wpłyną one na 
decyzje komisji konkursowej – 
komentuje Marcin Nieradka.

Komisja Rewizyjna wystoso-
wała wniosek do burmistrza o 
przeprowadzenie w klubie ze-
wnętrznej kontroli. Ten zapo-
wiedział w internecie m.in. zle-
cenie zewnętrznego audytu klu-
bu. Z naszych informacji wyni-
ka, że procedura kontrolna bę-
dzie kosztowała gminę kilka tys. 
zł. 

Takim obrotem sprawy, o dzi-
wo, zaskoczeni są niektórzy 
członkowie Komisji Rewizyjnej. 

- Ciężko mi mówić o jakiejś 
niegospodarności w Olimpii. 
Moje wątpliwości budziły kwoty 
odnośnie wkładu własnego. Dzi-
wiło nas, że każdy sam może wy-
cenić swoją społeczną pracę. Po-
dobne wątpliwości miałem co do 
rozliczenia klubu Pomorzanin. 
Chcę jednak podkreślić, że osta-
tecznie to radny Marcin Wolny 
zawnioskował o skierowanie pi-
sma do burmistrza - twierdzi 
Michał Wiatr.

Radny Wiatr po wnikliwym 
zapoznaniu się ze szczegółową 
dokumentacją rozliczeniową 
klubu, powiedział, że na dzień 
dzisiejszy jego wątpliwości zo-
stały rozwiane. W jego odczu-
ciu sprawa Olimpii to typowa 
rozgrywka polityczna, w której 
osobiście nie chce uczestniczyć. 
Podkreśla także, że nie był świa-
domy, że lutowe posiedzenie ko-
misji może zakończyć się aż tak 
wielkimi konsekwencjami. - O 
wniosku do burmistrza dowie-
działem się wczoraj wieczorem 
z mediów. Nie miałem świado-
mości o tym. Dziwię się, że spra-
wa ta przybrała taki obrót. Ubo-

Czy ktoś chce pogrążyć Olimpię?
lewam nad tym. Według mnie w 
Nowogardzie jest miejsce zarów-
no dla Olimpii, jaki Pomorzani-
na – mówi radny. 

O komentarz w sprawie po-
prosiliśmy także radnego Marci-
na Wolnego – notabene trenera 
Pomorzanina. Niestety odmówił 
wypowiedzi do czasu rozstrzy-
gnięcia sprawy przez burmistrza 
Roberta Czaplę.

Z naszych informacji wynika, 
że zachowaniem Komisji Rewi-
zyjnej zbulwersowani nie tyl-
ko działacze Olimpia, ale także 

środowisko działające w orga-
nizacjach pozarządowych. Ich 
przedstawiciele zwracają uwagę, 
że zachowanie Komisji Rewizyj-
nej nie licuje z opinią urzędni-
ków miejskich.

Jakie będą konsekwencje ca-
łego zamieszania? Dzisiaj miało 
się odbyć nadzwyczajne posie-
dzenie Komisji Rewizyjnej. Tym 
razem do udziału w obradach 
mieli być zaproszeni również 
działacze Olimpii. Ostatecznie 
posiedzenie odwołano, ponie-
waż nie było ono zgodne ponoć 

z przyjętym harmonogramem 
prac komisji. Kolejne obrady za-
planowane są na miesiąc maj. 

Przypomnijmy, że klub po-
wstał cztery lata temu. Jego sie-
dziba znajduje się na wyremon-
towanym przez działaczy i pił-
karzy stadionie w Wierzbięcinie. 
W klubie na co dzień uprawia 
piłkę nożną około 100 zawod-
ników, przede wszystkim z te-
renów wiejskich. Zdecydowana 
większość z nich to kilku i kilku-
nastoletnie dzieci.

Marcin Simiński   

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zarzuca władzom klubu LKS Olimpia Nowogard niegospodarność w wydatkowaniu gminnych finansów. Spra-
wa jest bezprecedensowa.

Oświadczenie Zarządu LKS Olimpia Nowogard
W imieniu zarządu LKS Olimpia Nowogard stanowczo zaprzeczam wszystkim twierdzeniom o rze-

komą niegospodarność jego władz. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
stwierdzam, iż zarzuty stawiane przez niektórych jej członków traktuję jako efekt ich niewiedzy, lub ce-
lowy atak mający na celu postawienie naszego klubu w złym świetle. Na uwagę zasługuje również fakt, 
iż jeden z jej członków jest pracownikiem konkurencyjnego klubu sportowego.  

Z przykrością stwierdzam, że cała sprawa zbiegła się z terminem rozpatrywania wniosków przez ko-
misje powołaną przez Burmistrza Pana Roberta Czaplę. 

Stawiane zarzuty traktujemy jako oczywisty sposób wywarcia wpływu na członków komisji przy-
dzielającej pieniądze, oraz władze miejskie, by nie wspomagała finansowo klubu złożonego z osób rze-
komo podejrzanych o niegospodarność w wydawaniu publicznych pieniędzy.  

Oczernianie naszego stowarzyszenia tuż przed zakończeniem prac komisji jest celowym działaniem 
osób, które mają w tym polityczny interes. Jest to bezceremonialny atak na klub działający od trzech 
lat, organizujący szkolenia i zawody sportowe dla mieszkańców Gminy Nowogard. 

W przeszłości nie było żadnych zarzutów co do finansowej części sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego. Za każdym razem odbywała się kontrola wydanych pieniędzy i ich sposobu przeznacze-
nia. Pracownicy Urzędu Miasta przyjęli sprawozdanie z działalności klubu bez zastrzeżeń.   

Liczymy na trzeźwy osąd zarówno włodarzy naszej gminy, komisji konkursowej, jak i opinii publicz-
nej w tej sprawie. Wszystkich mieszkańców miasta, oraz osoby zasiadające w komisji przydzielającej 
środki zachęcamy do zapoznania się z protokołem obrad Komisji Rewizyjnej, który jest w naszym po-
siadaniu. Jesteśmy w stanie każdemu z osobna udzielić wyczerpujących odpowiedzi. 

W imieniu zarządu i członków klubu mogę obiecać, że postaramy się jak najszybciej rozwikłać tą 
sprawę. Zastosujemy wszelkie możliwości, w tym prawne, by bronić dobrego imienia naszego klubu. Z 
niecierpliwością czekamy również na przeprowadzenie ewentualnych kontroli.

Przemysław Saja, Prezes LKS Olimpia Nowogard
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Walczą z norkami
Mieszkańcy Sąpolnicy, Ostrzycy oraz Korytowa protestują przeciwko budowie fermy norek. Chcą nawet powołać specjalne stowarzyszenie. Jak 
mówią, nie mają zamiaru żyć w smrodzie i sami śmierdzieć. „Jeżeli argumentem przeciw jest smród, to nie jest to dla mnie żadem argument” – od-
powiada inwestor.  

Wszystko wskazuje na to, że 
wokół mającej powstać fermy 
norek pod Sąpolnicą rozpę-
tała się prawdziwa wojna. I to 
nie tylko na słowa, ale dość po-
ważne argumenty. Przeciw bu-
dowie zakładu zaprotestowało 
już kilkaset osób. W treści pro-
testów pojawiają się te same 
obawy: smród, nadmierne wy-
twarzanie i przedostawanie się 
azotu do gleby oraz uciekające 
norki, zagrażające chronionym 
gatunkom zwierząt i przydo-
mowym hodowlom drobiu. 
Ale to nie wszystko. Mieszkań-
cy Sąpolnicy zwracają ponadto 
uwagę na fakt, że dolina rzeki 
Sąpólnej, uchwałą rady miej-
skiej z 2006 o obszarach chro-
nionych, została ustanowiona 
jako zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy.  

- Mamy szczęście mieszkać 
w bogatym przyrodniczo regio-
nie. Jest tutaj dużo gatunków 
ptaków. Wiele z nich jest wpi-
sanych w rejestry jako gatun-
ki zagrożone. Ta wieś umierała 
praktycznie na stojąco. Tutaj się 
nic nie działo. Dopiero niedaw-
no zaczęli budować się tutaj lu-
dzie – mówi jeden z mieszkań-
ców Sąpolnicy.

W podobnym tonie wypo-
wiadają się mieszkańcy Ostrzy-
cy. W treści protestu jaki skie-
rowali do burmistrza i rady 
miejskiej podkreślają, że na ich 
terenie funkcjonują gospodar-
stwa agroturystyczne. Ich zda-
niem, ferma norek odstraszy 
potencjalnych turystów.

- Jesteśmy przekonani, że po-
wstanie fermy norek, a także 

(jak wieść gminna niesie) fermy 
drobiu, którą ma zamiar zloka-
lizować w Ostrzycy firma Dro-
bimex, nie przyniesie pożytku 
dla 328 mieszkańców wsi, któ-
rzy na dzień dzisiejszy nie tyl-
ko remontują swoje posesje, ale 
również budują nowe domy – 
czytamy we fragmencie prote-
stu jaki dotarł do urzędu miej-
skiego w dniu 28 marca.

Zdaniem Grzegorza Mieleń-
czuka, inwestora planującego 
budowę fermy, hodowla no-
rek należy do najmniej uciąż-
liwych spośród innych zwie-
rzęcych produkcji. 

- Znam te obawy i jestem w 
stanie rozmawiać na argumen-
ty z każdym w tej sprawie –  
twierdzi G. Mieleńczuk.  Chęt-
nie bym zaprosił mieszkańców 
na fermę i porozmawiał rze-
czowo. Jeżeli jednak głównym 
argumentem przeciw budowie 
jest smród to nie jest to dla mnie 
żaden argument.  

G. Mieleńczuk uważa, że 
obawy związane z hodowlą no-
rek to skutek nieprawdziwych 
mitów, które wytworzyły się 
wokół tej produkcji. 

- Ludzie mylą często norkę z 
kuną. Jaki miałbym interes w 
tym, żeby pozwalać na uciecz-
ki i stratę zwierząt. Poza tym to 
są zwierzęta typowo hodowla-
ne. Nawet gdyby uciekły nie po-
radzą sobie w środowisku na-
turalnym. Poza tym każda fer-
ma jest solidnie zabezpieczona 
– dodaje hodowca.

Narazie inwestor złożył 
wniosek o wydanie pozwolenia 
na budowę w miejskim magi-

stracie. Urząd wszczął stosow-
ne postępowanie. Według za-
łożeń w Sąpolnicy ma powstać 
ferma o powierzchni 8 ha i ob-
sadzie 16 tys. samic. W szczy-
cie produkcyjnym, a więc od 
lipca do września da to ok. 80 
tys. zwierząt. Będzie to trze-
cia ferma należąca do Grzego-
rza Maleńczuka, jednego z naj-
większych hodowców zwierząt 
futerkowych w Polsce. Dwie 
pozostałe znajdują się w Wo-
łowcu i Wołkowie. Na fermie 
zatrudnionych zostanie doce-
lowo kilkadziesiąt osób. 

Mieszkańcy nie zamierza-
ją rezygnować z walki, cho-
ciaż mają świadomość, że nie 
będzie łatwo. Wiedzą już, że 

nie mogą liczyć w tej sprawie 
na pomoc burmistrza Roberta 
Czapli. 

- Byłam u burmistrza, a on 
mi powiedział, że skoro mamy 
świnie, kury i kaczki i wam to 
nie śmierdzi, to norki też nie po-
winny wam przeszkadzać. Póź-
niej dodał, że jeśli będziemy 
protestować przeciw fermie, to 
na nic nie dostaniemy pienię-
dzy, na plac zabaw i oświetle-
nie. Jestem zbulwersowana ta-
kim podejściem - mówi jedna 
z protestujących mieszkaniec 
Sąpolnicy.

Dlatego też oprócz prote-
stów mieszkańcy planują za-
łożyć stowarzyszenie zrzesza-
jące kilka sołectw, które bę-

dzie walczyć z planowaną in-
westycją. Szukają także popar-
cia wśród miejskich radnych, 
których chcą zaprosić na spo-
tkanie. Najprawdopodobniej 
odbędzie się ono w przyszłym 
tygodniu. Do radnych lada 
chwila mają trafić zaproszenia. 
Mieszkańcy nawiązali również 
współpracę z fundacją Gaja, 
działająca na rzecz ochrony 
środowiska. Swoją sprawą chcą 
zainteresowali także władze w 
województwie wysyłając pro-
test zbiorowy. Jak mówią zro-
bią wszystko, by ferma nie po-
wstała. 

Marcin Simiński

Tutaj ma powstać ferma norek  

Ferma norek w Wołkowie. Na zdjęciu jedna z pracownic z oswojonym zwierzęciem - 
maskotką fermy.

Urząd Miejski w Nowogardzie
oraz Nowogardzki Dom Kultury

serdecznie zapraszają chętnych do wzięcia udziału

w Amatorskim Przeglądzie 
Zespołów Rockowych oraz 

w Amatorskim Przeglądzie Zespołów 
i Solistów Hop-Hop
Szczegóły na stronie: www.ndk.pl oraz 

www.nowogard.pl 
       Zapraszamy

OGŁOSZeNIe



8-11.04.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Minęła 40 lecz przecież 
to pestka, szykuj się Drogi, 

szczęście łap za nogi 
i wyznaczaj sobie ambitne 

wciąż cele, a za latek 
kilka nadejdzie chwilka, 
kiedy stwierdzisz z dumą 

„Osiągnąłem wiele” 

Robertowi 
Jurgielaniec 

z okazji 40 urodzin 
życzy Marta i Daniel 

z rodziną

Z okazji urodzin 
Kochanemu mężowi 

Jerzemu  
Salwie 

wszystkiego 
najlepszego, dużo zdrowia, 

szczęścia i radości 
na każdy dzień 

życzą 
żona, dzieci i wnuk

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Co wpływa do jeziora

Wyjaśnienia  
Urzędu Miejskiego

W związku z informacją, 
jaka ukazała się we wtorko-
wym wydaniu „Dziennika 
Nowogardzkiego”, o wycie-
ku do jeziora nowogardzkiego 
substancji nieznanego pocho-
dzenia, pracownicy wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej 
Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska dokonali wizji lokal-
nej, której celem było ustalenie 
źródła wypływu zanieczysz-
czeń. 

Na podstawie wykonanych 
czynności ustalono, że poprzez 
wylot rury kanalizacji deszczo-
wej odprowadzane są do jezio-
ra wody deszczowe z sąsiadu-
jących terenów. 

W celu określenia rodza-
ju zanieczyszczeń, które mo-
gły dostać się do wód jeziora, 

niezwłocznie zlecono wykona-
nie analizy pobranych próbek 
z najbliższej studni kanalizacji 
deszczowej, która znajduje się 
na ulicy Zielonej. 

Stosowne badania wykona 
akredytowane laboratorium 
badawcze Przedsiębiorstwa 
Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o. o. w Nowogardzie. 

Na podstawie przeprowa-
dzonych analiz fizyko-che-
micznych próbek ścieków 
określony zostanie typ oraz 
źródło pochodzenia zanie-
czyszczeń. 

O wynikach badań oraz dal-
szym toku postępowania w tej 
sprawie będziemy Państwa na 
bieżąco informowali. 

Joanna Krępa
z-ca kierownika 

wydziału GKMiOŚ   

Kazimierz Ziemba został doradcą wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara 
Pawlaka. Nowe stanowisko objął dokładnie w dniu 1 kwietnia. 

Ziemba doradza  
Pawlakowi

Jak nam powiedział świeżo 
upieczony pracownik resortu 
gospodarki, z Nowogardu się 
nie wyprowadza, chociaż były 
takie plany. 

- To jest praca w terenie. Zaj-
muję się tematami, które na 
bieżąco zleca mi minister Paw-
lak.  Zostaje więc w Nowogar-
dzie. Chociaż nie ukrywam, że 

były takie plany aby przenieść 
się do stolicy – zdradził redak-
cji w rozmowie telefonicznej 
K. Ziemba. 

Na początek K. Ziemba zo-
stał oddelegowany do przepro-
wadzenia konsultacji społecz-
nych w sprawie prywatyzacji 
Polskiej Żeglugi Morskiej w 
Szczecinie. Później ma się za-
jąć m. in. popularyzacją two-
rzenia grup producenckich 
wśród rolników w naszym wo-
jewództwie. 

Kazimierz Ziemba przez 
ostatnie 16 lat był burmistrzem 
Nowogardu. Od wielu lat pełni 
funkcję szefa regionu Polskie-
go Stronnictwa Ludowego.  Po 
przegranej w wyborach samo-
rządowych musiał zacząć szu-
kać pracy. O jego rzekomych 
nominacjach po mieście krą-
żyły  legendy. Najpierw miał 

zostać wiceburmistrzem No-
wogardu, później kierowni-
kiem w urzędzie wojewódz-
kim w Szczecinie,  następnie 
wicemarszałkiem sejmiku za-
chodniopomorskiego, lub wi-
cewojewodą, a na końcu na-
wet wiceministrem rolnictwa. 
W międzyczasie został przed-
siębiorcą. 

Teraz będzie doradzał wice-
premierowi Pawlakowi, swo-
jemu politycznemu szefowi.  
Funkcję zachowa pewnie do 
wyborów parlamentarnych, 
w których  wystartuje ponoć 
z pierwszego miejsca na liście 
PSL.  Czy tym razem zostanie 
posłem? Czas pokaże. 

Jedno jest pewne – z mini-
sterstwa do Sejmu, jest bliżej 
niż z miejskiego Ratusza...

Marcin Simiński

Już w najbliższy poniedziałek poznamy nowego dyrektora Nowogardzkiego Domu 
Kultury – dowiedziała się redakcja DN. 

Dyrektora NDK wybiorą  
w poniedziałek 

Dobiegają końca prace ko-
misji konkursowej, która ma 
zarekomendować burmistrzo-
wi kandydata na szefa NDK. 
Na ostatnim posiedzeniu 
przesłuchano 21 kandydatów.   
Przypomnijmy, że o stanowi-
sko to ubiegało się 25 osób, ale 
już na pierwszym posiedzeniu 
komisja odrzuciła kilka z nich 
z powodów formalnych. 

Konkurs na dyrektora NDK 

został ogłoszony 31 stycznia 
br., po tym jak burmistrz odwo-
łał z tego stanowiska Mirosławę 
Przybyłek. Czas składania ofert 
minął 4 marca.  Zgodnie z wa-
runkami konkursu, oprócz dy-
plomu uczelni wyższej kandy-
daci musieli udokumentować 
co najmniej 5 letni staż pracy, 
w tym co najmniej 3 letnie do-
świadczenie w pracy związanej 
z organizowaniem i prowadze-

niem działalności kulturalnej.  
Ponadto musieli wykazać się 
wiedzą z zakresu pozyskiwania 
pozabudżetowych środków fi-
nansowych, w tym środków z 
programów UE, na działalność 
kulturalną. 

Przewidywane wynagrodze-
nie na stanowisku dyrekto-
ra NDK wynosi 5.900 złotych 
brutto.

marcin simiński

Czy majówkę obsłużą tylko 
przyjaciele władzy?

W ostatnich dniach do naszej 
redakcji dotarły sygnały o zmia-
nie koncepcji organizacji ob-
sługi garmażeryjnej imprez od-
bywających się w Nowogardzie 
podczas majowego weekendu. Z 
informacji, które dostajemy od 
przedsiębiorców i czytelników 
wynika, że wyłączność na wy-
stawienie stoisk garmażeryjnych 
dostał tylko jeden z nowogardz-

kich przedsiębiorców blisko 
związany  z Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej. Obiecujemy, iż 
temat zostanie przeanalizowany 
przez redakcję. Szczegóły w ko-
lejnych numerach DN. Poniżej 
prezentujemy jeden z listów w 
tej sprawie. 

Redakcja DN

Witam, chciałbym poruszyć 
sprawę organizacji tegorocznej 
majówki. Z tego co widzę nikt 

z obecnie urzędujących się tym 
specjalnie nie interesuje, a czas 
leci nieubłaganie. Jak wiadomo w 
ubiegłym roku nie było nawet or-
ganizowanych biegów majowych. 
Także chciałbym poruszyć ten te-
mat razem z Dziennikiem aby w 
końcu ktoś się zajął organizacją 
i reklamowaniem na całą gminę 
tej cyklicznej imprezy.

Dane do wiadomości redakcji
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa PW. WNIebOWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:30; Wojcieszyn: 11:45; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafaŁa kalINOWSkIeGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mb fatImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

V Niedziela Wielkiego Postu (J 9,1-41) – rocznica katastrofy smoleńskiej

Miłość nigdy nie umiera
Obchodzimy pierwszą rocznicę tego tragicznego wydarzenia – katastrofa smoleńska. 

Wydarzenia, którego nie sposób ograniczyć do czysto ziemskiej perspektywy; nawet jeśli 
pozostaje szlachetnym świadectwem troski o prawdę oraz o wierność wartościom i zasa-
dom, dzięki którym nasza Ojczyzna umocniła swoje duchowe fundamenty.

Kiedy opłakiwaliśmy odejście z tego świata tak wielu bliskich nam osób, patrząc w świe-
tle wiary na to, co się stało, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie straciliśmy ich na za-
wsze. Oni tylko przeszli z jednego życia do drugiego życia; ze świata mniejszego do świata 
większego; z tego świata do wieczności. Wiemy, że również my ujrzymy ich pewnego dnia 
i że to spotkanie będzie trwało wiecznie. Wyznajemy to przecież, kiedy mówimy: „wierzę 
w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Wyraża to również liturgia Kościoła w pre-
facji za zmarłych: „Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy 
rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne miesz-
kanie”. A mimo to, każde rozstanie – naznaczone śmiercią drogiej nam osoby – jest za-
wsze bolesne, ponieważ „kochać człowieka to znaczy mówić do niego: Ty nie umrzesz” 
(Gabriel Marcel). Pytamy: dlaczego? Dlaczego umarli tak wcześnie? Dlaczego w tym mo-
mencie? Dlaczego opuścili nas właśnie w ten sposób? Dlaczego śmierć, dlaczego ból, dla-
czego przemijanie? Są to pytania całkiem uzasadnione, bo każda miłość woła o obecność, 
o bliskość, o wieczność. I słusznie, ponieważ ona jest wieczna. Miłość nie obumiera wraz 
z ciałem osoby, którą kochamy. Ona tylko przechodzi na inną płaszczyznę wzajemności. 

I dlatego, choć wiemy, że zawsze jedni się rodzą, a drudzy umierają, i że tak być musi, 
to jednak – gdy śmierć zabiera nam kogoś bliskiego – nie jest nam łatwo powtórzyć za 
Hiobem: „Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!” (Hi 1,21). 
Sposób przeżywania przez nas rozstania objawia nam samym, kim właściwie jesteśmy: 
chrześcijanami czy poganami? Joseph Ratzinger w książce „Śmierć i życie wieczne” pisał: 
„O człowieczeństwie człowieka decyduje jego postawa wobec cierpienia. [...] Odpowiedź 
człowieka może być dwojaka: Może być nią opór, próba zdobycia mimo wszystko auto-
nomicznej władzy – a więc przyjęcie postawy rozpaczliwego, gniewnego buntu. Ale od-
powiedzią może też być powierzenie się tej innej Mocy, ufne poddanie się jej kierownic-
twu bez lękliwego oglądania się na siebie.” Zewnętrzne przejawy bólu z powodu trudne-
go doświadczenia są normalnymi, ludzkimi reakcjami. Ważne jednak, abyśmy się na nich 
nie zatrzymali i uczynili jeden krok dalej – krok wiary, tzn. powierzyli Panu Bogu bolesną 
rzeczywistość oraz siebie samych. Dopiero wtedy cierpienie nie tylko nie będzie nas nisz-
czyć, ale uczyni nas bogatszymi wewnętrznie.

W tym smutnym momencie historii Narodu polskiego – po ukazaniu się pierwszych 
wiadomości o katastrofie smoleńskiej – przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zgro-
madziły się spontanicznie tłumy ludzi. Składano kwiaty i wieńce, palono znicze, odma-
wiano modlitwy. W wielu miastach były celebrowane Msze Święte w intencji ofiar kata-
strofy. Odbyły się marsze pamięci w hołdzie ofiarom katastrofy, wiążące się też z obcho-
dami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki 
Marii, który odbył się 18 kwietnia w Krakowie, uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób; uro-
czystość oglądały w telewizji miliony. Kraj ogarnęła narodowa żałoba, także dlatego, że ta 
śmierć ujawniła nam prawdziwą wartość osób, które zginęły. Życie już nigdy nie będzie 
takie same, my również. W naszej Ojczyźnie zawsze będzie po nich puste miejsce. 

Natomiast samo doświadczenie żałoby może zaowocować naszą większą dojrzałością 
duchową. Śmierć ukazuje nam, jak kruche jest wszystko to, w czym dotąd pokładaliśmy 
nadzieję: życie, zdrowie, miłość drugiego człowieka, dobra materialne, dokonania. Utra-
ta tego, co przemijające, może otworzyć nas na poszukiwanie głębszych motywacji życia, 
mocniejszych podstaw ludzkiego szczęścia i powodzenia, a w konsekwencji ukierunko-
wać na samo Źródło mocy i życia – na Boga, który w Jezusie mówi nam: „Odwagi! Ja je-
stem, nie bójcie się!” (Mt 14,27).

Gdy w przeżywaniu żałoby zabraknie szukania woli Bożej i gdy śmierć bliskich osób 
powoduje niekończące się rozbicie duchowe, wówczas stajemy się niezdolni do udzielenia 
zmarłemu skutecznej pomocy, której on potrzebuje. Zamiast więc rozpaczać nad tym, że 
nie da się cofnąć czasu, ani unieważnić dokonanego zła i jego skutków, trzeba raczej z całą 
żarliwością zwrócić się ku Bożemu miłosierdziu… Niech wspólna modlitw będzie tym co 
nas łączy… (fragmenty listu Biskupów Polskich w rocznicę katastrofy).

        Ks. Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w 
Nowogardzie:

Trwamy w okresie Wielkiego Postu – czasie pokuty i wezwania do nawrócenia, oraz 
przypomnienia o przemijalności tego świata i naszego ziemskiego życia.

Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które odbywają się w każdy piątek o 
g.17.00 dla dzieci i młodzieży, i dla dorosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00. W 
niedzielę natomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o 
g.17.15.

W niedzielę 10 kwietnia na Mszy św. o g. 11.00 w I rocznicę katastrofy smoleńskiej w 
naszym kościele zostanie poświęcona pamiątkowa tablica ku czci Pana Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i wszystkich ofiar oraz  na placu kościelnym zostanie posadzony dąb. Ser-
decznie zapraszamy.

W każde poniedziałki na g.19.00 zapraszamy młodzież na spotkania „Pokolenia JP2”.
Zapraszamy wszystkich motocyklistów na otwarcie sezonu motocyklowego, które od-

będzie się w niedzielę palmową 17 kwietnia 2011 r. O g.11.00 – Msza św. z poświeceniem 
palm, kasków i motocykli w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, na-
stępnie g. 12.00 – wspólny przejazd - parada motocykli przez miasto (wyjazd spod ko-
ścioła św. Rafała Kalinowskiego przejazd przez plac Wolności i zakończenie na torze mo-
tocrossowym – wjazd od ul. Zamkowej). O g.12.30 – piknik motocyklowy na terenie mo-
tocrossu.

PIelGrZYmka DO ZIemI ŚWIętej…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘ-

TEJ śladami Chrystusa, naszej wiary i Jana Pawła II. Są jeszcze wolne miejsca.
Koszt: 3300 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd busem na lotnisko, bilet lotniczy Łódź 

– Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwatero-
wanie w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z progra-
mem wycieczki, 2 posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwie-
dzanych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, ubezpiecze-
nie. Zaliczka 500 zł. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie (tel: 604339286; GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni młodych 
do madrytu w sierpniu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w dniach 
9-23.08.2011. Będzie on składał się z dwóch etapów: I etap: przygo-
towanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i 
II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po drodze Paryż, Bar-
celona). Koszt całości ok. 2000 zł (w tym przejazd autokarem, noc-
legi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwie-
dzanych miejsc). Zapisy i informacje w punkcie przygotowań przy 
Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. Tomasz 
Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy 
na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl

  

archidiecezjalne Dni młodych 2011 
Choszczno – ruszyły zapisy…

„Mocni w Wierze” to hasło Dni Młodych Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, które w 
tym roku odbędą się w Choszcznie, w dniach 30 
kwietnia - 3 maja 2011 r. W programie przewi-
dziane jest transmisja telewizyjna na telebimach 
z uroczystości Beatyfikacji Jana Pawła II na Wa-
tykanie, wiele spotkań, koncertów, przedstawień, 
filmów, warsztatów (ponad 30 propozycji), spo-
tkań duchowych, itp. Więcej informacji na stro-
nie www.ichtis.info 

Osoby, które pragną przyjechać na tegorocz-
ne Dni Młodych proszone są o kontakt ze swo-
im duszpasterzem, siostrą zakonną lub katechetą 
w parafii lub szkole i zgłoszenie zainteresowania 
wyjazdem. Koszt uczestnictwa jednego uczest-
nika Dni Młodych wynosi 45 zł i zawiera w so-
bie wszystko, co uczestnikowi do szczęścia jest 
potrzebne, czyli: zakwaterowanie, wyżywienie, 
udział w ciekawych warsztatach i uczestnictwo w programie. Zapisy: Ks. Tomasz Tylutki; 
GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl
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W niedzielę 10 kwietnia br. o g. 11.00 
w I rocznicę katastrofy smoleńskiej 
w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie zostanie 

odprawiona uroczysta Msza św., podczas której zostanie poświęco-
na pamiątkowa tablica ku czci Pana Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego i wszystkich ofiar katastrofy. Po Eucharystii na placu ko-
ścielnym zostanie posadzony dąb, upamiętniający to wydarzenie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Ks. Kan. Kazimierz Łukjaniuk
Proboszcz Parafii i Dziekan Dekanatu Nowogard

„Człowiek odchodzi, 
pamięć zostaje” 

Dominikowi i Wioli 
Golińskim 

wyrazy głębokiego 
współczucia 

i słowa otuchy 
z powodu śmierci 
Ojca i teścia 

składają 
znajomi i przyjaciele

Z głębokim żalem 
i smutkiem przyjąłem wiadomość

o nagłej śmierci mojego serdecznego kolegi 

Piotra Golińskiego 
Si tibi terra lerie 

(Niech ci ziemia lekką będzie)

synowi Arturowi 
wraz z małżonką 

składam wyrazy serdecznego współczucia Marian A. Frydryk

kONDOleNCje kONDOleNCje

Msza św. w intencji 
ofiar spod Smoleńska 

W niedzielę 10 kwietnia o godz. 11. 00 w kościele 
pw. WNMP odbędzie się msza św. w intencji tra-
gicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. 

„Będę głosił Ewangelię Chrystusa, a nie będę podejmował tematów politycznych, czy też finansowych”

Na Osiedlu Bema też jest Parafia! 
Rozmowa z ks. Ireneuszem Kamionką proboszczem parafii MB Fatimskiej w Nowogardzie o wierze, dniu świętości życia i posłudze w swojej parafii.

Dziennik Nowogardzki - 
Od kiedy ksiądz proboszcz 
posługuje w parafii MB Fa-
timskiej i jaka była droga 
księdza do kapłaństwa?   

ks. Ireneusz Kamionka - 
Kapłanem jestem od dnia 18 
czerwca 1989 roku. Święce-
nia kapłańskie otrzymałem od 
księdza Arcybiskupa Kazimie-
rza Majdańskiego w katedrze 
szczecińskiej. Pochodzę ze 
Szczecina z Parafii pod wezwa-
niem Świętej Rodziny. Moja 
posługa kapłańska w Nowo-
gardzie zaczęła się w kwietniu 
1996 roku, kiedy to zostałem 
mianowany wikariuszem Pa-
rafii Wniebowzięcia NMP. Po 
trzech miesiącach z dniem 1 
lipca 1996 roku zostałem  mia-
nowany proboszczem nowo 
utworzonej parafii pod wezwa-
niem Matki Bożej Fatimskiej w 
Nowogardzie.

 DN: Jaka jest to parafia na 
tle innych, w których ksiądz 
służył? Nie trudno zauważyć, 
że w porównaniu do innych 
nowogardzkich parafii wy-
różnia się swoistą „ skromno-
ścią medialną”. Dlaczego? 

ks. Ireneusz - Jaka jest to pa-
rafia, w której zostałem pro-
boszczem. Myślę, że jak każ-
da inna składająca się z ludzi 
ochrzczonych w pewnej mie-
rze otwartych na Boga i ko-
ściół, i z innych może mniej 
zainteresowanych tematem 
wiary. Przez okres 15 lat po-
sługi w parafii jednakże muszę 
to jednoznacznie stwierdzić, 
że nie spotkałem się z nieżycz-
liwością czy też wrogością, co 
do mojej osoby czy parafii, a w 
bardzo wielu przypadkach, na-
wet nieoczekiwanych przeze 
mnie, otrzymywałem pomoc 
lub wsparcie, o które prosiłem. 
W parafii jak w rodzinie są róż-
ne dzieci, ale i rodzice muszą 
wnosić spokój, dialog a przede 
wszystkim miłość – każde-
go bez wyjątku. Proboszcz to 
taki duchowy ojciec, który ma 
służyć swojej wspólnocie a nie 
starać się tylko rządzić i wy-
dawać polecenia. Moja posta-
wa zawsze opierała się na in-
spirowaniu drugich do dzia-
łania w imię Jezusa Chrystusa 
naszego Zbawiciela, a nie do 
narzucania pewnych rozwią-
zań na siłę. Od początku by-
cia proboszczem w Nowogar-
dzie staram się być wiernym 
mojej zasadzie, iż w kościele 
będę głosił Ewangelię Chry-
stusa, a nie będę podejmował 
tematów politycznych, czy też 
finansowych Mam nadzieję, że 
moi parafianie to cenią w mo-
jej posłudze kapłańskiej i dusz-
pasterskiej.   

DN: Czy w Boga wierzą 

może tylko nieśmiali i słabi, 
czy może Ci, którzy napraw-
dę wierzą nawet wtedy, gdy 
Bóg ich doświadcza poprzez 
np. cierpienie czy może po-
przez sukcesy?  

ks. Ireneusz - Odpowiedź 
na pytania dotyczące wiary 
człowieka i wpływu tej wiary 
na życie, w którym mamy wie-
le doświadczeń nie jest łatwa. 
Z mojej strony chciałbym za-
chęcić wszystkich do czytania 
Pisma Świętego i różnych ksią-
żek o tematyce religijnej, któ-
rych na rynku jest bardzo wie-
le. Postawa szczerej modlitwy 

do Boga i rozwoju własnego, 
przez czytanie szczególnie Bi-
blii, może nam dać odpowiedź 
na wiele nurtujących nas py-
tań dotyczących naszej wiary. 
Pamiętajmy, że wiara zawsze 
wpisuje się w kulturę człowie-
ka i wkracza w jego rozwój.

DN: Ostatnio przeżywa-
liśmy śmierć ks. Grzegorza  
Zakliki proboszcza  parafii 
pw. WNMP w Nowogardzie, 
wkrótce bardzo wyczekiwa-
na beatyfikacja Jana Pawła II 
. Jakie refleksje budzą w księ-
dzu te wydarzenia, czy ksiądz 
może będzie w Rzymie, a je-
żeli nie to jak będzie przygo-
towywał się do tej uroczysto-

ści w swojej parafii z wierny-
mi?

ks. Ireneusz - Ojciec Święty 
Jan Paweł II jest dla mnie naj-
większym z Polaków. Jest dla 
mnie wzorem życia kapłań-
skiego i wzorem życia oso-
bistego. Mam z nim kontakt 
przez moją modlitwę i wspól-
ne uwielbienie Boga, on z nie-
ba, a ja z ziemi. Zgłębiam jego 
nauczanie i traktuję go wyjąt-
kowo w moim życiu licząc się 
z jego zdaniem. Wiara chrze-
ścijańska głosi, że życie ludz-
kie się nie kończy tylko zmie-
nia, a zatem dalej żyjemy, ja 

kapłan w Nowogardzie, a on 
Święty w niebie. A jeśli cho-
dzi o ks. Grzegorza Zaklikę to 
myślę podobnie, on Dziekan 
od Boga, a ja kapłan na ziemi 
i współpraca idzie dalej. Oso-
biście jestem przeciwnikiem 
smutnych i płaczliwych roz-
stań ze zmarłymi, oni przecież 
żyją i są z nami, oczywiście w 
innej rzeczywistości.

DN: 25.03 był Dniem Świę-
tości Życia ustanowionym 
przez Ojca Świętego. Co dla 
księdza oznacza to święto i 
jakie jest jego główne prze-
słanie?

ks. Ireneusz - Dzień Świę-
tości Życia, który obchodzimy 

każdego 25 marca w uroczy-
stość Zwiastowania Pańskie-
go przypomina mi o szacunku 
do życia ludzkiego od chwili 
poczęcia do chwili naturalnej 
śmierci.  Takie jest nauczanie 
Kościoła powszechnego, z któ-
rym się w pełni zgadzam, jako 
człowiek i kapłan. W tym dniu 
jest sprawowana Eucharystia w 
intencji szacunku do życia i w 
intencji tych, którzy o ten sza-
cunek dla życia walczą. Są też 
inne modlitwy i nabożeństwa. 

DN: Jakie są perspektywy 
parafii? Obecny stan wska-
zuje, że parafia jest bardzo 
dobrze prowadzona. Kościół 
jest idealnie zadbany.

ks. Ireneusz - Pytanie o per-
spektywy naszej Parafii po-
winno być raczej postawione 
Wszechwiedzącemu Bogu, ja 
natomiast chciałbym z mojej 
strony służyć dalej wspólnocie 
parafialnej przez głoszenie Je-
zusa Chrystusa naszego Zba-
wiciela i Odkupiciela, nadziei 
dla świata i każdego z nas, któ-
ry żyje na tej ziemi i zmaga 
się z różnymi przeciwnościa-
mi. Nadmienię, że przed mną 
i moimi parafianami bardzo 
ważne wydarzenie – to  kon-
sekracja kościoła parafialne-
go, która przypada na dzień 11 
września 2011 roku, na którą 
już serdecznie wszystkich za-
praszam. Konsekracji dokona 
Abp Andrzej Dzięga. 

DN: To był bardzo interesu-
jący wywiad.

ks. Ireneusz – Cieszę się i 
jestem bardzo wdzięczny za 
tę rozmowę. Życzę wszystkim 
czytelnikom DN, wiernym i 
przede wszystkim moim uko-
chanym parafianom wiele ser-
deczności jak i nieustającej siły 
w modlitwie. 

Rozmawiał: Jarosław Bzowy 
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

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

tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama
NOWe mODUŁY 47x33 mm

Supremin 
- syrop

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

6,85 zł

5,50 zł

19,90 zł

9,90 zł

18,90 zł

                 DexaPini

Polopiryna
6 saszetek

Scorbolamid

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil complex 
+ hepatil 

na trawienie 
gratis

Pirolam 
- szampon p.łupieżowy

Prostalong
+ 10 gratis

9,85 zł

8,50 zł

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

33,90 zł
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reklama

reklama

reklama

PIB "pro-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
kONtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www.probud-nowogard.pl 

przyjmie do pracy 
kierowcę  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 września 2011 r. 

Pisali swój pierwszy test
Uczniowie szóstych klas mogą być z siebie zadowoleni. Pisali swój pierwszy egzamin 
w życiu. Musieli odpowiedzieć na 26 pytań z matematyki i języka polskiego. Zgodnie 
twierdzili, że zadania nie były trudne. 

jak przebiegały egzaminy? 

Egzamin główny był zdecy-
dowanie łatwiejszy niż próbny, 
co stanowi pewną ciekawost-
kę. By potwierdzić, że jest to 
prawda zajrzeliśmy do Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie, która tak jak inne prze-
prowadzała egzaminy.  Dyrek-
tor szkoły pani  Lidia Wizne-
rowicz – Gliwna  powiedzia-

ła, że egzaminy były łatwe dla 
uczniów. Pani dyrektor wyja-
śniła również: „Sprawdzian ten 
przeżywamy kolejny rok i dla 
nas pedagogów jest to ogromny 
stres, szczególnie dla mnie jako 
przewodniczącej szkolnych ze-
społów nadzorujących.Ten rok 
był o tyle trudny, że w szkole 
jest przeprowadzany remont, 

który sprawia wiele utrudnień. 
Frekwencja w szkole była 100 
%, a zaskoczeniem na  egzami-
nie była postać matematyka  na 
znaczku, która dzieciom była 
mało  znana”. Według dzieci 
sam egzamin nie był trudny co 
potwierdziły w przeprowadzo-
nej sondzie. 

Jarosław Bzowy 

Wioletta Szymczak   - Moim 
zdaniem egzaminy były łatwe. 
Najbardziej były trudne py-
tania z polskiego. Największą 
trudność sprawiło mi opisanie 
znaczka. Trochę denerwuję się 
na te wyniki, ale myślę, że bę-
dzie dobrze. 

Damian Pustelnik  – Egza-
min ten był nawet łatwy. Naj-
trudniej było z polskim, a naj-
łatwiej z matematyką. Mate-
matyka była dla mnie prosta i 
nie miałem z nią problemu. W 
porównaniu z próbnym ten eg-
zamin był łatwiejszy. 

Marta Warzecha  - Według 
mnie egzamin ten był łatwiejszy 
niż próbny. Zadania były na rów-
nym i dobrym poziomie. Ale naj-
trudniej było opisać znaczek, choć 
nie przysporzyło mi to wiele kło-
potu. Sam egzamin skończyłam 
pisać 20 min przed czasem. O wy-
niki jestem spokojna i jestem pew-
na, że będzie wszystko dobrze. 

WYCIECZKA 
UCZNIÓW SP4 
DO PARYŻA

 
Paryż to miasto światła, 

przez wielu uważane za naj-
piękniejsze na świecie, stolica 
europejskiej kultury. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II mieli oka-
zję się o tym przekonać pod-
czas krótkiego, choć intensyw-
nie spędzonego pobytu w sto-
licy Francji, który trwał od 23 
do 27 marca br.  Po przebyciu 
setek kilometrów i długiej po-
dróży żądni mocnych wrażeń 
udaliśmy się jeszcze tego sa-
mego dnia do centrum Paryża, 
aby zdobyć wieżę Eiffla znaj-
dującą się na Polu Marsowym. 
To niewątpliwie najpopular-
niejszy symbol stolicy Fran-
cji. Zwiedzaliśmy jeszcze wie-
le ciekawych miejsc, takich jak 

Luwr, Katedre Notre Dame, de 
la Concorde (Plac Zgody) oraz 
plac Ch. De Gaulle’a z Łukiem 
Triumfalnym.   W czasie wy-
cieczki odbył się rejs statkiem 
po Sekwanie, w trakcie jego 
trwania mogliśmy podziwiać 
pięknie oświetlaną wieże Eiffla 
oraz Panoramę Paryża. Widok 
był cudowny, mówią wszyscy, 
którzy widzieli. Główną atrak-
cją był wyjazd do Disneylandu.

Paryż jako miasto mody, 
kultury i światowych zabytków 
pozostanie długo w naszej pa-
mięci, zapewne każdy z uczest-
ników chętnie tam powróci. 
Opiekunami grupy była Pani 
Helena Zagórska oraz Pani 
Małgorzata Osuchowska.

Inf. własna 
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej  

własności lokalu mieszkalnego
1. Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Bankowej 6
Powierzchnia użytkowa 62,30 m2 , III piętro, trzy pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  179.673- zł  Wadium:  18.000,- zł
2. Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Gryfitów 4
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  185.377- zł  Wadium:  18.500,- zł
3. Lokal położony w Dobrej przy ul. Traugutta 3A
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, ła-

zienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    92.671- zł  Wadium:    9.300,- zł
Składanie ofert do 22.04.2011 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

22.04.2011 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obec-

ności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spół-

dzielczym o/Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej koper-
cie opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz z potwier-
dzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w 
biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

Szkoły nauki jazdy

Gdzie uczą 
najlepiej

Z Wydziału Komunikacji Starostwa Goleniowskiego otrzyma-
liśmy zbiorcze wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy 
kategorii B w drugim półroczu 2010 roku.

Egzaminy teoretyczne:
Średnia zdawalność w powiecie – 80,80% (taki sam wynik był 

w pierwszym półroczu)

Nowogardzkie szkoły: 
- Katarzyna Herka - 89,1% (122 ze 137)
- SPEED CAR Mariusz Marynowski – 75,2% (65 z 87)
-  „NAUKA JAZDY”Adam Fedeńczak  - 69,3% (133 ze 192)
- Damian Kulak  - 54,5% (6 z 11)

Egzaminy praktyczne:
- średnia zdawalność w powiecie –  26,2 % ( w pierwszym pół-

roczu – 28,4%)

Nowogardzkie szkoły: 
- SPEED CAR Mariusz Marynowski  - 24,7%  (44 z 178)
- „NAUKA JAZDY”Adam Fedeńczak  - 20,3%  (61 z 300)
- Katarzyna Herka – 18,6%   (54 z 293

Opr. LMM

Konsultacje Diabetologiczne 
Dnia 08 kwietnia 2011 r. od godz. 14:30 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków Koła Nowogard (Nowogard ul. Wojska Polskiego 7, budynek laboratorium) dla 
członków PSD Koła Nowogard odbędą się konsultacje diabetologiczne. 

Prezes PSD Koła Nowogard 
Eugeniusz Tworek

Osina

Drogi Powiatowe i ich stan
Dnia 29 marca (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Osina odbyła się kolejna sesja rady 

Gminy. Uczestniczyli w niej: Wójt, radni, sołtysi, pracownicy urzędu oraz p. dyrektor zespołu 
Szkół Publicznych w Osinie i Naczelnik wydziału Dróg Powiatowych.

Zaproszenie  
dla seniorów
W środę 13 kwietnia o godz. 16.00  odbędzie się 
zebranie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Zapraszamy do Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości „Profit” przy ul. Wojska Polskiego. 

Otwarcia sesji dokonał prze-
wodniczący rady i przedstawił 
jej plan w punktach.

Następnie głos zabrał wójt p. 
Krzysztof Szwedo który gratu-
lując nowo wybranym sołty-
som, podkreślił że ich zadania 
nie zawsze będą łatwe i przy-
jemne. Muszą dołożyć wszel-
kich starań aby sprostać wy-
maganiom mieszkańców swo-
ich wsi. Szczegółowe spotkanie 
dotyczące sołtysów odbędzie 
się 11-ego kwietnia. Jaki będzie 
wynik tych starań? Zobaczymy.

Kolejne tematy jakie poru-
szał wójt to: regulamin korzy-
stania z boisk sportowych przy 
Zespole Szkół Publicznych w 
Osinie gdzie administratorem 
pozostaje dyrektor ZSP. Wa-
runkiem jest oczywiście posia-
danie odpowiedniego obuwia 
sportowego. Zabrania się uży-

wania butów Piłkarskich (kor-
ki, kolce) i zabrania się użyt-
kowania sprzętu: rower, mo-
torower, rolki itp. Wykonanie 
uchwały powierza się Wójtowi.

Przedstawiony został rów-
nież plan budowy chodnika na 
terenie „Starej Osiny”.

Poruszono temat prac ka-
nalizacyjnych które trwają od 
pewnego czasu na terenie gmi-
ny, całkowity przewidziany 
koszt tych działań to 4 miliony 
złoty, na dzień dzisiejszy pozo-
stało 800 tysięcy złoty na pozo-
stałe wsie.

Podjęto też uchwałę w spra-
wie dzierżawy lokalu użytko-
wego w Osinie na okres 5 lat.

Kolejny temat to środki 
uszczuplone o 70% na zwal-
czenie bezrobocia na terenie 
Powiatu Goleniowskiego (2 
miliony złoty).

Przyznano staże 6-ciu oso-
bom na okres 6 miesięcy. Dwa 
etaty otrzymali mężczyźni jako 
kosiarze a 4 pozostałe osoby 
będą wykonywały prace uży-
teczno-społeczne.

Trzeciego kwietnia odbyły 
się wybory do izb rolniczych 
jednym z kandydatów był wzo-
rowy gospodarz p. Piotr Waw-
reńczuk (sołtys wsi Redło)

Pan wójt ogłosił też termin 
konferencji (7 kwietnia), która 

będzie dotyczyła poszukiwania 
i tworzenia nowych grup zaku-
powych Energii elektrycznej. 
Zostaną przedstawione zasa-
dy firmom które zgłoszą się do 
przetargu.

Pani dyrektor ZSP w Osi-
nie zabierając głos przedsta-
wia szeroki zakres zajęć poza-
lekcyjnych w pełni finansowa-
nych z Unii Europejskiej.

W końcowym etapie sesji 
głos zabrał Naczelnik Dróg Po-
wiatowych. Tematem jego wy-
powiedzi były między innymi 
progi spowalniające oraz plu-
sy i minusy ich zakładania. Pa-
dło wiele pytań ze strony rad-
nych i sołtysów. Dotyczyły one 
oczywiście złego stanu pew-
nych odcinków dróg na tere-
nie gminy i ewentualnych na-
praw nawierzchni lub szans 
na jej całkowitą odnowę tam 
gdzie jej stan jest bardzo zły 
(wieś Bodzęcin i Redostowo). 
Szanse te są nikłe jak się do-
wiadujemy od Pana Naczelni-
ka ze względu na małe fundu-
sze. Mimo wszystko pozostaje 
życzyć mieszkańcom bezpiecz-
nej i szerokiej drogi.

Anna Babczyńska

„Kredyt spłacony” – 
24.12.2000 Roku gmina zacią-
gnęła kredyt w wysokości 600 
tyś złotych na wypłaty dla na-
uczycieli. Pomimo obaw na-
szych władz już 29 grudnia 
rząd przekazał pełną kwotę do 
kasy gminy. 

 „Zbliża się sezon…” – W 
połowie marca br. Zarząd po-
zytywnie zaopiniował wnio-
sek Romualda Kowalskiego 

dzierżawy kąpieliska miejskie-
go, który wystąpił do gminy z 
prośbą o dofinansowanie re-
montu mola oraz naprawy 
ogrodzenia w kwocie 5 tyś zł.

„Gmina chce przejąć szpi-
tal” – Na ostatnim posiedze-
niu zarząd gminy Nowogard 
jednogłośnie podjął decyzję 
o przyjęciu szpitala w Nowo-
gardzie. Na decyzję tę w du-
żej mierze miały wpływ osta-

10 lat temu                  pisał: nie wydarzenia związane z re-
strukturyzacją powiatowego 
szpitala. 

„Rok nowogardzkiego ko-
larstwa” – Czy w tym roku 
uda się naszym kolarzom zdo-
być medal mistrzostw świata? 
Jak zwykle czas pokaże? Ale 
okazja jest ku temu znakomi-
ta ponieważ naszych trzech 
kolarzy -  Paweł Zugaj, Łukasz 
Bonda i Patryk Bonda zostali 
powołani do kadry narodowej. 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 
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UWaGa rOlNICY!
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

„Nowamyl” S.A. rozpoczęło podpisywanie umów 
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy 

2011/2012. W bieżącym roku warunki cenowe skupu 
ziemniaka skrobiowego są następujące:

Cena podstawowa 1,00 zł/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zakła-
du, płatna w ciągu 14 dni,

Dopłata dodatkowa 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + 
VAT, płatna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po 
spełnieniu następujących warunków:

- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” 
S.A. minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,

- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowane-
go ekwiwalentu skrobi,

- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. średniej ceny ze sprzeda-
ży skrobi ziemniaczanej  powyżej 2,6 tys. zł za tonę, w okresie od 
01.09.2011r. do 31.08.2012 r.

Dopłata transportowa zależna od odległości producenta ziemnia-
ków od Zakładu:

Od 0 do 20 km – 0,04 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
81 km i powyżej – 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT.
Ponadto ARR dopłaci do 1 tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% 

dopłatę związaną z produkcją w wysokości 51,95 zł oraz dopłatę nie-
związaną z produkcją ok. 440 zł/ha posadzonych ziemniaków skro-
biowych (dopłatę niezwiązaną otrzymają plantatorzy, którzy w 2008 
r. posiadali umowę kontraktacji). 

 Spółka nasza, wzorem lat ubiegłych, zaopatruje plantatorów w sa-
dzeniaki i środki ochrony roślin. Proponujemy plantatorom bardzo 
korzystne warunki rozliczenia za zakupione środki do produkcji w  
formie kredytowej do wysokości 2500 zł/ha posadzonych ziemnia-
ków skrobiowych. 

Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A.  pomagać będą w wypełnianiu 
wniosków:

- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Wa-
runkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”, 

- o płatność kompensacyjną po zakończeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Nowa-

myl” S.A. bezpośrednio współpracują z plantatorami, podpisują 
umowy kontraktacji, pomagają w prowadzeniu kart technologicz-
nych gospodarstw oraz służą fachową pomocą specjaliści ds. kon-
traktacji i skupu: 

Włodzimierz Wiatr i Bolesław Żyła – Rejon Nowogard,
Marian Łepik – Rejon Łobez,
Kierownik Działu Kontraktacji Włodzimierz Wiśniewski – Rejon 

Świdwin.
Tel. (091) 39 767 12, 39 740 21
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Łobez dnia 04.04.2011 r.  ZARZĄD SPÓŁKI

jak zostać królem
To prawda, że trudno opi-

suje się filmy genialne, ale za-
równo jakże przyjemnie. Król 
Albert (Jerzy VI) przez dalekie 
od etykiety zachowanie swoje-
go brata (Edward VIII) musi 
stanąć na tronie i przemawiać. 
Nie byłoby w tym nic strasz-
nego, ani dziwnego, gdyby nie 
to, że przyszły król się jąka. A 
gdzieś niedaleko Adolf Hitler 
swoimi umiejętnościami ora-
torskimi podrywa tłumy. Król 
się jąka, a więc żona króla po-
stanawia zapisać go do logope-
dy. I tak rozpoczyna się cięż-
ka, ale jakże lekka i przyjemna 
dla widza droga do pokonania 
własnych lęków, ograniczeń, 
kompleksów. Nie ma sensu, 
żebym opowiadała Wam wię-
cej, bo wszystko w tym filmie 
rozgrywa się między słowami, 
między gestami, gdzieś pomię-
dzy, zagrane na niezwykle deli-
katnej nucie… „Jak zostać kró-
lem” to ciepła i bardzo wzru-
szająca historia, która nie była-
by tak genialna, gdyby nie ak-
torstwo: Colin Firth jako król, 
Geoffrey Rush w roli logopedy 
i żona, Helena Bonham Carter. 
Ten zestaw po prostu sprawia, 
że ekran w kinie drży od emo-
cji (dawno już tyle nie czułam 

w kinie). Dla mnie było to nie-
zwykłe przeżycie i uważam, że 
jest to najlepszy film tego roku! 
Jedyny w swoim rodzaju. I 
mniejsza już o historię, ale to w 
jaki sposób jest ona pokazana, 
majstersztyk reżyserii. Wszyst-
ko w tym filmie gra na odpo-
wiedniej nucie. Gdy trzeba jest 
zabawnie, ale także wzrusza-
jąco, poważnie, smutno, a na-
wet przerażająco, a zwłaszcza 
cudownie ironicznie (niezwy-
kły duet Firth-Rush). A to jak 
męczy się Colin Firth z wyma-
wianiem kolejnych spółgło-
sek dotykało mnie fizycznie, 
sprawiało fizyczny ból. Polu-
biłam bohaterów, współistnia-
łam z nimi na ekranie przeży-
wając, współczując i chcąc po-

móc. „Jak zostać królem” to 
spektakl wybitnych aktorów, 
ale także scenariuszowe dzieło, 
w którym żadna scena nie nu-
dzi, nie jest bez znaczenia, tam 
wszystko ma sens i ten sens na 
nas spływa jak chwała na do-
brego i sprawiedliwego króla. 
Uwielbiam ten film i mogła-
bym go obejrzeć jeszcze kilka 
razy, ale Wy zobaczcie go cho-
ciaż raz, bo naprawdę warto. 
Ten obraz po raz pierwszy od 
dłuższego czasu sprawił, że za-
pomniałam, że jestem w kinie. 
Zapomniałam się w tej historii. 
Płakałam i śmiałam się tak cał-
kiem naturalnie…

Seans w kinie „Orzeł” od 8 do 
10 kwietnia o godz. 19.00, cena 
biletów 12, od lat 12.

Zaułek Dąbrowszczaków 
wypiękniał

Gdy pisałem o remoncie tego urokliwego zakątka mieszkający tam nowogardzianie powątpiewa-
li, ze remont faktycznie nastąpi. Minął miesiąc i proszę popatrzeć..

Foto i teksty LMM

Tak było              tak jest
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Humor wyszukany

przez Henia Szczupaka                         krZYŻóWkakupon - 8.04

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

kurki nioski 
odchowane powyżej 8-tygodni, 

pełen program szczepień. 
JUŻ W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Rozwiązanie krzyżówki nr 1.04 – KWIE-
CIEŃ PLECIEŃ – nadesłali: Danuta Salamon 
ze Strzelewa, Teresa Czarnecka z Wierzbięci-
na, Agata Kochelska z Błotna, Monika Andrzej-
czak z Maszkowa, Maciej Mrówczyński z Masz-
kowa, Władysław Domagalski z Wego0rzy, Te-
resa Krystkiewicz z  Dąbrowy, Maria Gortat z 
Czermnicy, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, An-
dżelika Nizio z Osowa, Kazimierz Kaciupa z 
Sieciechowa oraz z Nowogardu: Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Mirosław 
Skowroński, Natalia Chruściel, Justyna Grenda, 

Marzena Ustyjańczuk, Danuta Śmigiel, Jerzy 
Siedlecki, Krystyna Zawidzka, Jadwiga Maknia, 
Halina Stefańska, Janina Grudzińska, Teresa Ja-
nuszonek, Stanisława Pokorska. W losowaniu 
brały udział rozwiązania krzyżówki nr 25.03, 
które nadesłali:  Mirosław Skowroński, Andże-
lika Nizio, Danuta Salamon, Iwona Kochelska.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Teresa Januszonek z Nowogardu,
- Halina Stefańska z Nowogardu,
- Jerzy Zawadzki z Orzechowa.

Gratulujemy!

reNDeZ – VOUS

Na swej drodze plotka
Zawsze durnia spotka

kraSNOlUDkI SĄ Na ŚWIeCIe
Gdy raz wypiłem parę wódek
Zjawił się u mnie krasnoludek.
Spojrzał na flaszkę na mym stole
Na pięciogwiezdną aureolę
(Co to pięć gwiazdek – wam izwiestno)
I gorzko westchnął:
„O smutku coś mą duszę zaległ!...
Piją kierowcy i poeci – 
A gdzież się urżnąć ma krasnalek? ...
W bajce dla dzieci?!”
Siadł więc na stole pełen smutku
I pił – pokorny, skromny, cichy –
Twierdząc, że jest coś w krasnoludku
Iż czasem musi! .. Bez zagrychy.
Niekiedy mruknął: „Dobra... Chłodna...”
I mrucząc wypił flaszkę do dna.
Potem – choć wzrostu miał trzy cale –
Rozrabiać zaczął niebywale.
Napisał sosem na serwecie:
„Krasnoludki są na świecie!”
Zademonstrował Rock and roll,
Rozbił lustro krzycząc „Gol!”
Spalił dywan papierosem,
Wannę zatkał kabanosem,
Ściągnął obrus, szklanki stukł,
Mnie samego zwalił z nóg.
I podniósłszy dziki krzyk,
Zbudził żonę, po czym znikł…
A żona widząc t a k i e skutki,
Dalej nie wierzy w krasnoludki!...

SUkCeS
Choć miałaś mnie za niedorajdę
Zdobyłem ciebie! Oto sztuka!
Wiem – drugiej takiej już nie znajdę!
Zwłaszcza, że wcale jej nie szukam

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard
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r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOWOGarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

licencja nr 4399

niErUCHomoŚCi,
krEDYtY, wYCEna

UBEZpiECZEnia

140 tys. - 1327 m kw.

60 tys. - 815 m kw. 
nad jeziorem

133 tys. - 2557 m kw.

komples działek - 1037 m kw.
98 515 zł za działkę

DZIaŁkI W NOWOGarDZIe

kaNCelarIa 
DOraDZtWa PraWNeGO

mgr Krzysztof Kolibski 
– 501 341 824

• wydaje Ci się, że Twoje prawa zostały na-
ruszone?
• chcesz przeprowadzić rozwód, nabyć spa-
dek, wystąpić lub podwyższyć alimenty?
• może dręczą Cię inne wątpliwości praw-
ne?
Nie czekaj, aż będzie za późno. Zapraszam 
do kancelarii. Porady już od 30 zł. 

bIUrO kreDYtOWe
mgr Magdalena Kolibska – 

513 157 166
Jeśli potrzebujesz środków finansowych 
oferujemy: 
pożyczkę gotówkową, kredyt konsolida-
cyjny, pożyczkę hipoteczną. Doradzimy jak 
będzie najtaniej, przedstawimy ofertę z kil-
kunastu banków i wreszcie pomożemy w 
załatwieniu formalności. 

ZAPRASZAMY
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 

4 (nowy budynek – I piętro)

Auto-Myjnia 
ul. Zamkowa 

zaprasza na wiosenną 
promocję przy myciu 

z woskiem 
- Mycie szyb Gratis.

Przy myciu 
z odkurzaniem 

- Plakowanie Gratis
Zapraszamy! 

789 201 822

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w 
Nowogardzie organizuje dn. 
10.04.2011 zawody wędkar-
skie o mistrzostwo Koła na ka-
nale Świniec w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim 
„Tęczak” przy ul. Waryńskie-
go do dn. 8.04.2011, wpisowe 
10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca o 
godz. 6.00. 

Zygmunt Heland 
prezes Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie 

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

telefon – 889 639 089

„NOWOrIm” sp. z o.o. 
poszukuje kandydata 

na stanowisko 

pracownik  
administracji 

Wymagane jest doświadcze-
nie w pracy na w/w stanowi-
sku oraz znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym. 

Prosimy o kontakt. 
91 39 22 394
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OGŁO SZE NIA DrOb NErOZkŁAD jAZDY bU Sów INfOrmatOr lOkalNY - NOWOGarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

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

PrZeWóZ OSób • m.fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kur-
suje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWóZ OSób - rO maN bIŃCZYk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄtkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOta:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rOZk£AD jAZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIóW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIóW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 
700-lecia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spokojna 
okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w karsku, pow. 3800 m2, 
cena 30 zł/m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na 
targowisku w Nowogardzie, prąd, woda, 
WC; 91 39 21 558

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w 
Nowogardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 
(okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 8900 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 
m2, plan zagospodarowania terenu, 
przemysł, usługi inwestycyjne. Ogrodzona, 
droga alfaltowa, centrum miasta, 800 
m od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; 
pomieszczenie 150 m2 ogrzewane; 
pomieszczenie biurowe 60 m2 ogrzewane, 
kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha 
na obrzeżach Nowogardu, możliwość 
wynajmu mieszkania obok. 693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
z balkonem własnościowe 79,71 m2 
lub zamienię na dwa pokoje z dopłatą. 
609 170 510

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie (Centrum), 91 38 13  958; 
604 702 817

• Pilnie sprzedam ½ domu w Dobrej wraz z 
budynkiem gospodarczym. 668 431 301

• Sprzedam dom z budynkiem 
gospodarczym. Nowogard, Tel. 
606 399 633

• Działki pod zabudowę jednorodzinną, 
785 200 900

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska 
Polskiego z małym ogródkiem. 
603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 
87 metrów w Wierzbięcinie wraz z 
przylegającym ogródkiem oraz garażem. 
Cena do uzgodnienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• taNIO sprzedam  dużą działkę 
budowlaną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY 
W NOWOGARDZIE PRZY ULICY 
WARSZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA 
PKO ). Telefon 691125617.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, III piętro po remoncie. Cena 165 
tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 514 620 330

•  Sprzedam mieszkanie 75 m2, nowe I piętro 
+ poddasze bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

•  Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam kawalerkę. 502 032 422

• Sprzedam działkę budowlaną  o pow. 1600 
m2 w Nowogardzie. 791 262 391

• Działkę budowlaną w Nowogardzie o pow. 
11 ar. Sprzedam – 510 727 667

• Pilnie sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
46 m2- 120 000. Tel. 508 201 473 po 17-stej

• Sprzedam pawilon handlowy pow. 60 
m2 z instalacją elektryczną i wodno-
kanalizacyjną. 606 804 046

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 
67m2 na dwupokojowe. 91 39 26  528; 
667 926 528

• Do wynajęcia kawalerka 38 m2 z 
umeblowaną kuchnią. 700 zł + media. Tel. 
698 548 788 po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• Sprzedam mieszkania własnościowe 76 
m2 Centrum miasta; 694 053 131 lub 91 
22 804 po 18-stej. 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
Bienice koło Dobrej dwupokojowe 
bezczynszowe. 600 853 973

• Nowogard sprzedam dom na działce 511 
m2 pow. Mieszkalna 100 m2 gospodarcza 
100 m2 wraz z garażem. Cena do 
uzgodnienia po obejrzeniu Tel. 91 39 
21 603 lub 664 748 230

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2, 5904 m2, przezn. 
Przemysł i usługi, inwestycyjna, pierwsza 
ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800m od głównego skrzyżowania, 
35 zł netto/m2, Tel. 660  424  989; 91 43 
26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, budownictwo szeregowe i 
jednorodzinne, plan zagospodarowania 
terenu. Pow. 26831 m2, w całości 25 zł/m2 
po podziale 50 zł/m2. Tel. 660 424 989

• Działka o łącznej pow. 118  700 m2- 
11,87ha, przezn. Usługi i przemysł, droga 
asfaltowa, centrum miasta, ul. Górna, 
„smoczak”, motokros 800 m od głównego 
skrzyżowania, 35 zł/m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam kiosk na targowisku miejskim. 
509 389 669

• Działkę ogrodową kupię. 609 879 615

• Sprzedam działkę budowlaną przy ulicy 
asnyka. 609 947 940; 503 120 436

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
tel. 604 441 609.

• Dom w lesie z działką 1ha trasa Nowogard-
Goleniów 280 tys. 501 307 666 

• Ostrzyca k/Nowogardu 6 ha ziemi koło 
lasu pod ranczo, zabudowę 3zł/m2. 
502 103 432
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OGŁO SZE NIA DrOb NE
• Mieszewo k/Dobrej 6,50 ha na dopłaty 

tanio sprzedam. 889 133 882

• Maszewo- okolica- na wsi segment domu 
70 m2 3pokoje z działką 49  000. Tel. 
783 534 677

• Świętoszewko k/Goleniowa, 
bezczynszowe, 2pokojowe mieszkanie z 
działką, jezioro 72 000. 725 899 426

• Miętno k/Nowogardu, działka pod budowę 
25 ar. 660 206 833

• Zakwateruję 6-ciu pracowników. 
508 309 980

• Wynajmę pomieszczenie 20 m2 pod 
działalność usługową, Wyszyńskiego 4/5 
wiadomość 508 105 332

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 zł 
czynsz, kaucja 1200 plus opłaty. Tel. 
608 332 896

• Do wynajęcia garaż na ul. Bankowej Tel. 
693 429 294

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe w 
centrum miasta. 519 614 973

• Sprzedam sklep murowany na 
targowisku miejskim w Nowogardzie. 
603 668 681

• Wynajmę pokój dziewczynie. Tel. 
798 382 886

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Do wynajęcia lokal o pow. 75 m2. Parking. 
Tel. 602 677 563

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Dom o pow. 170 m2 sprzedam lub 
wynajmę tel. 795 648 748

• Wynajmę myjnię samochodową. 696  443 
643

mOtOrYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
750 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 132500 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 110 KM, 
serwisowany w ASO Nissan Polmotor 
Szczecin . Nowe klocki i tarcze hamulcowe, 
płyn hamulcowy. Klimatyzacja, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. 
ster przy kierownicy, welur. tapicerka,   
nowe opony letnie Continental 185 65 
R15, kompletna dokumentacja – faktury 
serwisowe, bezwypadkowy,  zadbany. Cena 
19500 zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM 
(diesel), przeb. 143100 km, serwisowany 
w ASO Opel, przy przeb. 140.000 km 
nowe: olej, klocki hamulcowe, filtr oleju, 
filtr powietrza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn 
hamulcowy, pióra wycieraczek przód i tył. 
Nowy kompletny rozrząd (ASO Opel) przy 
przeb. 119.318 km, roczne opony letnie 
Viking Norway Pro Tech II 215 55 R16, 
cena 41000 zł, do uzgodnienia, kompletna 
dokumentacja   - faktury serwisowe, 
bezwypadkowy, zadbany. Tel. 605 522 340.

• Ford Escort combi 1,6 benzyna + gaz 1993 
r. tanio sprzedam, 503 307 523.

• Sprzedam Mercedes B Klasse, 08/2010, 
przeb. 20000 km po dużym przeglądzie w 
ASO, bogate wyposażenie, czarny metalik, 
cena do uzgodnienia, tel. 695 888 970

• Sprzedam Daewoo Matiz rok prod. 
1999, benzyna + gaz poj. 900, centralny 
zamek, autoalarm, cena do uzgodnienia. 
665 836 888

• Sprzedam Peugeot 405 rok prod. 1994 
silnik 1.9 TD, cena 1800 zł. Tel. 668 377 661

• Sprzedam rower trzykołowy. Dwa koła z 
przodu. 606 312 832

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
3 185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 605 522 340

• Sprzedam bagażnik dachowy. 91 39 20 801

rOlNICtWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Kurki nioski odchowane powyżej ośmiu 
tygodni. 91 39 106 66

• Kupię kompletne koło do przyczepy 
10.0/75-15.3.  91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki jadalne 
Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam drzewka laskowe, 796  061 
280

• Sprzedam przyczepkę 10 tonową. 
603 839 782

• Sprzedam kombajn ziemniaczany 
ANNA rok prod. 1985 cena 2500 zł do 
uzgodnienia. 783 484 851

• Sprzedam rozrzutnik obornika, siewnik 
do zboża- Poznaniak ,brony, pług, 
kultywator, żmijkę do zboża, ciągnik C-330. 
781 932 918

• Facelie sprzedam tanio. 502 853 573

• Sprzedam sadzarkę i brony. 696 351 157

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Sprzedam ładowacz cyklop i zwolnice do 
C-360. Tel. 507 465 448

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• Sprzedam owce wrzosówki i barana- 
bardzo tanio. 722 050 889.

• Oddam capa. 722 050 889

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tIr-y). tel. 
604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INfOrmatYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa 

komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury Vat. tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784  053  493; 604  963 
120

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, reklama 
na pojazdach, pieczątki, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Pogotowie komputerowe tanio; 
695 575 008

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. 
Szpachlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi hydrauliczne. Tel. 600 382 214

• Wykonam prace remontowo-budowlane 
+ więźby dachowe. 692 372 117

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi minikoparką, wykopy pod 
fundamenty, kable, wodę i gaz itp. 
790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przyczepa i 
laweta. 790 243 575

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: 
budowa od podstaw, glazura, kostka. 
662 678 895

• DUr-DaCH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Centrum kasacji pojazdów prowadzi 
kasację i skup aut. 798 130 303

• Zabiorę na własny koszt niepotrzebne 
pralki, wanny, grzejnik itp. 796 133 852.

• Mycie pomników i sprzątanie grobów. 
504 965 111

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele, 
instalacje. 789 146 025

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny z 
domu pod dom. 603 038 944

• tipsy z dojazdem do domu klienta. 
665 316 403

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik; 
607 347 421, email- mostek396@wp.pl

• Mycie pomników, sprzątanie grobów. 
504  965  111. Zapraszamy na www.
myciepomnikow.lcg.pl

• Usługi ogólnobudowlane, płytki, terakota, 
fachowo i solidnie; 607 647 515

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy jako 
opiekunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu 
spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością 
programów Cadowskich. 91 39 25  900; 
661 900 901

• Zatrudnię kierownika budowy. 
600 302 217

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. 605 276 271 do 18-stej.

• Młoda dziewczyna z doświadczeniem 
zaopiekuje się dzieckiem. 603 541 420; 91 
35 03 018

• Zatrudnię brygady tynkarzy (tynki 
maszynowe) tel. 605 069 239

• Zaopiekuję się dzieckiem. 785 630 287

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

INNe

• W okolicy NETTO zaginął piesek- czarny 
pudelek średniej wielkości. Piesek ma na 
szyi obrożę. Uczciwego znalazcę prosimy o 
kontakt pod nr telefonu: 91 39 26 612 lub 
514 083 976. Dla uczciwego znalazcy czeka 
nagroda.

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant tylko 
ogrzewanie CO cena 1000 zł serwis na 
miejscu (montaż), dwufunkcyjny 1200 
zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant 
z Niemiec i gwarancje. Cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, 
wiszący małe gabaryty do łazienki, 
kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia z 
piecem węglowym, typ 120-150 l. cena 
600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam jednotarczową maszynę 
szorującą do podłóg z pełnym 
wyposażeniem. Sprzęt na gwarancji. 
Atrakcyjna cena. 508 309 107.

• Sprzedam   2 letnie nagłośnienie: 
mikser VMX 200 HPQ, końcówkę mocy 
OMNITRONIC P1500, CD J500T MC CRYPT – 
2szt., kolumny HQ POWER 500 W VDSG12, 
mikrofon bezprzewodowy AZUSA 101, 
scaners HQ POWER VDPC 145. Stan   Cena 
kompletu 1650 zł do uzgodnienia. Mało 
używany. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1550 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. 
Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. 
Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 790 zł, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  800 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam koncentrator tlenu (astma) 91 
39 22 106

• Sprzedam Yorki. 509 389 669

• Sprzedam nowy nieużywany telefon 
komórkowy Sony Ericsson Elm, cena 430 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam komputer + monitor LG mało 
używany w bdb stanie. Cena 600 zł. 
500 296 561

• Oflisy tartaczne na opał, pocięte w klocki 
lub w całości do samodzielnego pocięcia. 
Tel. 514 740 538

• Sprzedam tanio drewno opałowe. 
600 335 184

•  Sprzedam owczarki niemieckie 
4-miesięczne. ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata, matka z rodowodem w 
tym długowłosa suczka, tel: 91 39 21 828

• Kupię zamrażarkę za symboliczną cenę. Tel. 
507 465 448

• Sprzedam szkło ogrodnicze 3mm 60.120, 
tafle i stal kontownik chłodniczy 30/30/ 91 
39 20 008

• Sprzedam zestaw hydrofonu pompa + 
silnik (komp.) grzejniki żeliwne nowe (60) 2 
szt. 91 39 20 008

• Okazyjnie sprzedam: szafę chłodniczą, 
regały i ladę sklepową oraz kosze nastawne. 
504 930 230

• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny 
oraz urządzenie do hydromasażu. 
603 436 766.

• Yorka sprzedam, cena 600 zł. Tel. 
606 457 102

• Bojler elektryczny Ariston 65 litrów, 
fabrycznie nowy 7 lat gwarancji okazyjnie 
sprzedam Tel. 91 39 20 737

• Sprzedam owczarki niemieckie 
4-miesięczne. ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata, matka z rodowodem w 
tym długowłosa suczka, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam szczeniaczki cocker spaniel 
angielski. Cena 200 zł. 665 544 518
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SkórOmetal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057 10.00 - 16.00

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

11 kwietnia  2011 r. g. 16.30

rozpoczęcie kursu 6 kwietnia br. g. 16.00

reklama

2 wyscigi - 2 zwycięstwa
kolarstwo

W dniach 2 i 3 bm. w Dzier-
żoniowie i w Sobótce zainaugu-
rowano kolarski sezon szosowy. 
W sobotę w Dzierżoniowie kry-
terium uliczne w kategorii mło-
dzik wygrał reprezentant Chra-
bąszczy Nowogard Remigiusz 
Komisarek, który na poszcze-
gólnych okrążeniach zgroma-
dził największą ilość punktów. 
Na drugi dzień w Sobótce przy 

pięknej pogodzie i wśród tłumu 
kibiców Remigiusz Komisarek 
po raz drugi zwycięża , tym ra-
zem w wyścigu ze startu wspól-
nego. Trasa tego wyścigu oka-
zała się bardzo szczęśliwa dla 
Chrabąszczy gdyż w 2002 roku 
na tej samej pętli Łukasz Kur-
kowski zdobył dla Nowogardu 
tytuł Mistrza Polski. 

Henryk Sawicki

Tak sie cieszył Remek na mecie w Sobótce.

Podium w Sobótce 

Podium w Dzierżoniowie
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Pożyczki 

gotóWkoWe 
666 069 760

reklama
reklama

Czytaj s. 3

Czytaj s. 9

Czytaj s. 8

Czytaj s. 5

Czytaj s. 7

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zatrudnię 
brygady tynkarzy 

(tynki maszynowe) 

tel. 605 069 239

antyreligijny serial trwa...
Krzyż kole oczy 
burmistrza!?

Czy to jedno z ostatnich nabożeństw w Wojcieszynie?

Czytaj s. 4

Nowogard 
w rok po 
tragedii 
w Smoleńsku

Wybrali 
nowego 
dyrektora 
NDK

Z kościoła 
posypały się 
dachówki

Pod batutą 
nowogardzkiego 
dyrygenta

W hołdzie 
wielkim 
Polakom

zniszczyli  
flagę z herbem 
miasta
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II
„Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. 

Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! 
Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i 
gdzie są nasze korzenie.”

Zakopane, Wielka Krokiew, 06.06.1997 r. 

04.04 – poniedziałek 
Godz. 9.00 - Kolizja drogowa 

na ul. 3 Maja skrzyżowanie z ul. 
700 Lecia w której uczestniczy-
ły dwa pojazdu. Samochód mar-
ki  Mercedes z naczepą załado-
waną drewnem wykonując ma-
newr skrętu w prawo wystają-
cym końcem załadunku uszko-
dził w stojącym na środkowym 
pasie samochodu Iveco lusterko 
zewnętrzne. 

15.30 - Powiadomienie o 
uszkodzeniu dwóch pojazdów na 
ul. Poniatowskiego przez kieru-
jącego samochodem Opel Astra 
który  uciekł z miejsca zdarzenia. 
W wyniku czynności patrol poli-
cji  ustalił, że sprawcą zdarzenia 
był Jarosław B. znajdujący się w 
stanie nietrzeźwości (2,21 pro-
mila w wydychanym powietrzu).

17.00 - Funkcjonariusz SW 
Zakładu Karnego w Nowogar-
dzie powiadomił o ujawnieniu 
w celi „zawiniątka” z zawarto-
ścią amfetaminy. 

 20.30 - Ochrona sklepu Inter-
marche powiadomiła o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży skle-
powej. Na miejscu partol policji  
wylegitymował Pawła R. i uka-
rał go mandatem karnym. Towar 
odebrano i przekazano do dal-
szej sprzedaży.

05.04 – wtorek 
Godz. 2.20  - Funkcjonariusze 

Straży Granicznej w trakcie wy-
konywania obowiązków służbo-
wych zatrzymali Roberta K. po-
szukiwanego na podstawie listu 
gończego wydanego przez Pro-
kuraturę Rejonową w Łomży. 

 11.20  - Powiadomienie, że 
na skupie złomu przy ul. Boh. 
Warszawy nn mężczyzna posia-
da przy sobie stłuczone włazy 
zabezpieczające studzienki któ-
re próbował  sprzedać. Patol na 
miejscu ustalił, że  mężczyzną 
tym był Marek L. Włazy zostały 
skradzione w miejscowości Ku-
lice.  

13.00 - Dyspozytor Pogoto-
wia ratunkowego zgłosiła, że na 
drodze prowadzącej do Kolonii 
Smużyny w Nowogardzie do-
szło do zdarzenia  drogowego. 
Na miejscu ustalono, że kierow-
ca motoroweru Paulina D. nie 
zachowała należytej ostrożności 
na łuku drogi w wyniku czego 
zjechała na prawe pobocze i ude-
rzyła w drzewo. Kobieta  dozna-

ła obrażeń w postaci urazu głowy 
i rany twarzy. Pasażer natomiast  
urazu głowy oraz złamania oboj-
czyka. 

 13.10 - Zgłoszenie kradzie-
ży samochodu marki BMW 525 
sprzed sklepu na ul. 15 Lutego 
w którym jak się okazało po-
zostawione zostały kluczyki. 
W  wyniku działań policjantów 
około godz. 19 na terenie pasie-
ki w miejscowości Bieniczki za-
trzymano  sprawców kradzieży 
-   Łukasz C. oraz Bogdan K., 
byli w trakcie rozmontowywa-
nia samochodu.

18.30 - Zgłoszenie uszkodze-
nia szyby wystawowej antywła-
maniowej w ciastkarni przy ul. 
Warszawskiej. 

06.04 – środa 
11.10 - Na ul. 15 Lutego skrzy-

żowanie z ul. Żeromskiego do-
szło do zderzenia samochodu 
ciężarowego marki Mann z sa-
mochodem Ford Transit. Spraw-
ca kolizji kierujący samocho-
dem  Ford Transit ukarany został 
mandatem karnym.

11.15 - Zgłoszenie kradzieży 
znaczka firmowego z logo mer-
cedesa oraz odcięcia kabla an-
teny od radia CB  z samochodu 
Mercedes Vito zaparkowanego 
na parkingu przy ul. Kowalskiej. 

16.00 - Policjanci Referatu Ru-
chu Drogowego KPP w Golenio-
wie w trakcie kontroli drogowej 
na ul. Żeromskiego ujawnili , że 
kierujący rowerem  Krzysztof W. 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści  (1,35 promila w wydycha-
nym powietrzu).

19.15  - Patrol OPI w trakcie 
kontroli drogowej rowerzysty na 
ul. Boh. Warszawy ujawnili że 
kierujący Ryszard L. znajdował 
się w stanie nietrzeźwości (3,53 
promila w wydychanym powie-
trzu). 

 21.30  - Zawiadomienie o 
oszustwie za pośrednictwem 
portalu internetowego Allegro 
przy zakupie części samocho-
dowych oraz telefonu komór-
kowego. 

07.04 – czwartek 
12.00 - Kradzież transformato-

ra energetycznego usytuowane-
go na słupie przy drodze Ostrzy-
ca Błądkowo. 

 12.40 - Policjanci Referatu Ru-
chu Drogowego KPP w Golenio-

wie w miejscowości Wierzbięcin 
zatrzymali kierującego samo-
chodem m-ki Audi bez ważnego 
ubezpieczenia OC pojazdu. 

20.30 - Pracownik ochrony 
sklepu Biedronka przy ul. War-
szawskiej powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymo-
wał Władysława M. który ukara-
ny został mandatem karnym. 

8.04 – piątek 
 7.45 - Powiadomienie o wła-

maniu do garażu budynku bę-
dącego w budowie, znajdującego 
się w miejscowości Kościuszki 
gdzie dokonano kradzieży prze-
wodu elektrycznego. 

10.30 - Powiadomienie - kie-
rujący pojazdem renault w rejo-
nie Wierzbięcina  stracił pano-
wanie nad pojazdem, uszkodził 
znak drogowy, a następnie  wje-
chał do przydrożnego rowu. 

11.15 - Uszkodzenie rogatek 
na przejeździe kolejowym w Ża-
bowie. 

15.30 W rejonie miejscowo-
ści Olchowo doszło do przewró-
cenia przyczepy w samochodzie 
m-ki Mercedes Sprinter – przy-
czyną  silny  podmuch wiatru. 

09.04 – sobota 
13.15 - Kradzież stacji trans-

formatorowej znajdującej się 
na słupie na Kolonii Smużyny. 
(czytaj s. 10)

Godz. 21.30 - Policjanci RRD 
KPP w Goleniowie podczas kon-
troli drogowej w miejscowości 
Trzechel ujawnili nietrzeźwego 
kierującego ciągnikiem rolni-
czym -  Kazimierz B. miał 0,44 
promila w wydychanym powie-
trzu. 

10.04 – niedziela 
15.15 - Pracownik ochrony 

sklepu Lidl powiadomił o kra-
dzieży sklepowej. Sprawcą oka-
zał się Czesław F., którego ukara-
no mandatem, towar odebrano i 
pozostawiono w sklepie do dal-
szej sprzedaży. 

15.30 - Zgłoszenie uszkodze-
nia rolety antywłamaniowej za-
bezpieczającej okno wystawowe 
sklepu monopolowego przy ul. 
Boh. Warszawy. 

16.00 - Kierownik Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzenia 
Kryzysowego UM w Nowogar-
dzie powiadomił o uszkodze-
niu masztu znajdującego się na 
Placu Wolności. (czytaj s. 8)

Opr. Jarosław Bzowy

71. rocznica mordu

katyń 1940
Mimo upływu 71 lat (rocznica przypada 13 marca) nie 

możemy doczekać się pełnego wyjaśnienia zbrodni ka-
tyńskiej.

Rosjanie nie potrafią przyznać się do mordu, nie po-
trafią wziąć odpowiedzialności za ludobójstwo. A rodzi-
ny pomordowanych  i cały naród  polski czeka, czeka …

Epitafium zawsze spóźnione
Porozrywane ciała
Porozrywane życie
Porozrywana pamięć
Katyńskie kwiaty nadal smutne
I nie ma spokoju
Choć tyle wiadomo
Zbiorowy grób,
Zbiorowej pamięci odkryty
Odnalezione imiona i rzeczy
Płaczki puszczone wolno
Jeszcze nie zamilkły
Kirem wciąż osłonięta historia
Ekshumacja wdzięczności trwa
I słowa kapłana wciąż wołają
A kamień węgielny
Czeka swojego ciężaru
Katyńskie kwiaty nadal smutne
Aż do chwili, gdy je złożą
Przed pustym grobem

Marek Słomski

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Piątek    15.04.2011     10:00 – 15:00
Sobota  16.04.2011  9:00 – 15:00
Poniedziałek  18.04.2011  9:00 – 15:00  
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz
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tragedia  
smoleńska w opinii 
nowogardzian 

Damian Simiński wicebur-
mistrz Nowogardu - W dniu 
dzisiejszym o godz. 08: 41 otwie-
raliśmy wystawę w Bibliotece 
Miejskiej poświęconą katastro-
fie smoleńskiej, która była po-
przedzona minutą ciszy za ofia-
ry  tej tragedii. W  chwili refleksji 
próbowałem sobie przypomnieć 
ten moment gdy rozbił się sa-
molot w Smoleńsku. Była wów-
czas słoneczna, piękna pogoda i 
nagle ta informacja, która była 

kompletnym zaskoczeniem  połączonym początkowo z niedo-
wierzaniem. Niestety wkrótce zaczęło się  wszystko potwierdzać 
w przekazach medialnych. Czy ta tragedia w nas coś zmieniła? 
Na pewno tak, ale przede wszystkim w pierwszych tygodniach 
po katastrofie- było to bardzo wzruszające. Później każdy z nas 
próbował już wrócić do normalnej rzeczywistości, która mimo 
wszystko nie była i jeszcze długo  nie będzie taka sama szczegól-
nie na scenie politycznej. 

Przemysław Małolepszy 
marynarz - Kapitan Żeglugi 
Wielkiej – Obchodzimy dziś 
bardzo smutną rocznicę. Moja 
pierwsza reakcja to ogromny 
smutek i jakaś myśl, że może 
ktoś jednak  przeżył? A później 
niestety już tylko przyszła chęć 
wyrażenia żalu, którą okazałem 
poprzez wystawienie flagi na-
rodowej  z kirem. Ta tragedia 
zmieniła dosłownie wszystko. Począwszy od sceny politycznej, 
a zakończywszy na ludzkiej moralności. Szkoda, że te dwie kwe-
stie nie mają jakiegoś wspólnego punktu styczności, co jest bar-
dzo smutne. W moim odczuciu ta tragedia jest  już wyjaśnio-
na!. Właśnie czytam książkę pt.” Ostatni lot” .Treść tej książki jest 
wstrząsająca, bo pokazuje, że do tragedii doprowadził totalny 
bałagan i brak procedur, które bezwzględnie powinny być zasto-
sowane i realizowane. Potraktowano ten lot jak „wyprawę na pik-
nik rodzinny!” - nie myślano o żelaznych zasadach i przepisach, 
które są bardzo istotne. Jeżeli tak się traktowało podróż głowy 
państwa to nie dziwię się, że skończyło się to właśnie w taki  spo-
sób. Jeszcze raz powtórzę – zawinił totalny bałagan, który nie-
stety w moim odczuciu obarcza stronę polską, która nie zrobiła 
przede wszystkim  właściwego rozpoznania przed wylotem. 

Daniel Dębski z 
rodziną – Oczywi-
ście ta tragedia ni-
gdy nie powinna się 
zdarzyć i jest nam  
ogromnie żal tych 
wszystkich osób, 
które zginęły w ka-
tastrofie. Jednak w 
obliczu dotychcza-
sowych komentarzy 
jakie występują  w 
mediach czy  prasie 
stwierdziliśmy, że co-
raz mniej  będziemy 
się nią  interesować 
w dniu 10 kwietnia. 

Wysłuchał:
 Jarosław Bzowy 

reklamareklama

reklama

Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

EntEr laptop
 sErwis - komis

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
do końca kwietnia

20% rabatu 
na wszystkie naprawy

Pomóżmy sobie 
Przyjmę niepłatnie używaną 

pralkę automatyczną 
i kuchenkę gazową  

z piekarnikiem gazowo-
elektrycznym.  

Tel. 513 079152 

Nowogard w rok po 
tragedii w Smoleńsku

W bibliotece - uroczystości miejskie
Dokładnie o godzinie 8.41 rozległ się głos sy-

reny, a nielicznie zebrani w Bibliotece Miejskiej 
minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy zginęli 
w katastrofie  na smoleńskim lotnisku. Dyrektor 
Biblioteki Zofia Pilarz dokonała symbolicznego 
otwarcia wystawy wskazując na ogrom tragedii 

jaki niesie ze sobą  data 10 kwietnia 2010. Wy-
stawa to przypomnienie wszystkich ofiar po-
przez prezentacje fotografii i listy 96 poległych 
w tamtym dniu. Wystawa planowana tylko na 
jeden dzień będzie czynna jeszcze w poniedzia-
łek i wtorek, by mogły ją obejrzeć wycieczki 
uczniów.

W kościele - uroczystości społeczne
W niedzielę 10 kwietnia  2011 r. o godz. 11:00 

w I rocznicę katastrofy smoleńskiej w Koście-
le pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie została odprawiona podniosła Msza Święta  
podczas której dokonano odsłonięcia i poświę-
cenia pamiątkowej tablicy ku czci Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastro-
fy. W uroczystości uczestniczyli licznie zgroma-

dzeni wierni oraz samorządowcy z wiceburmi-
strzem Damianem Simińskim. Po odprawie-
niu Mszy Świętej  na placu obok kościoła po-
sadzono drzewko dębu, które ma  upamiętniać 
tamto tragiczne wydarzenie, największe w dzie-
jach najnowszej historii Polski. Uroczystościom 
przewodniczył ks. kanonik Kazimierz Łukja-
niuk proboszcz parafii. 

Lesław M. Marek i Jarosław Bzowy 
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antyreligijny serial trwa...
Krzyż oczy kole 
burmistrza!?

Pismo w sprawie użytkowa-
nia świetlicy zostało wystawio-
ne z datą 31 marca. Decyzja 
burmistrza została podobno 
podjęta na skutek interwen-
cji  inspektoratu nadzoru bu-
dowlanego, który miał rzeko-
mo zabronić uprawiania kultu 
religijnego w budynku świetli-
cy. Sprawa ujrzała jednak świa-
tło dzienne dopiero w miniony 
piątek, kiedy zrobiło się wokół  
niej głośno. Wtedy to  sołtys 
wsi wywiesiła pismo z urzędu 
miejskiego na tablicy ogłoszeń. 
Jego  treść prezentujemy poni-
żej. 

Przypomnijmy, że kaplica 
funkcjonuje zgodnie z wolą 
mieszkańców razem ze świe-
tlicą wiejską. W związku z tym 
budynek formalnie należy do 
gminy. 

W niedzielę, tuż po zakoń-
czeniu cotygodniowej mszy 
św., w kaplicy odbyło się ze-
branie wiejskie. Oprócz miesz-
kańców Wojcieszyna wzięli w 

nim udział ks. Proboszcz Grze-
gorz Legutko oraz radni Marek 
Krzywania i Marcin Nieradka 
(Klub Radnych Prawica). 

- Jestem jednym z pierwszych 
mieszkańców, którzy tą kaplicę 
tworzyli. Pamiętam jak namó-
wił nas do tego śp. Prałat Pisa-
rek – wspominał Tadeusz Ba-
nachomski, mieszkaniec Woj-
cieszyna. Wtedy działała Pol-
ska Zjednoczona Partia Robot-
nicza i nikt się nie sprzeciwiał 
temu pomysłowi. Uważam, że 
decyzja burmistrza była nie-
przemyślana a wręcz celowo 
złośliwa. Na zebraniu przed 
wyborami pan Czapla był tutaj. 
Widział jak wygląda kaplica, 
że tutaj są nabożeństwa. Wła-
śnie dzięki regularnym nabo-
żeństwom ta kaplica przetrwa-
ła. Wystarczy dla porównania 
obejrzeć co zostało ze świetlicy 
w Żabówku – ruiny. Kaplica to 
nie tylko msze. Tutaj odbywają 
się choinki, spotkania, jasełka. 
Tutaj przychodzą dzieci. Dzięki 

tej kaplicy ta wieś żyje. Tutaj by 
się nic nie działo. Uważam, że 
pan burmistrz powinien przy-
jechać do mieszkańców i wyja-
śnić całą sytuację. Podjął na-
szym zdaniem błędną decyzję. 
Burmistrz reprezentuje gminę a 
więc również nas.

- Nie wiemy jaki cel miał 
Pan burmistrz zarzucając brak 
działalności statutowej. Prze-
cież ta świetlica nie jest za-
mknięta na klucz. Myślę, że te 
nasze cotygodniowe uczestnic-
twa w nabożeństwach w tej ka-

Mieszkańcy Wojcieszyna dostali 30 dni na zlikwidowanie kaplicy jaką urządzili sobie ponad 25 lat temu 
w budynku świetlicy wiejskiej. Tak wynika z decyzji,  jaką na polecenie burmistrza Roberta Czapli, wydał 
miejski wydział nieruchomości, uznając, że budynek nie jest użytkowany zgodnie z jego statutowym prze-
znaczeniem. Z jego wnętrza mają zniknąć wszelkie symbole i emblematy religijne,  a księża mają zaprzestać 
odprawiania nabożeństw.  „Nikt nie zabroni nam się tutaj spotykać i modlić. Nie robimy nic złego” – odpo-
wiadają oburzeni sprawą mieszkańcy wsi. 

plicy też są formą naszej inte-
gracji – podkreślał Antoni To-
mala. 

Podczas zebrania swojego 
niezadowolenia z faktu podję-
cia takiej decyzji przez urząd 
miejski, nie ukrywał również 
ks. proboszcz parafii WNMP - 
G. Legutko. 

- Powiem otwarcie- ktoś źle 
doradza Panu burmistrzowi. 
Uważam, że decyzja jest nie-
przemyślana.  Z tego pisma nie 
potrafię zrozumieć dlaczego 
mamy opuścić to miejsce i dla-
czego sołtys, czy ktoś inny ma 
przywrócić temu miejscu dzia-
łania statutowe. Dziwię się, że 
nie zostałem poinformowany o 
tym fakcie przez burmistrza. Ja 
nie wyobrażam sobie takiej sy-
tuacji, że wszystkie emblema-
ty, które tutaj mamy, w tygo-
dniu będą usuwane, a w nie-
dzielę zawieszane  z powrotem. 
Co z amboną, co z ołtarzem? 
Trudno będzie mi pogodzić się 
również z tym, że w piątek bę-
dzie tu dyskoteka, czyli reali-
zacja zadań statutowych,  a w 
niedzielę msza św.  - mówił do 
wiernych ks. Legutko. 

Kapłan powołując się na roz-
mowę telefoniczną z burmi-
strzem, stwierdził, że do urzę-
du miejskiego w Nowogardzie 
wpłynął dokument nadzoru 
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Nasz komentarz
I śmieszno i straszno - chciałoby się powiedzieć obser-

wując kolejne już działania młodzieńca pełniącego funk-
cje burmistrza miasta będące uderzeniem w społeczność 
religijną, jej uprawnione interesy i w konsekwencji niedo-
puszczalne lekceważenie obowiązku urzędnika publicz-
nego zobowiązanego do służenia społeczności i jej po-
trzebom. 

Przypomnijmy niektóre z tych działań, chociażby zmia-
ny w budżecie wycinające wydatki na obiekty sakralne czy 
odmowa włączenia nabożeństw w oficjalny program ob-
chodów rocznicy smoleńskiej. Wbrew sugerowanym po-
zorom niewinności takich działań są one istotnym a na-
wet fundamentalnym gwałtem na zasadach organizacji i 
funkcjonowania samorządu. Z jakiejkolwiek bowiem per-
spektywy ideowej nie czytalibyśmy ustawy o samorządzie 
terytorialnym nie wyczytamy w niej, że mandat  do peł-
nienia władzy publicznej polega na realizacji własnych 
potrzeb i poglądów w tym religijnych ale na wypełnianiu 
obowiązków wobec  społeczności- takiej jaką ona jest i jak 
definiuje swoje potrzeby. Wszelkie wykraczanie poza ten 
mandat  jest nieuprawnioną indoktrynacją i najczęściej 
wiąże się z łamaniem praw obywatelskich. 

Wielu obywateli naszej Gminy zwłaszcza tych dojrza-
łych wiekiem jeszcze pamięta czasy gdy władza pereelow-
ska tak właśnie rozumiała swoją  rolę, rolę ostatecznie nie-
chlubną jak  wykazała historia i niekwestionowana ocena 
społeczna, a w wielu wypadkach także karząca ręka wy-
miaru sprawiedliwości.  Obywateli Wojcieszyna nie musi-
my uświadamiać jakie mają prawa szkoda, że trzeba przy-
pominać o nich burmistrzowi miasta, urzędnikowi pu-
blicznemu Robertowi Czapli.              

    Marek Słomski

budowlanego w sprawie kapli-
cy w Wojcieszynie. 

- Nie ukrywam, że rozma-
wiałem z Panem burmistrzem 
telefonicznie w tej sprawie i on 
mi przekazał, że ta decyzja zo-
stała wydana na skutek pisma 
inspektora budowlanego.  Nie 
znam jednak treści tego pisma 
i żałuję, że w piśmie skierowa-
nym do Was urzędnik na to pi-
smo się nie powołał – mówił 
Proboszcz. 

Postanowiliśmy sprawdzić 
tę informację u źródła. - Nic 
mi nie wiadomo o Wojcieszy-
nie.  Do mnie  żadne pismo nie 
wpłynęło w tej sprawie. Słyszę 
o tym pierwszy raz – skomen-
towała  fałszywe informacje 

Hanna Krugły, powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego 
w Goleniowie.

Sprawą oburzeni byli obec-
ni na zebraniu radni. Zdaniem 
Marcina Nieradki, władza nie 
ma prawa ingerować w spra-
wę użytkowania kaplicy przez 
mieszkańców Wojcieszyna. 

- Dla mnie taka sytuacja jest 
niedopuszczalna – mówił rad-
ny Nieradka. Nie wyobrażam 
sobie, że w tygodniu ktoś będzie 
tutaj pił piwo a w niedzielę od-
prawiana będzie msza św. Już 
Jan Paweł II uczył nas, że nie 
wolno wywoływać walki z krzy-
żem. Pamiętajcie jednak, że to 
burmistrz i władza są dla ludzi. 
Nigdy nie jest odwrotnie. 

- Decyzje podjął burmistrz i 
tylko on może ją zmienić. Ma-
jątek gminy ma służyć wszyst-
kim mieszkańcom i jak wieś po-
stanowiła, że w tej świetlicy bę-
dzie kaplica to nikt tam na gó-
rze nie może tego zmienić  - do-
dał Marek Krzywania. 

Podczas zebrania mieszkań-
cy zdecydowali, że zaproszą 
do wioski burmistrza Rober-
ta Czaplę. Wczoraj złożyli w 
tej sprawie stosowne pismo w 
ratuszu miejskim. Z naszych 
informacji wynika, że zebra-
nie ma odbyć się we wtorek (tj. 
dzisiaj) o godz. 18.00 w wojcie-
szyńskiej kaplicy. 

Marcin Simiński

Elżbieta Miziorko - Sołtys Wojcieszyna - tłumaczy się mieszkańcom

Zgodnie z powszechnym przekonaniem nowogardzkiego środowiska związanego z kulturą Aneta Drążewska zostanie najprawdopodobniej no-
wym dyrektorem Nowogardzkiego Domu Kultury – dowiedział się Dziennik Nowogardzki. To właśnie jej kandydaturę, zarekomendowała wczoraj 
burmistrzowi, powołana przez niego komisja konkursowa. 

Bez niespodzianki...
Wybrali nowego dyrektora NDK

Przypomnijmy, że konkurs na dyrektora NDK został ogłoszo-
ny 31 stycznia br., po tym jak burmistrz odwołał z tego stanowi-
ska Mirosławę Przybyłek.  Swoje kandydatury zgłosiło 25 osób, 
w tym trzy z Nowogardu. Od początku mówiło się ,że faworytką 
decydentów jest jednak Aneta Drążewska, od wielu lat związana 
z NDK, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.

To czy kandydat komisji na dyrektora NDK ostatecznie obej-
mie swoje stanowisko zależeć będzie od decyzji burmistrza mia-
sta. 

Nad wyborem dyrektora obradowała specjalna, powołana 
przez burmistrza, 6 osobowa komisja. Z naszych informacji wy-
nika, że 5 członków poparło kandydaturę Anety Drążewskiej. 
Natomiast jeden był jej przeciwny. 

Przewidywane wynagrodzenie na stanowisku dyrektora NDK 
wynosi 5.900 złotych brutto. 

MS
Lato z Muzami 2010. Po prawej Aneta Drążewska - czy w tym roku wystąpi w nowej roli
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kto rozbuduje szpital

Dowiemy się już 
dzisiaj?

Dzisiaj, czyli we wtorek 12 kwietnia rozpoczyna się ostatni 
(miejmy nadzieję) etap wyłaniania wykonawcy na „Rozbudowę 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogar-
dzie”.

Zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych 
o godz. 9.00 rozpocznie się aukcja na platformie elektronicz-
nej. Wyłonieni w poprzedniej części przetargu wykonawcy będą 
się licytować, który z nich da lepsze warunki dla zamawiającego 
czyli zaoferuje niższą cenę.

O przebiegu aukcji napiszemy.
LMM

Uciążliwy spadek po Prl – mogilniki
Mogilniki to powszechnie użytkowane w latach 70-tych ubiegłego stulecia, miejsca wyznaczone do stałego przechowywania nierozkładalnych odpadów trują-

cych: przeterminowanych środków ochrony roślin tzw. pestycydów, środków farmaceutycznych, skażonych opakowań itp., zabezpieczone przed kontaktem za-
równo z wodami gruntowymi, jak i atmosferą. Najczęściej występowały w postaci uszczelnionych studni zbudowanych z betonowych kręgów.

kazała  mogilnik wykonaw-
cy prac związanych z likwi-
dacją mogilnika firmie SAVA 
Gmbh&Co.KG z siedzibą w 
Niemczech. Wykonawca zo-
stał wyłoniony w przetargu 
ogłoszonym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego.  Zada-
nie finansowane jest w całości 
z dotacji ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Gmina zobowią-

zała się do przekazania posia-
danej inwentaryzacji mogilni-
ka oraz koordynowania prac i 
prowadzenia nadzoru nad re-
alizacją zadania. Prace związa-
ne z likwidacja mogilnika po-
dzielono  na 2 etapy.

I etap – usunięcie przeter-
minowanych środków ochro-
ny roślin oraz ich transport do 
spalarni odpadów niebezpiecz-
nych celem ich utylizacji, II 
etap – likwidacja infrastruktury 
mogilników, wymiana skażone-
go gruntu i rekultywacja terenu.

Opr. red. LMM
fot.A. Sawicki

W naszej gminie największy mogilnik znaj-
duje się w Piaskach.  Jest to składowisko prze-
terminowanych środków ochrony roślin wybu-
dowane w latach 80’. Zajmuje powierzchnię ok. 
2000 m2 na terenie działki o wymiarach oko-
ło 37,0 m x 54,0 m. Teren mogilnika jest ogro-
dzony, porośnięty krzewami i częściowo drze-
wami. Dodatkowo oznaczony jest odpowiedni-
mi tablicami informującymi o składowaniu na 
przedmiotowym terenie odpadów pestycydo-
wych. Składa się z 20 betonowych studni, przy-
krytych betonowymi pokrywami. Mogilnik był 
użytkowany do roku 1995.

Kosztowna likwidacja
Nakaz likwidacji mogilnika wydał Powiato-

wy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powie-
cie Goleniowskim, uzasadniając swoją decyzję 
nieodpowiednim stanem technicznym obiektu. 

30 marca 2011 r. gmina Nowogard prze-
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Z kościoła posypały 
się dachówki
W piątek, w godzinach popołudniowych, na skutek silnego wiatru z wieży kościoła 
spadło kilkanaście dachówek.  Zniszczeniu uległa także powierzchnia dachu od stro-
ny ul. Kościelnej. Sam kościół i teren wokół niego został do końca dnia zamknięty ze 
względów bezpieczeństwa.  

Tuż przed godz. 18.00 pod 
kościołem pw. WNMP zaczę-
li się gromadzić wierni, chcący 
wziąć udział w wieczornym na-
bożeństwie. Tuż po mszy w ko-
ściele miał się również odbyć 
koncert dyplomowy dyrygenta 
Grzegorza Ziółkowskiego. Spa-
dające dachówki pokrzyżowały 

plany. Ze względu na niebez-
pieczeństwo straż pożarna na-
kazała ogrodzić teren. 

Kościół został otwarty po-
nownie w sobotę rano. Jak po-
informował nas proboszcz pa-
rafii ks. Grzegorz Legutko, zo-
stały wykonane zdjęcia i prze-
kazane ubezpieczycielowi. Na 

dniach rozpoczną się prace na-
prawcze. 

Miejmy tylko nadzieję, że 
tym razem dach zostanie wy-
konany bardziej solidnie. 
Wszak, w naszym rejonie, sil-
ne podmuchy wiatru, nie nale-
żą do rzadkości. 

MS

W bibliotece 
o „Solidarności” 

W poniedziałek 4 kwietnia w Bibliotece Miejskiej odbyło się 
spotkanie z posłem Longinem Komołowskim. 

Przyczynkiem do dyskusji 
była wystawa Instytutu Pamię-
ci Narodowej - „Stan wojen-
ny – oczami po latach”. Moż-
na było ją oglądać przez cały 
tydzień w nowogardzkim ko-
ściele p.w. WNMP. Organi-
zatorzy przeprowadzili także 
dwa wykłady dla młodzieży z 
nowogardzkich LO I i LO II 
poświęcone wydarzeniom z 13 
grudnia 1981 r. 

Debata z uczestnictwem po-
sła Komołowskiego zakończy-
ła cykl „Nowogardzkich lekcji 
historii PRL”. Zaproszony gość 
jako członek NSZZ był naocz-
nym świadkiem m.in. wyda-
rzeń grudniowych z 1970 r., 
sierpniowych strajków z 1980 
r., czy właśnie okresu sta-
nu wojennego. Na spotkaniu 
zgromadziło się około 30 osób. 
Wśród słuchaczy miło było 
zobaczyć m.in. osoby zaanga-
żowane w nowogardzki NSZZ 
„Solidarność”. 

Spotkanie prowadził radny 

Marcin Nieradka. Nie zabra-
kło pytań do gościa specjalne-
go o kulisy wydarzeń sprzed 
kilkudziesięciu lat. Były tak-
że emocjonalne odpowiedzi i 
wzruszające anegdoty gościa 
np. ze strajku w Stoczni Szcze-
cińskiej. W dyskusję aktyw-
nie włączali się słuchacze. Były 
także pytania o to czy pokole-
nie „Solidarności” dobrze wy-
korzystało swoją szanse po 
przemianach z  1989 r.

Organizatorzy (Marcin i Ka-
mil Nieradka, Dziennik No-
wogardzki) serdecznie dzięku-
ją za umożliwienie organizacji 
przedsięwzięcia i pomoc: Ks. 
Proboszczowi parafii WNMP, 
Pani Dyrektor Biblioteki Miej-
skiej, Dyrekcji LO I i LO II, 
oraz tamtejszym nauczycielom 
historii.

Refleksje posła Longina Ko-
mołowskiego będziemy pu-
blikować w następnych wyda-
niach.      

ms

Dyskusje trwały długo po debacie
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zniszczyli flagę 
z herbem miasta

Dwóch nietrzeźwych mężczyzn, trafiło do policyjnego aresz-
tu, wcześniej napadli na pracownika przed Urzędem Miasta 
w Nowogardzie i zniszczyli flagę z herbem miasta. Obydwaj 
usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia, a jeden z nich dodatko-
wo odpowie za znieważenie funkcjonariusza -  grozi im do 5 
lat pozbawienia wolności.

W niedzielę 10 kwietnia, w 
godzinach porannych na Pla-
cu Wolności w Nowogardzie, 
pracownik Urzędu Miasta roz-
plątywał flagi na maszcie. W 
pewnym momencie, pode-
szło do niego dwóch nietrzeź-
wych mężczyzn, którzy zaczęli 
się z nim awanturować i szar-
pać. Jeden z mężczyzn zła-
mał maszt i zerwał flagę z her-
bem Nowogardu. Pracownicy 
ochrony z pobliskiego banku 
zainterweniowali, wezwali na 
miejsce patrol policji, który za-

trzymał 32 letniego Marcina B. 
i 33 letniego Piotra Ż. Drugi z 
zatrzymanych, ma już na swo-
im koncie zarzuty za podobne 
przestępstwa.

Policjanci z Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie przed-
stawili zatrzymanym, zarzu-
ty zniszczenia mienia. Piotr Ż. 
który już w komendzie zdążył 
znieważyć policjanta, odpowie 
za przestępstwo z art. 226 KK, 
zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat 3.

red. LMM   

Na złamanym maszcie nie zawisła i nie została opuszczona na znak 
żałoby flaga Nowogardu

komunikat Policji 
W toku intensywnych działań operacyjno-dochodzeniowych Policjantów Referatu Kry-

minalnego Komisariatu Policji w Nowogardzie ustalono współsprawcę rozboju zaistnia-
łego w marcu br. na ul. Bema w Nowogardzie.  Około godz. 22.00 jeden ze sprawców za-
atakował wracającą z pracy mieszkankę osiedla, obezwładnił ją gazem pieprzowym, ude-
rzył w twarz, a następnie wyrwał z rąk torebkę z pieniędzmi oraz dokumentami. Drugi ze 
sprawców stał w tym czasie na „czatach”. 

Podobnie jak w przypadku pierwszego z nich Sąd Rejonowy w Goleniowie na wniosek 
Prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres trzech miesięcy. Niebawem sprawa znajdzie finał w Sądzie, a czyn ten zagrożony jest 
karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. 

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

 Od redakcji
Tę niezwykle „skompliko-

waną sprawę” opisywaliśmy w 
„Dzienniku Nowogardzkim” z 
dnia 18 marca. Oto fragment 
artykułu: Groźne napady w 
Nowogardzie...

Kilka dni temu na osiedlu 
Bema doszło do napadu z kra-
dzieżą. 33-letni Tomasz Z., 
mieszkaniec osiedla zaatako-
wał wracającą z pracy Danutę 
Lisowską. Najpierw spryskał 
jej twarz gazem pieprzowym, 
potem uderzył i wyrwał to-
rebkę z pieniędzmi oraz doku-
mentami. Kobieta do dziś nie 
może się otrząsnąć po tragicz-
nym zdarzeniu. Znała napast-
nika od wielu lat. 

Danuta Lisowska prowadzi 
na osiedlu Bema sklep  oraz 
agencję pocztową. Tomasz Z., 
wiele razy robił u niej zakupy. 
Jest jej sąsiadem. Do zdarze-
nia doszło w sobotę  (5 marca) 
około godz. 22.00. -Wracałam 
z pracy do domu. Wiedziałam, 

że ktoś za mną idzie. Kiedy się 
odwróciłam ubrany na czar-
no mężczyzna zaczął psikać 
mi gazem po oczach – mówi 
D. Lisowska. Wtedy jeszcze nie 
widziałam, że to jest Tomasz 
Z. Zaczął się ze mną szarpać. 
Później mnie uderzył w twarz. 
Przewróciłam się. Wtedy on 
wyrwał mi torebkę. Zaczęłam 
krzyczeć.

Po kilku minutach na miej-
scu zdarzenia pojawiła się po-
licja. Danuta Lisowska zosta-
ła odwieziona do szpitala. Na 
szczęście kobiecie nie stało się 
nic poważnego. Jest jednak do 
dzisiaj wstrząśnięta całym wy-
darzeniem. 

Policja nie miała większego 
problemu z ustaleniem spraw-
cy zdarzenia. Sama poszkodo-
wana dość szybko dowiedziała 
się kto ją napadł. 

- Przyszła do mnie jego nie-
doszła teściowa. Powiedziała, 
że przyniósł jej córce alimenty. 
Wiedziałam już wtedy, że to on. 

Nie miał bowiem żadnego inne-
go źródła dochodu – wspomina 
ofiara napadu. 

Dzięki działaniom policji, 
ale także współpracy samej 
poszkodowanej i mieszkańców 
Tomasz Z., został dość szybko 
zatrzymany. 

- Mężczyzna był już karany. 
Sąd Rejonowy w Goleniowie 
zastosował wobec niego areszt 
tymczasowy na okres 3 miesię-
cy. Za rozbój grozi mu od 2 do 
12 lat pozbawienia wolności – 
poinformowała redakcję DN, 
Marta Pierko, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Goleniowie. 

Do tej pory nie udało się 
jednak odzyskać skradzio-
nych pieniędzy i dokumentów, 
mimo że poszkodowana wska-
zywała funkcjonariuszom pro-
wadzącym sprawę, gdzie rze-
komo znajdują się jej rzeczy.

Red.

Odzież i obuwie  
dla osób w trudnej  
sytuacji materialnej

W sobotę, 9 kwietnia 2011, w świetlicy w Błotnie odbyła się 
pierwsza z akcji, w której rozdano odzież i obuwie osobom w 
trudnej sytuacji materialnej. Z pomocy skorzystali mieszkańcy 
Błotna, Trzechla, Grabina, Sikorek, Łęgna i okolic.

Akcję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Wspólny Nowo-
gard koordynował Tomasz Antas. Jak powiedział: Widzimy po-
trzebę reagowania na potrzeby mieszkańców. Oprócz takich akcji, 
chcemy organizować akcje prozdrowotne i prosportowe ,w miarę 
możliwości współpracując przy tym z innymi organizacjami zaan-
gażowanymi w podobne przedsięwzięcia.

Inf.własna

Czas wyjść z domu... Czas na nordic walking!
Serdecznie zapraszamy wszy-

stkich miłośników aktywnego 
trybu życia na pierwszy w tym 
roku marsz nordic walking z in-
struktorem.

Nordic walking to wywodzą-
ca się ze Skandynawii, coraz po-
pularniejsza w Polsce, ciekawa 

i przyjemna forma odpoczynku. 
Polega on na marszu ze specjal-
nie do tego przystosowanymi ki-
jami. Dynamiczny marsz po-
zwala zdobywać kondycję oraz 
rozwijać poszczególne grupy 
mięśni, które normalnie są za-
niedbywane. Treningowi podda-

wane są jednocześnie nogi, bio-
dra oraz górna część ciała: ręce, 
barki, ramiona, mięśnie klat-
ki piersiowej, a przy okazji cały 
kręgosłup. Główne zalety nordic 
walkingu to ogólna poprawa sta-
nu zdrowia, krążenia i dotlenie-
nie całego organizmu.

W najbliższy czwartek planu-
jemy krótki kurs techniki cho-
dzenia z kijkami i kilkudziesię-
ciominutowy spacer. Prosimy 
zadbać o wygodny strój sporto-
wy. Osoby, które nie posiadają 
kijków, otrzymają je na miejscu.

Zbiórka: 14 kwietnia 2011 
(czwartek), godz. 16:30 przy 
wejściu głównym na plażę miej-
ską.

Tomasz Szafran
Wspólny Nowogard
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W piątek o godz. 19.00  w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się koncert dyplomowy nowogardzkiego dyrygenta Grzegorza Ziółkowskiego. Wy-
konano „Requiem” Gabriela Faure. W koncercie wzięli udział chór  i orkiestra kameralna Akademii Sztuki w Szczecinie oraz soliści: Jolanta Tyl-
kowska (sopran) i Janusz Lewandowski (baryton). Na scenie zainstalowało się kilkudziesięciu artystów. Koncert był hołdem złożonym wielkim 
Polakom, a przede wszystkim Janowi Pawłowi II oraz ofiarom katastrofy Smoleńskiej. 

Pod batutą nowogardzkiego dyrygenta

W hołdzie wielkim Polakom
Koncert zgodnie z planem 

miał się odbyć w kościele pw. 
WNMP. Niestety silny wiatr, 
który zerwał dachówki z wie-
ży i dachu kościoła, pokrzyżo-
wał te plany dosłownie na go-
dzinę przed występem. Dzięki 
szybkiej reakcji organizatorów 
uprzejmości dyrekcji i pracow-
ników Nowogardzkiego Domu 

Kultury koncert został prze-
niesiony na deski sali kinowej. 
Mimo zmiany miejsca nie za-
wiodła nowogardzka publicz-
ność, która licznie wypełniła 
salę. 

Koncert w NDK był zwień-
czeniem 5-letniej nauki na 
Akademii Sztuki w Szczecinie 
i jednocześnie pierwszą częścią 

egzaminu państwowego Grze-
gorza Ziółkowskiego, miesz-
kańca Nowogardu. 

Za pośrednictwem DN Dzie-
kan Akademii Sztuki w Szcze-
cinie, chórzyści, orkiestra, soli-
ści i organizator koncertu, dy-
rygent Grzegorz Ziółkowski, 
składają serdecznie podzięko-
wania dyrekcji i pracownikom 

NDK za pomoc w organizacji 
wydarzenia. 

 Gabriel Fauré  żył w latach 
1845 -1924 w Paryżu. Był kom-
pozytorem i organistą.. Prócz 
znakomitych pieśni i utworów 
fortepianowych, napisał sław-
ną sonatę skrzypcową op. 13 i 
drobne liryki skrzypcowe, trio 
fortepianowe, dwa kwartety i 

kwintety fortepianowe, suitę 
orkiestralną, symfonię d-moll, 
utwory chóralne z orkiestrą, w 
końcu utwory religijne i mszę 
na 3 głosy żeńskie z organa-
mi. Requiem d-moll jego au-
torstwa to jedna z najczęściej 
wykonywanych mszy żałob-
nych.  Utwór jest podzielony 
na 7 części.          Marcin Simiński

Rozmowa z Grzegorzem Ziółkowskim 

Kiedy zaczęła się Pana przy-
goda z muzyką?

Z muzyką jestem związa-
ny od 13 lat. Najpierw zaczą-
łem uczęszczać na naukę gry 
na fortepianie w ognisku przy 

Nowogardzkim Domu Kultu-
ry. Później zacząłem naukę w 
szkole muzycznej w Nowogar-
dzie, a następnie podjąłem stu-
dia wyższe.  

Dlaczego akurat wybrał 

Pan dyrygenturę?
Nie był to obowiązkowy 

przedmiot na studiach, ale 
stwierdziłem, że warto spróbo-
wać czegoś nowego. 

Czy da się z tego żyć?

Myślę, że tak. Oczywiście 
każdy musi sam planować swo-
ją karierę, ale na studiach mia-
łem wykłady i zajęcia z muzy-
kami, którzy np. są dyrektora-
mi instytucji kulturalnych. 

Dlaczego zdecydował się 
Pan na koncert w Nowogar-
dzie? 

Mogłem to zrobić tanim 
kosztem - dać trzy krótkie 
koncerty w Szczecinie, jak 
reszta moich kolegów z roku, 
ale chciałem zrobić coś więcej. 

Skąd pomysł na organizację 
koncertu w kościele? 

 Samo   Requiem to msza ża-
łobna, a jak msza to oczywiście 
kościół. Wybraliśmy kościół 
pw. WNMP -  to tu jest najlep-
sza atmosfera no i akustyka. 

Nie obyło się jednak bez 
przeszkód?

Akademia muzyczna miała 
już kilka przebojów np. brak 
prądu. Jesteśmy do tego przy-
gotowani. Po za tym koncert 

musiał się odbyć. Przyjecha-
li profesorowie, chór, muzy-
cy. Nie mogli odjechać z kwit-
kiem. , jesteśmy  przygotowani 
na takie sytuacje… 

Jakie ma Pan plany na naj-
bliższą przyszłość? 

Na razie z dyrygenturą daję 
sobie spokój. Chcę przemyśleć 
co dalej będę robił. Już uczę w 
szkołach muzycznych. 

Czy możemy mieć nadzieję, 
że dzięki Panu w Nowogar-
dzie częściej będziemy mogli 
słuchać takich koncertów? 

W przyszłości też będą się 
odbywać koncerty dyplomo-
we. Będę miał na uwadze, żeby 
namawiać studentów aby spró-
bowali robić to w Nowogar-
dzie. Wiem, że w tym mieście 
jest zapotrzebowanie na tego 
typu wydarzenia. 

Marcin Simiński
fot. Mirosław Morawski
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konkurs fotograficzny  
„obraz regionu w kadrze”

Do 30 czerwca br. można nadsyłać prace na organizowany przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego konkurs fotograficzny „Obraz regionu w kadrze”. Do wy-
grania są atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Konkurs fotograficzny Mar-
szałka Województwa Zachod-
niopomorskiego „Obraz regio-
nu w kadrze” ma na celu uka-
zanie zmian, które nastąpiły w 
naszym województwie dzięki 
realizacji Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Tema-
tyka fotografii zgłaszanych do 
konkursu musi nawiązywać do 
projektów i inwestycji realizo-
wanych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-

morskiego (RPO WZ); zdjęcia 
powinny ukazywać elementy 
krajobrazu oraz architektury i 
infrastruktury, która powsta-
ła przy udziale środków finan-
sowych dostępnych w ramach 
RPO WZ lub zmianę funkcji 
miejsc i obiektów, która doko-
nała się dzięki unijnym dota-
cjom.

Autorzy najlepszych foto-
grafii mogą wygrać m.in. net-
booka, przenośny dysk twardy 
oraz nagrody finansowe. 

Prace konkursowe nale-
ży nadsyłać w terminie od 11 
kwietnia do 30 czerwca 2011 r. 
na adres konkursrpo@wzp.pl.

Szczegółowe informacje, 
w tym regulamin konkursu i 
formularz zgłoszeniowy, zna-
leźć można na stronie interne-
towej: http://rpo.wzp.pl/rpo/
konkurs_fotograficzny_-_ob-
raz_regionu_w_kadrze.

Opr. LMM

Budimex żartuje 
Najwidoczniej firma budująca północną obwodnice robi sobie żarty wyznaczając na parking i 

bazę remontową swoich ciężarówek w miejscach strefy ochronnej ujęcia wód dla Nowogardu koło 
Warnkowa. Należy dodać, iż w miejscach tych znajdują się dwa podziemne zbiorniki wodne zasi-
lające Nowogard w wodę pitną.  

Eugeniusz Korneluk – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska

trafostacje pod 
lupą złodziei 

W Nowogardzie kradną urządzenia stacji transformatoro-
wych albo nawet całe zespoły transformatorowe, które następ-
nie są sprzedawane jako złom?  Takie informacje dochodzą do 
naszej redakcji. Ostatnio proceder ten się nasilił – informuje 
policja. 

Kradzież urządzeń energe-
tycznych znajdujących się w 
trafostacjach, a także kradzie-
że prądu są coraz częściej sy-
gnalizowanym problem przez 
czytelników  i policję. Każde-
go roku zakłady energetyczne 
odnotowują ogromne straty z 
takich kradzieży, które następ-
nie wyrównują sobie poprzez 
np. podwyższenie cen, które 
irytują uczciwych odbiorców, 
nie mających  nic wspólnego 
z kradzieżami. „Od jakiegoś 
czasu odnotowujemy kradzieże 
właśnie takich urządzeń, któ-
re są demontowane a następ-
nie najprawdopodobniej sprze-
dawane, jako złom w skupie 
złomu „ - potwierdza  zastęp-
ca komendanta nadkom. Ma-
riusz Nowak. A co na to Enea? 
O kradzieżach rozmawiamy z 
rzecznikiem prasowym spółki, 
Sylwią Rycak. 

Dziennik Nowogardzki:  
Czy istnieje problem kradzie-
ży urządzeń energetycznych 
– szczególnie terenie miasta 
Nowogard?

Rzecznik Prasowy „Enea 
Operator” Sylwia Rycak -     
wczwartym kwartale 2010 r. w 
ENEA Operator Oddział Dys-
trybucji Szczecin skradziono 8 
transformatorów. Szczególnie 
złodzieje upodobali sobie dwa 

Rejony Dystrybucji tj. Stargard 
i Goleniów.  

DN:  Czy mogą  państwo 
podać kwoty strat, jakie z 
tego tytułu ponosicie? 

S.R  - W obecnym kwarta-
le (pierwszym) 2011 skala zja-
wiska znacznie się nasiliła. W 
Rejonie Dystrybucji Goleniów, 
o który Pan pyta od począt-
ku roku skradziono 22 trans-
formatory. Okolice Goleniowa 
(Różyca, Kliniska), Nowogard, 
Maszewo, Ińsko. Pragnę dodać, 
że statystyka ta dotyczy trans-
formatorów, które były naszą  
własnoscą¹, Jeżeli chodzi o stra-
ty to nie jestem w stanie podać 
dokładnych strat, bo w każdym 
wypadku wygląda to inaczej. 

 D.N:  W jaki sposób spółka 
zabezpiecza te obiekty przed 
nieproszonymi gośćmi?

S.R  - Nasza infrastruktura 
jest ubezpieczona również od 
kradzieży. Co do miejsc, z któ-
rych są kradzione nie chcia-
łabym omawiać  szczegółów, 
żeby  nie było to instrukcją ob-
sługi dla przyszłych „złodzie-
jaszków” oraz doskonaleniem 
technik dla obecnie działają-
cych. Każda kradzież  jest zgła-
szana do organów ścigania, czy-
li Policji i w każdym przypadku 
prowadzone jest śledztwo.   

Jarosław Bzowy
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Dla Teresy  
i Władysława 
Sienkowskich 

z okazji 
40 rocznicy 
małżeństwa

 najserdeczniejsze życzenia 
długich lat życia w 
szczęściu i radości 

składają synowie Sławomir  
i Ireneusz z żoną i dziećmi

życzeNia

klub kolekcjonera 
zaprasza…

W niedzielę 17 kwietnia No-
wogardzki Dom Kultury i Pa-
rafia p.w. WNMP organizu-
ją Kiermasz Ozdób Świątecz-
nych i prezentacje Zwyczajów 
i Obrzędów Wielkanocnych. 
W organizację imprezy aktyw-
nie włącza się Kapela Podwór-
kowa „Kryzys”, która jak zwy-
kle da koncert na luzie o godz. 
14.00 i Klub Kolekcjonera ze 
specjalną Giełdą Rozmaitości 
o godz. 16.00.

Już o godzinie 15.00 roz-
pocznie się losowanie naszych 
eksponatów i gadżetów w for-
mie „zajączków”. Każdy ko-
lekcjoner, który chce nieod-
płatnie oddać na losowanie ja-
kiś przedmiot proszony jest o 
przyniesienie go do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej lub do 
NDK. Fanty takowe przyjmu-
jemy już od środy (godz.17.00)
do niedzieli do godz. 14.30.

Serdecznie zaprasza Tadeusz 
Łukaszewicz

Pomorzanin zlikwidował drużynę
W zimowej przerwie władze 

Pomorzanina Nowogard wy-
cofały z rozgrywek drużynę 
„Ligii Młodzików Starszych” 
z rocznika 1998. Oficjalny ko-
munikat w tej sprawie podała 

strona internetowa Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej. Fakt ten budzi pytanie 
czy władze klubu ubiegają się 
o finansowanie tego zespołu 
finansów gminy i jakie zapisy 

zawiera wniosek Pomorzanina 
o dotację. Sprawą zajmiemy się 
w następnych wydaniach DN. 

ms  

kolejna porażka Pomorzanina

zespół praktycznie spada z ligi
Pomorzanin Nowogard przegrał na własnym boisku z Sokołem Pyrzyce 0:1 po bramce Panasiuka. Nowogardzianie byli bliscy zdobycia jednego 
oczka, lecz gol w samej końcówce spotkania sprawił, że podopieczni Zbigniewa Gumiennego znów nie powiększyli punktowego dorobku. 

Oba zespoły dość spokoj-
nie rozpoczęły to spotkanie i 
przez pierwszy kwadrans nie 
potrafiły stworzyć sobie sytu-
acji podbramkowych. Pierw-
szą, w 21. minucie spotkania, 
mieli piłkarze Pomorzanina. 
Po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego strzał głową jedne-
go z zawodników powędro-
wał jednak ponad bramką. 
Trzy minuty później groźną 
akcję przeprowadzili piłka-
rze gości. Jeden z rywali zdo-
łał nawet pokonać Krupskie-
go, ale arbiter podniósł cho-
rągiewkę, dopatrując się po-
zycji spalonej, przez co trafie-
nie to nie zostało uznane. Pod 
koniec drugiego kwadransa 
gry kolejną okazję do otwo-
rzenia rezultatu miał Sokół, 
lecz skuteczną interwencją 
popisał się bramkarz Pomo-
rzanina. W końcówce pierw-
szej części gry dogłosu doszli 
piłkarze z Nowogardu. W 36. 
minucie spotkania prowa-
dzenie swojej drużynie mógł 
dać Paweł Galus, uderzył jed-
nak nad bramką. Dwie minu-
ty przed końcem pierwszej 
połowy dobrą interwencją 
popisał się natomiast bram-
karz gości. Tuż przed gwizd-
kiem zapraszającym piłkarzy 
obu drużyn na przerwę szan-
sę miał jeszcze Krystian Mi-
klas, ale uderzył zbyt wysoko 
i pierwsza część gry zakoń-
czyła się bezbramkowym re-
misem.

Chwilę po wznowieniu 
gry Miklas był bardzo bliski 
zmiany wyniku, strzelił jed-
nak nad poprzeczką. Kilka-

naście minut później Pomo-
rzanin miał kolejną szansę 
na wyjście na prowadzenie, 
ale uderzenie z rzutu wolne-
go nie trafiło w światło bram-
ki. Gra ponownie ożywiła się 
w ostatnim kwadransie spo-
tkania. W 76. minucie no-
wogardzki zespół miał kolej-
ny rzut wolny. Do piłki pod-
szedł Marcin Skórniewski, 
ale jego strzał zatrzymał gol-
kiper Sokoła. Dziesięć minut 
później goście przeprowadzi-
li akcję, która zadecydowała o 
rezultacie tego pojedynku. Po 
dośrodkowaniu w pole kar-
ne głową zdołał uderzyć Pa-
nasiuk, a futbolówka po rę-
kach Krupskiego wylądowa-
ła w siatce. Na nic zdały się 
desperackie próby wyrówna-
nia w końcówce meczu. Jedy-
ną okazję miał jeszcze w sa-
mej końcówce Miklas, który 
trafił nawet do siatki, zrobił 
to jednak już po gwizdku ar-
bitra, który dopatrzył się po-
zycji spalonej. Chwilę później 
sędzia zagwizdał po raz ostat-
ni w tym spotkaniu i goście 
mogli cieszyć się ze zdobycia 
trzech punktów.

Pomorzanin znów nie po-
trafił zdobyć gola. Tym razem 
nowogardzianie nie mieli tylu 
sytuacji, jak w meczu z Zorzą, 
lecz nie zmienia to faktu, że 
po raz kolejny byli niesku-
teczni. Podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego spadli na 
przedostatnie miejsce w ta-
beli i znajdują się obecnie na 
miejscu, które nie daje utrzy-
mania w V lidze. 

Ciekawostka
Z naszej wiedzy i analizy 

(źródło Zachodniopomorski 
Związek Piłki Nożnej) wyni-
ka, iż po rozegraniu obecnego 
sezonu z V-ligi, w której swe 
mecze rozgrywa Pomorzanin 
spadną nie dwa, lecz cztery ze-
społy. Nominalna liczba dru-
żyn zdegradowanych zostanie 
bowiem powiększona o ilość 
zespołów spadających z IV 

ligi do V ligi. Na dziś będą to 
Piast Chociwel i Wybrzeże Re-
walskie Rewal, które w poło-
wie sezonu zrezygnowało z IV-
ligowych rozgrywek.  

W walce o utrzymanie ży-
czymy jednak powodzenia. 
Lecz by stała się ona faktem 
15-sty Pomorzanin mający na 
koncie 14 pkt. musiałby wy-
przedzić 12-stą w tabeli Stal 
Lipiany.  

Pozostałe wyniki: Stal Szczecin 
– Polonia Płoty 1:1, Pomorzanin 
Nowogard – Sokół Pyrzyce 0:1, 
Masovia Maszewo – Sparta Gryfi-
ce 2:1,  Osadnik Myślibórz – Unia 
Dolice 2:1, Kłos Pełczyce –  Świt 
Skolwin 0:1, Pogoń II Szczecin – 
Stal Lipiany 10:1, Sęp Brzesko – 
Zorza Dobrzany 0:3, Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój – Arkonia Szczecin 0:2

maciej pietrasik, ms
fot. Marcin Skórniewski

W sobotę pierwszy mecz wiosną na własnym stadionie roze-
grali piłkarze A-klasowej Olimpii Nowogard.

olimpia obroniła lidera

Podopieczni trenera Marcina 
Miklasa podejmowali czwartą 
w tabeli Zorzę Tychowo. Przed 
meczem goście mieli jedynie 
trzy punkty straty do prowadzą-
cej w ligowej rywalizacji Olim-
pii. Przypomnijmy także, że nasi 
piłkarze traktowali ten mecz 
jako rewanż za jesienną porażkę 
w Tychowie 4:2. 

I zespołowi udało się odrobić 
straty z jesieni. Choć nie było 
łatwo, bo to goście w pierwszej 
połowie objęli prowadzenie. 
Nasz zespół wyrównał jednak 
tuż przed przerwą. Rzut karny 
po faulu jednego z obrońców 
Tychowa pewnie wykorzystał 
Dariusz Stachowiak. 

Druga część meczu to już cał-
kowita dominacja naszych pił-
karzy. Najpierw udokumento-
wana bramką Dominika Grusz-
czyńskiego. Później pięknego 
gola – strzał z rzutu wolnego w 
samo okienko – zdobył Maciej 
Gołdyn. 

Sobotnie zwycięstwo pozwo-
liło, więc naszym piłkarzom 
utrzymać pierwsze miejsce w ta-
beli. 

Olimpia Nowogard – Zorza 
Tychowo 3:1 (1:1) 

Bramki: D. Stachowiak, D. 
Gruszczyński, M. Gołdyn. 

Olimpia: Dwojak-Durkowski, 
Niedźwiedź, Florecki, D Stacho-
wiak, Jędras, Kuś, G Wnuczyń-

ski, Gruszczyński, Kieruzel, 
Gołdyn. Na zmiany wchodzi-
li: T Pozierak, N. Wnuczyński, 
Płuciennik.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika 
Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, 
Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

zdarzyło się w szkole
Targi Motoryzacyjne Motor Show

X Maraton Matematyczny  

19 marca 2011 odbyła się 
wycieczka uczniów ZSP do 
Poznania na Targi Motoryza-
cyjne Motor Show. W wyciecz-
ce uczestniczyło kilkanaście 
osób z klas I i III ZSZ oraz I i 
II technikum pojazdów samo-
chodowych pod opieką orga-
nizatora Pana Jarosława Chu-
dyka  i opiekunów Pana Mar-
cina Karpiela i Pana Grzegorza 
Więzowskiego. 

Celem wycieczki było zapo-
znanie młodzieży z akcesoria-
mi i nowinkami technicznymi 
przemysłu motoryzacyjnego, 
historią polskiej motoryzacji 
czasów PRL i pojazdami zabyt-

kowymi. Dodatkowo wyjazd 
na Targi umożliwił integrację 
osób o podobnych motoryza-
cyjnych zainteresowaniach. 

W czasie ekspozycji oprócz 
prezentowanych pojazdów 
uczniowie mieli możliwość 
spróbowania swoich sił za kie-
rownicą gokartów oraz pojaz-
du treningowego w szkole bez-
piecznej jazdy pod okiem in-
struktora. Dodatkowo możli-
we było skorzystanie z przy-
gotowanych urządzeń słu-
żących do symulacji zderze-
nia oraz dachowania pojazdu. 
Dzięki tym symulatorom mło-
dzież mogła poznać zachowa-

nie oraz siły działające na cia-
ła podróżujących pojazdem 
w czasie podobnych wypad-
ków. Dziś z całą stanowczością 
można powiedzieć, że cel zo-
stał osiągnięty. Wspaniała at-
mosfera, towarzysząca zarów-
no w czasie podróży, jak i sa-
mych Targów oraz wzorowe 
zachowanie uczestników wy-
cieczki zasługują na najwyższe 
pochwały. W związku z dużym 
zainteresowaniem podobnymi 
akcjami organizator przewi-
duje kolejny wyjazd. Tym ra-
zem na Targi Techniki Moto-
ryzacyjnej, które odbędą się w 
maju, również w Poznaniu. 

Już po raz dziesiąty w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Goleniowie goszczono naj-
lepszych matematyków z na-
szego powiatu. Udział w Ma-
ratonie zgłosiło 78 drużyn z 
następujących szkół: Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Goleniowie (6 dru-
żyn), Gimnazjum nr 2 im. ks. 
Jana Twardowskiego w Gole-
niowie (4 drużyny), Publicz-
ne Gimnazjum nr 1 im. sza-
rych Szeregów w Nowogardzie 
(3 drużyny), Gimnazjum Pu-
bliczne im. Noblistów Polskich 
w Przybiernowie (2 drużyny), 
Gimnazjum nr 4 im. Kardyna-
ła Augusta Hlonda w Golenio-
wie (2 drużyny), Prywatne Li-

ceum Ogólnokształcące w Go-
leniowie (1 drużyna), Zespół 
Szkół Zawodowych w Gole-
niowie (5 drużyn), Technikum 
nr 1 w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogardzie 
(5 drużyn) i Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych I Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefa-
na Żeromskiego w Goleniowie 
(50 drużyn). 

Konkurs rozpoczął się o 
godz. 18.00 w piątek  8 kwiet-
nia a zakończył o 8.00 w sobotę 
9 kwietnia. Uczniowie z naszej 
szkoły nie zmrużyli oka przez 
ten czas. W godzinach od 22 
– 24 mieli możliwość skorzy-
stania z hali sportowej, z któ-
rej oczywiście chętne osoby 
skorzystały. Pozostali nie traci-

li czasu i rozwiązywali zadania. 
Ostatecznie jedna z pięciu 

drużyn z naszej szkoły: Rok-
sana Gabrysiak, Janina Grzy-
bowska, Anita Szcześniak z 
klasy II TE  zajęła 38 miejsce, 
co można uznać za ogrom-
ny sukces, tym bardziej,  że 
uczniowie naszej szkoły  po raz 
pierwszy brali  udział w takim 
konkursie. Pozostałe grupy nie 
różniły się zbytnio punktacją. 
Uczniowie wyrazili już chęć 
uczestniczenia w konkursie w 
następnym roku, do czego na-
mawiamy pozostałych uczniów 
naszej szkoły. Gratulujemy wy-
trwałości i chęci udziału za-
równo uczniom, jak i  opieku-
nom Paniom Beacie Zagórskiej 
i Monice Sobolewskiej.

Konkurs „Artystycznego 
czytania prozy i poezji  
angielskojęzycznej” 

6 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie odbył 
się konkurs „Artystycznego czytania prozy i poezji obcojęzycz-
nej”, w którym wziął udział uczeń klasy III TI – Erwin Suszwe-
dyk. W konkursie wzięło udział 19 osób ze szkół średnich z Go-
leniowa, Nowogardu i Maszewa. Uczniowie prezentowali prozę 
i poezję w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. 
Erwin zaprezentował fragment książki Brama Stokera „Dracula” 
w języku angielskim. Jury w składzie nauczycieli języka angiel-
skiego, niemieckiego i rosyjskiego przyznało sześć wyróżnień za 
czytanie i interpretację tekstu. Wśród nich znalazł się uczeń na-
szej szkoły – Erwin Suszwedyk. Opiekunką i osobą przygotowu-
jącą go była Pani Mirosława Szymaniak.
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Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, 
ul. Poniatowskiego 21

Z A P R A S Z A J Ą
Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Impreza pod patronatem Starosty Powiatu Goleniowskiego odbędzie 

się 19 kwietnia 2011 r. o godz. 900

  Program Dnia Otwartego:
Informacje na temat kierunków kształcenia i warunków rekrutacji
Zwiedzanie szkoły – oprowadzą Was nasi uczniowie. 
Zabawy i konkursy.
Poznacie bliżej nasze środowisko szkolne.
W naszej szkole będziesz czuł się dobrze!!!

Sportowe wieści
30 Marca odbyły się finały 

Regionu B w piłce koszykowej 
chłopców, w których wzięły 
udział zespoły: LO Kołobrzeg 
, LO Świnoujście ,LO Gryfice , 
ZSP Nowogard, ZSP Wolin.

Mecze rozgrywane były w 
dwóch grupach , po zakończe-
niu rywalizacji  I miejsce za-
jął zespół z LO Kołobrzeg , II 
miejsce LO Gryfice, III ZSP 
Nowogard.

Naszą szkołę reprezentowali:

Mateusz Nowak
Sebastian Staniczek
Kryspin Krzywański
Erwin Teodorczyk
Wojciech Rafiński 
Dawid Szewczuga
Przemysław Skorupa
Maciej Winnicki
Aleksander Gełomej
Marcin Grzelak

Naszym zawodnikom 
i trenerom dziękujemy !
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling ka-
witacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wyp-
alanie, laser, lampy, materac zdrowotny, 
świecowanie uszu, masaże, akupresura, 
solarium

poraDY BEZpŁatnE
nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- płyny i oleje - wymiana gratis

nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

szyby samochodowe - Jacek Tworek

sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

kurki nioski 
odchowane powyżej 10-tygodni, 

pełen program szczepień. 
JUŻ W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

SPrzeDam 
mieSzkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

telefon – 889 639 089

PIB "pro-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Konkurs „Artystycznego 
czytania prozy i poezji  
angielskojęzycznej” 

6 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie odbył 
się konkurs „Artystycznego czytania prozy i poezji obcojęzycz-
nej”, w którym wziął udział uczeń klasy III TI – Erwin Suszwe-
dyk. W konkursie wzięło udział 19 osób ze szkół średnich z Go-
leniowa, Nowogardu i Maszewa. Uczniowie prezentowali prozę 
i poezję w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. 
Erwin zaprezentował fragment książki Brama Stokera „Dracula” 
w języku angielskim. Jury w składzie nauczycieli języka angiel-
skiego, niemieckiego i rosyjskiego przyznało sześć wyróżnień za 
czytanie i interpretację tekstu. Wśród nich znalazł się uczeń na-
szej szkoły – Erwin Suszwedyk. Opiekunką i osobą przygotowu-
jącą go była Pani Mirosława Szymaniak.

   

UWaga rolNicy!
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

„Nowamyl” S.A. rozpoczęło podpisywanie umów 
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy 

2011/2012. W bieżącym roku warunki cenowe skupu 
ziemniaka skrobiowego są następujące:

Cena podstawowa 1,00 zł/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zakła-
du, płatna w ciągu 14 dni,

Dopłata dodatkowa 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + 
VAT, płatna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po 
spełnieniu następujących warunków:

- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” 
S.A. minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,

- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowane-
go ekwiwalentu skrobi,

- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. średniej ceny ze sprzeda-
ży skrobi ziemniaczanej  powyżej 2,6 tys. zł za tonę, w okresie od 
01.09.2011r. do 31.08.2012 r.

Dopłata transportowa zależna od odległości producenta ziemnia-
ków od Zakładu:

Od 0 do 20 km – 0,04 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
81 km i powyżej – 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT.
Ponadto ARR dopłaci do 1 tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% 

dopłatę związaną z produkcją w wysokości 51,95 zł oraz dopłatę nie-
związaną z produkcją ok. 440 zł/ha posadzonych ziemniaków skro-
biowych (dopłatę niezwiązaną otrzymają plantatorzy, którzy w 2008 
r. posiadali umowę kontraktacji). 

 Spółka nasza, wzorem lat ubiegłych, zaopatruje plantatorów w sa-
dzeniaki i środki ochrony roślin. Proponujemy plantatorom bardzo 
korzystne warunki rozliczenia za zakupione środki do produkcji w  
formie kredytowej do wysokości 2500 zł/ha posadzonych ziemnia-
ków skrobiowych. 

Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A.  pomagać będą w wypełnianiu 
wniosków:

- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Wa-
runkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”, 

- o płatność kompensacyjną po zakończeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Nowa-

myl” S.A. bezpośrednio współpracują z plantatorami, podpisują 
umowy kontraktacji, pomagają w prowadzeniu kart technologicz-
nych gospodarstw oraz służą fachową pomocą specjaliści ds. kon-
traktacji i skupu: 

Włodzimierz Wiatr i Bolesław Żyła – Rejon Nowogard,
Marian Łepik – Rejon Łobez,
Kierownik Działu Kontraktacji Włodzimierz Wiśniewski – Rejon 

Świdwin.
Tel. (091) 39 767 12, 39 740 21
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Łobez dnia 04.04.2011 r.  ZARZĄD SPÓŁKI

„NoWorim” sp. z o.o. 
poszukuje kandydata 

na stanowisko 

pracownik  
administracji 

Wymagane jest doświadcze-
nie w pracy na w/w stanowi-
sku oraz znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym. 

Prosimy o kontakt. 
91 39 22 394

reklama

Firma 
Usługowo-Handlowa 

„Bartek-Domet” 
zatrudni 

magazyniera 
wymagania: 

wózki widłowe
tel. 91 579 0262

91 579 02 63

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU 
DLA KORNELKI

na leczenie i rehabilitację
 

 
FUNDACJA SPLOTU KAMIENNEGO ul. Marii Konopnicl-
dej 1/189, Dziekanów Leśny,
05-092 Łomianki Tel/fax:227512416
www.fsr.pl e-mail: Fundacj aS@poczta.fm Fundacja posiada 
status Organizacji Pożytku
Publicznego
KRS: 0000142952
NIP: 118-15-73-727
ING Bank Śląski oddział Krucza 51, 00-022 Warszawa
Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981 Z dopiskiem: na 
leczenie i rehabilitację Kornelii Głowińskiej
 
Kornelka urodziła się 14 kwietnia 2010 r. w Drawsku Pomor-
skim, ważyła 4010g/60cm. Narodziny Komelki odbywały się 
siłami natury. Pomimo nacięć dziecko nie mogło się urodzić, 
więc zostało wyciśnięte bardzo silnym ciskaniem na brzuch 
przez lekarza. W efekcie tego porodu Kornelia urodziła się w 

ciężkim stanie (03pkt. Apgar). Diagnoza wykazała:
1. Zamartwica okołoporodowa (stosowano sztuczną wentylację od 0,25min-lmin),
2. Porodowe złamanie prawego obojczyka,
3. Całkowite porażenie prawego splotu barkowego typu Duchenne'a-Erba (bezwładna wisząca rączka),
4. Ocena według Apgar: w l min - 3pkt., 3 min - 6 pkt., 5 min - 9 pkt., 10 min -10 pkt.
Kornelka ma 9 miesięcy i cierpi na okołoporodowe porażenie splotu barkowego prawego. Od pierwszych dni 
życia jest rehabilitowana kilka razy dziennie, zarówno przez specjalistów jak i rodziców. Potrzebuje stałej, in-
tensywnej i długotrwałej rehabilitacji, która pomoże przywrócić sprawność ruchową rączki. Koszty leczenia 
oraz rehabilitacji przekraczają możliwości finansowe rodziny. Prosimy zatem o wpłaty, które pomogą zreali-
zować nasze marzenie, by Kornelka w przyszłości miała sprawną rączkę. Pomóżcie małej Nowogardziance!

Za wpłaty serdecznie dziękujemy.
Jolanta i Wojciech Głowińscy
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na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
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tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
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regUlarNa liNia mi kro BU So Wa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDJazDy z NoWogarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDJazDy ze SzczeciNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzeWóz oSóB - ro maN BiŃczyk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

oD PoNieDziaŁkU Do PiątkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁaD JazDy pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogarD - goleNióW - SzczeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczeciN - goleNióW - NoWogarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
iNFormator lokalNy - NoWogarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 NierUcHomoŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam tel. 604 
427 427

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w karsku, pow. 3800 
m2, cena 30 zł/m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w 
Nowogardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 
m2 (okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budowę 
garaży (wielkość dostosowana na 
busy lub auta osobowe), cena za 1 
działkę 8500 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usłu-
gowo handlowy. Działka 8046 m2 
przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
cena 1 495 000 zł Biuro Nierucho-
mości Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 
m2, plan zagospodarowania terenu, 
przemysł, usługi inwestycyjne. Ogro-
dzona, droga alfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżo-
wania 15zł/m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym 
wiata 250 m2; plac 2800 m2 do za-
gospodarowania utwardzony; po-
mieszczenie  90 m2; pomieszczenie 
150 m2 ogrzewane; pomieszczenie 
biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10 010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze 
z ogrodzonym terenem o pow. 0,30 
ha na obrzeżach Nowogardu, moż-
liwość wynajmu mieszkania obok. 
693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. Tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• tanio sprzedam działkę budowla-
ną. 607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we z balkonem własnościowe 79,71 
m2 lub zamienię na dwa pokoje z 
dopłatą. 609 170 510

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie (Centrum), 91 
38 13 958; 604 702 817

• Pilnie sprzedam ½ domu w Dobrej 
wraz z budynkiem gospodarczym. 
668 431 301

• Sprzedam dom z budynkiem gospo-
darczym. Nowogard, Tel. 606 399 633

• Działki pod zabudowę jednorodzin-
ną, 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie na ul. Woj-
ska Polskiego z małym ogródkiem. 
603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 
87 metrów w Wierzbięcinie wraz z 
przylegającym ogródkiem oraz ga-
rażem. Cena do uzgodnienia  Tel.: 
604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• taNio sprzedam dużą działkę bu-
dowlaną.  tel.  po 15.00 -  601  889 
596.

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁO-
ŻONY W NOWOGARDZIE PRZY ULICY 
WARSZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE AGEN-
CJA PKO ). Telefon 691125617.

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 66m2, iii piętro po remoncie. 
cena 165 tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Sprzedam kawalerkę. 502 032 422

• Sprzedam działkę budowlaną  o 
pow. 1600 m2 w Nowogardzie. 
791 262 391

• Działkę budowlaną w Nowogardzie o 
pow. 11 ar. Sprzedam – 510 727 667

• Pilnie sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe 46 m2- 120 000. Tel. 508 201 473 
po 17-stej

• Sprzedam pawilon handlowy pow. 
60 m2 z instalacją elektryczną i wod-
no-kanalizacyjną. 606 804 046

• Zamienię mieszkanie czteropoko-
jowe 67m2 na dwupokojowe. 91 39 
26 528; 667 926 528

• Do wynajęcia kawalerka 38 m2 z 
umeblowaną kuchnią. 700 zł + me-
dia. Tel. 698 548 788 po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
45 m2, cena do uzgodnienia. tel. 
788 478 881

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
Bienice koło Dobrej dwupokojowe 
bezczynszowe. 600 853 973

• Nowogard sprzedam dom na działce 
511 m2 pow. Mieszkalna 100 m2 go-
spodarcza 100 m2 wraz z garażem. 
Cena do uzgodnienia po obejrzeniu 
Tel. 91 39 21 603 lub 664 748 230

• Nowogard kompleks dwóch działek 
o łącznej pow. 5864 m2, 5904 m2, 
przezn. Przemysł i usługi, inwesty-
cyjna, pierwsza ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800m 
od głównego skrzyżowania, 35 zł 
netto/m2, Tel. 660  424  989; 91 43 
26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, budownictwo szeregowe 
i jednorodzinne, plan zagospodaro-
wania terenu. Pow. 26831 m2, w ca-
łości 25 zł/m2 po podziale 50 zł/m2. 
Tel. 660 424 989

• Działka o łącznej pow. 118  700 m2- 
11,87ha, przezn. Usługi i przemysł, 
droga asfaltowa, centrum miasta, ul. 
Górna, „smoczak”, motokros 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 zł/
m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia lokal handlowy w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 70 m2 iii piętro 
604 422 221

• Sprzedam kiosk na targowisku miej-
skim. 509 389 669

• Działkę ogrodową kupię. 
609 879 615

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ulicy asnyka. 609  947  940; 
503 120 436

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
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we podwyższony standard, niski 
czynsz; tel. 604 441 609.

• Zakwateruję 6-ciu pracowników. 
508 309 980

• Wynajmę pomieszczenie 20 m2 pod 
działalność usługową, Wyszyńskiego 
4/5 wiadomość 508 105 332

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 zł 
czynsz, kaucja 1200 plus opłaty. Tel. 
608 332 896

• Do wynajęcia garaż na ul. Bankowej 
Tel. 693 429 294

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
w centrum miasta. 519 614 973

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim w Nowogardzie. 
603 668 681

• Wynajmę pokój dziewczynie. Tel. 
798 382 886

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowo-
gardzie 603 668 681.

• Dom o pow. 170 m2 sprzedam lub 
wynajmę tel. 795 648 748

• Wynajmę myjnię samochodową. 
696 443 643

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 
ul. 3 maja 44 (zjazd do Przystani) 694 
513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 
niski czynsz, spokojna okolica. Tel. 
724 263 038

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła 
II; 609 388 410 

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej. 
693 404 728

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, 3 pokojowe, ul. Ban-
kowa, tel. 668 732 944

• Sprzedam działkę budowlaną nad 
jeziorem w Nowogardzie- 800m2. 
52 tys zł. 608 622 920

• kredyty, pożyczki hipoteczne. 
oferta 20 Banków. Dojeżdżamy do 
klienta. tel: 513 164 203

motoryzacJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena komple-
tu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 690 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
132000 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 
diesel 110 KM, serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin . Nowe: 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn ha-
mulcowy. Klimatyzacja, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka,  nowe opony letnie Conti-
nental 185 65 R15, kompletna doku-
mentacja – faktury serwisowe, bez-
wypadkowy,  zadbany. Cena 18900 
zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebr-
ny met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 
150 KM (diesel), przeb. 143500 km, 
serwisowany w ASO Opel, przy przeb. 
140.000 km nowe: olej, klocki hamul-
cowe, filtr oleju, filtr powietrza, filtr 
paliwa, mikrofiltr, płyn hamulcowy, 
pióra wycieraczek przód i tył. Nowy 
kompletny rozrząd (ASO Opel) przy 
przeb. 119.318 km,  opony letnie Vi-
king Norway Pro Tech II 215 55 R16, 
cena 41000 zł, do uzgodnienia, kom-
pletna dokumentacja  - faktury serwi-
sowe, bezwypadkowy, zadbany. Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Peugeot 405 rok prod. 

1994 silnik 1.9 TD, cena 1800 zł. Tel. 
668 377 661

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 3 185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 
605 522 340

• Sprzedam bagażnik dachowy. 91 39 
20 801

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro 
Tel. 661 510 846

• Sprzedam pilnie i okazyjnie samo-
chodów Daewoo Lanos trzydrzwio-
wy, rok prod. 1997 poj. 1349. Stan 
dobry. 692 803 187 

rolNictWo

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Kurki nioski odchowane powyżej 
ośmiu tygodni. 91 39 106 66

• Kupię kompletne koło do przyczepy 
10.0/75-15.3.  91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wnio-
sków o dopłaty: obszarowe, 
rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki jadal-
ne Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam drzewka laskowe, 
796 061 280

• Sprzedam kombajn ziemniaczany 
ANNA rok prod. 1985 cena 2500 zł do 
uzgodnienia. 783 484 851

• Sprzedam rozrzutnik obornika, siew-
nik do zboża- Poznaniak ,brony, pług, 
kultywator, żmijkę do zboża, ciągnik 
C-330. 781 932 918

• Facelie sprzedam tanio. 502 853 573

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 
18 316

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• Sprzedam owce wrzosówki i barana- 
bardzo tanio. 722 050 889.

• Oddam capa. 722 050 889

• kury nioski 10-tygodniowe, sprze-
dam- 91 39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• kredyty dla rolników. tel: 513 164 
203 

USŁUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców co. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir-y). 
tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

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

• zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUgi iNFormatyczNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury Vat. 
tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus max 784  053  493; 
604 963 120

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje, matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Wykonam prace remontowo-
budowlane + więźby dachowe. 
692 372 117

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• Usługi minikoparką, wykopy pod 
fundamenty, kable, wodę i gaz itp. 
790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przy-
czepa i laweta. 790 243 575

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: 
budowa od podstaw, glazura, kostka. 
662 678 895

• DUr-DacH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

• tipsy z dojazdem do domu klienta. 
665 316 403

• Usługi glazurnicze- mistrz gla-
zurnik; 607  347  421, email- mo-
stek396@wp.pl

• Mycie pomników, sprzątanie gro-
bów. 504  965  111. Zapraszamy na 
www.myciepomnikow.lcg.pl

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, pod 
klucz w 3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Pożyczki bez Bik, bez dochodu na 
dowód osobisty. tel: 513 164 203.

• Kredyty dla Firm. Tel: 513 164 203

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób starszych. 
Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do 
sklepu spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością 
programów Cadowskich. 91 39 
25 900; 661 900 901

• Zatrudnię kierownika budowy. 
600 302 217

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. 605 276 271 do 18-stej.

• Młoda dziewczyna z doświadcze-
niem zaopiekuje się dzieckiem. 
603 541 420; 91 35 03 018

• zatrudnię brygady tynkarzy (tynki 
maszynowe) tel. 605 069 239

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
785 630 287

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fasa-
dowy. 511 016 833

• Poszukujemy konsultantów Oriffla-
me wpisowe 0zł, prezenty o wartości 
630 zł. Tel. 506 171 732

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Piece gazowe co do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie co cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwaran-
cje. cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, cena 
250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasob-
nik stojący z wężownicą do pod-
łączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mik-
ser VMX 200 HPQ, końcówkę mocy 
OMNITRONIC P1500, CD J500T MC 
CRYPT – 2 szt., kolumny HQ POWER 
500 W VDSG12, mikrofon bezprze-
wodowy AZUSA 101, scaners HQ PO-
WER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 
1550 zł do uzgodnienia. Mało używa-
ny. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), na gwa-
rancji, w sieci ERA, cena 1490 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczę-
ściowy. Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczyn-
kowy. Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym Pol-
ski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 720 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam koncentrator tlenu (ast-
ma) 91 39 22 106

• Sprzedam Yorki. 509 389 669

• Sprzedam telefon komórkowy Erics-
son Elm w sieci ERA, nowy, na gwa-
rancji, nieużywany, cena 430 zł, Tel. 
605 522 340.

• Oflisy tartaczne na opał, pocięte w 
klocki lub w całości do samodzielne-
go pocięcia. Tel. 514 740 538

• Sprzedam tanio drewno opałowe. 
600 335 184

•  Sprzedam owczarki niemieckie 
4-miesięczne. ojciec wnuk podwój-
nego zwycięzcy świata, matka z ro-
dowodem w tym długowłosa suczka, 
tel: 91 39 21 828

• Sprzedam wózek inwalidzki elek-
tryczny oraz urządzenie do hydro-
masażu. 603 436 766.

• Bojler elektryczny Ariston 65 litrów, 
fabrycznie nowy 7 lat gwarancji oka-
zyjnie sprzedam Tel. 91 39 20 737

• Sprzedam suknię ślubną (2 częścio-
wą) rozmiar 42

• Sprzedam heblarko-Grubościówkę z 
wyjściem na piłę- własna produkcja. 
601 370 207

• Sprzedam drewno- sosnę z dowo-
zem. 663 349 053
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 91 577 20 07

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 19,50 zł/m2

przyjmie do pracy 
kierowcę  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

rozpoczęcie kursu 18 kwietnia br. g. 16.00

Wicher Nowogardu  
nie oszczędził….

Zapewne wielu z nas, oglądając programy telewizyjne pomyślało, że Nowogard to szczęśliwe 
miasto – omijają nas tornada i wichury. W piątek 8 kwietnia wicher wprawdzie zawitał ale szkód 
zbyt wielkich nie wyrządził. I oby tak było w przyszłości …

O spadających z dachu kościoła 
dachówkach piszemy w innym miejscu. 
Wichrowi nie oparły się drzewa na 
alejkach …

Szlaban na przejeździe kolejowym pękł 
niczym zapałka….

Jezioro straszyło nas wielkimi grzywami fal…
Foto. Jarosław Bzowy
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Młodzi przyjaciele, nie wątpcie w miłość, jaką darzy was Bóg! On przeznaczył wam miejsce w swoim sercu i 

misję w świecie.  Nie lękajcie się wziąć na siebie odpowiedzialności: Kościół potrzebuje was, potrzebuje waszej 

woli działania i waszej wielkoduszności …
17 VIII 2000 — Homilia wygłoszona w Castel Gandolfo do uczestników VII Międzynarodowego Forum Młodzieży

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

To nie będzie pomnik
Od kilku dni przechodnie mówią z sarkazmem, że na widocz-

nym na foto fundamencie położonym w parku koło Netto sta-
nie pomnik. Nie będzie pomnika, a tylko wielki bilbord świetlny 
nowogardzkiej firmy reklamowej. Cały projekt jest zatwierdzo-
ny. Wokół bilbordu będą nasadzone drzewka, aby obiekt nie był 
uciążliwy dla okolicznych mieszkańców.

Wkrótce Wielkanoc. Robimy zakupy i szukamy ładnych ozdób 
na wielkanocny stół – jak na początku lat dziewięćdziesiątych 
powodzeniem cieszą się towary z ulicznych stolików…  J.B.

Ross – rumak, man – mężczyzna
Z budynku  magazynu po byłej puszkarni obok sklepu LIDL 

ekipy budowlane prawie nie schodzą – obiekt nabiera wyglądu 
sklepu. Według nie potwierdzonych oficjalnie danych będzie 
tu market firmy kosmetycznej Rossmann. Na fasadzie każdego 
sklepu widnieje logo firmy - wpisany w literę "O" Centaur - mi-
tyczna postać grecka: pół-koń pół mężczyzna, będące wizualiza-
cją nazwiska założyciela i właściciela firmy (Ross - rumak, mann 
- mężczyzna).

Teksty LMM Foto Jarek Bzowy

artur Gałęski awansuje do Warszawy? 

Minister z Nowogardu
Jak dowiedzieliśmy się z krę-

gów zbliżonych do ministerstwa 
oświaty Artur Gałęski, dotychcza-
sowy zachodniopomorski kurator 
oświaty, otrzymał propozycję ob-
jęcia wysokiej funkcji w minister-
stwie odpowiadającej randzie se-
kretarza stanu. Zgodnie z planami 
minister oświaty Katarzyna Hall, 
Artur Gałęski miałby odpowiadać 
za przygotowanie i wdrożenie no-
wego systemu nadzoru pedago-
gicznego w kraju. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie 
ma zapaść w przyszłym tygodniu. 
Wtedy poinformujemy o szczegó-
łach nominacji. 

MS
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Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr laptop
 sErwis - komis

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
do końca kwietnia

20% rabatu 
na wszystkie naprawy

W dniu 12 kwietnia, w ma-
łej Sali obrad Ratusza obser-
wowaliśmy przebieg elektro-
nicznej aukcji  - decydujący 
etap przetargu na realizację 
zadania pod nazwą „Rozbu-
dowa Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Rejonowe-
go w Nowogardzie”. Przebieg 
licytacji z niecierpliwością 
obserwowali najbardziej za-
interesowani czyli burmistrz 

Nowogardu Robert Czapla, 
zastępca burmistrza Damian 
Simiński, sekretarz gminy 
Agnieszka Biegańska-Sawic-
ka, kierownik Wydziału In-
westycji UM Adam Czerni-
kiewicz oraz dyrektor szpita-
la Kazimierz Lembas.

Do aukcji przystąpiły czte-
ry firmy, które złożyły najko-
rzystniejsze zdaniem komisji 
oferty. 

Gmina „zarobiła” pół miliona w cztery godziny!

Szpital przebuduje 
Skanska

Były to:
- Metrolog sp. z o.o. – oferta 

początkowa – 24 479 180,33 zł,
- „EBUD” – Przemysłówka  

sp. z o.o. – 21 769 770 zł,
- SKANSKA SA – 

20 753 611,65 zł,
- Przedsiębiorstwo  Budow-

lano – Usługowe BUDOPOL  
SA – 19 401 528 zł.

Aukcja miała trwać w godzi-
nach od 9.00 do 13.00. Pierw-
szy głos oddała firma Metro-
log sp. z o.o. która już o godz. 
9.05 zgłosiła chęć realizacji in-
westycji za kwotę 19  391  528 

zł. Oznaczało to, że obniżyła 
swoją pierwotną ofertę o po-
nad 5 milionów złotych, jed-
nocześnie ustalając poziom li-
cytacji od kwoty niższej od 
najniższej z przetargu.  Postą-
pienie w licytacji ustalono na 
10 000 zł i jego wielokrotność. 
O godz. 9.15 lepszą o te 10 000 
złotych ofertę zgłosiła firma 
SKANSKA SA – 19  381  528 
złotych. U nowogardzkich ob-
serwatorów rosło zniecierpli-
wienie, a oferenci zapewne li-
czyli koszty, bo do godziny 
12.57 nic się nie działo. Wte-

dy to firma Budopol obniży-
ła cenę o … 10 000 zł. Zgod-
nie z ustawą po każdej ofer-
cie przedłuża się czas licytacji 
o pięć minut – wiadomo było, 
że o 13.00 rozstrzygnięcia nie 
będzie. Zainteresowanymi re-
alizacją zadania były już tylko 
dwie firmy i ostro walczyły – 
co pięć minut gmina „zyski-
wała” dziesięć, dwadzieścia, a 
nawet pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych. Licytujący doszli do gra-
nicznej ceny 18  951  528 zło-
tych. Tyle zgłosiła SKANSKA 
SA i została zwycięzcą aukcji o 
godz. 13.36.26. Burmistrz Ro-
bert Czapla i dyrektor szpita-
la Kazimierz Lembas nie kryli 
zadowolenia – gmina jako in-
westor  zyskała w stosunku do 
najniższej oferty przetargowej  
450  000 zł, a zwycięska firma 
SKANSKA SA obniżyła swoją 
ofertę o … milion osiemset ty-
sięcy złotych.

Zgodnie z zasadami przetar-
gu do dnia 27 kwietnia powin-
na być podpisana umowa i bu-
dowa ruszy!

Tekst i foto LMM 

Grupa Skanska pisze o sobie:
Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalno-

ścią budowlaną i deweloperską.
Dzięki połączeniu naszego doświadczenia z zapleczem fi-

nansowym możemy podjąć się realizacji inwestycji biurowych, 
mieszkaniowych i projektów z zakresu Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego.

Działamy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chce-
my być liderem rynku w zakresie jakości, zielonego budownic-
twa, bezpieczeństwa pracy oraz etyki w biznesie. Naszym celem 
jest także oczywiście przynoszenie zysków akcjonariuszom.

Jesteśmy jedną z 500 największych firm na świecie (według 
rankingu magazynu „Fortune”) i członkiem inicjatywy ONZ 
Global Compact.

Historia naszej firmy sięga 1887 roku. Początki naszej działal-
ności zagranicznej to rok 1897. Dziś Skanska to 52 tys. pracow-
ników na wybranych rynkach rodzimych w Europie, Stanach 
Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. 

Obecność Skanska w Polsce sięga początku lat 70. ubiegłego 
wieku. Zbudowaliśmy wtedy pierwsze nowoczesne hotele w na-
szym kraju: Forum i Victoria w Warszawie oraz suchy dok dla 
stoczni w Gdyni.  W 2000 roku, po nabyciu Grupy Exbud, Pol-
ska stała się rynkiem rodzimym Skanska. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę historię firm, które wchodziły w skład Grupy Exbud, 
możemy powiedzieć, że Skanska w Polsce to już ponad 60 lat 
tradycji i doświadczenia!

Siedzibą Skanska jest Sztokholm w Szwecji. Spółka jest no-
towana na sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
(OMX Nordic Exchange).

Ze stron internetych LMM
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kowal zawinił, Cygana powiesili?

Koniec boju o kaplicę
Kto w końcu wydał decyzję o likwidacji kaplicy w Wojcieszynie? Burmistrz Robert Czapla (SLD) twierdzi, że winny jest miejski urzędnik. Ten uwa-
ża jednak, że burmistrz kłamie i zapowiada proces sądowy. 

W miniony wtorek w Woj-
cieszynie odbyło się zapowia-
dane spotkanie mieszkańców 
wsi z burmistrzem Nowogar-
du na temat użytkowania tam-
tejszej świetlicy należącej do 
gminy. Podczas zebrania Ro-
bert Czapla unieważnił decy-
zję urzędu miejskiego, która 
zakazywała mieszkańcom wy-
korzystywanie budynku do ce-
lów sakralnych. W specjalnym 
oświadczeniu, które złożył 
na ręce sołtysowej wsi, uznał, 
że pismo w tej sprawie  było 
urzędniczą prowokacją mają-

cą na celu skłócenie mieszkań-
ców sołectwa z władzami sa-
morządowymi gminy. Auto-
rem prowokacji, zdaniem R. 
Czapli, jest Zdzisław Bogdań-
ski, kierownik miejskiego wy-
działu nieruchomości od 1983 
roku.

- W stosunku do p. Zdzisława 
Bogdańskiego zostaną wycią-
gnięte wszelkie konsekwencje 
służbowe – czytamy w oświad-
czeniu burmistrza.

 Jak to się stało, że z urzę-
du wyszła decyzja bez wiedzy 
burmistrza? 

- W dniu 31 marca otrzyma-
łem ustne polecenie służbowe 
od  burmistrza Roberta Cza-
pli, aby przygotować pismo do 
sołtysów w sprawie zakazu od-
prawiania kultu religijnego w 
świetlicach w Wojcieszynie i Łę-
gnie. Zgodnie z wyraźnym po-
leceniem przygotowałem pro-
jekt takiego pisma, konsultując 
wcześniej jego treść z sekretarz 
gminy p. Agnieszką Sawicką-
Biegańską. W tym samym dniu 
przekazałem pisma do podpi-
su panu Burmistrzowi. Ten, 4 
kwietnia,  polecił mi uzupełnić 

pismo o okres 1 miesiąca, w któ-
rym sołtysi mają czas na upo-
rządkowanie świetlic i dopro-
wadzenie ich do użytkowania 
zgodnego ze statutem – twier-
dzi Bogdański. 

Wiary w tłumaczenia bur-
mistrza nie dają także miesz-
kańcy Wojcieszyna, którzy z 
Czaplą negocjowali. 

- Dzień przed zebraniem bur-
mistrz prosił o wyciszenie spra-
wy. Stwierdził, że przymknie 
oko na działalność kaplicy, pod 
warunkiem, że nie zawiadomi-
my o tym mediów i radnych – 
mówi Tadeusz Banachomski, 
jeden z założycieli kaplicy w 
Wojcieszynie. - Dodał, że księ-
żom nie będzie kościołów budo-
wał. A dzisiaj wszystkiego się 
wyparł i winę zrzucił na Zdzi-
sława Bogdańskiego. Nie wie-
rzę w winę tego urzędnika, któ-
ry zapewniał mnie, że wydał 
to pismo na wyraźne polecenie 
burmistrza.

Słowa T. Banachomskie-
go potwierdził w rozmowie z 
dziennikarzami, radny Tomasz 
Szafran (WN), twierdząc, że 
był przy tym jak burmistrz wy-
dawał takie polecenie urzędni-
kowi. Radny zapowiedział po-
ruszenie sprawy na najbliższej 

sesji Rady Miejskiej, która ma 
się odbyć w dniu 27 kwietnia. 

- Pracuję w UM od 1983 r. 
Wiele władz przeżyłem, różne 
dziwne decyzje wydawali, ale 
takich nie! - komentuje sprawę 
oburzony Z. Bogdański. 

Z naszych informacji wyni-
ka, że sprawa odbiła się na re-
lacjach rządzącej koalicji SLD-
PSL. Ludowcy są oburzeni po-
stępowaniem burmistrza.   

Za ‚’Dziennikiem Nowo-
gardzkim’’ sprawę nagłośniły 
m.in. ‚’Gazeta Wyborcza’’ i Te-
lewizja Polska. 

Marcin Simiński

Od redakcji
Cieszy fakt, że sprawa funk-

cjonowania kaplicy w Wojcie-
szynie znalazła swój szczęśliwy 
finał - szczególnie jest to waż-
ne dla tej małej społeczności. 
Szkoda, że przy okazji pojawi-
ły się mało wiarygodne oskar-
żenia i w konsekwencji niezbyt 
eleganckie wyjście z sytuacji. 
Tym bardziej, że chociaż gene-
ralnie problemu kaplicy już nie 
ma, to sprawa  rzekomej perso-
nalnej odpowiedzialności kie-
rownika Bogdańskiego będzie 
się ciągnęła za burmistrzem 
jeszcze przez długi czas. 

Burmistrz Nowogardu czyta swoją wersję wydarzeń dotyczących sprawy świetlicy w Wojcieszynie

Gimnazjaliści napisali test
We wtorek 12 kwietnia, punk-

tualnie o godzinie 9-tej w całym 
kraju jak i w naszym mieście roz-
poczęły się egzaminy gimnazjal-
ne. Na początek uczniowie trze-
cich klas gimnazjum mieli do 
rozwiązania test humanistyczny. 
W Gimnazjum nr 1 w Nowo-
gardzie do egzaminu przystąpi-
ło 108 uczniów. Odwiedziliśmy 
szkołę tuż przed godziną 09: 00, 
by zobaczyć, jaka panuje atmos-
fera wśród uczniów i nauczycie-
li. 

Na sali gimnastycznej, 108 
uczniów trzecich klas gimna-
zjum przez dwie godziny zma-
gało się z częścią humanistyczną 
egzaminu.

Atmosfera wśród uczniów i 
nauczycieli była bardzo spokoj-
na. Jedynie czas samych przygo-

towań już od wczesnej pory ran-
nej był nieco stresujący, ale osta-
tecznie wszystko mamy gotowe, 
by egzaminy mogły się rozpo-
cząć — mówi jeden z nauczycie-
li, który asystował wraz z Panią 
Dyrektor Gimnazjum przy lo-
sowaniu miejsc. Egzaminy roz-
poczęły się punktualnie o go-
dzinie, godz.9:00. Uczniowie 
trzecich klas gimnazjów mie-
li do rozwiązania test humani-
styczny. W środę rozwiązywa-
li test matematyczno-przyrod-
niczy, by w czwartek zakoń-
czyć testem z języków obcych.  
We wszystkich nowogardzkich 
gimnazjach procedura zadawa-
nia egzaminów jest taka sama. 
Wyniki poznamy już wkrótce.

Jarosław Bzowy 
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Kochanej mamie i babci 

Helenie Iwan 
z okazji 60. urodzin 
najserdeczniejsze życzenia długich lat 

życia w szczęściu i radości 
życzą dzieci Ula, Andrzej 

i Izabela z rodzinami

ŻYCZeNIa

Narodowy Spis Powszechny 
ludności i mieszkań

Również  
w naszej gminie 

Od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8-20 kwiet-
nia  oraz w weekendy od 8-18.
Odbywa się Powszechny Spis 
Ludności i mieszkań na rok 
2011r.Jest to pierwszy tak po-
wszechny  spis od czasu, kie-
dy Rzeczpospolita Polska stała 
się państwem członkowskim 
Unii Europejskiej. Z tego fak-
tu wynika wiele  zobowiązań, 
a m.in. obowiązek  dostarcze-
nia informacji z dziedziny de-
mograficzno– społecznej oraz 
społeczno – ekonomicznej w 
zakresie i terminach określo-
nych przez Komisję Europej-
ską. Spis dostarcza szczegóło-
wych informacji o liczbie za-
ludnienia  i  terytorialnym roz-
mieszczeniu, a także  struktu-
rze demograficzno – społecz-
nej, zawodowej i  społeczno 
– ekonomicznej charaktery-
styce gospodarstw domowych 
i rodzin jak również  o zaso-
bach i warunkach mieszka-
niowych na wszystkich szcze-

blach podziału terytorialnego 
kraju: ogólnokrajowym, regio-
nalnym i lokalnym. A  Jak bę-
dzie w naszej gminie? Tego do-
wiemy się już niebawem gdy 
rachmistrzowie skończą swoją 
pracę. Jednak musimy pamię-
tać również o paru zasadach, 
które powinny być zachowane 
podczas wizyty rachmistrza. 
Radzimy dokładnie spraw-
dzać identyfikator rachmi-
strza, bo dokumenty te można 
łatwo podrobić. Każdy doku-
ment powinien zawierać zdję-
cie, pieczątkę oraz podpis. Tak 
naprawdę każdy rachmistrz, 
który do nas przychodzi sam 
powinien się wylegitymować i 
pozwolić zapoznać się z iden-
tyfikatorem. Wzór pieczątki, 
jaka znajduje się na identyfika-
torze powinien być identycz-
ny z tym, który obowiązuje w 
danym urzędzie statystycznym 
lub gminie, czy też urzędzie. 

Jarosław Bzowy 

Oto wzór identyfikatora rachmistrza: 

Uczniowie chcą pobić 
rekord Guinnessa
Od wczoraj trwa bicie rekordu Guinnessa w długości prowadzenia lekcji języka nie-
mieckiego w gimnazjum nr 1 w Nowogardzie przez uczniów klas II 

Przygotowania trwały od 
rana.  W środę 13 kwietnia, 
w samo południe grupa 10 
uczniów Gimnazjum nr 1 spo-
tkała się z gronem pedagogicz-
nym, dyrektorem  gimnazjum i 
burmistrzem Nowogardu Ro-
bertem Czaplą, by usłyszeć sło-
wa uznania i powodzenia w za-
mierzonym celu. Próba ustano-
wienia rekordu w długości pro-
wadzenia lekcji języka niemiec-
kiego rozpoczęła się o godz. 
13:20 i trwa nadal. Czy się uda? 
Szanse są duże, bo jeszcze ta-
kiej lekcji w historii rekordów 
Guinnessa nigdy nie było. Kon-
kurs bicia rekordu został zaini-
cjowany przez uczniów gimna-
zjum klas II i nauczycielkę ję-
zyka niemieckiego Anitę Rybus 
- koordynatorkę tego projektu. 
To ona poprowadzi tą nietypo-
wą lekcję. W bezpośredniej roz-
mowie usłyszeliśmy, że „ Przy-
gotowania rozpoczęły się już parę 
miesięcy temu. Od listopada spo-
tykaliśmy się dwa razy w tygo-
dniu, by utrwalać wiedzę, która 
będzie nam potrzebna w biciu re-
kordu. Próba rekordu będzie re-
jestrowana kamerą cyfrową i do-
kumentowana fotografiami. Pró-
ba jest o tyle trudna, bo wymaga 

uczenia się non-stop. Wymaga to 
wielkiej wytrzymałości i zaanga-
żowania, którego mam nadzieję, 
że nie zabraknie moim uczniom. 
Chcę zaznaczyć, że musimy się 
cały czas uczyć nawet nocą. A 
jeżeli będzie przerwa na posiłek 
regeneracyjny to będzie krótka i 
też oczywiście prowadzona przy 
konsumpcji w języku niemiec-
kim”. Uczniowie, którzy wezmą 
udział w lekcji wcześniej musie-
li przejść specjalną selekcję, któ-
ra wskazała właśnie tych naj-
lepszych. Dwudziestocztero go-

dzinny maraton będzie dużym 
wyzwaniem dla uczniów. Dla-
tego zapewniono dla nich ta-
kie warunki, by niczego im nie 
brakowało. Materace do leże-
nia, catering żywieniowy a na-
wet pomoc medyczną, która bę-
dzie czuwać przez ten cały czas. 
Zabezpieczono także wsparcie 
księdza, który odprawi krótką 
Msze oczywiście w języku nie-
mieckim. Dodatkową niespo-
dzianką będzie wizyta tajemni-
czej osoby, która ma dodać otu-
chy wszystkim uczniom. Cała 
dziesiątka uczniów jest dobrej 
myśli, że uda im się osiągnąć za-
planowany rekord, bo jak twier-
dzą  „Mamy postawę bojową. So-
lidnie się do niego przygotowa-

liśmy z różnych dziedzin takich 
jak gramatyka, literatura i cała 
historia Niemiec jak również in-
dywidualne projekty, które przy-
gotowaliśmy z osobna”. Oto lista 
uczniów biorących udział w bi-
ciu rekordu: 

1. Maciej Syfert
2. Szymon Surma 
3. Marcin Sienkiewicz 
4. Łukasz Gawęcki 
5. Mateusz Kozłowski
6. Hanna Komisarz 
7.Natalia Kaliszewska 
8.Agata Makuch 
9.Paula Krawczyk 
10. Karolina Szponar                                                                                                      
Opiekun:  Anita Rybus 

Jarosław Bzowy 

Opiekunka Anita Rybus rozdaje testy

miejska Biblioteka publiczna 
im. stefana Żeromskiego

w nowogardzie

Zaprasza
19 kwietnia (wtorek) 2011r. 

godz. 16.30

aktywnych seniorów 
na cykliczne spotkanie

z panią aleksandrą petrusewicz
poetką, autorką książek dla dzieci.
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa PW. WNIeboWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:30; Wojcieszyn: 11:45; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafała kalINoWSkIeGo: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mb fatImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

VI Niedziela Wielkiego Postu (J 9,1-41) – Niedziela Palmowa

Na krzyż!
Chcemy dziś popatrzeć na sąd nad Jezusem i postawą osób, które przyczyniły 

się do Jego skazania. Przypatrzmy się uważniej arcykapłanom, uczonym w Piśmie, 
Piłatowi, Herodowi i  tłumom ludu. To ich zmowa i nienawiść doprowadziły do 
ukrzyżowania Pana. Każdy z nich, w mniejszym czy większym stopniu jest za to 
odpowiedzialny. A może i my także?

Motorem całej tej sprawy – rozjuszania nienawiści, oskarżenia, podburzania tłu-
mu, lęku Piłata – byli faryzeusze i uczeni w Piśmie. Była to swego rodzaju elita poli-
tyczno-religijna ówczesnego Izraela. Nie sprawowali oni bezpośrednio władzy – ta 
należała do Wysokiej Rady, ale mieli wielki wpływ na decyzje, które tam zapadały 
i na opinię publiczną. To faryzeusze, wsparci autorytetem uczonych w Piśmie, roz-
pętali kampanię nienawiści przeciwko Jezusowi. 

Powodem była ich pycha, żądza władzy i zadufanie w sobie. Byli to ludzie bar-
dzo religijni i gorliwi, ale ich religijność nie była wiarą, lecz sposobem na wygod-
ne życie. Jest to bardzo istotne i aktualne rozróżnienie. Wiara jest relacją między 
człowiekiem a Bogiem, w której człowiek ufnie poddaje się Bogu i pozwala Mu się 
prowadzić. Religijność to relacja między człowiekiem a innymi ludźmi, w któ-
rej wykorzystuje się instrumentalnie Boga i mówienie o Nim, dla osiągnięcia swo-
ich przyziemnych celów. Dla faryzeuszów sprawowanie duchowej władzy, rządu 
dusz, było ważniejsze niż pełnienie woli Bożej. Wszystko, co stanęło na przeszko-
dzie temu celowi, należało zniszczyć, nawet Boga. Każdy środek był do tego dobry: 
kłamstwo, oszczerstwa, przekupstwo, szantaż, propaganda, manipulacja tłumami. 
A wszystko w przekonaniu, że służy się dobrej sprawie – swojej władzy, która jest 
rzekomym wybawieniem dla mas. I nie byli oni wcale ostatnimi w historii.

Inaczej przedstawia się sytuacja Piłata i Heroda. Ich władza była bezsprzeczna, 
potwierdzona autorytetem prawa i siły. Nie musieli uciekać się do podstępów, aby 
przeforsować swoje zdanie. Ich słowo miało moc ustawy, mogli samodzielnie de-
cydować o faktach, ale nikt z nich nie wykorzystał swej władzy w dobrej sprawie. 
Piłat doskonale zdawał sobie sprawę z niewinności Jezusa i z gry faryzeuszów. Dał 
temu głośne i jednoznaczne świadectwo, ale zabrakło mu odwagi, aby swego zda-
nia bronić przed atakami faryzeuszów i tłumów. Po prostu: stchórzył i skapitulo-
wał, dla świętego spokoju ustąpił. Być może uważał, że życie jednego człowieka jest 
za małą stawką, aby się męczyć lub narażać? Łatwiej jest zrobić wyjątek dla swoich 
zasad, przymknąć oko na niesprawiedliwość i ukrzyżować człowieka, niż opierać 
się naciskom fanatyków, których wpływy mogą się kiedyś przydać. W ten sposób 
w całej historii ludzkości przegrano, czy raczej poświęcono albo sprzedano, wiele 
słusznych spraw.

A tłumy? Właśnie: tłumy. Istotą tłumu jest to, że każdy, kto się w nim znajdu-
je, wyrzeka się swej indywidualności i samodzielnego myślenia, rezygnuje ze swej 
osobistej wolności, godności, praw, zrzeka się odpowiedzialności, nie chce być 
sobą – za cenę kromki chleba lub igrzysk. Niech się dzieje, co chce, albo co chcą, 
ja się zgadzam, jeśli inni też. Także i ta postawa przewija się przez wszystkie wieki. 
Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć Chrystusa? A może ja też?

        Ks. Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:
Kończy się już okres Wielkiego Postu – czas pokuty i wezwania do nawrócenia, 

oraz przypomnienia o przemijalności tego świata i naszego ziemskiego życia.
Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które odbywają się w każdy pią-

tek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, i dla dorosłych po Mszy Św. wieczornej o 
g.18.00. W niedzielę natomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z ka-
zaniem Pasyjnym o g.17.15.

W każde poniedziałki na g.19.00 zapraszamy młodzież na spotkania „Pokole-
nia JP2”.

Zapraszamy wszystkich motocyklistów na otwarcie sezonu motocyklowego, 
które odbędzie się w niedzielę palmową 17 kwietnia 2011 r. o g.11.00 – Msza św. z 
poświeceniem palm, kasków i motocykli w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskie-
go w Nowogardzie, następnie g. 12.00 – wspólny przejazd - parada motocykli 
przez miasto (wyjazd spod kościoła św. Rafała Kalinowskiego przejazd przez plac 
Wolności i zakończenie na torze motocrossowym – wjazd od ul. Zamkowej). O 
g.12.30 – piknik motocyklowy na terenie motocrossu.

W przyszłym tygodniu będziemy przeżywać już Triduum Paschalne – najważ-
niejsze dni w ciągu całego roku liturgicznego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wi-
gilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania.

Zapraszamy na Światowe Dni młodych 
do madrytu w sierpniu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w dniach 9-23.08.2011. Będzie 
on składał się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w 
Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po 
drodze Paryż, Barcelona). Koszt całości ok. 2000 zł (w tym przejazd autokarem, 
noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych 
miejsc). Zapisy i informacje w punkcie przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@
poczta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.ma-
dryt2011.pl

  

archidiecezjalne Dni młodych 2011 
Choszczno – ruszyły zapisy…

„Mocni w Wierze” to hasło Dni Młodych Archidiecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej, które w tym roku odbędą się w Choszcznie, w dniach 30 kwietnia - 3 maja 
2011 r. W programie przewidziane jest transmisja telewizyjna na telebimach z uro-
czystości Beatyfikacji Jana Pawła II na Watykanie, wiele spotkań, koncertów, przed-
stawień, filmów, warsztatów (ponad 30 propozycji), spotkań duchowych, itp. Wię-
cej informacji na stronie 
www.ichtis.info 

Osoby, które pragną 
przyjechać na tegoroczne 
Dni Młodych proszone są 
o kontakt ze swoim dusz-
pasterzem, siostrą zakon-
ną lub katechetą w parafii 
lub szkole i zgłoszenie za-
interesowania wyjazdem. 
Koszt uczestnictwa jed-
nego uczestnika Dni Mło-
dych wynosi 45 zł i zawie-
ra w sobie wszystko, co 
uczestnikowi do szczęścia 
jest potrzebne, czyli: za-
kwaterowanie, wyżywie-
nie, udział w ciekawych 
warsztatach i uczestnic-
two w programie. Zapisy: 
Ks. Tomasz Tylutki; GG: 
2404046; e-mail: ttylutki@
poczta.onet.pl
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otwarcie sezonu motocyklowego
w Nowogardzie 

  17 kwietnia – niedziela g.11.00
Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych fanów 

dwóch kółek, a wiec jeśli posiadasz choppera, cruise-
ra, ścigacza, crossa, skutera, quada, lub jeszcze 
coś innego to przyjedź …

Program:
g.11.00 – Msza św. z poświeceniem palm, kasków i 

motocykli w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie

g. 12.00 – wspólny przejazd - parada motocykli  przez 
miasto (wyjazd spod kościoła św. Rafała Kalinowskiego 
przejazd przez plac Wolności i zakończenie na torze mo-
tocrossowym – wjazd od ul. Zamkowej)

12.30 – Piknik motocyklowy na terenie motocrossu
Pokazy motocrossowe 
Wspólne pieczenie kiełbasy

Zapraszają organizatorzy:
Klub Motocrossowy w Nowogardzie, 

Centrum Motocyklowe „TIM”, 
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

  Maturzyści II LO na Jasnej Górze  szlakiem Jana Pawła II
    Nasza pielgrzymka ma-

turzystów do Częstochowy 
odbyła się w dniach  6-9 IV 
2011r. Pojechało na nią więk-
szość maturzystów II LO w 
Nowogardzie. Celem tej piel-
grzymki było duchowe przy-
gotowanie do matury, modli-
twa o pomyślne jej zdanie i 
czas, w którym mogliśmy za-
stanowić się nad odpowied-
nim wyborem swojej drogi 
życiowej. Trasa przebiegała 
po części szlakiem Jana Pawła 
II. Pierwszym punktem pro-
gramu było zwiedzanie mu-
zeum Auschwitz-Birkenau. 
To co opowiedziała nam pani 
przewodnik obozu w Oświę-
cimiu uświadomiło nam, że 
człowiek jest w stanie bardzo 
dużo wytrzymać. Cierpie-
nie więźniów było tak wiel-
kie, że nasza wyobraźnia nie 
jest w stanie tego pojąć. Każ-
dy z nas przeżywał to na wła-
sny sposób. Dalsza droga do 
Krakowa przebiegła w ciszy 
i zadumie. Wywiązując się z 
harmonogramu udaliśmy się 
na spotkanie z ks. Kardyna-
łem Stanisławem Dziwiszem, 
który przywitał nas bar-
dzo serdecznie. Wizyta była 
krótka, ale dała nam świa-
domość poznania osoby bli-
sko związanej z Janem Paw-
łem II. Eminencja pobłogo-
sławił nas na koniec i życzył 
udanego egzaminu matural-
nego i dobrych wyborów w 
życiu. Następnie udaliśmy 
się na Wawel, gdzie zwiedzi-
liśmy fragmenty zamku, Ka-
tedry, krypty królewskie oraz 
odwiedziliśmy kryptę z sar-
kofagiem pary prezydenc-
kiej. Czuliśmy się wyróżnieni 
pobytem w tym miejscu, po-
nieważ zbliżała się pierwsza 
rocznica katastrofy smoleń-
skiej. Po zakwaterowaniu się 
w schronisku młodzieżowym 
w centrum Krakowa, mieli-
śmy czas na prywatne zapo-
znanie się z grodem Kraka. 
Miasto to zauroczyło każ-
dego z nas, bo jest tam nie-
powtarzalny klimat. Szkoda 
było stamtąd wyjeżdżać, ale 
mieliśmy jeszcze dużo cieka-
wych miejsc do odwiedzenia. 
Kolejnym punktem na naszej 
trasie była bazylika – sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach, którą poświę-
cał Jan Paweł II, i to w niej 
zawierzył cały świat Bożemu 
Miłosierdziu. Weszliśmy tam 
na wieżę, z której zobaczyli-
śmy panoramę Krakowa. Na-
stępnym przystankiem była 

Kalwaria Zebrzydowska i tam 
w Sanktuarium Pasyjno – 
Maryjnym uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej i zawierzyli-
śmy nas Matce Bożej Kalwa-
ryjskiej. Niestety z braku cza-
su nie mogliśmy przejść Dro-
gi Krzyżowej, z której słynie 
Kalwaria. Kontynuując piel-
grzymkę odwiedziliśmy Wa-
dowice – rodzinne miasto Ka-
rola Wojtyły. Nie udało nam 
się zwiedzić domu, w którym 
mieszkał nasz papież, ponie-
waż jest w przebudowie na 

muzeum państwowe. Smu-
tek ukoiliśmy jedząc papie-
skie kremówki, tak jak czy-
nił to młody Karol. W Bazy-
lice NMP dużym przeżyciem 
była możliwość dotknięcia 
chrzcielnicy, w której przy-
jął chrzest przyszły papież. 
Chwilę odpoczynku mieli-
śmy w autokarze zmierzając 
do celu naszej pielgrzymki – 
na Jasną Górę. Po zakwatero-
waniu się u sióstr udaliśmy się 
na zwiedzanie miasta. O go-
dzinie 21:00 wszyscy wstawi-

liśmy się na Apel Jasnogórski. 
W tym dniu w dużej mierze 
uczestnikami byli maturzyści 
z naszej archidiecezji. Ostatni 
dzień rozpoczęliśmy bardzo 
wcześnie spotkaniem ma-
turzystów w auli papieskiej, 
prowadzonym przez klery-
ków z Seminarium Szczeciń-
skiego. Rozmawialiśmy na 
wiele tematów, między in-
nymi o aborcji, powołaniach 
i znalezieniu odpowiedniej 
drogi życiowej. Miłym ak-
centem był występ zespołu 
CLERBOYZ. Potem przeszli-
śmy do miejsca, w którym 
znajduje się obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Tam 
czynnie uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej, ponieważ to my 
byliśmy odpowiedzialni za jej 
oprawę liturgiczną. Ostatnim 
punktem w naszym pielgrzy-
mowaniu była Droga Krzyżo-
wa na Wałach Jasnogórskich. 
Przed wyjazdem wszyscy sta-
rali się kupić pamiątki dla sie-
bie i bliskich. 

    Droga powrotna minęła 
nam niezwykle szybko, po-
nieważ byliśmy naładowani 
pozytywną energią. Podróż 
urozmaicona była religijny-
mi filami, wykładami o cieka-
wej tematyce, ale nie zabrakło 
też śpiewu przy dźwiękach gi-
tary. 

    Serdeczne podziękowa-
nia należą się naszym opie-
kunom: ks. Tomaszowi Tylut-
kiemu, pani Annie Sikorskiej, 
siostrze Maksymili Grzyśnik 
i Łukaszowi Linkiewiczowi, 
który grał nam na gitarze. To 
właśnie oni zadbali o to, by 
pielgrzymka przebiegła bez 
problemów i pozwoliła nam 
umocnić naszą wiarę. Teraz 
wiemy, że wiedza zdobyta 
przez trzy lata nauki w liceum 
poparta błogosławieństwem 
Bożym i wstawiennictwem 
Matki Bożej Częstochowskiej 
przyniesie oczekiwane rezul-
taty na maturze. 

 Anna Wojdyła – IIIc 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci  
i sercach naszych”

Kamili Walewskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci Męża 
składają  

Ewelina i Marcin
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

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

tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama
NoWe moDUłY 47x33 mm

Supremin 
- syrop

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

6,85 zł

5,50 zł

19,90 zł

9,90 zł

18,90 zł

                 DexaPini

Polopiryna
6 saszetek

Scorbolamid

MULTILAC
SYNBIOTYK

Hepatil complex 
+ hepatil 

na trawienie 
gratis

Pirolam 
- szampon p.łupieżowy

Prostalong
+ 10 gratis

9,85 zł

8,50 zł

Polecamy również 

lekI Za GroSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

33,90 zł
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PIB "pro-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www.probud-nowogard.pl 

20 kwietnia 2011r. -DZIEŃ OTWARTY 
w Szkole Podstawowej nr 4

             
im. Jana Pawła II w Nowogardzie 

przy ulicy Generała Bema 41
Dyrektor szkoły- Magdalena Zarębska-Kulesza, nauczyciele 

oraz uczniowie zapraszają Rodziców i przyszłych uczniów na-
szej szkoły w godz. 9.00-12.00 na DZIEŃ OTWARTY szkoły.

Recytacje – Jakub Kazuba   
w finale ogólnopolskim

Jakub Kazuba jest obecnie 
uczniem klasy czwartej SP 3. 
Już trzeci raz w swojej cztero-
letniej karierze szkolnej dostał 
się do finału Ogólnopolskie-
go Małego Konkursu Recyta-
torskiego, który jak co roku, 
odbywa się w Starachowicach 
(przypominamy, że Kuba ma 
już jeden tytuł „Mistrza Pol-
ski w Recytacji” i wyróżnie-
nie w konkursie ogólnopol-
skim). Awans do najwyższe-
go szczebla tego konkursu nie 
jest łatwym wyczynem. Re-
cytator kolejno przechodzi 

przez poszczególne etapy, a 
więc szkolny, gminny, powia-
towy i wreszcie wojewódzki. 
Cztery komisje, które słucha-
ją recytatora w poszczególnych 
etapach muszą uznać go god-
nym otrzymania tytułu laure-
at. Każdy juror inaczej ocenia, 
czego innego oczekuje, więc 
zadowolenie wszystkich to na-
prawdę wielki wyczyn. 

Kuba pracował jak zwykle z 
Panią Anetą Drążewską, jed-
nak w tym roku, wspomogła 
ich obecna wychowawczyni i 
polonistka Pani Ania Pawlik 

– Burak. Życzymy Kubie suk-
cesu na etapie ogólnopolskim 
który odbędzie się w dniach 
21-22 maja 2011.

IX Turniej w Usportowione 
Dwa Ognie  w SP3

Już po raz dziewiąty w SP3 
spotkały się drużyny klas II i 
III z  nowogardzkich podsta-
wówek, na Międzyszkolnym 
Turnieju w Usportowione Dwa 
Ognie. 

Impreza odbyła się 4 kwiet-
nia, wzięło w niej udział 7 re-
prezentacji szkolnych. Dru-
żyny grały w systemie każdy 
z  każdym w obrębie poszcze-
gólnych klas.

Jak co roku gospodarzem 
imprezy był dyrektor SP nr 3 
Pan Piotr Kazuba, on również 
otwierał tegoroczną imprezę. 

Organizatorkami były Panie 
A. Drążewska, I. Wiśniewska,

E. Antczak,  M. Kijowska i 
p.J.Cieślak

A oto wyniki turnieju:
Klasy II
 I miejsce –  SP 3 
II miejsce –  SP 2

III miejsce –  SP 4
Klasy III
 I miejsce –  SP 3
II miejsce –  SP 4
III miejsce – SP 2
IV miejsce – SP 1 
Organizatorzy dzięku-

ją wychowawcom i trenerom 
wszystkich drużyn, za wzięcie 
udziału w turnieju.

XI Wiosenne Zawody Sportowe 
Grup Zerowych

W przedszkolu ruch jest czymś 
naturalnym, dzieci w tym wie-
ku nie potrzeba namawiać do 
zabawy, do biegania, do skaka-
nia. Organizując zabawy i ćwi-
czenia gimnastyczne z sześciolat-
kami można zauważyć, że wpro-
wadzenie do ćwiczeń elementów 
współzawodnictwa zachęca je 
do osiągania lepszych wyników, 
pobudza ich ambicje, a sprzyja-
ją temu okrzyki, pochwały, do-
ping, nagrody. Wykorzystując 
ten atut 6 kwietnia o godz. 9 00 w 
Szkole Podstawowej nr 3 odbyły 
się  Wiosenne Zawody Sportowe  
Grup Zerowych.  Do zawodów 
stanęło pięć drużyn z nowogardz-
kich przedszkoli i szkoły, którzy 
rywalizowali między sobą w 10 
konkurencjach sportowych.  Po 
długim i wyczerpującym wysiłku 

zwłaszcza w końcówce pomiędzy 
Przedszkolem nr 4 i gospodarza-
mi ogłoszono wyniki:

I miejsce –  SP nr 3
II miejsce –   Przedszkole nr 4
III miejsce –  Przedszkole nr 1
IV miejsce –  Przedszkole nr 3
V miejsce –Zielone Przedszkole
Ale, aby dla wszystkich dzieci 

była to wielka frajda, każda dru-
żyna otrzymała puchar, przed-
szkolaki biorące udział w zawo-
dach dyplomy, oraz słodycze. Nie 
zapomniano także o kibicach, 
którzy również otrzymali dyplo-
my i słodycze. Impreza była uda-
na, o czym świadczyły uśmiech-
nięte twarze przedszkolaków.

Życzymy dzieciom, aby docho-
dziły do jak najlepszych wyników 
sportowych.

Organizatorzy

Sukcesy SP nr 3 
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Serdeczne podziękowania 
dla Radnego Powiatu Goleniowskiego 

Pana Marcina Fedeńczaka 
za okazanie bezinteresownej pomocy 
przy naprawie instalacji elektrycznej 

w kościele 
św. Katarzyny w Trzechlu. 

„Wielkie Bóg zapłać” 
składają wdzięczni parafianie

SPraWoZDaNIe Z realIZaCjI ProjektU 

„NAUKA I PRAKTYKA ZA 
DOTACJE DAJE  KWALIFIKACJE”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie w ramach projek-
tu unijnego realizowany  jest cykl wyjazdów studyjnych-poznawczych dla uczniów i nauczycieli.

Wyjazdy te ukierunkowane są na zwiedzanie obiektów noclegowych różnego rodzaju pod kątem 
określonej tematyki hotelarsko-gastronomicznej.

Korzyści odniesione przez uczniów to przede wszystkim pogłębienie wiedzy i umiejętności w za-
kresie hotelarstwa i gastronomii poprzez wzbudzenie w nich ciekawości zawodowej.

Wiedza zdobyta pod wpływem własnego zainteresowania jest trwalsza, pełniejsza i bogatsza. 
Uczniowie mają okazję skonfrontować wiedzę podręcznikową z praktyką. Wyjazdy grupowe umoż-
liwiają również uczniom przyswojenie i realizację zasad prawidłowego współżycia i współpracy w 
zespole oraz wzajemną pomoc i integrację w aspekcie wychowawczym.

Poprzez wyjazdy grupowe z młodzieżą nauczyciele osiągają znacznie lepsze efekty nauczania i wy-
chowania w zakresie  przedmiotów zawodowych. Za pomocą uatrakcyjniania i urozmaicenia pro-
cesu nauczania budzą głębsze zainteresowanie uczniów problematyką hotelarsko-gastronomiczną. 
Sami nauczyciele również zdobywają nową wiedzę i doświadczenie konfrontując teorię z praktyką.

Dotychczas zrealizowano następujące wyjazdy:
1.  09.02.2011r. wyjazd do Międzyzdrojów do hotelu „Aurora”

2.  24.03.2011r. wyjazd do Szczecina do hotelu „Radisson Blu” i „15 Południk”
3.  30.03.2011.  wyjazd do Strzekęcina do hotelu Bursztynowy Pałac 
  Również w ramach realizacji projektu „Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje” uczniowie 

technikum pojazdów samochodowych i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik po-
jazdów samochodowych zdobywają dodatkowe kwalifikacje, dzięki którym po ukończeniu nauki, 
będą mieli większe szanse za zdobycie pracy. Uczniowie, którzy wykazali się szczególną aktywno-
ścią (udział w konkursach i olimpiadach) oraz wzorową frekwencją zostali wyróżnieni możliwością 
ukończenia kursu prawa jazdy kat. C (10 uczniów) oraz kursu uprawniającego do prowadzenia i ob-
sługi wózków jezdniowych (15) uczniów.

W roku szkolnym 2011/2012 planowane są kolejne nabory uczestników tych form nabywania 
wiedzy i umiejętności.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

reklama

kościuszki 

Jak udzielić  
pierwszej pomocy?

W dniu  12.04.2011 roku o 
godzinie 16.00 w Świetlicy śro-
dowiskowej w Kościuszkach, 
odbyły się Warsztaty szko-
leniowe z udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. 
Warsztaty zorganizowała Nie-
formalna Grupa wsi Kościusz-
ki działająca w ramach Sto-
warzyszenia Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskie-
go .Działanie edukacyjne dofi-
nansowane zostało ze środków 
Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Obszarów wiej-
skich w ramach Osi LEADER 
.Warsztaty prowadził ratownik 
WOPR pan Ziółkowski.. W 
szkoleniu uczestniczyły   dzie-
ci i młodzież ze wsi Kościusz-
ki. Kurs zakończony został 
wręczeniem dyplomów i ma-
teriałów o tej jakże ważnej te-
matyce. Była to cenna impreza 
zorganizowana  przez Samo-
rząd wsi Kościuszki

Inf. własna 

USC informuje:
W miesiącu marcu  Urząd Stanu Cywilnego w Nowogardzie 

odnotował 26  narodzin i 15 zgonów.  Związek małżeński zawar-
ło 5 par.

Opr. Jarosław Bzowy 
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POLECAMY NIERUCHOMOŚCI!

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra (okolica)
Pow : 80 m², Cena : 179 000 zł

MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Miejscowość: Nowogard

Pow : 62 m², Cena: 195 000 zł

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra

Pow : 73 m², Cena : 180 000 zł

DZIAŁKA : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Krasnołęka

Pow : 64000 m², Cena : 128 000 zł

UWaGa rolNICY!
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

„Nowamyl” S.A. rozpoczęło podpisywanie umów 
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy 

2011/2012. W bieżącym roku warunki cenowe skupu 
ziemniaka skrobiowego są następujące:

Cena podstawowa 1,00 zł/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zakła-
du, płatna w ciągu 14 dni,

Dopłata dodatkowa 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + 
VAT, płatna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po 
spełnieniu następujących warunków:

- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” 
S.A. minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,

- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowane-
go ekwiwalentu skrobi,

- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. średniej ceny ze sprzeda-
ży skrobi ziemniaczanej  powyżej 2,6 tys. zł za tonę, w okresie od 
01.09.2011r. do 31.08.2012 r.

Dopłata transportowa zależna od odległości producenta ziemnia-
ków od Zakładu:

Od 0 do 20 km – 0,04 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
81 km i powyżej – 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT.
Ponadto ARR dopłaci do 1 tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% 

dopłatę związaną z produkcją w wysokości 51,95 zł oraz dopłatę nie-
związaną z produkcją ok. 440 zł/ha posadzonych ziemniaków skro-
biowych (dopłatę niezwiązaną otrzymają plantatorzy, którzy w 2008 
r. posiadali umowę kontraktacji). 

 Spółka nasza, wzorem lat ubiegłych, zaopatruje plantatorów w sa-
dzeniaki i środki ochrony roślin. Proponujemy plantatorom bardzo 
korzystne warunki rozliczenia za zakupione środki do produkcji w  
formie kredytowej do wysokości 2500 zł/ha posadzonych ziemnia-
ków skrobiowych. 

Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A.  pomagać będą w wypełnianiu 
wniosków:

- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Wa-
runkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”, 

- o płatność kompensacyjną po zakończeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Nowa-

myl” S.A. bezpośrednio współpracują z plantatorami, podpisują 
umowy kontraktacji, pomagają w prowadzeniu kart technologicz-
nych gospodarstw oraz służą fachową pomocą specjaliści ds. kon-
traktacji i skupu: 

Włodzimierz Wiatr i Bolesław Żyła – Rejon Nowogard,
Marian Łepik – Rejon Łobez,
Kierownik Działu Kontraktacji Włodzimierz Wiśniewski – Rejon 

Świdwin.
Tel. (091) 39 767 12, 39 740 21
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Łobez dnia 04.04.2011 r.  ZARZĄD SPÓŁKI

Bar Miś w Kulicach 
wynajmie salę 

pod imprezy okolicznościowe 
do 25 miejsc 

Tel. 091 39 13 312; 
724 049 506

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 91 577 20 07

Wielka Świąteczna Promocja
drogerii WITTER    ul. 700 Lecia 15b

r a b a t   1 0 % 
- dla każdego od dnia 17 do 23 kwietnia br.

Zapraszamy codziennie od 10 - 18, w sob. od 10 - 14

reklama

PomorZaNIN

Czas na mecz o wszystko
W najbliższą sobotę piłkarzy Pomorzanina czeka jedno z najważniejszych spotkań w tym sezonie. W ramach 20. kolejki V ligi nowogardzcy piłkarze zagrają 

na wyjeździe ze Spartą Gryfice. Oba zespoły znajdują się obecnie na samym końcu tabeli.
Podopieczni Zbigniewa Gu-

miennego powalczą pierwsze w 
tym roku punkty i wydostanie się 
ze strefy spadkowej. Do tej pory 
piłkarze Pomorzanina rozegrali 
na wiosnę trzy spotkania i wszyst-
kie z nich zakończyły się poraż-
kami. Okazali się gorsi od Sta-
li Lipiany, Zorzy Dobrany i So-
koła Pyrzyce. Przełożone zosta-
ło natomiast spotkanie z Arkonią 
Szczecin. Nowogardzcy piłkarze 
rażą nieskutecznością, nie zdoła-
li bowiem strzelić w tych spotka-
niach ani jednej bramki. Sobotni 

pojedynek będzie idealną okazją 
na przełamanie tej fatalnej pas-
sy i odniesienia pierwszego wio-
sennego zwycięstwa. Jeżeli jednak 
piłkarzom z naszego miasta przy-
darzy się kolejna porażka, to bar-
dzo znacznie zmniejszą się szanse 
na uniknięcie spadku do niższej 
klasy rozgrywkowej.

Ekipa z Gryfic w pierwszym z 
wiosennych spotkań zagrała u sie-
bie ze Świtem Skolwin. Niespo-
dziewanie pojedynek ten zakoń-
czył się zwycięstwem gospodarzy 
2:1, a bramki w tym meczu zdo-

byli Paweł Pasierbiewicz i Mariusz 
Grzelak. Kolejne spotkania dla 
piłkarzy z Gryfic nie przebiegły 
już jednak dla nich pomyślnie. Ty-
dzień później Sparta zmierzyła się 
na wyjeździe z Kłosem Pełczyce i 
przegrała 1:3. Gryficzanie nie po-
pisali się również w meczu ze Sta-
lą Szczecin, rywale okazali się bo-
wiem lepsi aż o dziewięć bramek i 
wygrali 10:1. W zeszłym tygodniu 
Sparta przegrała natomiast z Ma-
sovią Maszewo 1:2. Uwagi war-
te jest to, że mimo trzech porażek 
piłkarze naszego najbliższego ry-

wala w każdym ze spotkań wpisy-
wali się na listę strzelców. Biorąc 
pod uwagę nieskuteczność Pomo-
rzanina, jedna bramka może prze-
sądzić o wyniku tego pojedynku.

Najbliższy mecz będzie dla Po-
morzanina niezwykle ważny. Po-
zostaje liczyć na to, że podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego zapre-
zentują się lepiej, niż w poprzed-
nich pojedynkach. I tym razem 
mecz zakończy się ich sukcesem. 

Maciej Pietrasik

PS. Mam też uwagę co do ostat-

niego dopisku redakcyjnego (w 
przyciemnionej ramce). Wycofa-
nie się Wybrzeża Rewalskiego z 
rozgrywek IV ligi jest paradoksal-
nie na rękę Pomorzaninowi. Ze-
spół wycofujący się w trakcie se-
zonu spada bowiem o 2 klasy ni-
żej. Tym sposobem Rewal zajmu-
je jedno miejsce więcej w klasie 
okręgowej, a z V ligi spada dzięki 
temu nie jeden zespół więcej, lecz 
jeden zespół mniej (czyli zamiast 
czterech jedynie dwa).

Maciej Pietrasik
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Humor wyszukany

przez Henia Szczupaka                         krZYŻóWkakupon - 15.04

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

kurki nioski 
odchowane powyżej 8-tygodni, 

pełen program szczepień. 
JUŻ W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

Do motYlka 
Ej motylku, żyj przykładnie, 
Nie zapylaj co podpadanie. 

kWIatek …
Mówił kwiatek do motyla, 
Nikt nie widzi, niech pan zapyla. 

NIePrZeWIDZIaNe SPotkaNIa 
Spotkał się anioł z diabłem – 
Przypadkiem, niespodziewanie. 
Pomyślał bies: A to wpadłem!
Zadrżał anioł: To ci spotkanie!
Diabeł rogi dokładnie przykrył, 
Obaj znali prawo mimikry,
Z piekielno – niebiańskich kronik.
Wyglądają jak ludzie, są mili, 
Wymieniają grzeczności, ukłony – 
Diabeł na dowcipy się sili, 
Anioł jest wyraźnie rozbawiony. 
Mówią o tym, o tamtym, o owym.
O znajomych i o pogodzie. 
Anioł szefa prosi pozdrowić, 
Diabeł także – o ile jest godzien.
Potem się grzecznie rozstali, 
Jak wytworni dwaj gentelmani. 
Diabeł anioła pochwalił, 
Anioł diabła wysoko ocenił. 
Przechodziłem obok, przystanąłem, 
I uderzył mnie moment pewien: 
Kto był diabłem, a kto aniołem – 
Do dzisiaj właściwie nie wiem.

romaNS 
Smutno się skończył romans z różą ,
Dawała mało, chciała dużo… 

PoGotoWIe 
Każdy o tej pani powie: 
„Z niej miłosne pogotowie”.

Rozwiązanie krzyżówki nr 8.04 – ŚLUBY 
JANA KAZIMIERZA – nadesłali:

Jolanta Gruszczyńska z Błotna, Cecylia Fur-
mańczyk ze Strzelewa, Bogdan Krystkiewicz z 
Dąbrowy, Andżelika Nizio z Osowa,  Grzegorz 
Grzelak z Jarchlina, Kazimiera Kaciupa z Siecie-
chowa i z Nowogardu: Danuta Śmigiel, Danu-
ta Gutowska, Beata Ławniczak, Emilia Breyer, 
Pelagia Feliksiak, Jadwiga Maknia, Janina Gru-

dzińska, Halina Heinrich, Cezary Molka, Danu-
ta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa,
- Jadwiga Maknia z Nowogardu,
- Danuta Borowik z Nowogardu.

Gratulujemy!
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NoWoGarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

licencja nr 4399

niErUCHomoŚCi,
krEDYtY, wYCEna

UBEZpiECZEnia

mIeSZkaNIa W NoWoGarDZIe Na SPrZeDaŻ

KawalerKi	 	 	   nr oferty
Nowogard	I	p,	pow.23	m2,		 cena	80	150	złotych	 EX257151013
Nowogard	I	p,	pow.25	m2,		 cena	78	000	złotych	 EX400888472
Okolica	Nowogardu	pow.	30m2		 cena	49	000	złotych		 EX461899623
2 PoKoJowe
Nowogard	parter.	pow.	46m2		 cena	147	000	złotych						EX400128236
Nowogard	I	p.,	pow.	52	m2		 cena	155	500	złotych						EX488036698
Nowogard	V	p,	pow.	33	m2		 cena	131	150	złotych						EX257102527
okolica	Nowogardu	parter,	39	m2,		 cena			89	000	złotych							EX486913164
Nowogard	I	p,	pow.	64	m2,		 cena	196	150	złotych	 EX466653479
Nowogard	parter,pow.	62	m2,		 cena	168	500	złotych	 EX404750423
Nowogard	IV	p.,	pow.	57	m2,		 cena	175	000	złotych	 EX300204442
Nowogard	I	p.,	pow.	46	m2,		 cena	150	000	złotych	 EX402096945
Okolica	Nowogardu,	pow.	29	m2,		 cena				66	150	złotych	 EX480973721
Nowogard	–	I	p,	pow.	61,69	m2,		 cena	197	000		złotych	 EX482622850
3 PoKoJowe
Nowogard	I	p.	pow.	66	m2,		 cena	176	300	złotych						EX480359078
Nowogard	III	p.	pow.66	m2,		 cena	175	000	złotych	 				EX489510949
Nowogard	I	p.	pow.	62	m2,		 cena	197	000	złotych	 				EX488043650
Nowoagard	II	p.pow.	60	m2,		 cena	197	000	złotych	 				EX487930714
Nowogard	II	p.	pow.	69	m2,		 cena	186	000	złotych	 				EX407858429
okolica	Nowogardu	64	m2,		 cena	89	000	złotych						EX257031001
Nowogard	IV	p,	66	m2,		 cena	170	000	złotych							EX406473549
Nowogard	parter,	69	m2,		 cena	195	000	złotych	 				EX335342699
Nowogard	IV	p,	69	m2,		 cena	170	000	złotych	 				EX252497034			
Nowogard	II	p,	67	m2,		 cena	188	000	złotych	 				EX332909317
Nowogard	IV	p,	70	m2,	 cena	195	000	złotych						EX303421011
Nowogard	II	p,	66	m2,		 cena	188	000	złotych						EX309349280
Nowogard	trzypoziomowe,	100	m2,		 cena	180	000	złotych	 EX257794449
okolica	II	p,	68m2,		 cena	145	000	złotych	 				EX400438785
Nowogard	II	p,	61	m2,		 cena	207	320	złotych						EX409318367
4 PoKoJowe
Nowogard	parter,	78	m2,		 cena	228	100	złotych	 EX487941837
Nowogard	I	p.	77	m2,		 cena	207	400	złotych		 EX487939016
Nowogard	I	p,	76	m2,		 cena	228	200	złotych		 EX487264489
Nowogard	II	p,	79	m2,		 cena	220	000	złotych	 EX465511650
Nowogard	parter	68	m2,		 cena	195	200	złotych		 EX404179123
Nowogard	II	p,	77	m2,		 cena	237	400	złotych	 EX408172025
Nowogard	Ip,	67	m2,	 cena	186	000	złotych	 EX302531661
Nowogard	IV	p,	68	m2,		 cena	180	000	złotych	 EX257791579
Nowogard	II	p.,	50	m2,		 cena	238	000	złotych	 EX481312014

„NoWorIm” sp. z o.o. 
poszukuje kandydata 

na stanowisko 

pracownik  
administracji 

Wymagane jest doświadcze-
nie w pracy na w/w stanowi-
sku oraz znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym. 

Prosimy o kontakt. 
91 39 22 394

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej  

własności lokalu mieszkalnego
1. Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Bankowej 6
Powierzchnia użytkowa 62,30 m2 , III piętro, trzy pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  179.673- zł  Wadium:  18.000,- zł
2. Lokal położony w Nowogardzie przy ul. Gryfitów 4
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  185.377- zł  Wadium:  18.500,- zł
3. Lokal położony w Dobrej przy ul. Traugutta 3A
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, ła-

zienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    92.671- zł  Wadium:    9.300,- zł
Składanie ofert do 22.04.2011 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

22.04.2011 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obec-

ności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spół-

dzielczym o/Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej koper-
cie opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz z potwier-
dzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w 
biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DrOb NErOZkŁAD jAZDY bU Sów INformator lokalNY - NoWoGarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reGUlarNa lINIa mI kro bU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

PrZeWóZ oSób • m.fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kur-
suje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWoGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWóZ oSób - ro maN bIŃCZYk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

oD PoNIeDZIałkU Do PIątkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rOZk£AD jAZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWoGarD - GoleNIóW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GoleNIóW - NoWoGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NIerUCHomoŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spokoj-
na okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w karsku, pow. 3800 m2, 
cena 30 zł/m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy 
na targowisku w Nowogardzie, prąd, 
woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam kawalerkę 23,65 m2 w No-
wogardzie tel. 665 720 006

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 
(okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena za 1 działkę 8500 zł, Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł biuro Nieruchomości Progres tel. 
501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, 
plan zagospodarowania terenu, prze-
mysł, usługi inwestycyjne. Ogrodzona, 
droga alfaltowa, centrum miasta, 800 
m od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 
250 m2; plac 2800 m2 do zagospodaro-
wania utwardzony; pomieszczenie  90 
m2; pomieszczenie 150 m2 ogrzewane; 
pomieszczenie biurowe 60 m2 ogrzewa-
ne, kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha 
na obrzeżach Nowogardu, możliwość 
wynajmu mieszkania obok. 693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 
15 Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
z balkonem własnościowe 79,71 m2 
lub zamienię na dwa pokoje z dopłatą. 
609 170 510

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie (Centrum), 91 38 13 958; 
604 702 817

• Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym. Nowogard, Tel. 606 399 633

• Działki pod zabudowę jednorodzinną, 
785 200 900

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Pol-
skiego z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przyle-
gającym ogródkiem oraz garażem. Cena 
do uzgodnienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• taNIo sprzedam  dużą działkę bu-
dowlaną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 

66m2, III piętro po remoncie. Cena 
165 tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Działkę budowlaną w Nowogardzie o 
pow. 11 ar. Sprzedam – 510 727 667

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 
67m2 na dwupokojowe. 91 39 26  528; 
667 926 528

• Do wynajęcia kawalerka 38 m2 z ume-
blowaną kuchnią. 700 zł + media. Tel. 
698 548 788 po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
45 m2, cena do uzgodnienia. tel. 
788 478 881

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2, 5904 m2, przezn. 
Przemysł i usługi, inwestycyjna, pierwsza 
ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800m od głównego skrzyżowa-
nia, 35 zł netto/m2, Tel. 660 424 989; 91 
43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, budownictwo szeregowe i jedno-
rodzinne, plan zagospodarowania tere-
nu. Pow. 26831 m2, w całości 25 zł/m2 
po podziale 50 zł/m2. Tel. 660 424 989

• Działka o łącznej pow. 118  700 m2- 
11,87ha, przezn. Usługi i przemysł, 
droga asfaltowa, centrum miasta, ul. 
Górna, „smoczak”, motokros 800 m od 
głównego skrzyżowania, 35 zł/m2. Tel. 
660 424 989

• Do wynajęcia lokal handlowy w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam kiosk na targowisku miejskim. 
509 389 669

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ulicy asnyka. 609  947  940; 
503 120 436

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
tel. 604 441 609.

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 zł 
czynsz, kaucja 1200 plus opłaty. Tel. 
608 332 896

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe w 
centrum miasta. 519 614 973

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogar-
dzie 603 668 681.

• Dom o pow. 170 m2 sprzedam lub wy-
najmę tel. 795 648 748

• Wynajmę myjnię samochodową. 
696 443 643

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 
maja 44 (zjazd do Przystani) 694 513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 
niski czynsz, spokojna okolica. Tel. 
724 263 038

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II; 
609 388 410 

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej. 
693 404 728

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie, 3 pokojowe, ul. Bankowa, 
tel. 668 732 944

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kaniowo - usługową położoną przy ul. 
Górnej w Nowogardzie (31 arów). Cena 
do negocjacji 90 zł za 1 m2. Tel. Kontak-
towy 603 262 091

• Odstąpię działkę z murowanym dom-
kiem za odstępne. Możliwe raty. Ok. Za-
kładu karnego. 782 813 335
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• Wynajmę pokój na ulicy Warszaw-

skiej. 609 004 967

• Sprzedam działkę budowlaną nad je-
ziorem w Nowogardzie- 800m2. 52 tys 
zł. 608 622 920

• Sprzedam dom jednorodzinny w Dobrej, 
cena do uzgodnienia. 783 649 880

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE MA-
GAZYNOWE W NOWOGARDZIE TEL. 511 
267 991.

• Dom w lesie z działką 1ha trasa Nowo-
gard-Goleniów 280 tys. 501 307 666

• Ostrzyca k/Nowogardu 6 ha ziemi koło 
lasu pod ranczo, zabudowę 3zł/m2. 502 
103 432

• Mieszewo k/Dobrej 6,50 ha na dopłaty 
tanio sprzedam. 889 133 882

• Maszewo- okolica- na wsi segment 
domu 70 m2 3pokoje z działką 49 000. 
Tel. 783 534 677

• Świętoszewko k/Goleniowa, bezczyn-
szowe, 2pokojowe mieszkanie z działką, 
jezioro 72 000. 725 899 426

• Miętno k/Nowogardu, działka pod bu-
dowę 25 ar. 660 206 833

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 
m. I piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-loka-
torskie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupo-
ziomowe, bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyż-
szony standard 4 pokoje, III piętro. Niski 
czynsz. 662 638 198; 694 053 131

• mieszkanie 4 pokoje bema 160 tys. 
600 791 675

• Działka budowlana 77 ar. Z warunkami z 
lasem i stawem 15/m2.

• Działka budowlana 41 ar. Z warunka-
mi 12zł/m2. 600 791 675

•  Sprzedam część domu 82 m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną 
w Warnkowie. Cena do uzgodnie-
nia. Proszę dzwonić po 16-stej. tel. 
501 318 555

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
tel. 604 441 609

• Wynajmę kawalerkę. 91 39 23 020

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro 
tel. 661 510 846

• Sprzedam dom przy ul. Jesionowej 
604 284 597

motorYZaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
690 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 132000 km, 
5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 110 KM, 
serwisowany w ASO Nissan Polmotor 
Szczecin . Nowe: klocki i tarcze hamulco-
we, płyn hamulcowy. Klimatyzacja, 4*air-
bag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. ster przy kierownicy, welur. ta-
picerka,  nowe opony letnie Continental 
185 65 R15, kompletna dokumentacja – 
faktury serwisowe, bezwypadkowy,  za-
dbany. Cena 18900 zł (do uzgodnienia). 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM 
(diesel), przeb. 143500 km, serwisowa-
ny w ASO Opel, przy przeb. 140.000 km 

nowe: olej, klocki hamulcowe, filtr oleju, 
filtr powietrza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn 
hamulcowy, pióra wycieraczek przód i 
tył. Nowy kompletny rozrząd (ASO Opel) 
przy przeb. 119.318 km,  opony letnie Vi-
king Norway Pro Tech II 215 55 R16, cena 
41000 zł, do uzgodnienia, kompletna do-
kumentacja  - faktury serwisowe, bezwy-
padkowy, zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 3  185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 
605 522 340

• Sprzedam bagażnik dachowy. 91 39 
20 801

• Sprzedam pilnie i okazyjnie samocho-
dów Daewoo Lanos trzydrzwiowy, rok 
prod. 1997 poj. 1349. Stan dobry. Cena 
3000 zł. 692 803 187 

• Sprzedam samochód Opel Vectra B 
kombi + hak ściągany poj. 2.0 diesel, rok 
prod. 1996. 2 komplety kół. Cena 5 000 
zł. 722 360 296

• Sprzedam VW Passat B5 1998 r. Tel. 
608 697 092

• Sprzedam Peugeot rok prod. 2000 poj. 
1.1. 506 499 935

rolNICtWo

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Kurki nioski odchowane powyżej ośmiu 
tygodni. 91 39 106 66

• Kupię kompletne koło do przyczepy 
10.0/75-15.3.  91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki jadalne 
Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam drzewka laskowe, 796  061 
280

• Sprzedam kombajn ziemniaczany ANNA 
rok prod. 1985 cena 2500 zł do uzgod-
nienia. 783 484 851

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW, 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam rozrzutnik obornika, siewnik 
do zboża- Poznaniak ,brony, pług, kul-
tywator, żmijkę do zboża, ciągnik C-330. 
781 932 918

• Facelie sprzedam tanio. 502 853 573

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 
18 316

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• kury nioski 10-tygodniowe, sprze-
dam- 91 39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Opryskiwacz 12m nowa pompa, nowy 
rozdzielacz. Cena 1000 zł. 606 342 404

• Sprzedam przyczepkę 10 tonową AUTO-
SAN. 603 839 782

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców Co. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tIr-y). tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INformatYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. faktury Vat. tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Wykonam prace remontowo-budowla-
ne + więźby dachowe. 692 372 117

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• Usługi minikoparką, wykopy pod funda-
menty, kable, wodę i gaz itp. 790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przycze-
pa i laweta. 790 243 575

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: 
budowa od podstaw, glazura, kostka. 
662 678 895

• DUr-DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Tipsy z dojazdem do domu klienta. 
665 316 403

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik; 
607 347 421, email- mostek396@wp.pl

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-bu-
dowlane - terminowo, solidnie tanio - tel. 
661-382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, pod 
klucz w 3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Transport, przeprowadzki, szybko, tanio- 
696 138 406

• Naprawa sprzętu AGD, pralki lodówki i 
inne w domu klienta. 607 719 505

• Mycie pomników, sprzątanie grobów. 
504 965 111. Zapraszamy na www.my-
ciepomnikow.lcg.pl

• Docieplenia budynków 608 847 784

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu 
spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością pro-
gramów Cadowskich. 91 39 25  900; 
661 900 901

• Przyjmę do pracy mechanika samocho-
dowego. 605 276 271 do 18-stej.

• Młoda dziewczyna z doświadczeniem 
zaopiekuje się dzieckiem. 603  541  420; 
91 35 03 018

• Zatrudnię brygady tynkarzy (tynki 
maszynowe) tel. 605 069 239

• Poszukuję ludzi do pracy polowo-ogrod-
niczych. 514 451 525

• Zaopiekuję się dzieckiem. 785 630 287

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fasado-
wy. 511 016 833

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Poszukujemy konsultantów Orifflame 
wpisowe 0zł, prezenty o wartości 630 zł. 
Tel. 506 171 732

• Praca w ogrodzie. Potrzebna pomoc. 
663 600 601

• Zatrudnię do dociepleń z doświadcze-
niem. 782 860 130

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe Co do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant tylko 
ogrzewanie Co cena 1000 zł serwis 
na miejscu (montaż), dwufunkcyjny 
1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vail-
lant z Niemiec i gwarancje. Cena 450 
zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia 
z piecem węglowym, typ 120-150 l. 
cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mikser 
VMX 200 HPQ, końcówkę mocy OMNI-
TRONIC P1500, CD J500T MC CRYPT – 2 
szt., kolumny HQ POWER 500 W VDSG12, 
mikrofon bezprzewodowy AZUSA 101, 
scaners HQ POWER VDPC 145. Stan  
Cena kompletu 1550 zł do uzgodnienia. 
Mało używany. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), na gwaran-
cji, w sieci ERA, cena 1490 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęścio-
wy. Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. 
Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 720 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film 
S Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  
750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam koncentrator tlenu (astma) 91 
39 22 106

• Sprzedam Yorki. 509 389 669

• Sprzedam telefon komórkowy Ericsson 
Elm w sieci ERA, nowy, na gwarancji, nie-
używany, cena 430 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam tanio drewno opałowe. 
600 335 184

•  Sprzedam owczarki niemieckie 4-mie-
sięczne. ojciec wnuk podwójnego zwy-
cięzcy świata, matka z rodowodem w 
tym długowłosa suczka, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam suknię ślubną (2 częściową) 
rozmiar 42

• Sprzedam heblarko-Grubościówkę z 
wyjściem na piłę- własna produkcja. 
601 370 207

• Sprzedam drewno- sosnę z dowozem. 
663 349 053

• Weekend z jogą Szczecin 7-8 maja. 
medytacje, czakramy, żywioły, rozwój 
duchowy, siła umysłu, relaks. Info. 091 
88 46  405; 518  300 138; email:dak-
szam@gmail.com
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Skórometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

11 kwietnia  2011 r. g. 16.30

rozpoczęcie kursu 18 kwietnia br. g. 16.00

reklama

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 91 577 20 07

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 19,50 zł/m2

„Dziedzictwo Scarlattich”, 
„Strażnicy Apokalipsy”, „Tożsa-
mość Bourne’a”, „Plan Ikar”… 
. Któż nie wie, kim był autor 
tych opasłych tomów, zajmują-
cych poczesne miejsce w nie-
mal każdej bibliotece. Robert 
Ludlum był na długo i pozosta-
nie najpoczytniejszym pisarzem 
powieści o tematyce szpiegow-
skiej na całym świecie. Wszyst-
kie one trafiły na światowe listy 
bestsellerów. Przetłumaczono 
je na 34 języki i wydano w po-
nad 40 krajach, a łączna licz-
ba sprzedanych egzemplarzy li-
czy się w setkach milionów (!). 
Sam Ludlum należy do tzw. pi-
sarzy kultowych, jego wielbicie-
le zrzeszeni są w licznych, pręż-
nie działających fan-clubach. Na 
czym polega fenomen popular-

Biblioteka poleca

Fenomen Roberta Ludluma 10 lat temu                  

Dziennik Nowogardzki 10 lat 
temu pisał: 14.04/16.04.2001 r.

„W Strzelewie międzyna-
rodowo” – Festiwal Twórczo-
ści Wiejskiej z Karawaną Mło-
dości – Od trzech lat we wsi 
Strzelewo rokrocznie odby-
wa się Festiwal Wiejski. Jest to 
spotkanie muzyków folklory-
stycznych i folkowych., ale nie 
tylko. Obok występów zespo-
łów muzycznych każdego roku 
trwał jarmark i warsztaty ręko-
dzieła artystycznego. 

„Stało się – chcemy go prze-
jąć”- Jak już pisaliśmy za-
rząd gminy Nowogard pod-
jął odważną uchwałę o przeję-
ciu nowogardzkiego szpitala. 

Uchwała ta podyktowana jest 
przede wszystkim ostatnimi 
decyzjami rady powiatu o re-
dukcji niektórych naszych od-
działów. 

„Puchar Europy w Moto-
crossie” – Już za kilka dni do 
Nowogardu zjadą crossow-
cy z piętnastu krajów Europy, 
aby ścigać się na naszym to-
rze. Większość z nich to za-
wodnicy  z Holandii i Belgii. 
Nie wiadomo czy dołączą do 
nich crossowcy z  Niemiec ze 
względu na dość skompliko-
waną procedurę przekraczania 
granicy w związku z epidemią 
pryszczycy. 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 

pisał:
ności tego amerykańskiego au-
tora thrillerów? Otóż „na świet-
nym wyczuciu potrzeb ogrom-
nej rzeszy ludzi wierzących w to, 
że światem rządzą tajemnicze, 
supertajne organizacje, których 
celem nadrzędnym jest utrzy-
manie lub rozszerzenie sfery 
wpływów, na wszystkie możliwe 
dziedziny naszego życia”.

Książki Roberta Ludluma nie 
potrzebują reklamy, nie robiła-
bym tego, gdyby nie okazja by 
przypomnieć, że w marcu mi-
nęła właśnie 10 rocznica śmier-
ci tego siedemdziesięciotrzy-
letniego autora. Ostatnią wy-
daną przez niego książką była 
„Klątwa Prometeusza” – histo-
ria Nicka Brysona, agenta Dy-
rektoriatu, organizacji przy któ-
rej CIA czy FBI to jedynie zasło-
na dymna, nieprzydatna, gdy w 
grę wchodzą akcje wywiadow-
cze. Ludlum do perfekcji do-

prowadził tu swoją umiejętność 
komplikowania intrygi. Niektó-
rzy krytycy uważają, że było to 
szczytowe osiągnięcie w karie-
rze literackiej sędziwego pisarza. 
Aby się o tym przekonać zapra-
szam do naszej biblioteki, posia-
damy około 20 tytułów (autor 
napisał 27) książek, które czeka-
ją na swoich czytelników.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
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DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
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Czytaj s. 5

Czytaj s. 8 i 9

Czytaj s. 4

50 LAT MINĘŁO... 
Czy norki 
spustoszą 
Ostrzycę?
minimalna 
pensja 
wyniesie 
1500 zł?

Fotoreportaż

Niedziela
Palmowa
w Nowogardzie
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Kronika policyjna 

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II
To miejsce w przedziwny sposób nastraja serce i umysł  do wnikania w tajemnicę tej więzi, jaka łączyła Zbawcę i 
Jego współcierpiącą Matkę.  A w centrum tej tajemnicy miłości każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, swoje 
życie, swoją codzienność, swoją słabość i jednocześnie moc wiary i nadziei – tę moc, która płynie z przekonania, 
że Matka nie opuszcza swojego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu.

Homilia podczas Mszy Św. w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

11.04 – poniedziałek 
Godz. 10.30 - Powiadomie-

nie o kradzieży trzech komple-
tów kół aluminiowych z opo-
nami, pozostawionych przed 
garażem w miejscowości Ku-
lice. 

Godz. 12.40 - Powiadomie-
nie o kradzieży ze zbiornika 
oleju napędowego w ilości 200 
l z pojazdu zaparkowanego na 
budowie obwodnicy w miej-
scowości Olchowo. 

Godz. 16.50 - Ochrona skle-
pu Lidl powiadomiła o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu patrol wylegity-
mował Waldemara P. Sporzą-
dzono wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Golenio-
wie .

Godz. 17.30 - Usiłowanie 
kradzieży rury nawadniającej 
pole znajdujące się przy ul. Ra-
dosława. 

12.04  wtorek 
Godz. 6.20 - Zgłoszenie 

uszkodzenia okna w pomiesz-
czeniu gospodarczym na stacji 
paliw przy ul. Boh. Warszawy. 

Godz. 15.30 - Uszkodze-
nie szyby czołowej, powłoki 
lakierniczej pokrywy silnika 
w  samochodzie marki Opel 
Omega w miejscowości Strze-
lewo. 

Godz. 18.20 - Uszkodze-
nie sygnalizatora sygnaliza-
cji świetlnej na ul. 700 Lecia 
przez samochód ciężarowy 
o ustalonych nr rejestracyj-
nych. 

13.04 środa 
 Godz. 9.15  - Powiadomie-

nie o kradzieży elementów 
konstrukcyjnych w postaci 6 
wsporników oraz linek sta-
lowych zdemontowanych z 
masztu telefonii komórkowej 
w miejscowości Grabin. 

Godz. 18.00 - Policjanci RRD 
KPP Goleniów w trakcie kon-
troli drogowej w miejscowości 
Miętno ujawnili, że  kierujący 
samochodem marki Renault, 
Józef R. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości (0,49 promila w 
wydychanym powietrzu). 

14.04 czwartek 
Godz. 13.30 - Dowódca 

zmiany w Zakładzie Karnym 
w Nowogardzie powiadomił 

o ujawnieniu w jednej z cel 
opakowań z zawartością ta-
bletek oraz kapsułek. Prze-
prowadzono badanie teste-
rem narkotykowym Narko2 
pod kątem zawartości sub-
stancji narkotycznych z wy-
nikiem pozytywnym. 

Godz. 16.45 - Zgłoszenie 
kradzieży telefonu komórko-
wego na terenie Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie. 

15.04 piątek 
Godz. 6.30 - Kradzież trans-

formatora znajdującego się 
na słupie energetycznym w 
miejscowości Ostrzyca. 

Godz. 16.50 - Powiadomie-
nie o kradzieży roweru pozo-
stawionego bez zabezpieczenia 
przed sklepem Lidl. 

Godz. 17.00 - Ugryzienie 
przez psa w miejscowości 
Wyszomierz.

Godz. 18.30 - Dzielnicowy 
rej III KP w Nowogardzie do-
konał zatrzymania Dariusza  
D. na ul. Zamkowej na pod-
stawie listu gończego wydane-
go przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie. 

Godz. 21.00 - Uszkodze-
nie przedniej szyby w pojeź-
dzie marki Skoda Fabia przez 
kamień który wypadł z samo-
chodu ciężarowego skręcają-
cego na teren budowy w miej-
scowości Wojcieszyn. 

16.04 sobota 
Godz. 4.00 - Patrol OPI w 

trakcie kontroli drogowej na 
ul. 3 Maja, samochodu mar-
ki BMW ujawnił, że kierujący 
pojazdem Germanik Cz. znaj-
duje się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1.01 promila w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 9.00 - Powiadomienie 
o włamaniu do pawilonu han-
dlowego z biżuterią i artykuła-
mi tytoniowymi mieszczące-
go się w dyskoncie Biedronka 
przy ul. Warszawskiej. Spraw-
cy do środka dostali się przez 
dach obiektu. 

Godz. 13.10  - Zgłoszenie 
kradzieży katalizatora spalin z 
samochodu marki VW Trans-
porter, zaparkowanego na par-
kingu przed domem na ul. 
Czarneckiego. 

Godz. 13.45 - Powiadomie-
nie o zaginięciu trzech sztuk 
bydła z terenu pastwiska znaj-
dującego się w miejscowości 
Zatocze. 

Godz. 15.30  - Zgłoszenie o 
kradzieży katalizatora spalin 
z samochodu marki VW Sha-
ran zaparkowanego na parkin-
gu przed blokiem na ul. War-
szawskiej. 

Godz. 21.30 - Pracownik 
ochrony sklepu Sezam powia-
domił o wybiciu szyby butel-
ką.

17.04 niedziela 
Godz. 15.20 - Zawiadomie-

nie o kradzieży torebki dam-
skiej z zawartością pieniędzy, 
karty bankomatowej oraz do-
kumentów w lokalu Przystań. 

Godz. 12.30  - Kolizja dro-
gowa na ul. Zamkowej w któ-
rej uczestniczyły dwa pojaz-
dy: Fiat Palio Weekend oraz 
BMW, którego kierujący po 
zdarzeniu oddalił się z miejsca 
zdarzenia. 

Godz. 13.00 - Powiadomie-
nie o kradzieży tablicy reje-
stracyjnej z samochodu VW 
Golf, zaparkowanego na par-
kingu niestrzeżonym na pl. 
Wolności . 

Godz. 17.15  - Zgłoszenie 
wybicia szyb okiennych w 
mieszkaniu w miejscowości 
Karsk. 

Godz. 17.50 - Powiadomie-
nie o ograbieniu grobu po-
przez zerwanie z płyty na-
grobnej dwóch lampionów 
mosiężnych. 

Godz. 20.10 - Rowerzysta 
jadący w rejonie obwodnicy 
przed miejscowością Wojcie-
szyn ujawnił leżące na pobo-
czu dokumenty w postaci do-
wodu osobistego, legityma-
cji emeryta, kart bankomato-
wych i innych. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Nasza sonda

Jak spędzimy Święta 
Wielkanocne? 

Magdalena Bogdaniec - Te-
goroczne święta w mojej rodzi-
nie zapowiadają się bardzo rado-
śnie. Powodem jest ich atmosfe-
ra. Rozpoczniemy je tradycyjnie 
świątecznym porannym śniada-
niem, podzieleniem się jajecz-
kiem i rozpakowaniem zajączko-
wych prezentów przez dzieci. A 
później po południu pójdziemy 
na przyjęcie weselne do moich 
znajomych. Z okazji nadchodzą-
cych świąt, życzę wszystkim no-
wogardzianom zdrowych, spo-
kojnych świąt. 

Krystyna Bil - zegarmistrz   
Zacznę od tego, że nadchodzący 
świąteczny czas to bardzo dobry 
czas dla całej rodziny nie tylko 
mojej, ale każdej, która żyje na 
świecie i w Polsce. Moje świę-
ta będą obchodzone tradycyjne 
w gronie rodzinnym, które co 
roku wyglądają podobnie – będę 
je  spędzać z dziećmi i wnuczka-
mi. Za pośrednictwem DN skła-
dam wszystkim najserdeczniej-
sze życzenia świąteczne. 

Paweł Jarema - handlowiec 
branży rybnej  Te święta spę-
dzę z rodziną w Kołobrzegu nad 
morzem i tam zamierzam do-
brze odpocząć i pojeść ryb mor-
skich, które są przecież bardzo 
zdrowe. Korzystając z okazji ży-
czę wszystkim zdrowych spokoj-
nych świąt wielkanocnych. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

komunikaty Policji 
W dniu 16 marca br. na drodze, w pobliżu miejscowości Wojcie-

szyn znaleziono rower górski marki Kross, koloru czarno-srebrne-
go. Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do Komisariatu 
Policji w Nowogardzie w celu jego odbioru. 

W dniu 01 kwietnia br. na terenie plaży miejskiej w rejonie dom-
ków, znaleziono dwie reklamówki z zawartością mokrych rzeczy: 
para butów, spodnie koloru siwego oraz jasny sweter. Osoby posia-
dające wiedzę na temat znalezionych przedmiotów prosimy o zgło-
szenie się do Komisariatu Policji w Nowogardzie, tel. 91-57-92-311 
lub 997. 
    st. insp. Ref. Prewencji  Klaudia Gieryń 
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Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

EntEr laptop
 sErwis - komis

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
do końca kwietnia

20% rabatu 
na wszystkie naprawy

W piątek 15 kwietnia, w restauracji KAMENA miała 
miejsce podniosła uroczystość- wręczenia medali „ Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”  przyznanych przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla par 
małżeńskich, które przeżyły we wspólnym związku 50 
lat. Medale w imieniu Prezydenta wręczył Burmistrz 
Miasta Robert Czapla. 

Dostojnych  gości serdecznie powitały zastępczynie 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Danuta Wojcie-
chowska i Mariola Tyrcha.  Na uroczystość przybyli 
również wiceburmistrz Damian Simiński, przewodni-
czący Rady Miasta Antoni Bielida  oraz krewni  jubila-
tów. W przemówieniu Burmistrz Nowogardu  zwraca-
jąc się do jubilatów powiedział: „ Witam Was Drodzy 
Jubilaci. Mam dopiero 36 lat. Więc czym jest ten wiek 
wobec Państwa Jubileuszu, który dziś obchodzicie. Z tej 
okazji pragnę w imieniu swoim jak i władz samorządo-
wych życzyć Państwu wszelkiej pomyślności na kolejne 
lata wspólnego życia”.  Po tych słowach przyszedł czas 
na wręczenie odznaczeń – medale „Za długoletnie po-
życie małżeńskie”  otrzymali:

Jadwiga i Zenon Berezowscy  
Anna i Marcin Bondarowiczowie 

Maria i Józef Brodniakowie 
Honorata I Edward Chorążyczewscy 
Helena i Franciszek Dawidczykowie 

Helena i Jan Dudziewiczowie 
Eugenia i Czesław Gibcy 

Emilia i Julian Grzelakowie 
Jadwiga i Józef Igrasowie 

Barbara i Jan Jackowiakowie 
Kazimiera i Zbigniew Jabłońscy 

Maria i Stanisław Jarząbowie 
Janina i Stanisław Jawtoszukowie 

Janina i Adam Karmanowie 
Stefania i Władysław Komisarczykowie 

Stanisława i Benedykt Leciejewscy 
Edith i Władysław Mazurowie 
Jadwiga i Janusz Miętkowscy 

Stanisława i Jan Mrozowie 
Ingeborg i Ryszard Mrówczyńscy 

Danuta i Zdzisław Pawłowscy 
Teresa i Czesław Pietrzakowie 

Regina i Korwin Piwowscy 
Janina i Mieczysław Szałajowie 
Leontyna i Jan Stasiewiczowie 

Teresa i Roman Schramm 
Krystyna i Stanisław Warzecha 
Marianna i Stanisław Wasiccy 

Zofia i Feliks Wilińscy 
Teresa i Zdzisław Witkowscy 

Janina i Jerzy Wolscy 
Mirosława i Rajmund Zielińscy 

Po wręczeniu medali, przy lampce szampana i zasta-
wionych słodyczami stolach odśpiewano tradycyjne 
„Sto lat”  i następnie przy kameralnej muzyce wspól-
nie wspominano przeżyte lata.   

50 LAT MINĘŁO... 
medale za Długoletnie Pożycie małżeńskie 

Janina i Adam Karmanowie 
wyznali: „W naszym małżeństwie 
najważniejsze są dzieci!. To one 
dodają nam młodości i chęci do 
życia.Dzięki nim wiemy, co to jest 
szczęście. Recepta na długie mał-
żeństwo? – To nic innego jak wła-
śnie dobro naszych dzieci i spokoj-
na ich przyszłość.Cieszymy się z 

żoną, że trójka naszych dzieci jest 
wykształcona i szczęśliwa. A dzi-
siejszy dzień jest dla nas wzrusza-
jącym przeżyciem, które będzie-
my pamiętać przez długi czas. Na 
pytanie, czego sobie życzą jeszcze 
Państwo Karman, odpowiadają 
jednomyślnie -dobrego zdrowia!. 

W  imieniu Redakcji gratuluje-

my wszystkim tak pięknego jubi-
leuszu! 

Uroczystość zakończyło pa-
miątkowe zdjęcie, które będzie 
można odebrać już od czwartku  
w biurze Urzędu Stanu Cywilnego 
plac. Wolności 5 w Nowogardzie.

Jarosław Bzowy 
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Czy norki spustoszą Ostrzycę?
W ubiegły czwartek w świetlicy wiejskiej w Ostrzycy odbyło się spotkanie na temat planowanej budowy fermy norek. Temperatura w sali chwilami 
sięgała zenitu. Obecni na zebraniu radni zapwiedzieli, że o inwestycji będą chcieli rozmawiać z burmistrzem już na najbliższej sesji. To jednak od 
Roberta Czapli będzie zależeć przyszłość inwestycji. 

Ostrzyca chyba nigdy nie 
gościła na swoim terenie tylu 
radnych na raz. Na zaprosze-
nie mieszkańców przyjecha-
li przedstawiciele z wszystkich 
klubów. Na sali nie zabrakło 
także reprezentantów kół ło-
wieckich i organizacji proeko-
logicznych. Wszystko za spra-
wą fermy norek, która ma po-
wstać na przeciwko byłej wi-
niarni - przy trasie Nowogard- 
Maszewo.  Inwestycja, choć 
jeszcze na dobre nie ruszyła, 
już dziś wywołuje ostre sprze-
ciwy mieszkańców wsi. 

- Tu już nie chodzi o to, czy 
coś będzie komuś śmierdziało, 
czy ktoś dostanie pracę czy nie. 
Wszyscy mamy jasny pogląd 
na tą sprawę. Pojawia się jed-
nak pytanie. Czy waracamy do 
czasów, kiedy o naszej przyszło-
ści decyduje jednostka  Konsty-
tucja gwarantuje nam zrów-
noważony rozwój i on ozna-
cza nie tylko dobro ekonomicz-
ne ale także społeczne i ekolo-
giczne. Czy w tej sytuacji mamy 
to traktować jako zagrożenie 
konstytucyjne? - pytał jeden z 
mieszkańców Sąpolnicy. 

Mieszkańcy zwracali rów-
nież uwagę na walory przyrod-
nicze okolicy. Przypominali, że  
dolina rzeki Sąpólnej, uchwa-
łą rady miejskiej z 2006 o ob-
szarach chronionych, została 
ustanowiona jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy. Rol-
nicy obawiają się także utraty 
dopłat rolnośrodowiskowych 
przyznawanych przez agencję 
rolną.  

Zdaniem Antoniego Bieli-
dy, przewodnniczącego Rady 
Miejskiej, obawy te są przed-
wczesne. 

- Wszystkich nas obowią-
zuje przestrzeganie prawa. Po 
pierwsze musi być przygotowa-
ny raport oddziaływania ta-
kiej inwestycji na środowisko. 
Z niego nie może wynikać, że 
inwestycja ta będzie szkodziła 
innym osobom lub otoczeniu. 
Jeżeli w raporcie wystąpią ta-
kie stwierdzenia, to absolutnie 
taki zakład nie będzie mógł po-
wstać. Raport będzie upublicz-
niony. Państwo również będzie-
cie go mogli przeczytać i ocenić.  
Jeśli państwo oczekujecie, że ja 
dziś powiem, czy jestem za czy 

przeciw tej inwestycji - to odpo-
wiadam, że na dzisiaj nie mam 
takiej wiedzy na ten temat. Ja 
widzę ludzi i jestem razem z 
wami. Przyjmuje Państwa ar-
gumenty. Ale nie jestem tutaj 

od rozstrzygnięcia tej sprawy - 
mówił do mieszkańców A. Bie-
lida. 

Na słowa przewodniczące-
go, ostro zareagowali niektórzy 
radni. 

- Poldanor powstał zgodnie 
z prawem, pieć marketów po-

wstało zgodnie z prawem. Ra-
dzę wam jedno - znajdzcie so-
bie już dziś  dobrego prawnika 
- mówił Michał Wiatr radny 
Wspólnego Nowogardu. 

W podobnym tonie wypo-
wiedział się radny Marek Krzy-
wania (klub radnych Prawica). 

- Ja już dzisiaj wiem, że je-
stem przeciwko tej inwestycji. 
Więcej argumentów nie potrze-
buje niż ten, że mieszkańcy są 
jej przeciwni. A to większość 
decyduje jak ma się dana miej-
scowość rozwijać. Pan Bielida 
prywatnie pracuje w zakładzie 
biopaliw. Kiedy go budowano 
też mówiono, że  będzie pięknie, 
czysto i pachnąco. a co mamy 
dzisiaj? Kiedy trwa produkcja 
smród jest niesamowity. Nie 
dajcie się Państwo wystudzić, 
wyciszyć. Niech wasze emocje 
trwają. Walczcie o swoją spra-
wę od początku do końca - ape-
lował do mieszkańców radny. 

Również zdaniem ekologów, 
ferma norek nie przyniesie 
mieszkańcom nic dobrego. 

- Norka amerykańska jest ga-
tunkiem obcym w naszym eko-
systemie - mówił przedstawi-
ciel Towarzystwa Miłośników 
Rzeki Regi - kiedy przedosta-
nie się do środowiska robi bar-
dzo wiele szkód. Jeden samiec 
potrafi oddziaływać na terenie 
800 ha. Zachód dziś odstępuje 
od tych inwestycji. Dlatego też 
producenci norek co raz częściej 

budują zakłady tam, gdzie wie-
dza na ten temat jest nie wielka 
i ludziom można wiele wmó-
wić. 

Antoni Bielida zapropono-
wał, żeby w Ostrzycy zorgani-
zować wyjazdową sesję Rady 
Miejskiej. Jej głównym tema-

Antoni Bielidia uspokaja mieszkańców sprzeciwiających się inwestycji. 

Miejscowi rolnicy obawiają się utraty dopłat ekologicznych.

Licznie zgromadzeni  mieszkańcy norką mówią stanowcze “Nie”.

tem ma być planowana budo-
wa fermy norek. Na sesję ma 
być zaproszony także inwestor, 
planujący budowę zakładu.  

Radni zapowiedzieli, że 
sprawą zajmą się już na naj-
bliższej sesji. Klub Radnych 
Prawica złożył także wniosek, 
w którym zobowiązuje burmi-
strza Nowogardu do przyję-
cia jasnego stanowiska sprze-
ciwiającego się lokalizacji fer-
my. To jedyne co w tej spra-
wie może zrobić Rada Miej-
ska. Czy wniosek ma szansę na 
powodzenie? Zdecydują o tym 

radni, którzy musieliby go po-
przeć większością głosów. 

Przypomnijmy, że przeciw 
budowie fermy norek opowie-
działy się łącznie trzy sołectwa 
- Sąpolnica, Ostrzyca i Kory-
towo (gm. Maszewo). Pod ofi-
cjalnymi protestami, które tra-
fi na biurko burmistrza Nowo-
gardu, już pod koniec marca, 
podpisało się ponad 100 osób. 

O sprawie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

Marcin Simiński

NDk informuje        
Nowogardzki Dom Kultury zaprasza młodzież w wieku od 

13 lat na zajęcia wokalne. Zajęcia prowadzone będą przez pa-
nią Edytę Turowską – absolwentkę Edukacji Muzycznej na 
Uniwersytecie Szczecińskim, dyrygenta „Szczecin Gospel 
Choir”, właścicielkę Studia wokalnego „Lidus-art”, wykładow-
cę warsztatów wokalnych na terenie całej Polski.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Nowogardzkim 
Domu Kultury w dniu 6.05.2011 r. o godz. 17.30 w sali nr 21. 

Więźniowie  
sprzątają solidnie

Po zakończeniu odśnieżania osadzeni w nowogardzkim  
Zakładzie Karnym zostali przydzieleni do sprzątania wsi - 11 
z nich pracowało ostatnio w Maszkowie. Prace przydzielał i 
nadzorował jej wykonanie sołtys  Krzysztof Bernach..  Udroż-
niono i pogłębiono rów melioracyjny oraz wykarczowano 
krzewy i krzaki. Sołtys wyrażał się o pracujących w samych 
superlatywach – dziękował za współpracę burmistrzowi Ro-
bertowi Czapli oraz kierownikowi ZBK Wiesławowi  Kali-
szewskiemu.

Kolejną wsią, która gościć będzie osadzonych jest Trzechel.
LMM
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Closterceller za kratami
Zespół Closterceller – legenda polskiego rocka gotyckiego, koncertował w dniu 16 kwietnia w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Koncert, któremu przysłuchiwało się 80 
osadzonych, odbył się w warunkach zakłado-
wej świetlicy ale organizatorzy zadbali o od-
powiedni klimat i stosowną „gotycką” opra-
wę.  W zaciemnionym pomieszczeniu nie za-
brakło ostrego kolorowego światła i estrado-
wych dymów. Koncert pomimo, że charyta-
tywny nie stracił na swojej artystycznej war-
tości i niepowtarzalnej poetyce co świadczy 
o profesjonalizmie wykonawców i ich zaan-
gażowaniu w tak wydawałoby się niepozor-
ny występ.

- Opinia muzyków na temat koncertu była 
równie pozytywna jak odbiorców. Przyjeż-
dżając do więzienia liczyli się z surowym oto-
czeniem ale nie spodziewali się kontaktu ze 
stosunkowo obytą z artystami i spontaniczna 
publicznością – powiedział po zakończeniu 
koncertu wychowawca ds. K-O w ZK Nowo-
gard – Krzysztof Żylak. 

Muzycy w rozmowie zadeklarowali chęć 
ponownego przyjazdu do nowogardzkiego 
zakładu i zagrania większego koncertu -tym 
razem na świeżym powietrzu. 

Koncert wsparł finansowo Piotr Łokaj, je-
den z nowogardzkich przedsiębiorców. 

MS
Foto: Artur Bojanowicz

Closterkeller – polska grupa muzyczna wykonująca rock w jego gotyckiej odmianie, powstała 1 stycznia 1988r. w 
Warszawie z inicjatywy muzyków Przemysława Guryna, Jacka Skiruchy i wokalistki Anji Orthodox. Mimo wielo-
krotnych zmian składu wypracowała własne łatwo rozpoznawalne brzmienie z charakterystycznym głosem woka-
listki i liderki grupy Anji Orthodox, która jest obecnie jedynym członkiem z pierwszego składu zespołu, występują-
cym w niej nieprzerwanie od dwudziestu lat. Sama grupa zaś jest zaliczana do prekursorów gatunku gotyckiego i 
klimatycznego rocka w Polsce, zawierając w swej muzyce wpływy stylów new wave oraz cold wave a nawet metalu.

minimalna pensja wyniesie 1500 zł?
Resort pracy proponuje, aby od 1 stycznia 2012 roku podnieść płacę minimalną do 1500 zł. MPiPS planuje także podniesienie o 2,1 proc. progów 
dochodowych decydujących o wypłacie środków z funduszy pomocy społecznej. Trwają konsultacje w sprawie założeń do budżetu na 2012 rok. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyszło z propozycją do Komisji Trójstronnej, aby podnieść płacę minimalną do 1500 zł . Przypominamy, 
że d 1 stycznia 2011 roku płaca minimalna wynosi 1386 zł. 

– Kończymy prace dotyczą-
ce zmiany ustawy o świadcze-
niach rodzinnych i ustawy o 
pomocy społecznej, w taki spo-
sób, aby dokonać waloryzacji 
progów dochodowych, od któ-
rych liczona jest interwencja 
socjalna. Chcemy, aby te progi 
wzrosły o wskaźnik inflacji, ta-
kie pierwsze przymiarki to 2,1 
proc. Skutki finansowe to oko-
ło 200 mln zł na ten rok i kil-
kaset milionów na przyszły rok. 
Założenia są już na ukończeniu 
i mam nadzieję, że ustawa wej-
dzie w życie przed wyborami – 
powiedziała minister Fedak. 

Na ten temat nie ma zgody 
w rządzie

Rzeczniczka prasowa mini-
sterstwa finansów Małgorza-
ta Brzoza powiedziała, że w 
tym roku obowiązuje i będzie 
obowiązywać płaca minimal-
na ustalona w zeszłym roku na 
poziomie 1386 zł. – Wysokość 
płacy minimalnej na przy-

szły rok będzie przedmiotem 
dyskusji na Komitecie Stałym 
Rady Ministrów. Ministerstwo 
Finansów proponuje wzrost 
minimalnego wynagrodzenia 
do poziomu 1485 zł. Wszyst-
kie kwestie, które powodują 
wzrost wydatków państwa są 
wnikliwie badane, bez względu 
na to, który resort występuje 
z takimi propozycjami – obo-
wiązuje nas reguła wydatkowa, 
która ogranicza wzrost wydat-
ków. Zgodnie z nią nie mogą 
one rosnąć więcej niż o 1 proc. 
powyżej inflacji.

Na pierwszy rzut oka pod-
wyżka powinna buyć korzyst-
na dla najmniej zarabiają-
cych. Eksperci twierdzą ina-
czej -   Ekspert z PKPP Lewia-
tan Jeremi Mordasewicz zwró-
cił uwagę, że progi dochodowe 
uprawniające do świadczeń so-
cjalnych nie były podnoszone 
od kilku lat, natomiast wzrosły 
koszty utrzymania. Dlatego or-

ganizacja może się zgodzić na 
wzrost progów, ale pod pewny-
mi warunkami.  

– Próg interwencji pomo-
cy społecznej powinien obej-
mować minimum egzystencji. 
Bylibyśmy za, ale pod warun-
kiem, że wskażemy oszczędno-
ści w budżecie, aby całość wy-
datków publicznych nie wzra-
stała . Organizacja praco-
dawców oczekuje wskazania 
i ograniczenia nieuzasadnio-
nych przywilejów - chodzi na 
przykład o podwyższenie skła-
dek społecznych od zamoż-
nych rolników, ograniczenie 
becikowego tylko do rodzin 
ubogich, dalszego ogranicze-
nia zasiłku pogrzebowego, czy 
likwidację wspólnego rozlicze-
nia małżonków. 

Lewiatan sprzeciwia się 
podniesieniu płacy minimal-
nej do 1500 zł - wzrost wy-
niósłby 8 proc., co mogłoby 
najbardziej dotknąć osoby o 
niskich kwalifikacjach w re-

gionach słabo rozwiniętych 
gospodarczo. – Oznaczałoby 
to, że pracownicy, którzy nie 
wypracowują dla pracodaw-
cy dochodu w wysokości 3 tys. 
złotych, utracą pracę. Powo-
dem są wysokie pozapłaco-
we koszty pracy, które ponosi 
pracodawca. Podniesienie mi-
nimalnej płacy do tego pozio-
mu będzie wspierało rozkręca-
jącą się już spiralę inflacyjną. 

Wzrost progów o 2,1 proc 
to kpina

Ocenił  Przewodniczący 
OPZZ Jan Guz. Jeżeli progi do-
chodowe wzrosną tylko o 2,1 
proc., to część rodzin, których 
dochody nie gwarantują mini-
mum egzystencji, nadal nie bę-
dzie miała prawa do pomocy 
socjalnej. 

Przy tak wzrastających 
kosztach utrzymania podnie-
sienie progów dochodowych o 
2,1 proc. to kpina. Chyba, że 
minister chciałaby także pod-

nieść wysokość świadczeń. 
�OPZZ oczekuje, iż progi zo-
staną podniesione przynaj-
mniej o skumulowany wskaź-
nik inflacji w ubiegłych latach, 
kiedy progi nie wzrastały, i 
obecnego roku. 

Opr. LMM
Zdaniem Guza 1500 zł pła-

cy minimalnej wydaje się sa-
tysfakcjonującą kwotą, ale 
związek oczekuje też, że rząd 
przedstawi ścieżkę dojścia 
płacy minimalnej do 50 proc. 
średniej krajowej. 

– To krok w dobrym kierun-
ku, będziemy rozmawiać. Pa-
miętajmy jednak, że to akt po-
lityczny, a mamy rok wybor-
czy. Nie chcemy, by w przy-
szłym roku nastąpiło cięcie. 
Związek chce wiedzieć, czy 
rząd chce zrezygnować z po-
wiązania płacy minimalnej z 
różnymi świadczeniami.

LMM
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Będzie spełnione marzenie Iwonki 
W dniu 14.04.2011 w szkole podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie z Anną Lang  koordynatorką Fundacji „Mam Marzenie”, która zakomuniko-

wała, że Iwonka będzie mogła zrealizować swoje marzenia!
Fundacja „Mam Marzenie” (FMM) - Organizacja pozarządowa założona 14 czerwca 2003 roku przez Pio-

tra Piwowarczyka w Krakowie. Wzorowana jest na amerykańskiej fundacji Make-a-Wish, zajmującej się speł-
nianiem marzeń ciężko chorych dzieci, które są na terenie całego kraju jak również w naszym województwie. 
Małą 10 letnią dziewczynkę cierpiąca na ciężką chorobę postanowiła wspomóc cała społeczność Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie. Bezpośredni udział w realizacji zbiórki i zgłoszeniu dziewczynki do Fundacji 
miał Pedagog Szkolny  Anna Szymańska.  Mimo  nieobecności dziewczynki z powodu leczenia szpitalnego zo-
stało zorganizowane spotkanie z gronem pedagogicznym, na którym pedagog  Anna Szymańska i Koordyna-
tor Fundacji Anna Lang przybliżyły cel akcji, zakończony  sukcesem.  Iwonka pojedzie do delfinarium. Oto, co 
nam powiedziała pani koordynator i pedagog szkolny. 

Dziennik Nowogardzki:   
Jaka jest rola Fundacji „Mam 
Marzenie” ? 

Anna Lang:  Nasza fundacja 
zajmuje się spełnianiem ma-
rzeń wobec dzieci, których ży-
cie jest zagrożone w danym mo-
mencie czyli dzieci bardzo cho-
rych. 

DN: Fundacja chce poma-
gać każdemu choremu dziec-
ku, ale chyba wszystkim nie 
da się pomóc? 

A.L: To prawda - jednocze-
śnie nie jest to możliwe. Ale tak 
powolutku staramy się spełniać 
wszystkie marzenia, o które 
proszą dzieci. Dużym sukcesem 
był rok poprzedni gdzie z naszej 
regionalnej zachodniopomor-
skiej „poczekalni” zrealizowali-
śmy wszystkie marzenia, o które 
prosiły dzieci.   

DN: O jakie  marzenia pro-
szą dzieci najczęściej i jakie są 
kryteria wyboru  

A.L:  Zacznę od tego, że 
mamy cztery kategorie marzeń: 
chciałbym dostać...,Chciałbym 
być...,Chciałbym spotkać...,Ch-
ciałbym zobaczyć. W przypad-

ku Iwonki, była to ostatnia ka-
tegoria „chciałabym zobaczyć”. 
Jak już wcześniej mówiłam 
dziewczynka pojedzie do któ-
regoś z dwóch delfinariów. Do 
którego? Na razie nie zdradzę, 
bo trwają nadal negocjacje. 

DN: A jakie było najbar-
dziej szalone albo zapadające 
w pamięć? 

A.L: To był chłopiec z „po-
czekalni” ogólnopolskiej. A jego 
marzeniem było przebadanie 
jak największej grupy dzieci w 
kierunku nowotworów. I to ma-

rzenie jest nadal realizowane. 
Kolejne to spotkanie chłopca z 
fundacji z Robertem Kubicą, 
które jest przełożone ze wzglę-
du na ten nieszczęśliwy wypa-
dek, ale mamy obiecane, że je-
żeli Pan Robert poczuje się już 
lepiej to takie spotkanie na pew-
no zostanie zorganizowane. 

DN: A w regionie? 
A.L: Obecnie mam czterna-

ścioro dzieci, które czekają na 
realizację. A średnia z całego 
roku to liczba ok. czterdzieścio-
ro dzieci. 

To tyle słów pani koordyna-
tor, która powiedziała, że cała 
akcja była również pomysłem 
pedagoga szkolnego Anny Szy-
mańskiej. Oto, co nam powie-
działa. 

Dziennik Nowogardzki:    
Dlaczego właśnie Iwonka zo-
stała wytypowana. Czy jest 
uczennicą szkoły? 

Anna Szymańska:  Iwon-
ka, jest 10 letnią dziewczyn-
ka pochodzącą z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, 
która choruje od urodzenia. 
Nie jest uczennicą naszej szko-
ły. Niestety nie mogę ujaw-
nić bardziej szczegółowych da-
nych z względu na dobro dziec-
ka. Naszym celem była reali-
zacja dwóch marzeń. Pierwszy 
to spotkanie z Robertem Ku-
bicą, na które było wytypowa-
ne jeszcze jedno dziecko- chło-
piec, ale ze względu na ten nie-
szczęśliwy wypadek musia-
ło zostać odwołane. A drugie 
to właśnie marzenie Iwonki    
Wyjazd do delfinarium i pły-
wanie z delfinami. Muszę po-

wiedzieć, że mobilizacja była 
ogromna wspólnie z uczniami 
i nauczycielami zebraliśmy 1/3 
kwoty to jest 2 tys. zł Informa-
cje, jakie rozpowszechniliśmy 
w postaci nalepek i nadruków 
dały pożądany efekt. 

DN:, Kiedy Iwonka zosta-
nie poinformowana o wyjeź-
dzie? 

A.SZ: Iwonka zostanie poin-
formowana, gdy tylko będzie 
lepiej się czuć i zostaną dopeł-
nione wszystkie formalności z 
ośrodkami, w których fundacja 
prowadzi rozmowy.  

D.N: Nie sposób zauważyć, 
że Pani jak i uczniowie życzą 
dziewczynce zdrowia i reali-
zacji właśnie tego marzenia? 

A.SZ:  Oj tak!. Życzymy jej 
zdrowia i spełnienia tego pięk-
nego marzenia a także wspól-
nego spotkania tutaj w naszej 
szkole. Jeszcze raz dziękuję ser-
decznie wszystkim wychowaw-
com biorącym udział w tej akcji 
oraz wspaniałym uczniom na-
szej szkoły.. 

Jarosław Bzowy 

Od lewej Anna Szymańska i Anna Lang

Zadanie matematyczne 

OLGA
Przedstawiamy dzielenie, w którym 

każda cyfra oznaczona została literą. 
Ale pamiętaj, że różnym literom odpo-
wiadają różne cyfry. Natomiast takie 
same litery oznaczają tą samą cyfrę.

Zadanie polega na odtworzeniu ca-
łego dzielenia. Jako rozwiązanie prosi-
my o podanie liczby OLGA i rysunku 
odtworzenia dzielenia. 

*   *   *
Rozwiązanie (podanie cyfr dla 

przedstawionych liter alfabetu) z imie-
niem, nazwiskiem, rokiem urodzenia i 
adresem należy przesyłać do 30. kwiet-
nia 2011 r. na adres email: konkurs@
swiatmatematyki.pl lub pocztą na ad-
res: „Świat Matematyki”, ul. Jeziorowa 
27, 51-252 Wrocław z dopiskiem: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu organizacji 
tego konkursu – data, podpis”.

Wśród uczestników konkursu, któ-
rzy nadeślą prawidłowe rozwiązania, 
zostaną rozlosowane 2 nagrody w po-
staci książek Wydawinictwa Nauko-
wego PWN:

Światowy bestseler „Matematyka. 
Daj się uwieść!” autor Christoph 
Drösser.

Christoph Drösser ur.1958, studio-
wał matematykę i filozofię na uniwer-
sytecie w Bonn. Obecnie pracuje w 
dziale „Wiedza” tygodnika opinii „Die 
Zeit”. Jest współtwórcą magazynu po-
pularno-naukowego „Zeit Wissen”, 
w którym w latach 2004-2006 pełnił 
funkcję redaktora naczelnego. W 2005 
roku otrzymał tytuł „Dziennikarza 
Roku” w kategorii Nauka, przyznawa-
ny przez „Medium-Magazin”.

opr. red.  LMM
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Wiem, że jesteście 
bardzo szczęśliwi
jak 25 lat temu.
Czyta się to w Waszych

oczach i uśmiechu.
Najserdeczniejsze życzenie

Kochanym Jubilatom

Małgorzacie 
i Grzegorzowi

Borskim
życzy mama Alina

Dla 
Iwony 

i Ryszarda 
Lep 

z okazji 25lecia 
pożycia małżeńskiego 

dalszych wspólnie 
przeżytych lat w szczęściu, 

zdrowiu i radości
Najserdeczniejsze życzenia 

składa mama Janina

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” orga-

nizuje w dniu 23 lipca 2011 roku, spotkanie pokoleń 
pod nazwą  „Powróćmy jak za dawnych lat”. Na spotka-
nie zapraszamy, byłych i obecnych mieszkańców Dą-
browy, ich bliskich i znajomych. Zapraszamy również 
wszystkich nie tylko mieszkańców Dąbrowy. Zapewnia-
my, że będzie świetna impreza. Miło nam będzie Was 
Gościć!

Zarząd Stowarzyszenia.

Kiedy w drugiej połowie lat sześćdzie-
siątych (XX w.) zdecydowałem się osta-
tecznie zostać nauczycielem muzyki w 
szkolnictwie podstawowym, nie prze-
widywałem, że będzie to dla mnie „ży-
ciowy” zawód, w którym dopracuję aż 
do emerytury. Wprawdzie wysokość tej 
mojej dzisiejszej emerytury woła wprost 
„o pomstę do nieba”, za to wspomnie-
nia po ponad trzydziestoletnim okresie 
mego żywota są całkiem bogate.

Jako nauczyciel muzyki od razu zosta-
łem wciągnięty w orbitę zainteresowań 
pracowników miejscowego domu kultu-
ry. Z upływem lat współpraca ta nabie-
rała coraz bardziej wyrazistych kształ-
tów, nigdy jednak nie przychodziło mi 
do głowy, aby przenieść się do kultury 
na etat. Zresztą do dziś nie byłem, i nie 
jestem, etatowym pracownikiem NDK, 
ale wspomnienia kol. Mariana - byłego 
dyrektora tejże placówki -też pobudziły 
mnie do snucia wspomnień.

Zacznę od tego, że ówczesne domy 
kultury „szkołami stały”!!! A właści-
wie tym, czego można się było w szko-
łach dopracować w ramach zajęć poza-
lekcyjnych. Zaangażowany nauczyciel 
(nie tylko muzyki) mógł tworzyć kul-
turę „przez duże K”. W tym miejscu nie 
potrafię powstrzymać się od uwagi, że 
w dzisiejszym szkolnictwie byłoby to o 
wiele trudniejsze -jeśli w ogóle możliwe?

Między innymi z w/w powodów dy-
rektorzy ówczesnych domów kultury 
mogli zainic jować cały szereg innych 
poczynań, które złożyły się na „złoty” 
okres nowogardzkiej kultury. Takim bo-
dajże najistotniejszym działaniem sta-
ły się właśnie te elitarne spotkania w 
kawiarence, którą obecnie „okupuje” 
Snack bar.

Z całym szacunkiem dla prowadzące-
go ten bar, i dla pracującego tam perso-
nelu, ale profanacja tej byłej „kapliczki 
kultury” kojarzy mi się z powojennymi 

zmianami za naszą wschodnią granicą.
Teraz - podobnie jak kol. Marian - 

zastanawiam się głównie nad tym, czy 
możliwe jest jeszcze przywrócenie tam-
tej atmosfery? Podzielam wątpliwości co 
do tego, gdzie jest ta nasza elita? Nato-
miast zapytanie: Czy (...) potrzebna jest 
jakakolwiek elita? - traktuję li tylko jako 
prowokacyjne!

Dla mnie kultura jest jak człowiek! 
Ile znaczy ktoś, kto ma posturę atlety, a 
jedno cześnie tzw. ptasi móżdżek? Ale... 
,ale jest jeszcze jeden aspekt tego zagad-
nienia. Popieram pogląd, że do elity kul-
turalnej należy zaliczyć nie tylko twórcę, 
ale także świadomego odbiorcę!

Czy nowogardzką inteligencję (cokol-
wiek by to miało dziś znaczyć i... gdzie-
kolwiek obecnie się znajduje) stać jesz-
cze przełamać narosłe w ostatnim dwu-
dziestoleciu podziały i przybyć gromad-
nie na podobne spotkanie? Trzeba by 
przecież w tym miejscu nadmienić, że 

na ówczesnych spotkaniach też nie było 
tłumów, że były to prawdziwie elitarne 
spotkania, które mogła pomieścić wspo-
mniana już kawiarenka.

Gdyby jednak udało się do takich spo-
tkań powrócić, to po niewątpliwej uczcie 
duchowej wywołanej dzięki spotkaniu z 
autorytetem, nie widziałbym istotnych 
przeciwwskazań do kontynuowania in-
nego rodzaju uczty, np. w ratuszowej 
„Piwnicy”, aby po kulturalnym zakoń-
czeniu takowego biesiadowania zaprosić 
wszystkich do wyjścia na Plac Wolności, 
z którego jakimś „cudem” zniknęły han-
dlowe kontenery, kojarzące się przejeż-
dżającym „tranzytem” przez nasze mia-
sto (mnie również) z estetycznymi - tak, 
to prawda - ale jednak szaletami! A co, 
pomarzyć sobie nie wolno?

Lech Jurek

Znowu pobudzony do snucia rozważań
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Niedziela Palmowa w Nowogardzie
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20 kwietnia 2011r. -DZIEŃ OTWARTY 
w Szkole Podstawowej nr 4

             
im. Jana Pawła II w Nowogardzie 

przy ulicy Generała Bema 41
Dyrektor szkoły- Magdalena Zarębska-Kulesza, nauczyciele 

oraz uczniowie zapraszają Rodziców i przyszłych uczniów na-
szej szkoły w godz. 9.00-12.00 na DZIEŃ OTWARTY szkoły.

 

Zatrudnimy NA SEZON LETNI pracowników 
z okolic Nowogardu na stanowisku:

KIEROWCA 
– SPRZEDAWCA

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać osobiście lub na skrzynkę:
lodos@list.pl

kościuszki

Kultywują obyczaje
14 kwietnia 2011 roku mieszkańcy, dzieci i 

zaproszeni goście /pani Janina Detz z mężem/ 
podtrzymali staropolską tradycję wykonując 
własnoręcznie  palmy i ozdoby wielkanocne , 
które chętnie nabyli mieszkańcy Kościuszek, by 

je uroczyście poświęcić w Niedzielę Palmową.   
Wszystko to  miało miejsce w świetlicy w Ko-
ściuszkach - była to kolejna inicjatywa samo-
rządu wsi Kościuszki.

Henryka Bogdanowicz
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Wszystkim, którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze 

naszego ukochanego 
Męża i Ojca 

śp. Pawła Walewskiego 
serdeczne podziękowania 

składa 
żona Kamila 

oraz córki Ola i Ada

Serdeczne podziękowania 

dla rodziny, przyjaciół oraz 
personelu nowogardzkiego szpitala 

za wsparcie w ciężkiej chorobie 

śp. Pawła 
Walewskiego

składa 
żona Kamila oraz córki Ola i Ada

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi

Jak składać reklamacje
Kupiłeś/ kupiłaś towar w 

sklepie i okazało się, że jest 
uszkodzony lub podczas uży-
wania zepsuł się. Chcesz zło-
żyć reklamację. Czy wiesz czym 
różni się gwarancja od rękoj-
mi? Czym jest niezgodność to-
waru z umową?

Zacznijmy od ustalenia czy to-
war kupiliśmy jako konsument 
czy jako przedsiębiorca. Jest to 
bardzo istotne rozróżnienie, po-
nieważ w zależności od tego w 
jakim charakterze występuje 
sprzedający i kupujący,  stosuje 
się inną ustawę do tej transakcji i 
do roszczeń z niej wynikających.

W związku z tym musimy 
rozróżnić, sytuację gdy:

- jesteśmy konsumentem - 
wtedy zastosowanie ma ustawa 
z dnia z dnia 27 lipca 2002 r.o 
szczególnych warunkach sprze-
daży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego,

- jesteśmy przedsiębiorcą - 
wtedy do umowy sprzedaży ma 
zastosowanie kodeks cywilny.

Gdy jesteś konsumentem
Sprzedaż konsumencka to 

umowa sprzedaży rzeczy rucho-
mej zawarta pomiędzy przed-
siębiorcą a konsumentem. Kon-
sument to osoba fizyczna, która 
nabywa rzecz ruchomą celu nie-
związanym z działalnością za-
wodową lub gospodarczą (towar 
konsumpcyjny). Tej ustawy nie 
stosuje się do sprzedaży energii 
elektrycznej, gazu, wody, chyba, 
że są sprzedawane w ograniczo-
nej ilości lub w określonej ob-
jętości. Nie stosuje się jej także 
do do sprzedaży egzekucyjnej w 
postępowaniu upadłościowym 
lub innym postępowaniu sądo-
wym.

Nawet jeśli kupujemy coś dla 
siebie i bierzemy to na „firmę”, 
czyli na działalność gospodar-
czą, nie jesteśmy konsumen-
tem, a do transakcji będą miały 
zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

Jeśli jesteśmy konsumentem 
mamy prawo do złożenia rekla-
macji, jeżeli towar, który kupili-
śmy w chwili wydania jest nie-
zgodny z umową. Jeśli taką nie-
zgodność stwierdzimy w ciągu 6 
miesięcy od zakupu, przyjmuje 
się, że ta niezgodność istniała w 
chwili wydania towaru.

Towar niezgodny z umową to 
taki, który:

- nie ma zagwarantowanych 
przez sprzedawcę właściwości 
(na przykład telewizor nie ma 

odpowiedniej funkcji, buty nie-
przemakalne przemakają),

- nie spełnia norm jakościo-
wych (na przykład buty po tygo-
dniu nam się rozpadną),

- towar się zepsuje nie z naszej 
winy - na przykład kupujemy 
aparat fotograficzny, którego po 
miesiącu nie da się uruchomić,

- towar został przez sprzedaw-
cę w ramach umowy sprzeda-
ży nieprawidłowo zamontowany 
lub uruchomiony,

- towar nie nadaje się do celu 
do jakiego tego rodzaju towar 
jest zwykle używany (na przy-
kład kosiarką do trawy nie da się 
skosić trawy),

- gdy właściwości towaru nie 
odpowiadają właściwościom ce-
chującym towar tego rodzaju (na 
przykład papa dachowa przema-
ka).

Pojęcie niezgodności z umo-
wą jest bardzo szerokie, dlate-
go mogą występować też nie-
zgodności innego typu, niż te 
które podano powyżej.

Jeśli stwierdzimy niezgodność 
towaru z umową, możemy zło-
żyć reklamację w miejscu, gdzie 
towar został kupiony. W tym 
miejscu mamy prawo żądać albo 
nieodpłatnej naprawy towaru, 
albo wymiany na nowy.

To kupujący decyduje czy chce 
towar wymienić, czy naprawić. 
Sprzedawca nie może sam de-
cydować czy towar wymieni czy 
naprawi.

Jednak jeżeli wymiana towa-
ru nie jest możliwa pozostaje na-
prawa. Nieodpłatność naprawy 
to także zwrot kosztów ponow-
nego dostarczenia towaru, robo-
cizny, demontażu.

Po zgłoszeniu reklamacji 
sprzedawca ma termin do 14 dni 
od zgłoszenia na ustosunkowa-
nie się do roszczenia. Jeśli się nie 
ustosunkuje, to znaczy, że uznaje 
naszą reklamację.

Jeśli nie ma możliwości wy-

miany towaru na nowy albo na-
prawy, wtedy mamy prawo żądać 
obniżenia ceny lub możemy od-
stąpić od umowy.

Co do obniżenia ceny -  tym 
wypadku towar wadliwy pozo-
staje naszą własnością, a sprze-
dawca oddaje nam tę kwotę, o 
którą obniżona zostaje cena.

Odstąpienie od umowy ozna-
cza, że powstaje sytuacja taka, 
jakby nigdy nie było tej sprzeda-
ży. Czyli sprzedawca musi zwró-
cić nam kwotę jaka została przez 
nas zapłacona za towar.

UWAGA:  Przyczyną odstą-
pienia nie może być wada nie-
istotna. 

Zwrotu pieniędzy w przypad-
ku odstąpienia od umowy moż-
na się domagać, gdy:

1. sprzedawca nie jest w sta-
nie doprowadzić towaru do sta-
nu zgodnego z umową poprzez 
wymianę ani naprawę, ponieważ 
jest to niemożliwe lub wymaga 
nadmiernych kosztów,

2. naprawa albo wymiana nie 
została wykonana przez sprze-
dawcę w odpowiednim czasie 
(ten czas nie jest nigdzie okre-
ślony - tutaj chodzi o przeciętny 
czas potrzebny na realizację na-
prawy lub wymiany),

3. naprawa albo wymiana na-
raża kupującego na znaczne nie-
dogodności.

Uznaje się, że zwrotu pienię-
dzy bez żądania wymiany lub 
naprawy możemy się domagać 
jedynie, gdy ta naprawa lub wy-
miana naraża nas na znaczne 
niedogodności.

UWAGA: Sprzedawca nie od-
powiada za wady, które były ku-
pującemu wiadome w chwili za-
warcia umowy lub takie, które 
przy rozsądnym ocenianiu to-
waru, kupujący powinien był za-
uważyć.

Jaki jest termin na złożenie 
reklamacji?

Każdą rzecz możemy rekla-

mować w terminie 2 lat od zaku-
pu. Jednak od dnia stwierdzenia 
konkretnej wady mamy 2 mie-
siące na reklamację u sprzedaw-
cy.

Jeśli kupiliśmy rzecz używaną, 
wtedy strony umowy sprzeda-
ży mogą zgodnie skrócić termin 
dwuletni do roku.

Sprzedawca ma obowiązek 
rozpatrzyć reklamację nieod-
płatnie. Nieodpłatne rozpatrze-
nie jest jego obowiązkiem, gdy 
reklamacja jest uzasadniona i 
nieuzasadniona.

Czym w takim razie jest gwa-
rancja?

Gwarancja to oświadczenie 
gwaranta (zazwyczaj będzie to 
sprzedawca lub producent towa-
ru) zamieszczone w dokumencie 
gwarancyjnym (np. karta gwa-
rancyjna) bądź  w reklamie, od-
noszące się do zakupionego to-
waru. Takie oświadczenie musi 
zawierać obowiązki gwaranta, 
prawa i obowiązki kupującego, 
związane z sytuacją, kiedy to-
war będzie wadliwy. Nie uważa 
się za gwarancję takiego oświad-
czenia, w którym gwarant (czyli 
zazwyczaj sprzedawca bądź pro-
ducent) nie określa swoich obo-
wiązków.

Obowiązkiem sprzedającego 
jest wydanie dokumentu gwa-
rancyjnego (czyli np. karty gwa-
rancyjnej). W gwarancji muszą 
znajdować się podstawowe in-
formacje, takie jak: nazwa i adres 
gwaranta lub jego przedstawicie-
la, czas trwania i terytorialny za-
kres gwarancji (na przykład, że 
jest ona udzielona na 5 lat i obo-
wiązuje na terytorium RP). W 
gwarancji powinno też być na-
pisane, że nie ogranicza ona ani 
nie wyłącza twoich roszczeń wy-
nikających z niezgodności towa-
ru z umową, czyli tych roszczeń, 
o których jest napisane powyżej.

Podsumowując, tryb składa-
nia reklamacji wygląda tak:

- składamy reklamację do 2 
miesięcy od zauważenia nie-
zgodności towaru z umową (na 
przykład telewizor przestał dzia-
łać),

- składając reklamację oświad-

czamy, czy żądamy naprawy czy 
wymiany,

- czekamy 14 dni na ustosun-
kowanie się sprzedawcy do re-
klamacji,

- jeśli sprzedawca uznał rekla-
mację, czekamy na naprawę lub 
wymianę,

- jeśli nie opłaca się towaru na-
prawić, albo wymienić, albo na-
prawa lub wymiana nie zostały 
dokonane w odpowiednim cza-
sie, wtedy mamy prawo do ob-
niżenia ceny lub odstąpienia od 
umowy.

Jeśli sprzedawca nie uznaje re-
klamacji, a my uważamy, że re-
klamacja jest zasadna, mamy 
prawo skierować sprawę na dro-
gę postępowania sądowego lub 
do miejskiego rzecznika konsu-
mentów, który pomoże nam do-
chodzić roszczeń od sprzedawcy.

Zawsze możemy reklamo-
wać towar na podstawie ustawy. 
Gwarancja jest uprawnieniem 
przyznanym nam przez sprze-
dawcę lub producenta. On może 
jej udzielić lub nie. Zazwyczaj 
gwarancja obejmuje tylko pew-
ne elementy towaru, a nie tak jak 
w przypadku ustawy - całość. Do 
tego terminy wynikające z gwa-
rancji oraz wskazany tam tryb 
dochodzenia roszczeń może być 
inny niż w ustawie. Na przykład 
może się w niej znajdować obo-
wiązek dokonywania przeglą-
dów towaru od rygorem utraty 
gwarancji.

Nasza rada:  bardziej opła-
ca się reklamować na podsta-
wie ustawy, ponieważ zazwyczaj 
uprawnienia z niej wynikające są 
szersze niż te, które są zawarte w 
gwarancji. Jednak zanim złoży-
my reklamację, należy przeczy-
tać gwarancję - może się okazać, 
że korzystniej jest reklamować 
na podstawie gwarancji. Więcej 
na temat gwarancji i rękojmi na-
pisaliśmy w książce

 „Z prawem bez prawni-
ka. Niezbędnik Obywatelski”, 
którą można nabyć na stronie 
www. Forumpokrzywdzonych.
pl w cenie 30 zł plus koszt prze-
syłki.

Do druku LMM
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„karOlINGI” wygrywają V Turnieju Piłki Siatkowej 
„SeT” – Gramy dla Patrycji!

 W  niedzielę 3 kwietnia 2011 r.  w Hali Sportowej przy Gimnazjum w  Dobrej odbył  się V Turniej Piłki Siatkowej,, SET” pod hasłem -,,Gramy dla Patrycji”, 
półtorarocznej  dziewczynki  chorej  na  mukowiscydozę.

Oficjalnego otwarciu turnie-
ju dokonała Pani Barbara Wil-
czek – Burmistrz Dobrej. Na 
trybunach zasiedli również za-
proszeni goście. Pan Ryszard 
Sarna- Członek Zarządu Po-
wiatu Łobeskiego, Pan Józef 
Bąk – Radny Powiatu, Pani Ur-
szula Kołodziejczyk – dyrektor 
Gimnazjum w  Dobrej, Pani 
Sylwia Rusnak –  wiceprezes 
UKS Gimnazjum  w Dobrej. 

Po otwarciu turnieju, na Pa-
trycję  czekała miła niespo-
dzianka. Zawodnicy,,Portalu 
Salps” przekazali dziewczyn-
ce drobny upominek -  klocki 
Lego. 

    W zawodach wzięło udział 
7 drużyn: ze Szczecina, Trze-
biatowa, Nowogardu,  Dobrej 
oraz  z Żabowa. Mecze roze-
grano w  dwóch grupach sys-
temem,,każdy z  każdym” W 
grupie A spotkały się  zespo-
ły: Portal Salps, No to w plecy i 
Max Żabowo. Po bardzo zacię-
tej i wyrównanej walce grupę 
wygrała drużyna,, No to w ple-
cy”, drugie miejsce przypadło 
Portalowi Salps, trzecie Max’o-
wi Żabowo. 

Grupa B liczyła 4 zespo-
ły: Karolingi, Rega Trzebia-
tów, Dobra oraz Gladiatorzy.                
Z pierwszego miejsca wyszedł 
zespół Karolingi, z  drugiego 

Trzebiatów a z trzeciego Do-
bra.

W meczu o  miejsce 5 zespó-
ł,,Max” Żabowo pokonał go-
spodarzy turnieju 2 : 0. Mały 
finał to pojedynek,,Portalu 
Salps” z,,Regą” Trzebiatów, z 
którego zwycięsko wyszli siat-
karze z Trzebiatowa.

Przed meczem finałowym 
odbył się konkurs,, gwoździa”. 
Zwycięzcą został Mateusz Kaź-
mierczak  z zespołu,,No to w 
plecy”.

Największe, sportowe emo-
cji wzbudził pojedynek fina-
łowy pomiędzy drużynami ze 
Szczecina, Karolingami i ze-

społem,,No to w plecy’’. Pierw-
szego seta wygrali zawodnicy 
,,No to w plecy”, drugiego,,Ka-
rolingi”. O zwycięstwie zadecy-
dował wiec  taibrek.      Klu-
czem do sukcesu okazały się 
młode, piękne  i ambitne… 
KAROLINY !!!, które dopro-
wadziły swój zespół do zwy-
cięstwa. Mecz stał na napraw-
dę wysokim poziomie. Kibi-
ce zobaczyli to, co w  siatków-
ce najpiękniejsze. Dynamiczne 
ataki, skuteczne bloki (szcze-
gólnie w wykonaniu Karoliny, 
akcja wzbudziła podziw wśród 
wszystkich uczestników tur-
nieju) ,piękne obrony a przede 

wszystkim prawdziwie sporto-
wą rywalizację.

    Wszystkie zespoły ode-
brały  puchary z dyplomami, 
ufundowane przez Burmistrza 
Dobrej, Dyrektora Gimnazjum 
im. Unii Europejskiej w Dobrej 
, Starostwo Powiatowe w  Łob-
zie oraz UKS Gimnazjum w  
Dobrej. Nagrody wręczyły: wi-
cedyrektor Gimnazjum w Do-
brej Pani Renata Siegień, Prze-
wodnicząca Komisji Społecz-
nej Oświaty, Kultury i Sportu 
działającej przy Radzie Miej-
skiej w Dobrej, Pani Aneta 
Grzywacz oraz Pani Agnieszka 
Jadwiżyc – mama Patrycji.

    Dziękuję wszystkim którzy, 
choćby w najmniejszym stop-
niu pomagali mi w   przygoto-
waniu sportowej imprezy.

    Wszystkim zespołom dzię-
kuję za udział w turnieju. To 
dzięki Wam zebraliśmy blisko 
1.400 zł, które w  całości prze-
kazaliśmy na leczenie chorej 
Patrycji. Swoją postawą spra-
wiliście, że V Turniej Piłki Siat-
kowej,, SET” przebiegał w mi-
łej, sympatycznej i sportowej 
atmosferze. 

Do zobaczenia  za rok.
Prezes UKS Gimnazjum w Dobrej

Tomasz Gajda

Cenny punkt Pomorzanina
Drużyna Pomorzanina Nowogard wreszcie powiększyła swój dorobek punktowy. W sobotnim spotkaniu 20. kolejki piątej ligi nowogardzki zespół zremiso-

wał w Gryficach z tamtejszą Spartą. Gola dla naszej drużyny zdobył w 39. minucie Krystian Miklas, a w drugiej połowie wyrównał Dawid Sandzewicz.
Pomorzanin od początku me-

czu wypracował sobie przewa-
gę. Podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego pierwszą dobrą oka-
zję do wyjścia na prowadzenie 
stworzyli sobie dziewięć minut 
po pierwszym gwizdku arbitra, 
lecz Paweł Galus uderzył nie-
celnie. Kilka chwil później z dy-
stansu strzelał Laszkiewicz, ale 
piłka również nie znalazła dro-
gi w światło bramki. Pomorza-
nin nie rezygnował z kolejnych 
ataków. W 21. minucie pierwszą 
szansę w tym pojedynku miał 
Krystian Miklas, jego uderze-
nie minęło jednak słupek bram-
ki gospodarzy. Trzy minuty póź-
niej pierwszą okazję do wyka-
zania się miał Mateusz Krupski, 
który obronił strzał jednego z 
zawodników Sparty. Pod koniec 
drugiego kwadransa gry wynik 

zmienić mógł Laszkiewicz, ale 
trafił wprost w bramkarza rywa-
li. Po chwili groźnie zrobiło się 
pod bramką Pomorzanina. Ko-
lejną dobrą interwencją popisał 
się Krupski, który złapał piłkę 
po uderzeniu z rzutu wolnego.

W 35. minucie meczu gospo-
darze mieli najlepszą sytuację w 
pierwszej części gry. Na szczę-
ście dla nowogardzkiego zespo-
łu Przemysław Dąbrowski po-
słał piłkę tuż obok bramki. Czte-
ry minuty później to Pomorza-
nin wyszedł na prowadzenie. 
Laszkiewicz zagrał świetną pił-
kę do Miklasa, a doświadczo-
ny napastnik pokonał bramka-
rza rywali i pierwszy wiosenny 
gol Pomorzanina w oficjalnym 
spotkaniu stał się faktem. Sparta 
próbowała jeszcze doprowadzić 
do wyrównania, lecz w bramce 

Pomorzanina znów nie zawiódł 
Krupski. Tuż przed gwizdkiem 
arbitra Miklas mógł jeszcze pod-
wyższyć rezultat meczu, jego 
uderzenie obronił jednak bram-
karz rywali, a chwilę później sę-
dzia zaprosił piłkarzy obu zespo-
łów na przerwę.

Po wznowieniu gry Sparta za-
częła grać zdecydowanie lepiej. 
Najpierw sytuację miał jednak 
Pomorzanin, ale Miklas strze-
lił niecelnie. W 58. minucie do-
bra gra gospodarzy znalazła po-
twierdzenie w postaci bram-
ki. Pięknym strzałem z dystan-
su popisał się Dawid Sandze-
wicz, nie dając szans Krupskie-
mu na skuteczną interwencję. 
Piłkarze z Gryfic chcieli pójść 
za ciosem, lecz minutę później 
ich atak powstrzymał nowo-
gardzki golkiper. Po chwili po-

nowne prowadzenie Pomorza-
ninowi mógł dać Paweł Galus, 
w ostatniej chwili ubiegł go jed-
nak bramkarz Sparty. Gospoda-
rze natychmiast odpowiedzie-
li strzałem głową, a piłkę znów 
złapał Krupski. W 77. minucie 
pojedynku okazję miał Miklas, 
ale przegrał pojedynek z bram-
karzem rywali. Po ośmiu minu-
tach pod bramką Sparty zapano-
wało ogromne zamieszanie, po 
którym piłka nie znalazła jed-
nak drogi do bramki. Już w doli-
czonym czasie gry Sparta miała 
znakomitą okazję na przesądze-
nie o losach tego spotkania. Po-
jedynek z napastnikiem rywa-
li wygrał Krupski, ratując w ten 
sposób cenny punkt.

– Cieszy pierwszy zdoby-
ty punkt oraz pierwsza zdobyta 
bramka. Zespół wreszcie się prze-

łamał po trzech dosyć niespodzie-
wanych dla nas wynikach, bo li-
czyliśmy na to, że w poprzednich 
trzech meczach zdobędziemy 
przynajmniej sześć punktów. My-
ślę, że po meczu w Gryficach bę-
dzie już tylko lepiej ,mamy mło-
dy, perspektywiczny zespół i groź-
nych napastników. Jeden z nich 
się w końcu przełamał, więc jeste-
śmy dobrej myśli. Trzeba treno-
wać jeszcze ciężej, a efekty przyj-
dą same – powiedział po tym 
spotkaniu kapitan Pomorzani-
na, Marcin Skórniewski.

Pomorzanin wreszcie się prze-
łamał, pokazał, że może zdoby-
wać bramki i punkty. Teraz po-
zostaje mieć nadzieję, że mecz 
w Gryficach będzie początkiem 
dobrej passy. Passy, która zapew-
ni Pomorzaninowi utrzymanie.

Maciej Pietrasik
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika 
Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, 
Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Pielgrzymka maturzystów 
do Częstochowy

W dniach  6-9 kwietnia ma-
turzyści z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie wraz 
z przewodnikiem duchowym  
szkoły księdzem Marcinem Gu-
dełajskim oraz opiekunami Pa-
nią Mirosławą Szymaniak, Pa-
nią Magdaleną Wojciechowską 
oraz Panią Martą Portas uda-
li się szlakiem Jana Pawła II do 
Częstochowy, by zawierzyć  Ma-
ryi – Stolicy Mądrości swój eg-
zamin maturalny oraz egzamin 
potwierdzający kwalifikacje za-
wodowe.  

Nasze pielgrzymowanie roz-
poczęliśmy od zwiedzania obo-
zu w Oświęcimiu. Była to inte-
resująca lekcja historii, podczas 
której przewodnik opowiedział 
nam o tragicznych i smutnych  
losach więźniów obozu. Dramat 
autentycznego miejsca nada-
je wyjątkowy sens prowadzonej 
tu edukacji, rozpiętej pomiędzy 
tragedią Auschwitz a trudnymi 
problemami współczesności. 

Kolejnym punktem naszej 
pielgrzymki był Kraków. W go-
dzinach południowych w Kar-
kowskiej Kurii przy ul. Francisz-
kańskiej spotkaliśmy się z Emi-
nencją  Księdzem Kardynałem 

Stanisławem Dziwiszem, któ-
ry przyjął nas z serdeczną życz-
liwością. Czwartkowe popo-
łudnie i wieczór  spędziliśmy 
zwiedzając  Kraków. Zwiedzili-
śmy  Wawel, Kościół Mariacki, 
Sukiennice  oraz wspólnie wy-
braliśmy się na kolację, by ra-
zem wymienić się wrażeniami 
po pierwszym dniu nielekkiego 
pielgrzymowania.

W piątkowy poranek  wyru-
szyliśmy do Łagiewnik – Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego, 
by oddać hołd świętej Siostrze 
Faustynie Kowalskiej oraz pro-
sić przez jej wstawiennictwo, by 
Bóg nie szczędził łask podczas 
naszych zmagań intelektual-
nych. Następnym punktem szla-
ku była Masza Święta w naszej 
intencji w Sanktuarium Matki 
Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej.  Następnie wy-
ruszyliśmy do rodzinnego mia-
sta Jana Pawła II do Wadowic, by 
spróbować papieskich kremó-
wek oraz zwiedzić wystawę po-
święconą życiu, młodości  i po-
sługi  papieża.  Wieczorem do-
tarliśmy do Częstochowy, gdzie 
w godzinie apelu zebraliśmy się 
na wspólnej modlitwie  w Sank-
tuarium Matki Bożej.

W sobotni poranek  o godzi-
nie 9.30 zebraliśmy się w Kaplicy 
Cudownego Obrazu, by modlić 
się o pomyślne zdanie egzaminu 
dojrzałości i dobry wybór przy-
szłej drogi życiowej. 

Mszy świętej koncelebrowa-
nej przewodniczył Ksiądz Ar-
cybiskup Andrzej Dzięga, który 
wygłosił obfitą w treści i słowa 
homilię skierowaną do maturzy-
stów. Na jej zakończenie doko-
nał Aktu Zawierzenia Maturzy-
stów Diecezji Szczecińsko – Ka-
mieńskiej  Matce Bożej Jasno-
górskiej Królowej Polski. Z kolei 
młodzież maturalna oddała się 
w opiekę Matce Bożej.

Podczas powitania jeden z oj-
ców paulinów przypomniał sło-
wa Jana Pawła II: „Przyzwyczaili 
się Polacy wszystkie swoje waż-
ne momenty życiowe, jak wybór 
drogi powołania, wiązać z tym 
miejscem, z tym sanktuarium, 
gdzie Maryja jest obecna w ta-
jemnicy Chrystusa i Kościoła”.

W homilii pasterz diecezji 
m.in. wskazał na potrzebę świa-
tła Ducha Świętego w podejmo-
waniu życiowych decyzji. Za-
chęcił młodzież do kierowa-
nia się wskazaniami Sługi Bo-
żego Jana Pawła II. Życzył mło-
dym ludziom, by nie zmarnowa-
li swojego życia i uzmysławiał, 
że Jezus Chrystus ma najwła-
ściwszy klucz do udanego ży-
cia. Następnie pielgrzymi wzięli 
udział w Drodze Krzyżowej na 
wałach jasnogórskich. Po Dro-
dze Krzyżowej pozostał wolny 
czas na zwiedzenie Jasnej Góry. 
Można było wejść na wieżę, ku-
pić jakąś pamiątkę lub poświę-
cić czas na osobistą modlitwę. 
      Jak zawsze nieocenioną rolę 
odegrali jednak nasi wychowaw-
cy - na czele z naszym przewod-
nikiem duchowym księdzem 
Marcinem - którzy zachęcili nas 
do wzięcia udziału w tym niepo-
wtarzalnym dla nas spotkaniu i 
pomogli zorganizować wyjazd. 
Dlatego z głębi serca dziękuje-

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Wielkanoc to święta zmartwychwstania  

to czas wiary poznania. 
Niech święta Wielkiej Nocy 

pełne będą Boskiej mocy. 
Niech zdrowie dopisuje, 
Jajko dobrze smakuje. 

Tego życzy wszystkim redakcja „WBREW”

Chwila odpoczynku

Z księdzem na kremówkach

Uczniowie na Wawelu  

Prawdziwe czary!

my księdzu Marcinowi i wspa-
niałym wychowawcom za pod-
jęcie pielgrzymowania z nami, 
za życzliwość i wyrozumiałość. 

Ufamy, że każdy z tej piel-
grzymki wrócił bogatszy o nowe 
Boże doświadczenie, może z 
nową przyjaźnią, z nadzieją na 
lepszą przyszłość, która tak bar-
dzo potrzebna jest młodemu 
człowiekowi. W naszych sercach 

na zawsze pozostaną wspomnie-
nia tej wspaniałej pielgrzym-
ki, na której dzięki Bogu mogli-
śmy doświadczyć wiele miłości i 
życzliwości od  moich rówieśni-
ków oraz powierzyć swoje życie 
Matce Bożej!

Pielgrzymi z  Zespołu Szkół Po-
nadgimnzajalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie 
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling ka-
witacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wyp-
alanie, laser, lampy, materac zdrowotny, 
świecowanie uszu, masaże, akupresura, 
solarium

poraDY BEZpŁatnE
nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- płyny i oleje - wymiana gratis

nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

szyby samochodowe - Jacek Tworek

sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

kurki nioski 
odchowane powyżej 10-tygodni, 

pełen program szczepień. 
JUŻ W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

Firma arto-Plus

ZaTrUDNI 
kIerOWCÓW

kat. C + e
System pracy  

3 tygodnie na tydzień

Tel. 609 493 989

UWaGa rOlNICY!
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

„Nowamyl” S.A. rozpoczęło podpisywanie umów 
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy 

2011/2012. W bieżącym roku warunki cenowe skupu 
ziemniaka skrobiowego są następujące:

Cena podstawowa 1,00 zł/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zakła-
du, płatna w ciągu 14 dni,

Dopłata dodatkowa 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + 
VAT, płatna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po 
spełnieniu następujących warunków:

- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” 
S.A. minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,

- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowane-
go ekwiwalentu skrobi,

- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. średniej ceny ze sprzeda-
ży skrobi ziemniaczanej  powyżej 2,6 tys. zł za tonę, w okresie od 
01.09.2011r. do 31.08.2012 r.

Dopłata transportowa zależna od odległości producenta ziemnia-
ków od Zakładu:

Od 0 do 20 km – 0,04 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
81 km i powyżej – 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT.
Ponadto ARR dopłaci do 1 tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% 

dopłatę związaną z produkcją w wysokości 51,95 zł oraz dopłatę nie-
związaną z produkcją ok. 440 zł/ha posadzonych ziemniaków skro-
biowych (dopłatę niezwiązaną otrzymają plantatorzy, którzy w 2008 
r. posiadali umowę kontraktacji). 

 Spółka nasza, wzorem lat ubiegłych, zaopatruje plantatorów w sa-
dzeniaki i środki ochrony roślin. Proponujemy plantatorom bardzo 
korzystne warunki rozliczenia za zakupione środki do produkcji w  
formie kredytowej do wysokości 2500 zł/ha posadzonych ziemnia-
ków skrobiowych. 

Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A.  pomagać będą w wypełnianiu 
wniosków:

- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Wa-
runkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”, 

- o płatność kompensacyjną po zakończeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Nowa-

myl” S.A. bezpośrednio współpracują z plantatorami, podpisują 
umowy kontraktacji, pomagają w prowadzeniu kart technologicz-
nych gospodarstw oraz służą fachową pomocą specjaliści ds. kon-
traktacji i skupu: 

Włodzimierz Wiatr i Bolesław Żyła – Rejon Nowogard,
Marian Łepik – Rejon Łobez,
Kierownik Działu Kontraktacji Włodzimierz Wiśniewski – Rejon 

Świdwin.
Tel. (091) 39 767 12, 39 740 21
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Łobez dnia 04.04.2011 r.  ZARZĄD SPÓŁKI

„NOWOrIm” sp. z o.o. 
poszukuje kandydata 

na stanowisko 

pracownik  
administracji 

Wymagane jest doświadcze-
nie w pracy na w/w stanowi-
sku oraz znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym. 

Prosimy o kontakt. 
91 39 22 394

reklama

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Wielka Świąteczna Promocja
drogerii WITTER    ul. 700 Lecia 19b

r a B a T   1 0 % 
- dla każdego od dnia 17 do 23 kwietnia br.

Zapraszamy codziennie od 10 - 18, w sob. od 9 - 14

Olimpia zwycięża 
w Chlebowie

A-klasowa Olimpia Nowogard wygrała swój trzeci mecz w rundzie wiosennej i umocniła się 
na pozycji lidera. Awans do kl. okręgowej staje się coraz bardziej realny. 

W niedzielę przeciwnikiem 
naszych piłkarzy był piąty w 
tabeli Rolpol Chlebowo. Mecz 
nie należał do najłatwiejszych 
choć mógł, gdyby w pierw-
szych minutach swe stupro-
centowe sytuacje strzeleckie 
wykorzystali Maciej Gołdyn 
i Krzysztof Kieruzel. Pierw-
sza część meczu, mimo małej 
przewagi Olimpii zakończyła 
się bezbramkowym remisem. 

W drugiej połowie Olimpia 
przejęła już inicjatywę. Dało to 
bramkowy efekt. A gole zdo-
byli ci, którzy w pierwszych 
45 min pudłowali w znako-
mitych sytuacjach – Gołdyn i 
Kieruzel. Pod koniec meczu, 
gdy wydawało się, że zwycię-
stwo nie jest zagrożone, zro-
biło się jednak nerwowo. Po-
wód? Najpierw czerwoną kart-
ką za dyskusję z sędzią ukara-
ny został Tomasz Durkowski. 
W osłabieniu Olimpii gospo-
darze zwietrzyli szansę i rzucili 
się do desperackich ataków. Je-
den z nich przyniósł im bram-
kowy efekt. Na drugiego gola 
zabrakło już gospodarzom sił 
i czasu. 

Warto dodać, że w niedziel-
nej kolejce punkty z czwartą 
Zorzą Tychowo straciła Rado-
via Radowo Małe, która oprócz 
naszego zespołu jest jednym z 
głównych faworytów do awan-
su. 

Olimpia prowadzi więc w ta-
beli a szansę na awans do klasy 
okręgowej stają się co raz bar-
dziej realne. 

Rolpol Chlebowo – Olim-
pia Nowogard 1:2 (0:0)

Olimpia: Baranowski – Sta-
chowiak D., Niedźwiedź, Mi-
kołowski, Durkowski, Jędras 
(Florecki), Kieruzel, Stacho-
wiak M., Gołdyn, Gruszczyń-
ski, Wnuczyński. 

Bramki: Maciej Gołdyn, 
Krzysztof Kieruzel. 

fot. ligowiec.net/KAPSI
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NOWOGARDZKI

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

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

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rOZkŁaD JaZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 590 m2 z budynkiem gospodar-
czym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam tel. 604 
427 427

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w karsku, pow. 3800 
m2, cena 30 zł/m2, tel. 721 488 
663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam dom wolnostojący 147 
m2 (okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena za 
1 działkę 8500 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usłu-
gowo handlowy. Działka 8046 m2 
przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
Cena 1 495 000 zł Biuro Nierucho-
mości Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 
m2, plan zagospodarowania tere-
nu, przemysł, usługi inwestycyjne. 
Ogrodzona, droga alfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania 15zł/m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym 
wiata 250 m2; plac 2800 m2 do za-
gospodarowania utwardzony; po-
mieszczenie  90 m2; pomieszczenie 
150 m2 ogrzewane; pomieszczenie 
biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10 010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze 
z ogrodzonym terenem o pow. 0,30 
ha na obrzeżach Nowogardu, moż-
liwość wynajmu mieszkania obok. 
693 850 197

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY PO-
ŁOŻONY W NOWOGARDZIE PRZY 
ULICY WARSZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE 
AGENCJA PKO ). Telefon 691125617.

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. Tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowla-
ną. 607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we z balkonem własnościowe 79,71 
m2 lub zamienię na dwa pokoje z 
dopłatą. 609 170 510

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie (Centrum), 91 
38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam mieszkanie na ul. Woj-
ska Polskiego z małym ogródkiem. 
603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 
87 metrów w Wierzbięcinie wraz z 
przylegającym ogródkiem oraz ga-
rażem. Cena do uzgodnienia  Tel.: 
604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TaNIO sprzedam dużą działkę bu-
dowlaną.  Tel.  po 15.00 -  601  889 
596.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 66m2, III piętro po re-
moncie. Cena 165 tys. kontakt. 
785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Działkę budowlaną w Nowogar-
dzie o pow. 11 ar. Sprzedam – 
510 727 667

• Zamienię mieszkanie czteropokojo-
we 67m2 na dwupokojowe. 91 39 
26 528; 667 926 528

• Do wynajęcia kawalerka 38 m2 z 
umeblowaną kuchnią. 700 zł + me-
dia. Tel. 698 548 788 po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
45 m2, cena do uzgodnienia. Tel. 
788 478 881

• Nowogard kompleks dwóch działek 
o łącznej pow. 5864 m2, 5904 m2, 
przezn. Przemysł i usługi, inwesty-
cyjna, pierwsza ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800m od 
głównego skrzyżowania, 35 zł netto/
m2, Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, budownictwo szeregowe 
i jednorodzinne, plan zagospodaro-
wania terenu. Pow. 26831 m2, w ca-
łości 25 zł/m2 po podziale 50 zł/m2. 
Tel. 660 424 989

• Działka o łącznej pow. 118 700 m2- 
11,87ha, przezn. Usługi i przemysł, 
droga asfaltowa, centrum miasta, ul. 
Górna, „smoczak”, motokros 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 zł/
m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia lokal handlowy w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 70 m2 III piętro 
604 422 221

• Sprzedam kiosk na targowisku miej-
skim. 509 389 669

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ulicy asnyka. 609  947  940; 
503 120 436

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609.

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 
zł czynsz, kaucja 1200 plus opłaty. 
Tel. 608 332 896

• Dom o pow. 170 m2 sprzedam lub 
wynajmę Tel. 795 648 748

• Wynajmę myjnię samochodową. 
696 443 643

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 
ul. 3 maja 44 (zjazd do Przystani) 694 
513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 
niski czynsz, spokojna okolica. Tel. 
724 263 038

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła 
II; 609 388 410 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Nowogardzie, 3 pokojowe, ul. 
Bankowa, tel. 668 732 944

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkaniowo - usługową położoną 
przy ul. Górnej w Nowogardzie (31 
arów). Cena do negocjacji 90 zł za 1 
m2. Tel. Kontaktowy 603 262 091

• Odstąpię działkę z murowanym 
domkiem za odstępne. Możliwe raty. 
Ok. Zakładu karnego. 782 813 335

• Wynajmę pokój na ulicy Warszaw-
skiej. 609 004 967
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oGŁo szE NIa drob NE
• Sprzedam działkę budowlaną nad 

jeziorem w Nowogardzie- 800m2. 
52 tys zł. 608 622 920

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Dobrej, cena do uzgodnienia. 
783 649 880

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE 
MAGAZYNOWE W NOWOGARDZIE 
TEL. 511 267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
49 m. I piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-
lokatorskie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie, nowe 
dwupoziomowe, bezczynszowe. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 pod-
wyższony standard 4 pokoje, III 
piętro. Niski czynsz. 662  638  198; 
694 053 131

• mieszkanie 4 pokoje Bema 160 
tys. 600 791 675

• Działka budowlana 77 ar. Z warunka-
mi z lasem i stawem 15/m2.

• Działka budowlana 41 ar. Z warun-
kami 12zł/m2. 600 791 675

•  Sprzedam część domu 82 m2 z 
niezależnym wejściem wraz z bu-
dynkiem gospodarczym i działką 
budowlaną w Warnkowie. Cena do 
uzgodnienia. Proszę dzwonić po 
16-stej. Tel. 501 318 555

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę kawalerkę. 91 39 23 020

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro 
Tel. 661 510 846

• Sprzedam dom przy ul. Jesionowej 
604 284 597

• Kupię mieszkanie dwupokojowe z 
niskim czynszem. 505 793 280

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
czereśniowym sadzie. 505 793 280

• Do wynajęcia garaż przy ul. Nadtoro-
wej. 722 059 769

• kredyty, pożyczki hipoteczne. 
Oferta 20 Banków. Dojeżdzamy 
do klienta. Tel: 513 164 203

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena komple-
tu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 690 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
132000 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 
diesel 110 KM, serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin . Nowe: 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn ha-
mulcowy. Klimatyzacja, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka,  nowe opony letnie Conti-
nental 185 65 R15, kompletna doku-
mentacja – faktury serwisowe, bez-
wypadkowy,  zadbany. Cena 18900 
zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny met., rok prod. 08/2006, 1,9 
CDTI 150 KM (diesel), przeb. 143500 
km, serwisowany w ASO Opel, przy 
przeb. 140.000 km nowe: olej, klocki 
hamulcowe, filtr oleju, filtr powie-
trza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn ha-
mulcowy, pióra wycieraczek przód 
i tył. Nowy kompletny rozrząd (ASO 
Opel) przy przeb. 119.318 km,  opo-
ny letnie Viking Norway Pro Tech II 

215 55 R16, cena 41000 zł, do uzgod-
nienia, kompletna dokumentacja  - 
faktury serwisowe, bezwypadkowy, 
zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 3 185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 
605 522 340

• Sprzedam samochód Opel Vectra B 
kombi + hak ściągany poj. 2.0 diesel, 
rok prod. 1996. 2 komplety kół. Cena 
5 000 zł. 722 360 296

• Sprzedam VW Passat B5 1998 r. Tel. 
608 697 092

• Sprzedam Peugeot rok prod. 2000 
poj. 1.1. 506 499 935

• Kupię skrzynię do Suzuki Swift. 
723 593 436; 665 266 593

rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Kurki nioski odchowane powyżej 
ośmiu tygodni. 91 39 106 66

• Kupię kompletne koło do przyczepy 
10.0/75-15.3.  91 39 108 75 po 18-stej

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wnio-
sków o dopłaty: obszarowe, 
rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki jadal-
ne Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam drzewka laskowe, 
796 061 280

• Sprzedam kombajn ziemniaczany 
ANNA rok prod. 1985 cena 2500 zł 
do uzgodnienia. 783 484 851

• Tanie wypełnianie wniosków o do-
płaty: obszarowe, rolno-środowisko-
we, ONW, Tel. 661 329 772

• Sprzedam rozrzutnik obornika, 
siewnik do zboża- Poznaniak ,brony, 
pług, kultywator, żmijkę do zboża, 
ciągnik C-330. 781 932 918

• Facelie sprzedam tanio. 502 853 573

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 
18 316

• Sprzedam Łubin słodki; 668 316 103

• kury nioski 10-tygodniowe, sprze-
dam- 91 39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Opryskiwacz 12m nowa pompa, 
nowy rozdzielacz. Cena 1000 zł. 
606 342 404

• Sprzedam przyczepkę 10 tonową 
AUTOSAN. 603 839 782

• Sprzedam kobyłę oprzęganą. 
660 117 081

• kredyty dla rolników. Tel: 513 164 
203 

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• Usługi minikoparką, wykopy pod 
fundamenty, kable, wodę i gaz itp. 
790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przy-
czepa i laweta. 790 243 575

• DUR-DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Tipsy z dojazdem do domu klienta. 
665 316 403

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik; 
607  347  421, email- mostek396@
wp.pl

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, 
pod klucz w 3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Pożyczki bez BIK, bez dochodu na 
dowód osobiaty.Tel:513 164 203.

• Kredyty dla Firm.Tel:513 164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię. Emerytkę, rencist-
kę do sklepu spożywczego. 
602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością 
programów Cadowskich. 91 39 
25 900; 661 900 901

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. 605 276 271 do 18-stej.

• Młoda dziewczyna z doświadcze-
niem zaopiekuje się dzieckiem. 
603 541 420; 91 35 03 018

• Zatrudnię brygady tynkarzy (tyn-
ki maszynowe) tel. 605 069 239

• Poszukuję ludzi do pracy polowo-
ogrodniczych. 514 451 525

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fasa-
dowy. 511 016 833

• Poszukujemy konsultantów Oriffla-
me wpisowe 0zł, prezenty o wartości 
630 zł. Tel. 506 171 732

• Praca w ogrodzie. Potrzebna po-
moc. 663 600 601

• Zatrudnię do dociepleń z doświad-
czeniem. 782 860 130

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie CO cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwaran-
cje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, cena 
250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasob-
nik stojący z wężownicą do pod-
łączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam psy Yorki 697 424 845

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: 
mikser VMX 200 HPQ, końcówkę 
mocy OMNITRONIC P1500, CD J500T 
MC CRYPT – 2 szt., kolumny HQ PO-
WER 500 W VDSG12, mikrofon bez-
przewodowy AZUSA 101, scaners 
HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena 
kompletu 1550 zł do uzgodnienia. 
Mało używany. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), na gwa-
rancji, w sieci ERA, cena 1490 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczę-
ściowy. Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczyn-
kowy. Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym Pol-
ski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 720 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam koncentrator tlenu (ast-
ma) 91 39 22 106

• Sprzedam Yorki. 509 389 669

• Sprzedam telefon komórkowy Erics-
son Elm w sieci ERA, nowy, na gwa-
rancji, nieużywany, cena 430 zł, Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam owczarki niemieckie 
4-miesięczne. ojciec wnuk podwój-
nego zwycięzcy świata, matka z ro-
dowodem w tym długowłosa sucz-
ka, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam heblarko-Grubościówkę z 
wyjściem na piłę- własna produkcja. 
601 370 207

• Kupię pompę bez silnika. 
789 042 263

• Sprzedam nowy stół i biurko. 
665 541 960

• Oddam w dobre ręce szczenięta bia-
łe prześliczne rasy kundel. 504  525 
966

• Weekend z Jogą Szczecin 7-8 maja. 
medytacje, czakramy, żywioły, 
rozwój duchowy, siła umysłu, re-
laks. Info. 091 88 46 405; 518 300 
138; email:dakszam@gmail.com



Nr 31 (1965)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl
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P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 19,50 zł/m2

reklama

rowery pojechały do Orzechowa!

XXXIII  Turniej  Wiedzy o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym

W piątek 15 kwietnia  do turnieju przystąpiło łącznie 27 drużyn - 17 reprezentujących szkoły podstawowe i 10 szkoły  gimnazjalne z terenu całego powiatu 
goleniowskiego. Turniej polegał na zdobyciu największej liczby punktów w czterech konkurencjach: test z przepisów ruchu drogowego, symulacja udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym, oraz jazda rowerem po torze przeszkód i uliczkami Miasteczka Ruchu Drogowego. Podczas turnieju do-
pisała pogoda, która nie pokrzyżowała planów organizatorów. Zmęczeni uczestnicy turnieju mogli posilić się smaczną grochówką i osłodzić drożdżówkami i 
napojami.   

W młodszej kategorii wie-
kowej zwyciężyła Szkoła Pod-
stawowa z Orzechowa przed 
Szkołą ze Stepnicy i Szkołą 
Podstawową z Klinisk. Indy-
widualnie największą wiedzą 
z zakresu ruchu drogowego i 
najlepszą techniką jazdy rowe-
rem, wykazał się reprezentant 
zwycięskiej szkoły Piotr Klein.

Wśród gimnazjów bezkon-
kurencyjne okazało się Gim-
nazjum nr 3 z Nowogardu, 
które zwyciężyło przed Gim-
nazjum nr 1 z Goleniowa i 
Gimnazjum nr 1 z Nowogar-
du. Indywidualnie najlepszy 
był Łukasz Klein z Gimnazjum 
nr 3 w Nowogardzie, który po-
dobnie jak zwycięzca w kate-
gorii podstawówek otrzymał w 
nagrodę rower.

Organizatorem zawodów 

była Komenda Powiatowa Po-
licji w Goleniowie, przy dużym 
udziale Stowarzyszenia Na 
Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu 
Goleniowskiego. Konkurs nie 
odbył by się bez osób zaprzy-
jaźnionych, którzy ufundowa-
li wspaniałe nagrody , Staro-
sta Powiatowy w Goleniowie, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
,Burmistrz Gminy Goleniów, 
Burmistrz Nowogardu, Wójt 
Gminy Osina, Wójt ze Step-
nicy, Goleniowskie Wodocią-
gi i Kanalizacja, Asprod Klini-
ska i Elektro - Instal. Ogrom-
ny wkład i wysiłek w organiza-
cje i przebieg konkursu włożył, 
jak co roku Pan Tadeusz Ho-
łubowski i Wiesław Smietiuch 
z KM „CISY” (przygotowanie 
tras i zabezpieczenie rowerów) 
oraz asp. Arkadiusz Radawiec 

wraz z komitetem organizacyj-
nym i policjantami z Komen-
dy Powiatowej Policji  w Gole-
niowie.

Zwycięskie drużyny otrzy-
mały kaski, ochraniacze, ele-
menty oświetlenia roweru, za-
bezpieczenia, elektroniczne 
liczniki i inne gadżety do ro-
werów. W tym konkursie nie 
było przegranych, gdyż wszy-
scy otrzymali nagrody.   

Komisja ocenia, że poziom 
konkursu był bardzo wysoki - 
najmłodsi rowerzyści wykaza-
li ogromną wiedzę o bezpie-
czeństwie na drodze. Zwycię-
skie zespoły będą reprezento-
wać nasz powiat w zawodach 
wojewódzkich,

Opr. i foto LMM

I miejsce w kategorii szkół podstawowych – SP Orzechowo. Do turnieju przygotował Andrzej Pluta

Najlepszy indywidualnie – Piotr Klein I m

Łukasz Klein  uczeń Gimnazjum nr 3 – I m wśród gimnazjalistów

Konrad Pasik uczeń SP Orzechowo – II m indywidualnie
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  rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki

  
wypłata środków nawet w 1 dzień  
możliwość konsolidacji kilku drogich kredytów
w jeden tani (do 150 tys. zł bez zabezpieczeń)  
do 3 miesięcy bezpłatnych wakacji kredytowych

RRSO dla pożyczki w wysokości 8000 zł spłacanej w 12 równych ratach 

odpowiednio 29,82% i 24,12%. Ostateczne warunki kredytowania zależą 

płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 15.03.2011 r.

ZA KAŻDY
1000

 ZŁ

www.aliorbank.pl

Zapraszamy do placówki partnerskiej Alior Banku:

Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 59/8
 91 416 04 27

Radosnych i Pogodnych Świąt Wilkanocnych, 
serdecznych spotkań w gronie 

rodzinnym, zdrowia i spokoju, smaczengo jajka oraz 
mokrego dyngusa mieszkańcom Gminy Nowogard 

życzą
Burmistrz Nowogardu               Zca Burmistrza Nowogardu              Przewodniczący Rady Miejskiej

               Robert Czapla                               Damian Simiński                                      Antoni Bielida

Duża Firma Produkcyjna 

poszukuje 
samodzielnej księgowej 
do prowadzenia pełnej księgowości.

Oferujemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
CV + list motywacyjny proszę kierować na  
e-mail: piekarnia-zelek@wp.pl

Pokonał śmierć

„Poranek dnia zmartwychwstania” autorstwa Burne

lZS bez pieniędzy?

komisja 
podzieliła 
fundusze

Wywiad z nowym 
dyrektorem NDk

Następne wydanie
w piątek 29 kwietnia br.
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Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Pragnę przywołać w tym Apelu Jasnogórskim wszystkich moich braci i siostry, którzy doznają niedostatku, którzy odczuwają 
niedosyt wolności, trudności w przekazywaniu i odbiorze prawdy, którzy nie mają pracy lub pracy odpowiadającej ich kwalifi-
kacjom, którzy nie mogą zrealizować swoich planów życiowych, słusznych aspiracji i rozwinąć swoich talentów; którzy w jaki-
kolwiek sposób cierpią na ciele i duszy, niosąc z wiarą i nadzieją swój codzienny krzyż

Apel Jasnogórski, 12 czerwiec 1987 r.

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Zaciszny zaułek Dąbrowszczaków
13 kwietnia br. dokonano odbioru prac związanych z przebudową ulicy Dąbrowszczaków. In-

westycją objęty był odcinek drogi dojazdowej do obiektów handlowych i mieszkaniowych od uli-
cy Dąbrowszczaków do granicy drogi ze sklepem Biedronka w Nowogardzie o długości 59,40 m. 
Zakres robót obejmował: rozebranie części jezdni o nawierzchni betonowej, wyrównaniu pozosta-
łego odcinka jezdni betonem i ułożeniu na tych konstrukcjach nowej warstwy ścieralnej z kostki 
betonowej typu POLBRUK grubości 8 cm, rozebranie po stronie prawej chodnika ze zniszczonych 
płyt betonowych 50x50x7 i ułożenie 
nowego chodnika, przełożenie istnieją-
cego placu przy budynkach Nr 22-25. 
Wykonawcą robót budowlanych, wyło-
nionym w przetargu nieograniczonym, 
jest Zakład Budownictwa Ogólnego i 
Utrzymania Dróg „AZBUD” w Nowo-
gardzie. Wartość wykonanych robót 
wyniosła 125.887,07 zł brutto.  

Paradoksalnie najbardziej cieszą się... 
kierowcy zaopatrujący „Biedronkę”.  
Przestaną płacić mandaty.

Komin „mleczarni”

Konserwator telefo-
nii komórkowej musi być 
równocześnie  sprawnym 
alpinistą. 

J.B. 

W sobotę, 10 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wziął udział w impre-
zie zorganizowanej przez Klub Abstynenta „Hania”. Klubowicze zorganizowa-
li m.in. rozgrywki w bilarda, strzelanie z wiatrówki oraz ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami.

Mogilniki zlikwidowane
Zawartość mogilników w wydobywano przy pomocy urzą-

dzeń mechanicznych i umieszczano w plastikowych beczkach. 
(okazało się, że niektóre kręgi  zapełnione były … zwykłymi 
śmieciami – szkłami, butelkami, puszkami i workami).Beczki po 
zamknięciu bindowano po 12 sztuk na drewnianych paletach i 
samochodami odwożono do Stacji Termicznej Obróbki Odpa-
dów Niebezpiecznych, należącej do gdańskiej spółki Port Servi-
ce, Teren został ogrodzony siatką i trwa oczekiwanie na specjali-
styczny sprzęt, który ułatwi rekultywację – usuwane będą reszt-
ki po betonowych kręgach, wywieziona będzie skażona ziemia i 
nawieziona nowa.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,  
najserdeczniejsze życzenia: Błogosławieństwa 

od Chrystusa Zmartwychwstałego, dużo zdrowia, 
radości i wiosennego optymizmu 

oraz samych sukcesów zawodowych i osobistych 
dla Czytelników Dziennika Nowogardzkiego 

składa  Redakcja 

Zebrano 500 tysięcy podpisów
Zakończyła się ogólnopolska akcja zbierania 

podpisów pod społecznym projektem noweli-
zacji ustawy dotyczącej ochrony  życia od po-
częcia aż do naturalnej śmierci.  Udało się ze-
brać na dzień dzisiejszy (podpisy wciąż jeszcze 
spływają) ponad 500 tysięcy podpisów,  które 
zostały złożone do Marszałka Sejmu. Nasz re-
gion szczeciński po tarnowskim okazał się dru-
gim najbardziej efektywnym w ilości zebranych 

podpisów w kraju. W imieniu organizatorów 
akcji serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zło-
żyli podpisy, a także tym którzy organizowali 
zbieranie w poszczególnych miejscowościach i 
parafiach.  

Paweł Słomski 
– koordynator regionalny akcji zbierania 

podpisów fundacji Pro Prawo do Życia 
www.stopaborcji.pl                                          
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Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr laptop
 sErwis - komis

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
do końca kwietnia

20% rabatu 
na wszystkie naprawy

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się 

do życia wiosny
Pogodny w sercu i radości 

ze Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego 

w gronie najbliższych
życzą radni Klubu Prawica 

– Marek Krzywania, Marcin Nieradka, Cezary Marcinkowski

W końcu znany jest już harmonogram wyborów na sołtysów. Tym razem będą one przeprowadzone w ekspresowym tempie. Tylko w 
pierwszym dniu zebrania odbędą się w 9 wsiach i to o tej samej godzinie. Zdaniem opozycji takie zachowanie do świństwo. 

Wybory w ekspresowym tempie
Kadencje sołtysów i rad so-

łeckich wygasły ostatecznie 2 
kwietnia. Burmistrz zwlekał jed-
nak z ogłoszeniem nowych wy-
borów, chociaż ich harmono-
gram został przygotowany jesz-
cze na początku marca. Tym sa-
mym, na wsiach od kilku tygo-
dni trwa swoiste bezkrólewie.  
Sytuacją zaniepokojeni byli nie 
tylko radni ale również sami 
mieszkańcy wsi. Pisaliśmy o tym 
fakcie 29 marca. 

Nowy terminarz zebrań, na 
których mieszkańcy wybiorą na 
kolejną kadencję swoich przed-
stawicieli został zatwierdzony na 
początku tego tygodnia (termi-
narz publikujemy poniżej). Ze-
brania odbędą się łącznie w 30 
sołectwach. Tym razem jednak 
urząd miejski przyjął niespo-
tykane tempo. Tylko w pierw-
szym dniu tj. 26 kwietnia,  wy-
bory mają być przeprowadzone 
aż w  9 wsiach i to o tej samej go-
dzinie. Sytuacją oburzony jest 
radny Tomasz Szafran (WN). - 
Uważam, że to świństwo. Nowy 
harmonogram nie pozwala mi 
osobiście podziękować za współ-
pracę dotychczasowym sołtysom 
i radom sołeckim – komentuje  
Szafran.

Nad przebiegiem wyborów 

będą czuwali miejscy urzędni-
cy. W ratuszu przygotowano już 
stosowane dokumenty i karty 
do głosowania.  Jak będzie ono 
przebiegało? Zgodnie z porząd-
kiem obrad na początku dotych-
czasowy sołtys złoży sprawoz-
danie z działalności sołectwa w 
ostatniej kadencji. Następnie ze-
brani będą zgłaszać kandydatów 
na sołtysa. Spośród nich, w gło-
sowaniu tajnym, wybrany zosta-
nie nowy sołtys. Później odbę-
dą się wybory członków do rad 
sołeckich (3 lub 5 – w zależno-
ści od liczby mieszkańców), któ-
rych kandydatury  podobnie jak 
w przypadku pierwszego głoso-
wania, wcześniej zostaną zgło-
szone przez uczestników zebra-
nia. Aby wybory były ważne w 
głosowaniu musi wziąć udział 
min. 20% mieszkańców danego 
sołectwa. Jeśli się okaże, że wy-
maganej większości nie ma na 
sali, zwołane będzie po godzinie 
kolejne zebranie. Wtedy już gło-
sowanie będzie ważne nawet bez 
wymaganej liczby  głosujących.  
Kadencja sołtysów i rad sołec-
kich trwa 4 lata. 

Wyniki wyborów opublikuje-
my po ich zakończeniu, a więc 
najwcześniej na początku maja. 

Marcin Simiński

1200
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Wywiad z Anetą Drążewską, nowym dyrektorem Nowogardzkiego Domu Kultury

Kultura to nie tylko taniec i śpiew...

Marcin Simiński: Jak się 
Pani czuje w nowej roli?

Aneta Drążewska: Przy-
znam, że w pierwszy dzień by-
łam trochę zagubiona. Szybko 
jednak musiałam zejść na zie-
mię i zająć się obowiązkami, 
które spadły na mnie dość na-
gle.

A konkretnie?
Niedziela Palmowa i majów-

ki, w międzyczasie próby za-
poznania się z budżetem NDK.  
Jest tyle spraw związanych z 
najbliższymi imprezami. Na 
szczęście udało mi się już spo-
tkać z pracownikami. 

No właśnie -  kadra NDK 
przez lata miała tego same-
go szefa. Czy teraz pracowni-
cy są przestraszeni i obawiają 
się nowej sytuacji?

Przestraszeni? Myślę, że 
nie. Wyjaśniliśmy sobie pew-
ne sprawy, zasady działania i 
moje oczekiwania wobec ka-
dry. Moim zadaniem nie jest 
straszenie pracownika, tylko 
stworzenie mu godziwych wa-
runków do pracy. 

Czyli na razie nie planuje 
Pani  żadnych zwolnień? 

Nie. Na razie się wszystkim 
przyglądam. Znam tych ludzi. 
Pracowałam tutaj przez kil-
kanaście lat jako instruktor. Z 
perspektywy gabinetu dyrek-
tora wszystko jednak inaczej 
wygląda. 

W czym będzie Pani lepsza 
od byłej szefowej NDK?

Ja myślę, że każdy jest do-
bry w określonych dziedzi-
nach. Nie ma ludzi dobrych 
we wszystkim. Pani Przybyłek, 
była bardzo dobrą organiza-
torką. Stworzyła kilka imprez. 
Ja spróbuje to kontynuować, 
może tylko w nieco zmienio-
nej formie. Dom kultury powi-
nien przede wszystkim stawiać 
na działalność merytoryczną, 
bo takie ma zadanie statutowe. 

Co to znaczy „działalność 
merytoryczna”? 

To jest tzw. trzon działalno-
ści, czyli kółka zainteresowań, 
sekcje, imprezy. 

Przyznam, że jestem tro-
chę zaskoczony tą odpowie-
dzią. Głównym powodem 
dla którego odwołana zosta-
ła pani poprzedniczka, była 
hermetyczność domu kultury 
i brak otwarcia na nowe for-
my twórczości. Z Pani wypo-
wiedzi wynika, że będzie Pani 
kontynuować dzieło Mirosła-
wy Przybyłek?

Nie! Mówiłam o kontynu-
owaniu  tego, co było dobre w 
domu kultury – przede wszyst-
kim myślę tu o festiwalach, 
które wymagają oczywiście 
nowej konstrukcji, ale same w 
sobie są dobrym produktem 
promocyjnym naszego miasta. 

W jaki sposób chce Pani za-
tem zmienić opinię na temat 
NDK? 

Dom kultury już nie jest her-
metyczny. Jesteśmy otwarci 
na nowe propozycje. Wczoraj 
np. był młody człowiek (Da-
stin Kouchan dop. Red.), który 
zaproponował nam swoją wy-
stawę fotografii. Chętnie przy-
jęłam ten pomysł i jego pracę 
będzie można podziwiać już 
podczas rozdania Laurów Ci-
sowych (30 kwietnia dop. re-
dakcji). Poza tym chcę powie-
dzieć, wszystkim młodym ze-
społom, które nie tworzą pod 
naszym dachem, że do ich dys-
pozycji również jest studio na-
grań. Ja uważam, że przede 
wszystkim trzeba promować 
naszą lokalną kulturę. Nie za-
pominajmy jednak, że ludzie 
chcą też oglądać i słuchać ze-
społów z całego kraju. 

Już na wstępie rozmowy pół 
żartem, pół serio nawiązała 
Pani do jednego z komenta-
rzy, który ukazał się na łamach 

Dziennika Nowogardzkiego, 
a dotyczył wyboru nowe-
go dyrektora domu kultury. 
Rzeczywiście na stronach na-
szej gazety trwała dyskusja na 
temat tego jaki model kultu-
ry będzie najlepszy w Nowo-
gardzie. Ostatecznie to Pani 
wizja kierowania NDK naj-
bardziej się spodobała komi-
sji konkursowej. Jakimi argu-
mentami przekonała Pani jej 
członków?

Przede wszystkim zapropo-
nowałam rozszerzenie działal-
ności NDK. A więc zwiększe-
nie oferty kół zainteresowań, 
sekcji, pracowni. Chcę rów-
nież, aby w domu kultury swo-
je miejsce znaleźli dla siebie 
także ci, którzy nie mają wiel-
kich zdolności artystycznych. 
Do tej pory miały tu racje bytu 
głównie zespoły taneczne, te-
atralne, recytatorskie. Ja chcę 
również postawić na inne for-
my. 

To znaczy? 
Na razie mogę powiedzieć 

o tych, które planuje wprowa-
dzić do końca roku. Już w tej 
chwili jest ogłoszony nabór 
na zajęcia wokalne, które bę-
dzie prowadziła Edyta Turow-
ska. Za chwilę wystąpię z pro-
pozycją stworzenia sekcji sno-
ok’erowej. To odmiana bilarda, 
która powstała w Indiach. 

A co to ma wspólnego z kul-
turą? 

Kultura to nie tylko śpiew, 
muzyka, taniec. Snooker jest 
dyscypliną dla dżentelme-
nów. Liczy się tam odpowied-
ni ubiór, jest również swoista 
etykieta itd. Na pewno war-
to spróbować.  Pomaga mi w 
tym pan Wiesław Ościłowski, 
sędzia krajowy tej dyscypliny. 
Chcemy stworzyć sekcję pod-
stawową dla dzieci i młodzie-
ży w przedziale 10-14 lat oraz 
sekcję dodatkową dla starszej 
młodzieży i dorosłych. Będzie-
my najprawdopodobniej jedy-
nym domem kultury w Polsce, 
który rozpocznie tą działal-
ność. Większość wyposażenia 
sponsoruje właśnie p. Ości-
łowski, szukamy jednak spon-
sora, który pomoże nam zaku-
pić pozostałe elementy. Potrze-
bujemy jeszcze nie wiele po-
nad 2 tys. Złotych. 

Może Pani jeszcze zdradzić 
jakie zmiany szykują się w 
NDK? 

Na pewno powstanie nowa 
strona internetowa, która bę-

dzie interaktywna. Kolejnym 
krokiem będzie próba utwo-
rzenie sekcji pierwszej pomo-
cy. To oczywiście dodatko-
we koszty, bo musimy zakupić 
fantomy do ćwiczeń. Mam już 
chętnego instruktora i ratow-
nika medycznego z Nowogar-
du. Oczywiście będę również 
inwestowała w kadrę instruk-
torską NDK. Mam tu na myśli 
szkolenia, kursy, warsztaty. 

Wciąż jednak wymienia 
Pani raczej formy edukacyj-
ne, co może nie powinno dzi-
wić - jest Pani w końcu z wy-
kształcenia nauczycielką. 
Przez ostatnie trzy miesią-
ce mieszkańcy udowadniali 
jednak trzy razy, że są głodni 
również wyższych form arty-
stycznych. Mieliśmy operet-
kę, znany kabaret,   a na koń-
cu nawet występ orkiestry i 
chóru ze Szczecina. Co bę-
dzie w takim razie z kulturą 
przez duże K? 

Oczywiście. Te formy rów-
nież pojawią się w NDK, bo 
jak Pan wspomniał jest na nie 
ogromne zapotrzebowanie. 
Uważam, że należy je zapla-
nować wcześniej tak by miesz-
kańcy byli na to przygotowa-
ni.  Mam tu na myśli harmo-
nogram, dzięki któremu ludzie 
przyzwyczailiby się, że np. od 
września do początku grudnia 
w Nowogardzie, zawsze odby-
wają się takie i podobne wyda-
rzenia. Myślę jednak, że należy 
najpierw dokonać analizy tego 
czego  ludzie oczekują i w ja-
kich okresach roku. 

Wróćmy jeszcze do dwóch 
głównych festiwali, wizytó-
wek NDK. Mam tu oczywiście 
na myśli „Lato z Muzami” i 
„Ekofilm”. Wspomniała Pani, 
że będą one kontynuowane 
ale w zmienionej formule. Co 
miała Pani na myśli? 

Jeśli chodzi o „Lato z muza-
mi”, to przede wszystkim uwa-
żam, że należy tę imprezę skró-
cić, ale jednocześnie uporząd-
kować tematycznie. Jeśli film 
to film, jeśli warsztaty to warsz-
taty. Myślę również, żeby kino 
w plenerze przenieść na plażę. 
W tym roku nie już możliwo-
ści aplikowania o dotacje na 
festiwal, więc siłą rzeczy musi-
my go zrobić we własnym za-
kresie. Mamy mnóstwo wydat-
ków, budynek NDK wymaga 
ciągłych remontów i konser-
wacji. Jeśli chodzi o „Ekofilm”, 
to ta impreza wymaga ponow-

nego otwarcia na odbiorców. 
Przez lata została sprowadzo-
na do przeglądu, w którym 
uczestniczyły głównie szkoły. 

Wiele zarzutów pod adre-
sem NDK kierowali sami ro-
dzice, których dzieci uczęsz-
czały na zajęcia. Chodziło 
głównie o odpłatności. Czy 
jest szansa, żeby dzieci mo-
gły korzystać z dobrodziejstw 
domu kultury bezpłatnie? 

Niestety nie. Po prostu nas 
na to nie stać. Zresztą tak jest 
we wszystkich domach kultu-
ry w Polsce. Dla tych rodzi-
ców, których sytuacja mate-
rialna jest trudna  mamy pro-
gramy zwolnień czy ulg. Gene-
ralnie jednak, tak jak w życiu, 
jeśli chcemy żeby nasze dzieci 
się rozwijały musimy w nie in-
westować. 

Domy kultury w małych 
miastach, często są wykorzy-
stywane do organizacji pro-
pagandowych igrzysk. Tak też 
było w Nowogardzie. Główny 
nacisk kładziono np. na orga-
nizację dożynek, a zapomina-
no przy okazji o utrzymaniu 
rangi „Ekofilmu”. Nie obawia 
się Pani takich sytuacji? 

Mam dość silny charakter i 
nadzieję, że w takich wypad-
kach uda mi się przekonać do 
swoich pomysłów – również 
władzę.  Proszę jednak nie za-
pominać, że NDK jest instytu-
cją dotowaną prze urząd miej-
ski. 

Jak będzie wyglądał NDK 
za 2, 3 lata? 

Na pewno rozszerzy swo-
ją działalność. Ofertę chcemy 
skierować do wszystkich grup 
wiekowych i społecznych. 
NDK powinno być miejscem, 
w którym odbywają się im-
prezy masowe, dla całej spo-
łeczności, ale i imprezy niszo-
we, kameralne dla mniejszych 
wybranych grup. Zapraszam 
chętnych do współpracy.

Marcin Simiński

aneta Drążewska – po-
chodzi z Długołęki. Ma męża 
i dwóch synów. W wieku 14 
lat przeprowadziła się wraz 
z rodzicami do Nowogardu. 
Z wykształcenia jest nauczy-
cielem nauczania począt-
kowego. Pracowała w SP nr 
2 a później, aż do otrzyma-
nia nominacji na dyrektora 
NDK, w SP nr 3. Od kilkuna-
stu lat jest również instruk-
torem teatralnym i arty-
stycznym w NDK. 



22-28.04.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

40 lat minęło 
Prawdziwa miłość jest jak dzwon. 

Ma jedno serce, jeden ton. 
Jednym westchnieniem tylko tchnie, 

taką miłością kochamy Cię!

Katarzynie  
Pierzchała-Mejsyk 

najserdeczniejsze życzenia 
składają rodzice, Beata, Kamil

Serdeczne 
podziękowanie 

lekarzom dr Wojciechowi 
Włodarczkowi 

i lekarzowi rodzinnemu  
dr Teresie Buragas, 

a także 
personelowi Izby Przyjęć 

za uratowanie życia 
i szybką pomoc po zawale 

serca. 
składa pacjent, kominiarz 

Bogdan Kasprzyk 

Wszystkim osobom, które wspomogły nasze 
przedsięwzięcie, jakim było 

ustanowienie nowego rekordu Guinnessa 
związane z najdłuższą lekcją języka niemieckiego 

serdecznie dziękujemy. 
Szczególne podziękowania składamy:
-burmistrzowi Nowogardu, Robertowi Czapli
-piekarni "Waldemar Pędziszczak", państwu Barbarze i Wal-
demarowi Pędziszczak
-firmie P.P.H.U. "Ewa", pani Ewie Kasprzyk

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie wraz z opiekunem

ŻYCZeNIaPoDZIękoWaNIa PoDZIękoWaNIa

lZS bez pieniędzy ?
komisja podzieliła fundusze
Wczoraj zakończyły się obrady komisji przydzielającej fundusze na działalność 
sportową. Czy burmistrz Robert Czapla dokona zmian?

Komisja została powołana już 
w lutym. Zasiadało w niej czte-
rech przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego, oraz trzech wywo-
dzących się z organizacji poza-
rządowych. Rozpatrywali oni kil-
kadziesiąt wniosków złożonych 
przez kluby sportowe działają-
ce na terenie naszej gminy. Kwo-
ta na działalność sportowa, któ-
rą dysponuje gmina to 540 tys. zł. 

Do ostatecznych rozstrzygnięć 
doszło w minioną środę. Naj-
większą dotację otrzymał Po-
morzanin Nowogard – 220 tys. 
zł. (10 tys. mniej aniżeli w po-
przednim roku). Olimpia No-
wogard zostanie wsparta kwo-

tą 50 tys. zł. (o 50 tys. mniej niż 
w poprzednim roku). Wiejskim 
Klubom Sportowym przyznano 
15 tys. zł. (o 1 tys. więcej niż w 
poprzednim roku). 

Z puli 540 tys. zł nie wykorzy-
stano jednak wszystkich środ-
ków. Do rozdysponowania zo-
stało jeszcze 40 tys. zł. Wiąże się 
to najprawdopodobniej z ogło-
szeniem kolejnego konkursu na 
tę kwotę. 

Swoistą niespodzianką jest in-
formacja dotycząca braku finan-
sowania Ludowych Zespołów 
Sportowych. Według naszych 
doniesień organizacja nie speł-
niła wymogów formalnych i dla-

tego komisja nie przyznała jej 
środków. Podobna sytuacja do-
tyczy niedawno powstałego sto-
warzyszenia – Klubu Żeglarskie-
go KNAGA.      

Znamy już werdykt komisji. 
Teraz protokoły z obrad trafią na 
biurko burmistrza Roberta Cza-
pli. Ma on jednak prawo ich nie 
zaakceptować i wnieść dowolne 
zmiany. Ostateczna decyzja bur-
mistrza znana będzie w następ-
nym tygodniu. 

Notabene, Nowogard jest je-
dynym miastem w wojewódz-
twie, który tak późno zadecydo-
wał o podziale funduszy.

Marcin Simiński   

Jesteśmy jedynie listonoszami pomocy...

Rozmowa z  pastorem Zbo-
ru Kościoła Ewangelicznego 
Chrześcijan w Nowogardzie  
Cezarym

Komisarzem o wierze, po-
mocy i nadchodzących  Świę-
tach Wielkiej Nocy.

Dziennik Nowogardzki: Nie 
wiem jak mam się zwracać 
Czarku czy może proszę pasto-
ra? 

Pastor Cezary: Możesz Pasto-
rze, ale wolę, gdy osoby, które 
znam mówią mi po imieniu. 

DN:  10 przykazań łączy 
wszystkich chrześcijan, co jest 
ponadto szczególnie dla Was 
ważne… ?

 Pastor Cezary: Tak. 10 przy-
kazań w niezmienionej formie 
jest wyznacznikiem dla wszyst-
kich chrześcijan. Protestantów 
dodatkowo obowiązuje zasada 
4x tylko, tylko Chrystus - jest 
Zbawicielem i Orędownikiem, 
tylko Pismo Święte jest funda-
mentem nauki kościoła, tylko 
Wiara w śmierć i zmartwych-
wstanie Pana Jezusa Chrystu-
sa zbawia człowieka, tylko Ła-
ska - człowiek nie może zasłużyć 
na zbawienie dobrymi uczynka-
mi, jest to Boży dar, aby nikt nie 
mógł się chlubić. 

  DN: Wkrótce   Święta Wiel-
kiej Nocy   jak ewangeliczni 
chrześcijanie będą   je obcho-
dzić?

Pastor Cezar: W wielki pią-
tek obowiązuje ścisły post, oraz 
skupienie połączone z modlitwą 
i czytaniem Biblii. Wieczorem 
spotykamy się na Pamiątce Wie-

czerzy Pańskiej, w trakcie, której 
łamiemy chleb i dzielimy kielich 
wina miedzy wiernych, którzy 
w skupieniu udają się do swo-
ich domów. W niedzielę rano 
w trakcie uroczystego nabożeń-
stwa śpiewamy pieśni, modlimy 
się i słuchamy kazania o zmar-
twychwstaniu. Nie obchodzimy 
żadnych innych obrzędów, nie 
inscenizujemy grobu  itp. 

DN: Wiele czasu  poświęcasz  
pomocy innym, nawet   tym, 
którzy nie należą do zboru? . 

Pastor Cezary: Jesteśmy je-
dynie listonoszem pomocy, jaką 
pozyskujemy od naszych przy-
jaciół, Nie pytamy nikogo o wy-
znanie, czy przynależność reli-
gijną. Interesuje nas jedynie, czy 
konkretna osoba spełnia kryte-
ria zapisane w ustawie o Pomocy 
Społecznej, do czego zobowią-
zuje nas umowa z darczyńcami. 
W dzieło pomocy zaangażowa-
ni są prawie wszyscy wierni zbo-
ru, bez nich byłoby to niemoż-
liwe. ponad 90% pomocy trafia 
do osób nie będących członkami 
naszego zboru, ale nie zapomi-
namy o naszych braciach i sio-
strach w potrzebie.

Pan Jezus nakarmił 5000 osób, 
nie zabraniając pożywić się rów-
nież swoim uczniom. My do-
starczmy żywność ok 400 rodzi-
nom, czyli około 1000 osobom z 
terenu gminy Nowogard. Chce-
my być błogosławieństwem dla 
lokalnej społeczności. Samo gło-
szenie Ewangelii nie jest równe 
posłuszeństwu Bogu. Głodny 
potrzebuje chleba, nagi odzie-
nia, a grzesznik zbawienia. 

DN: Która z akcji ma naj-
większe uznanie?

Pastor Cezary: Nie pracuje-
my dla uznania czy poklasku, 
taka jest potrzeba i staramy się 
sie pomagać.Dla nas każda ak-
cja jest równie ważna, do każdej 
podchodzimy z powagą i mo-
dlitwą. Kiedy widzę roześmia-
ne twarze dzieci otrzymujących 
paczki świąteczne, albo bawiące 
się i śpiewające pod wielkim na-

miotem, moje serce się raduje, 
gdyż sam, jako dziecko wycho-
wane bez rodziców, nie często 
miałem okazje do radości. Praca 
z dziećmi jest dla nas prioryte-
tem, tak już pozostanie. Rozda-
jąc żywność mamy świadomość, 
że często powodem nędzy jest 
wszechobecny alkohol, ale ma-
jąc w myśli dzieci z tych rodzin, 
pomimo postawy rodziców po-
magamy tym rodzinom z na-
dzieją, że chociaż trochę ulżymy 
ich biedzie. Lubię, kiedy przed 
Bożym Narodzeniem zbieramy 
żywność w Netto, bo wtedy wi-
dzę, że nie jesteśmy sami, lecz 
tak naprawdę w Nowogardzie są 
rzesze ludzi chętnych do pomo-
cy innym. Wierzę, że przy odro-
binie dobrej woli zawsze znajdą 
sie chętni do pomocy. Nie mogę 
narzekać na brak wolontariuszy, 
a muszę sie pochwalić, że mamy 
silną grupę młodzieży zaanga-
żowanej w pracę.

DN: Jakie jeszcze cele sobie 
stawiasz i które będą najistot-
niejsze? 

Pastor Cezary: Moim najważ-
niejszym celem jest, aby chrze-
ścijanie w Nowogardzie byli 
nimi nie tylko z nazwy, ale za-
równo z przekonań, jak i prak-
tyki.   Chcę głosić Jezusa Chry-
stusa, jako Zbawiciela i lekarza 
na wszystkie nasze ludzkie do-
legliwości. Moim celem jest po-
magać ludziom znaleźć drogę do 
Jezusa.

DN: Dziękuję za interesującą 
rozmowę...

Pastor Cezary: Życzę wszyst-
kim mieszkańcom Nowogar-
du i okolic błogosławionych i 
pełnych nadziei Świąt Wielkiej 
Nocy, niechaj zmartwychwsta-
ły Chrystus mieszka w Was ob-
ficie.Dziękuję za wywiad i z Pa-
nem Bogiem.

Rozmawiał: Jarosław Bzowy

Cezary Komisarz pastor Zboru Kościoła Ewangelicznego Chrze-
ścijan – prowadzi działalność charytatywno – społeczną przy współ-
pracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Bankiem 
Żywności w Koszalinie, szkołami i organizacjami pozarządowymi. 
Kieruje Chrześcijańskim Centrum Pomocy – Agendą Zboru Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie. Prowadzi profilaktykę 
uzależnień, poradnictwo małżeńskie i kryzysowe. Udziela pomoc rze-
czową dla ofiar kataklizmów, pomoc świąteczną dla dzieci i młodzie-
ży z rodzin patologicznych i ubogich. Prowadzi punkt pomocy spo-
łecznej oraz świetlicę środowiskową. Organizuje wakacyjny wypo-
czynek dla dzieci z rodzin najuboższych. Był organizatorem „Wielka-
nocnej Niespodzianki” oraz „Gwiazdkowej Niespodzianki”. To tylko 
część „dosie” człowieka, który biedzie się nie kłania a wręcz ją prze-
gania nie patrząc na wyznanie czy inne kwestie, które w dzisiejszych 
czasach dzielą ludzi i stwarzają często wszelkie nieporozumienia. Tak 
postrzega współpracę i tak postrzega ekumenizm i co oznacza dla 
niego wiara czy pomoc wobec drugiego człowieka. 
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParaFIa PW. WNIeboWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:30; Wojcieszyn: 11:45; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParaFIa PW. ŚW. raFała kalINoWSkIego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParaFIa PW. mb FatImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Niedziela Wielkanocna (J 20,1-9)

Istnieje świat dobra
 „Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Ma-

ria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobie-
gła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, 
i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów dru-
gi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zoba-
czył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /
które mówi/, że On ma powstać z martwych”(J 20,1-9)

Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. Zamordowali Go w sposób okrutny. Ilu 
ludzi miało w tym udział? Annasz, Kajfasz, Najwyższa Rada, Piłat, Herod, Judasz, 
pluton egzekucyjny, tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Winni byli również uczniowie. 
W chwili pojmania nie stanęli w Jego obronie. Wszyscy zwątpili w Niego, zostawili 
Go samego. Ich tchórzostwo ułatwiło aresztowanie i egzekucję.

I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł dochodzić sprawiedliwości. Mógł porazić pa-
raliżem umyte ręce Piłata, które podpisały wyrok śmierci; mógł osądzić Kajfasza 
i skazać na śmierć członków Wielkiej Rady; mógł nałożyć cierniową koronę żołnie-
rzom, którzy ją upletli; mógł oddać każde uderzenie bicza i wydać na ukrzyżownie 
tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Mógł...

Mógł... a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu w ogóle nie zajął się tymi, 
którzy wyrządzili Mu krzywdę. Nawet ich nie szukał. Z żadnym z nich się nie spo-
tkał. Szukał jedynie ludzi dobrych, tych, którzy gdy nauczał, gromadzili się, by Go 
słuchać. Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli. Po zmartwychwsta-
niu Chrystus ze złymi ludźmi się nie kontaktuje. On się nimi nie zajmuje. Troszczy 
się wyłącznie o dobrych.

Przebywa w świecie dobra. Zło nie ma już do Niego dostępu. Zmartwychwsta-
nie to wielki tryumf dobra. To gwarancja pomocy dla każdego, kto wierzy w dobro, 
kto chce być dobrym. Od zmartwychwstania Chrystusa szansę na spotkanie z Nim 
mają jedynie ludzie dobrzy, ci, którzy pragną wejść w świat dobra. Źli już Go nie 
spotkają, bo nie mogą wejść w Jego świat dobra. Oni zginą w świecie zła, który zo-
stanie przez Niego potępiony na Sądzie Ostatecznym.

Wielkanoc to radosna uroczystość dla wszystkich ludzi dobrej woli. To dzień 
otwarcia bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienie wejścia w ten świat każde-
mu, kto zawierzy Chrystusowi. Istnieje świat czystego dobra, do którego zło już nie 
sięga! Warto być dobrym, aby do tego świata należeć. Warto być dobrym!

Ks. Tomasz Tylutki

o g.15.00. Liturgia Wielkiego Piątku o g.18.00, a później adoracja Krzyża i modli-
twa przy Bożym Grobie do g.22.00. Pamiętajmy, że w tym dniu obowiązuje post 
ścisły. 

Wielka Sobota – dzień pobytu Pana Jezusa w grobie. Adoracja w tym dniu: dzie-
ci od g.9.00, młodzież od g.10.30, Matki Różańcowe od g.17.00, a od g.18.00 Ruch 
Rodzin Nazaretańskich. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o g.20.00. Na 
nabożeństwo przychodzimy z gromnicami. Poświecenie pokarmów od g.12.00 
do 15.00 co pół godziny. W Sąpolnicy o g.10.00, Konarzewo g.10.30, Jarchlino 
g.10.45, Kulice g.11.00.

Niedzielę Wielkanocną rozpoczniemy Adoracją Najświętszego Sakramentu o 
g.5.00, po czym o g.6.00 Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzona 
procesją wokół kościoła. Prosimy dzieci, aby przyszły w strojach liturgicznych. W 
tym dniu nie będzie Mszy św. o g.7.30, zapraszamy jeszcze na Msze św. o g.9.00, 
11.00, 12.30, 15.00 – chrzcielna i o g.18.00. W Poniedziałek Wielkanocny Msze 
św. w porządku niedzielnym.

Caritas ma jeszcze do nabycia świece wielkanocne i chleby miłości oraz kartki 
świąteczne, z których dochód przeznaczamy na cele charytatywne. 

Parafia pw. matki bożej Fatimskiej
Nabożeństwa w Triduum Paschalne: Wielki Czwartek – g.19.00; Wielki Pią-

tek g.19.00, Wigilia Paschalna sobota g.20.00. Poświęcenie pokarmów o g.10.30, 
10.45, 11.00; w Miętnie g.11.15 i w Lestkowie o g. 11.30

Parafia pw. Wniebowzięcia NmP
Wielki Piątek 
- spowiedź święta od 7.00 do 11.00 i od 16.00 do 18.45 oraz po wieczornej liturgii
- godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego oraz droga krzyżowa 
- godz. 19.00 liturgia Męki Pańskiej. Pasję z podziałem na rolę przedstawi para-

fialny zespół  Caritas 
- adoracja Krzyża Świętego po skończonej liturgii
- adoracja Pana Jezusa w grobie do godz. 23.00
Wielka Sobota 
- od 7.00 do 20.00 adoracja
- od 7.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 20.00 spowiedź święta 
- święcenie pokarmów na stół wielkanocny co pół godziny od godz. 10.00 do 14.00
- godz. 20.30 liturgia Wigilii Paschalnej 
Niedziela Wielkanocna
- godz. 6.00 procesja rezurekcyjna i pierwsza msza św. 
- porządek pozostałych mszy św. godz.: 9.30. 11.00, 12.30, 14.00 (chrzty), 16.00i 

17.00 (ślubne), 18.00.
KOŚCIOły fILIALNE:
Wielki Piątek
Olchowo - godz. 18.00;  Wojcieszyn - godz. 18.00;  Karsk - godz. 19.00
Dąbrowa - godz. 20.00
Niedziela Zmartwychwstania 
Karsk i Olchowo - msza św. z procesją rezurekcyjną - godz. 9.30 
Dąbrowa - godz. 11.00;   Wojcieszyn - godz. 11.30 
ŚWIęCENIE POKARMóW W KOŚCIOłACh fILIALNyCh 
Karsk i Olchowo - godz. 9.30;   Dąbrowa i Wojcieszyn - godz. 10.00

archidiecezjalne Dni młodych 2011 
Choszczno – ruszyły zapisy…

„Mocni w Wierze” to hasło Dni Młodych Archidiecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej, które w tym roku odbędą się w Choszcznie, w dniach 30 kwietnia - 3 maja 
2011 r. W programie przewidziane jest transmisja telewizyjna na telebimach z uro-
czystości Beatyfikacji Jana Pawła II na Watykanie, wiele spotkań, koncertów, przed-
stawień, filmów, warsztatów (ponad 30 propozycji), spotkań duchowych, itp. Więcej 
informacji na stronie www.ichtis.info 

Osoby, które pragną przyjechać na tegoroczne Dni Młodych proszone są o kon-
takt ze swoim duszpasterzem, siostrą zakonną lub katechetą w parafii lub szkole i 
zgłoszenie zainteresowania wyjazdem. Koszt uczestnictwa jednego uczestnika Dni 
Młodych wynosi 45 zł i zawiera w sobie wszystko, co uczestnikowi do szczęścia 
jest potrzebne, czyli: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w ciekawych warsztatach 
i uczestnictwo w programie. Zapisy: Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: tty-
lutki@poczta.onet.pl.

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Niedzielą Palmową rozpoczął się Wielki Tydzień – najważniejsze święta w ca-

łym roku dla nas chrześcijan. Chciejmy znaleźć czas na spotkanie z Bogiem w 
tych dniach. Jeszcze jest okazja do Spowiedzi św. w  Wielki Piątek i Sobotę od 
g.9.00 do 12.00, oraz po wieczornych nabożeństwach. 

Triduum Paschalne: Wielki czwartek – g.18.00; Wielki Piątek – g.18.00; Wiel-
ka Sobota g.20.00.

Wielki Piątek – dzień śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. W tym dniu odbę-
dzie się adoracja Pana Jezusa w ciemnicy: dzieci od g.9.00, młodzież od g.10.30, 
dzieci i młodzież zapisują się u katechetów na swoją adorację. Droga Krzyżowa 
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Waldemara 
Rompla 

oraz ks. Grzegorzowi Legutko 
za odprawienie uroczystości pogrzebowych. 

Serdeczne podziękowania  
składa 

żona Marzena z dziećmi 
z Kasią, Magdą i Zbyszkiem

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym, 
którzy uczestniczyli w uroczystościach 

pogrzebowych oraz 
księdzu Tomaszowi 

za odprawienie mszy św. 
i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku 

śp. Pawła Walewskiego 
serdeczne podziękowania 

składają 
pogrążeni w żałobie rodzice

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy Wam, aby ten czas, był dla was 

doświadczeniem żywego spotkania 
z Jezusem, „Starszym Bratem”, 

który chce obdarzyć nas największą 
radością - doświadczeniem całkowitego  

powierzenia się Naszemu Dobremu Ojcu! 
Niech ten świąteczny czas będzie, po okresie 

umartwienia i postu, czasem radosnego 
świętowania. Dużo zdrowia, pogody ducha i 

miłości wzajemnej w gronie rodziny, przyjaciół 
i wspólnoty parafialnej 

życzą 
pamiętający w modlitwie Kapłani Parafii 

Nowogardzkich

Niesamowite rekolekcje  
w duchu jana Pawła II oraz  
w rytmie reggae, hip-hop…

W tym roku szkolnym rekolek-
cje odbyły się od 4 do 6 kwietnia. 
Młodzież z nowogardzkich szkół 
ponadgimnazjalnych zgroma-
działa się w kościele pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego i dzięki pomo-
cy księdza rekolekcjonisty Ada-
ma Słomińskiego TChr oraz wsta-
wiennictwu Jana Pawła II mo-
gła duchowo przygotować się do 
świąt Wielkiej Nocy. Pierwszego 
dnia ksiądz Adam mówił o modli-
twie, intymnej rozmowie z Panem 
Bogiem. Często ludzie mówią, że 
nie potrafią się modlić, ale okazuje 
się, że tym stwierdzeniem już na-
wiązujemy duchowy kontakt. Nie 
zawsze trzeba „klepać” pacierz, 
można po prostu wyrazić uczu-
cia swoimi słowami. Po południu 
w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry odbył się koncert grupy ARCI. 
Dzięki brzmieniom hip-hopu i 
reggae młodzież mogła odpocząć 
i wyluzować się. ARCI zaprosił 
na scenę naszych nowogardzkich 
wykonawców, którzy mieli okazję 
zaprezentować się przed publicz-
nością. Bardzo dobrze wypadli. 
Drugiego dnia była okazja do 
przystąpienia do sakramentu spo-

wiedzi. Jak się okazuje z takim du-
chowym oczyszczeniem człowiek 
lepiej się czuje. Znów przykładem 
stał się dla młodzieży Jan Paweł II, 
który spowiadał się, co tydzień. 
Po południu w NDK-u wyemito-
wano film „Bella”, w którym głów-
na bohaterka traci pracę i dowia-
duje się, że jest w ciąży, ale dzięki 
pomocy przyjaciela nie decyduje 
się na aborcję. Zakładają rodzinę 
i wszystko kończy się „happy en-
dem”.

Trzeciego dnia rekolekcje za-
kończyły się Mszą Świętą, śpie-

wem i przystąpieniem do Komu-
nii Świętej. Tegoroczne rekolek-
cje były ciekawe, miejmy nadzie-
ję, że w przyszłym roku też rów-
nie pięknie duchowo przeżyjemy 
ten czas.

Serdecznie dziękujemy księdzu 
Adamowi Słomińskiemu TChr za 
poprowadzenie rekolekcji, Łuka-
szowi Linkiewiczowi, za piękną 
grę na gitarze i śpiew oraz naszym 
parafiom, szkołom, nauczycielom 
i katechetom, za organizację czasu 
rekolekcji. 

Magdalena Sarzyńska

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

zaprasza
26 kwietnia (wtorek) 2011 

r. godz. 16.30 aktywnych se-
niorów na cykliczne spotka-
nie z Panem Franciszkiem 
Tarczykowskim 

,,Wielkanocne obrzędy i 
obyczaje w Polsce na prze-
strzeni wieków” 

Uwaga wędkarze!
W dniu 1 maja Zarząd Miejsko – Gminnego Koła PZW  or-

ganizuje zawody spinningowe z łodzi oraz zawody spławikowe 
z brzegu. Spotkanie zawodników o godz. 6.00 koło „Neptuna”.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do  28 kwietnia – startowe 5 zł.
Zarząd

Podziękowania
Dnia 3 kwietnia 2011 r na hali sportowej w Dobrej odbył 

się 5 Turniej Piłki Siatkowej SET.Organizatorem spotkania 
był Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum w Dobrej.Patro-
nat objęło Starostwo Powiatowe w Łobzie,Urząd Miejski w 
Dobrej oraz Gimnazjum w Dobrej.Dochód ze spotkania,k-
tóre odbywało się pod hasłem GRAMY DLA PATRYCJI zo-
stał przeznaczony na pomoc chorej na mukowiscydozę Patry-
cji Jadwiżyc.W imieniu naszej córki oraz własnym serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom,które przyczyniły się do zor-
ganizowania tego wydarzenia,a w szczególności panu Toma-
szowi Gajdzie,pani Burmistrz Dobrej Barbarze Wilczek,pani 
dyrektor Gimnazjum Urszuli Kołodzjejczyk oraz zespołom 
PORTAL SALPS ze Szczecina,KAROLINGI Szczecin,NO 
TO W PLECY Szczecin,REGA TRZEBIATÓW,DOBRA ,SGS 
GOLENIÓW, GLADIATORZY(Nowogaro i MAX Żabowo) 
oraz wszystkim osobom,które pomagały w zorganizowaniu 
w/w turnieju.Agnieszka i Marek Jadwiżyc z  dziećmi
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

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

tel.  913 922 165
dzienniknowogardzki.pl

zakładka reklama
NoWe moDUłY 47x33 mm

Wszystkiego co najlepsze, co dobre i miłe,
co budzi uśmiech na twarzy,

co kryje się w maleńkim słowie - szczęście

oraz tradycyjnych stu lat

kochanej mamie i babci

stanisławie Łyjak
życzą dzieci i wnuki

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

13,50 zł

7,95 zł

Acidolac - 10 szaszetek

Dicloziaja

Polecamy również 

lekI Za groSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Magnez + B6
czekolada gratis

8,
95

 zł

Nursea
TRAWIENIE

10,50 zł
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reklama

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy
Piątek 29 kwietnia  godz. 1730

Dla Czytelników naszego Dziennika 10 biletów bezpłatnych - do odebrania w Redakcji w dniu 28.04

SkÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

26 kwietnia  2011 r. g. 16.30

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 19,50 zł/m2

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

SZANOWNI KLIENCI!
Święto Zmartwychwstania. 

Najważniejsze ze Świąt. 
Niesie nadzieję, wiosnę, radość 

i czas na zadumę. 
NAJWSPANIALSZYCH 

Świąt Wielkanocnych, 
rodzinnych, pisankowych, dyngusowych, 

smacznych oraz zgody i pojednania, otwarcia 
na potrzeby innych, miłości wzajemnej w rodzinach 
życzy Zakład Fryzjerski, Boh. Warszawy 100

komisarek wygrywa 
w Niemczech!

W Marlow koło Rostoku w niedzielę 17 kwietnia Chrabąszcze 
Nowogard wystartowali w

8 edycji Skan haus Cup 
Marlow. W kategorii mło-
dzik Remigiusz Komisarek 
zdecydowanie zwyciężył po 
pięknej solowej akcji. Na 
trudnej trasie wokół miasta 
zostawił za sobą cała gru-
pę kolarzy niemieckich. To 
trzeci start i trzecie zwycię-
stwo naszego młodego ko-
larza w tym sezonie. Dobrze 
spisali się także juniorzy 
młodsi. Mateusz Kurkow-
ski finiszował na 6 miejscu, a 
Tadeusz Jażdż wywalczył 10 
lokatę. W wyścigu startowa-
li także nowogardcy master-
si. W najliczniej obsadzo-
nym wyścigu (190 zawod-
ników) Jan Zugaj wywalczył 
12 miejsce , natomiast Zbigniew Szkołuda po defekcie niestety 
musiał się wycofać z wyścigu. Trzeba nadmienić, że wyścigowi 
towarzyszyło duże zainteresowanie. Na mecie w centrum miasta 
zgromadziło się ponad tysiąc kibiców którzy gorąco oklaskiwa-
li wszystkich kolarzy. Burmistrz Miasta Marlow był pod wraże-
niem kolarzy z Nowogardu i zaprosił nas na następny wyścig za 
rok. Zaproszenie zostało przyjęte.

H. Sawicki 

Remek Komisarek na najwyższym stopniu podium.
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Karolina córka 
Anny Kubiak ur. 
11.04.2011 z 
Olkusza

Syn Mirosławy i 
Dariusza Machockich 
ur. 7.04.2011 z 
Nowogardu

Julian syn Anny 
Czachor ur. 
3.04.2011 ze 
Zwierzynka

Córka Joanny 
Karpińskiej ur. 
15.04.2011 z Osowa

Wojciech syn Joanny 
Rokosz ur. 9.04.2011 z 
Suliszewic

Arek syn Moniki 
Kuna ur. 6.04.2011 z 
Dobropola

Michalina córka 
Anny Jaroń ur. 
14.04.2011 z 
Goleniowa

Dobrosz syn Celiny 
Olbińskiej ur. 
4.04.2011 z Kikorzy

Szymon syn Mileny 
i Jarosława Kozak 
ur. 5.04.2011 z 
Kościuszki

Filip syn Elwiry i 
Artura ur. 14.04.2011 z 
Nowogardu

Miłosz syn Celiny 
Olbińskiej ur. 
4.04.2011 z Kikorzy

Maciej syn Marty 
Szubartowskiej 
ur. 5.04.2011 z 
Nowogardu

Szymon Grzegorz syn 
Izabeli Karolewskiej 
ur. 14.04.2011 z 
Nowogardu

Wojtuť syn Justyny 
Malon ur. 8.04.2011 
z Trzeszczyna

Marcel syn Anety 
Grzebielucha 
ur. 6.04.2011 z 
Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski,  Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Witamy wśród nas...

UWaga rolNICY!
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

„Nowamyl” S.A. rozpoczęło podpisywanie umów 
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy 

2011/2012. W bieżącym roku warunki cenowe skupu 
ziemniaka skrobiowego są następujące:

Cena podstawowa 1,00 zł/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zakła-
du, płatna w ciągu 14 dni,

Dopłata dodatkowa 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + 
VAT, płatna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po 
spełnieniu następujących warunków:

- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” 
S.A. minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,

- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowane-
go ekwiwalentu skrobi,

- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. średniej ceny ze sprzeda-
ży skrobi ziemniaczanej  powyżej 2,6 tys. zł za tonę, w okresie od 
01.09.2011r. do 31.08.2012 r.

Dopłata transportowa zależna od odległości producenta ziemnia-
ków od Zakładu:

Od 0 do 20 km – 0,04 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT,
81 km i powyżej – 0,12 zł/kg skrobi dostarczonej do zakładu + VAT.
Ponadto ARR dopłaci do 1 tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% 

dopłatę związaną z produkcją w wysokości 51,95 zł oraz dopłatę nie-
związaną z produkcją ok. 440 zł/ha posadzonych ziemniaków skro-
biowych (dopłatę niezwiązaną otrzymają plantatorzy, którzy w 2008 
r. posiadali umowę kontraktacji). 

 Spółka nasza, wzorem lat ubiegłych, zaopatruje plantatorów w sa-
dzeniaki i środki ochrony roślin. Proponujemy plantatorom bardzo 
korzystne warunki rozliczenia za zakupione środki do produkcji w  
formie kredytowej do wysokości 2500 zł/ha posadzonych ziemnia-
ków skrobiowych. 

Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A.  pomagać będą w wypełnianiu 
wniosków:

- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Wa-
runkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”, 

- o płatność kompensacyjną po zakończeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Nowa-

myl” S.A. bezpośrednio współpracują z plantatorami, podpisują 
umowy kontraktacji, pomagają w prowadzeniu kart technologicz-
nych gospodarstw oraz służą fachową pomocą specjaliści ds. kon-
traktacji i skupu: 

Włodzimierz Wiatr i Bolesław Żyła – Rejon Nowogard,
Marian Łepik – Rejon Łobez,
Kierownik Działu Kontraktacji Włodzimierz Wiśniewski – Rejon 

Świdwin.
Tel. (091) 39 767 12, 39 740 21
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
łobez dnia 04.04.2011 r.  ZARZĄD SPółKI
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realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych  
w Goleniowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy w Nowogardzie 
 

w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r. 
 

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  
i zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
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Społecznego majowy turniej  
Na Dolnym

Urząd Miejski w Nowogardzie, oraz organizatorzy zapra-
szają do udziału w IV Edycji Turnieju Piłki Nożnej „Na Dol-
nym” - boisko przy pl. Szarych Szeregów. Rozgrywki odbędą 
się 2 maja o godz. 10.00. 

Chętne „dzikie” zespoły zapraszamy do telefonicznego 
kontaktu z organizatorem (tel. 784057896)  Szczegóły w 
wtorkowym wydaniu „Dziennika”.

Zapraszamy serdecznie

Wiejskie kluby Sportowe  
zapraszają

na turniej piłkarski z okazji rozpoczęcia sezonu letniego. Impreza odbędzie się na stadionie 
miejskim w Nowogardzie 1.05.2011r. ( niedziela ) od g.10.00. Mecze rozgrywane będą na płycie 
głównej – na dwóch boiskach poprzecznych, zespoły swoje mecze rozgrywać będą w 7 osobowych 
składach.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane drużyny oraz kibiców.
Prezes WKS 

Andrzej Kania

Pomorzanin zagra później
Jak poinformowały nas władze klubu Pomorzanin Nowogard, mecz z Polonią Płoty, został 
przełożony z 23 kwietnia na 8 czerwca. 

MS
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POLECAMY NIERUCHOMOŚCI!

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra (okolica)
Pow : 80 m², Cena : 179 000 zł

MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Miejscowość: Nowogard

Pow : 62 m², Cena: 195 000 zł

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra

Pow : 73 m², Cena : 180 000 zł

DZIAŁKA : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Krasnołęka

Pow : 64000 m², Cena : 128 000 zł

Bar Miś w Kulicach 
wynajmie salę 

pod imprezy okolicznościowe 
do 25 miejsc 

Tel. 091 39 13 312; 
724 049 506

NOWOOTWARTy 
GABINET Profilaktyki Zdrowia 

przychodnia MEDYK ul. Wojska Polskiego 7a.

Masz problem z: bólami pleców, mięśni, barku, 
drętwieniem kończyn, nerwicą, zmęczeniem, bezsennością, 
trądzikiem i niegojącymi się ranami, nadwagą, nałogiem.

Zapraszamy: 
5, 6, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 26, 28, 29 kwietnia od 10-14 

tel. 91 39 22 921, 608 464 516

kaNCelarIa 
DoraDZtWa 
PraWNego

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić 
rozwód, podwyższyć lub wy-
stąpić o alimenty, nabyć spa-
dek? Może dręczą Cię inne 
wątpliwości prawne?
Nie czekaj, aż będzie za późno. 
Porady prawne już od 30 zł.

bIUro kreDYtoWe
tel. 513 157 166

oferujemy: 
pożyczkę gotówkową, kredyt 
konsolidacyjny, pożyczkę hi-
poteczną. 

kancelaria i biuro kredytowe 
 Nowogard, 

ul. Wojska Polskiego 4 
(nowy budynek – I piętro)

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

NA SPRZEDAŻ piękne mieszkanie 
usytuowane w cichej i spokojnej dzielnicy nowogardu 150 metrów od 
jeziora, 3 pokoje, 81m2 BARDZO WySOKI STANDARD
Nieruchomość posiada:
- wykończenie wszystkich pomieszczeń w bardzo wysokim standardzie, 
min cegiełki z piaskowca "rustical" zabudowa kuchenna z litego dębu,w-
szystkie okna plastikowe, na ścianach struktura tynkowa w całym miesz-
kaniu płytki podłogowe najwyższej klasy w 2 pokojach łączone z parkie-
tem z litego drzewa, w salonie kominek z nawiewami ogrzewającymi każ-
de pomieszczenie, na suficie panele dębowe, w większości pomieszczeń 
oświetlenie halogenowe, belki sufitowe z litego drzewa, do nieruchomo-
ści przynależą 2 piwnice(jedna około 20m2 ze spiżarnią oraz druga z prze-
znaczeniem na przechowywanie drzewa kominkowego)  NISKI CZYNSZ! 

tel. 509 734 401, 509 996 103

Nie jesteśmy jeszcze społeczeństwem Panowie – 
jesteśmy ciągle jeszcze sąsiedztwem
     C.K Norwid

Nawiązując do norwidowskiej myśli, Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp wspól-
nie z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych wychodzi z inicjatywą, mającą na 
celu stymulację i ożywienie działań organizacji pozarządowych o charakterze socjalnym w woj. 
zachodniopomorskim. Nowogard jest jednym z nielicznych miast, oprócz Świnoujścia i Barlin-
ka, gdzie prowadzone będą szkolenia tematyczne oraz różnego rodzaju działania promocyjno-
marketingowe i doradcze dla organizacji socjalnych z powiatu goleniowskiego.

Projekt pn. „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” realizowany jest w ramach Piorytetu  
V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,  Podziałanie 5.4.2 Roz-
wój dialogu obywatelskiego PO KL. Adresatami projektu są głównie osoby zarządzające orga-
nizacjami pozarządowymi i ma na względzie podniesienie skuteczności ich działań w środowi-
sku. Osoby skierowane przez organizację, uczestniczyć będą w szkoleniach z zakresu: przepisów 
prawnych i dobrego zarządzania organizacją, rozwoju indywidualnego i działalności społecznej, 
pozyskiwaniu środków na działalność organizacji oraz jej promocji i marketingu.

Formuła projektu jest otwarta i mogą w nim uczestniczyć również osoby zainteresowane 
działalnością społeczną, a także chcący założyć nowe organizacje pozarządowe. 

Szkolenia zapewniają uczestnikom niezbędne praktyczne kompendium: znajomość przepi-
sów prawnych w zarządzaniu organizacją, pomoc w opracowaniu jej strategii działań oraz po-
zyskiwaniu źródeł finansowania, itp. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że szkolenia 
odbywać się będą w systemie weekendowym – wyjazdowym. Organizatorzy zapewniają nie-
odpłatne noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów wyjazdu. Ponadto uczestnicy otrzymają 
pakiety edukacyjne.

W ramach projektu przewidziano także utworzenie portalu internetowego – jako pomostu 
ułatwiającego: 

- dostarczanie wiedzy na temat samych organizacji, ich działań i osiągnięć; 
- wymiany doświadczeń i wiadomości, pomiędzy organizacjami działającymi na terenie woj. 

Zachodniopomorskiego.
Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie Targów Organizacji Pozarządowych, w miej-

scowościach w których prowadzone są Punkty Informacyjno -Doradcze (Świnoujście, Nowo-
gard, Barlinek). Organizacje zaprezentują swoją ofertę w celu promocji działań, na festynie dla 
lokalnej społeczności.

Ukoronowaniem wszystkich działań projektu będzie realizacja, produkcja i emisja spotów 
reklamowych przez TVP Szczecin i Polskie Radio Szczecin, zachęcających do działalności w 
sektorze organizacji pozarządowych oraz ich tworzenia. Wyprodukowany zostanie także film 
instruktażowy, objaśniający sposób zakładania organizacji i pozyskiwanie środków na ich dzia-
łalność. Ponadto na zakończenie projektu na antenie radia odbędzie się debata podsumowują-
ca projekt.

Wydana zostanie także publikacja na temat rezultatów i osiągnięć projektu, adresowana do 
innych, podobnych organizacji w Polsce oraz do uczestników projektu.

Warto wiedzieć, że jego patronami projektu są: Unia Europejska – Europejski Fundusz Spo-
łeczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spój-
ności.

Zapraszam wszystkie organizacje oraz osoby zainteresowane działalnością społeczną do 
aktywnego udziału w projekcie „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” oraz korzystania 
z bezpłatnych szkoleń i usług doradców z zakresu: prawa, księgowości, zarządzania finan-
sami, tworzenia planów, marketingu, public relations, organizowania działalności gospo-
darczej.

  Punkt Informacyjno-Doradczy czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10-
14 w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” Szczecińskiej fundacji Talent -Pro-
mocja – Postęp przy ul. Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie.

 Szczegółowych informacji udziela: Aleksandra Nieszporek tel.91 39 20891.Kontakt: www.
zafos.szczecin.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl lub kontakt@zafos.szczecin.pl  

Serdecznie zapraszam 
Dyrektor CEiP,,Profit”Szf TPP

Jerzy Jabłoński

Nabijanie klimatyzacji samochodowej
Przygotowanie do lata

ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 22.04

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADy BEZPłATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

kurki nioski 
odchowane powyżej 8-tygodni, 

pełen program szczepień. 
JUŻ W SPRZEDAŻy

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPółKA 

• ŻWIROWNIA • 
DłUGOłęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

WSPÓłNY jęZYk 
Gęś leżąc na półmisku, 
Przybranym świątecznie 
Rozważała; „Ech ludzie, 
To wierutne głupki !
Najzawziętsi wrogowie, 
Ci kłócą się wiecznie,
Znajdą wnet wspólny język – 
Na cześć mej wątróbki”. 

ZajĄCZkI 
Znacie ten obraz: stół, na stole baby,
Kręta kiełbasa i pękata szynka,
Para zajączków z prawdziwej czekolady
By frajdę miała sproszona rodzinka! 
A po przyjęciu? Rozbita karafka,
Z nią stół, co lata z rączki do rączki. 
Krzesła w rozsypce… Ach, czyja to sprawka?
Wszystkiemu winne pijane zajączki. 
Świąteczny wieczór. I ten zapach wiosny. 
Zmieszany z placka drażniącym zapachem. 
Post już za nami oraz czyściec postny, 
A my z dziewczyną dziś pod jednym dachem. 
W głowie nam szumi kiedy oczy musną 
W osłonie tafty krągłych piersi pączki?
Poszła. Kto sprawił, że tak trudno usnąć?
Wszystkiemu winne swawolne zajączki. 
Noc Wielkanocna. 
W snach trzepocze ryba 
(Pod „Absolwenta” był karp w galarecie).
Nagle się ryba zmienia w wieloryba. 
Co chce nas połknąć, choć to jarosz przecie.
Więc w ślad pójdziemy proroka Jonasza,
Zamknięci w ssaka jak w fasola w strączki. 
Ojcze Przedwieczny, to wina nie nasza!. 
Wszystkiemu winne łakome zajączki.

SProStoWaNIe 
O obżarstwo faceta posądzać 
By można – 
Do sto i  do łóżka gęś brał, 
Lecz nie z rożna. 

malUj jaja 
Jutro z rana, bez gadania, 
Bierz się do jaj malowania!
Maluj wszystkie, bez wyjątku,
I te z gatek i te z wrzątku!

ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT 
WIELKIEJ NOCY: SAMYCH POMYSLNYCH DNI

CZYTELNIKOM „HUMORU” 
ŻYCZY  HENRYK 

Rozwiązania krzyżówki nr 15.04 – SłOTy MA-
JOWE – nadesłali: 

Andżelika Nizio z Osowa, Justyna Matusiak z Ko-
ściuszek, i  z Nowogardu: Urszula Kaczmarek, Mi-
rosława  Rutkowska, Ryszard Gutowski, Janina Gru-
dzińska, Pelagia Feliksiak, Danuta Borowik, Jerzy 
Siedlecki, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Krystyna 
Kawa, Andrzej Leszczyński.

Przepraszam wszystkich miłośników tego kącika 
za zbyt trudna propozycję rozwiązania. Odpowiedzi 

o stołach, mrozach i deszczach nie były do zaakcep-
towania.  

Z okazji świąt życzę wszystkim zdrowia, pomyśl-
ności, dóbr wszelakich obfitości oraz …szczęścia w 
losowaniu nagród!

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Andżelika Nizio z Osowa,
- Barbara Bartosik z Nowogardu,
- Andrzej Leszczyński z Nowogardu.

Gratuluję!
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NoWogarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

licencja nr 4399

niErUCHomoŚCi,
krEDYtY, wYCEna

UBEZpiECZEnia

„NoWorIm” sp. z o.o. 
poszukuje kandydata 

na stanowisko 

pracownik  
administracji 

Wymagane jest doświadcze-
nie w pracy na w/w stanowi-
sku oraz znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym. 

Prosimy o kontakt. 
91 39 22 394

121100 zł - 3223 m2 - Dzialka

31150 zł - 25 m2 
mieszkanie w Nowogardzie

36200 zł 125 m2 SZEREGO-
WIEC okolica Nowogardu

150 tys - 46 m2 
mieszkanie w Nowogardzie

99 tys zł 3300 m2 
dzialka w Nowogardzie

238500 zł 80 m2 mieszkanie 
bezczynszowe w Nowogardzie

"Noworim" Sp. z o.o. 
oferuje sprzedaż 

beczek 
plastikowych 
w atrakcyjnych cenach. 

Osoby zainteresowane zapra-
szamy do siedziby firmy przy 
ul. Sienkiewicza 7 c w Nowo-
gardzie lub prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem  
tel. 91 39 22 394. 

Przypominamy, że trwają zapisy na 
Nowogardzki Konkurs Ortograficzny,  

który odbędzie się 7 maja 2011 r.  o godzinie 11.00 w Bibliote-
ce Publicznej przy Placu Wolności. Wszelkie informacje można 
uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy 
ul. Ks. J.  Poniatowskiego 17 bądź telefonicznie 669 285 675.

 

kredyty dla osób 
prowadzących 

działalność gospodarczą; 
601 627 044; 607 092 509

kredyty hipoteczne 
697 082 509. 
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OGŁO SZE NIA DROB NEROZkŁAD jAZDY Bu SóW INFormator lokalNY - NoWogarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

regUlarNa lINIa mI kro bU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWogarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ oSÓb - ro maN bIŃCZYk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

oD PoNIeDZIałkU Do PIĄtkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

ROZk£AD jAZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogarD - goleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - goleNIÓW - NoWogarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NIerUCHomoŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 590 m2 z budynkiem go-
spodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26 528; 667 926 
528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 
42m2, po remoncie, doskonała lo-
kalizacja, spokojna okolica, sprze-
dam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w karsku, pow. 3800 
m2, cena 30 zł/m2, tel. 721 488 
663

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC; 91 39 21 558

• Sprzedam dom wolnostojący 147 
m2 (okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena za 
1 działkę 8500 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo 
usługowo handlowy. Działka 
8046 m2 przy ulicy bohaterów 
Warszawy. Cena 1 495 000 zł biu-
ro Nieruchomości Progres tel. 
501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 
5  864 m2, plan zagospodarowa-
nia terenu, przemysł, usługi in-
westycyjne. Ogrodzona, droga 
alfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym 
wiata 250 m2; plac 2800 m2 do za-
gospodarowania utwardzony; po-
mieszczenie  90 m2; pomieszcze-
nie 150 m2 ogrzewane; pomiesz-
czenie biurowe 60 m2 ogrzewane, 
kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 
10 010; 607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodar-
cze z ogrodzonym terenem o pow. 
0,30 ha na obrzeżach Nowogardu, 
możliwość wynajmu mieszkania 
obok. 693 850 197

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY 
POŁOŻONY W NOWOGARDZIE 
PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 14 ( 
OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 
691125617.

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. Tel. 91 39 21 933; 
600 273 171.

• tanio sprzedam działkę budow-
laną. 607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe z balkonem własnościowe 
79,71 m2 lub zamienię na dwa po-
koje z dopłatą. 609 170 510

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie (Centrum), 
91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam mieszkanie na ul. Woj-
ska Polskiego z małym ogródkiem. 
603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 
87 metrów w Wierzbięcinie wraz z 
przylegającym ogródkiem oraz ga-

rażem. Cena do uzgodnienia  Tel.: 
604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• taNIo sprzedam  dużą dział-
kę budowlaną.  tel.  po 15.00 
- 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 66m2, III piętro po re-
moncie. Cena 165 tys. kontakt. 
785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Zamienię mieszkanie czteropoko-
jowe 67m2 na dwupokojowe. 91 
39 26 528; 667 926 528

• Do wynajęcia kawalerka 38 m2 z 
umeblowaną kuchnią. 700 zł + me-
dia. Tel. 698 548 788 po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 45 m2, cena do uzgodnienia. 
tel. 788 478 881

• Nowogard kompleks dwóch dzia-
łek o łącznej pow. 5864 m2, 5904 
m2, przezn. Przemysł i usługi, in-
westycyjna, pierwsza ogrodzona, 
droga asfaltowa, centrum miasta, 
800m od głównego skrzyżowania, 
35 zł netto/m2, Tel. 660 424 989; 91 
43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, budownictwo szeregowe 
i jednorodzinne, plan zagospoda-
rowania terenu. Pow. 26831 m2, w 
całości 25 zł/m2 po podziale 50 zł/
m2. Tel. 660 424 989

• Działka o łącznej pow. 118 700 m2- 
11,87ha, przezn. Usługi i przemysł, 
droga asfaltowa, centrum miasta, 
ul. Górna, „smoczak”, motokros 800 
m od głównego skrzyżowania, 35 
zł/m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia lokal handlowy w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 70 m2 III piętro 
604 422 221

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ulicy asnyka. 609  947  940; 
503 120 436

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; tel. 604 441 609.

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 
zł czynsz, kaucja 1200 plus opłaty. 
Tel. 608 332 896

• Wynajmę myjnię samochodową. 
696 443 643

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 
ul. 3 maja 44 (zjazd do Przystani) 
694 513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 
niski czynsz, spokojna okolica. Tel. 
724 263 038

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Paw-
ła II; 609 388 410 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Nowogardzie, 3 pokojowe, ul. 
Bankowa, tel. 668 732 944

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkaniowo - usługową poło-
żoną przy ul. Górnej w Nowogar-
dzie (31 arów). Cena do negocja-
cji 90 zł za 1 m2. Tel. Kontaktowy 
603 262 091

• Odstąpię działkę z murowanym 
domkiem za odstępne. Możliwe 
raty. Ok. Zakładu karnego. 782 813 
335

• Wynajmę pokój na ulicy War-
szawskiej. 609 004 967

• Sprzedam działkę budowlaną 
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OGŁO SZE NIA DROB NE
nad jeziorem w Nowogardzie- 
800m2. 52 tys zł. 608 622 920

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Dobrej, cena do uzgodnienia. 
783 649 880

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE 
MAGAZYNOWE W NOWOGARDZIE 
TEL. 511 267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 49 m. I piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-
lokatorskie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie, nowe 
dwupoziomowe, bezczynszowe. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 pod-
wyższony standard 4 pokoje, III 
piętro. Niski czynsz. 662  638  198; 
694 053 131

• mieszkanie 4 pokoje bema 160 
tys. 600 791 675

• Działka budowlana 77 ar. Z warun-
kami z lasem i stawem 15/m2.

• Działka budowlana 41 ar. Z wa-
runkami 12zł/m2. 600 791 675

•  Sprzedam część domu 82 m2 z 
niezależnym wejściem wraz z bu-
dynkiem gospodarczym i działką 
budowlaną w Warnkowie. Cena 
do uzgodnienia. Proszę dzwonić 
po 16-stej. tel. 501 318 555

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; tel. 604 441 609

• Wynajmę kawalerkę. 91 39 23 020

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro 
Tel. 661 510 846

• Sprzedam dom przy ul. Jesionowej 
604 284 597

• Kupię mieszkanie dwupokojowe z 
niskim czynszem. 505 793 280

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
czereśniowym sadzie. 505 793 280

• Do wynajęcia garaż dla busa lub 
samochodu ciężarowego przy ul. 
Nadtorowej. 722 059 769

• Do wynajęcia kawalerka w Pozna-
niu. 516 195 475

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
798 382 886

• Do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe. 508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny na 
działce 714m2. Tel. 662 678 895

• Sprzedam dom jednorodzinny 
z budynkami gospodarczymi w 
Strzelewie. 605  856  584; 91 39 23 
249

motorYZaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 
16 Viking Norway Pro Tech II, stan 
bdb, cena 690 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
132000 km, 5 drzwi (hatchback), 
2,2 diesel 110 KM, serwisowany 
w ASO Nissan Polmotor Szczecin . 
Nowe: klocki i tarcze hamulcowe, 
płyn hamulcowy. Klimatyzacja, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Luster-
ka, radio/magnet. ster przy kierow-
nicy, welur. tapicerka,  nowe opo-
ny letnie Continental 185 65 R15, 
kompletna dokumentacja – fak-
tury serwisowe, bezwypadkowy,  
zadbany. Cena 18900 zł (do uzgod-
nienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny met., rok prod. 08/2006, 
1,9 CDTI 150 KM (diesel), przeb. 
143500 km, serwisowany w ASO 
Opel, przy przeb. 140.000 km 
nowe: olej, klocki hamulcowe, filtr 
oleju, filtr powietrza, filtr paliwa, 
mikrofiltr, płyn hamulcowy, pióra 
wycieraczek przód i tył. Nowy kom-
pletny rozrząd (ASO Opel) przy 
przeb. 119.318 km,  opony letnie 
Viking Norway Pro Tech II 215 55 
R16, cena 41000 zł, do uzgodnie-
nia, kompletna dokumentacja  - 
faktury serwisowe, bezwypadko-
wy, zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnie-
nia. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 3 185/65 R15. Cena 590 zł 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam samochód Opel Vectra B 
kombi + hak ściągany poj. 2.0 die-
sel, rok prod. 1996. 2 komplety kół. 
Cena 5 000 zł. 722 360 296

• Sprzedam VW Passat B5 1998 r. Tel. 
608 697 092

• Sprzedam Peugeot rok prod. 2000 
poj. 1.1. 506 499 935

• Kupię skrzynię do Suzuki Swift. 
723 593 436; 665 266 593

• Sprzedam Lublin 2 rocznik 1998 
zarejestrowany, ubezpieczony, 9 
miejsc + hak holowniczy. Cena 
3550. Tel. 692 117 524

rolNICtWo

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię 
Tel; 603 467 609

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wnio-
sków o dopłaty: obszarowe, 
rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam tuczniki i ziemniaki ja-
dalne Żabówko 18. 605 092 517

• Tanie wypełnianie wniosków o do-
płaty: obszarowe, rolno-środowi-
skowe, ONW, Tel. 661 329 772

• Facelie sprzedam tanio. 
502 853 573

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 
18 316

• Kury nioski 10-tygodniowe, sprze-
dam- 91 39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam przyczepkę 10 tonową 
AUTOSAN. 603 839 782

• Sprzedam kobyłę oprzęganą. 
660 117 081

• Sprzedam sadzeniaki jadalne w do-
brej cenie. 518 488 714

USłUgI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 91 39 22  783, 
0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
Co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tIr
-y). tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
agD. tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgI INFormatYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputero-
we (Windows, linux), konserwa-
cja pracowni szkolnych. Faktury 
Vat. tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje, matematyka 
668171212

• remonty, montaże , wykańcza-
nie 512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i PPOŻ komplek-
sowa obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• Usługi minikoparką, wykopy pod 

fundamenty, kable, wodę i gaz itp. 
790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + 
przyczepa i laweta. 790 243 575

• DUr-DaCH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Usługi glazurnicze- mistrz gla-
zurnik; 607  347  421, email- mo-
stek396@wp.pl

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remon-
towo-budowlane - terminowo, so-
lidnie tanio - tel. 661-382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, 
pod klucz w 3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, pane-
le. 789 146 025

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Usługi ogólnobudowlane. Ukła-
danie glazury, budowa domów 
od podstaw. Kostka brukowa 
662 678 895

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 
601 627 044; 607 092 509

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia - ta-
nio i solidnie z domu pod dom,  
tel. 603 038 944.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona zna-
jomość dwóch języków obcych 
szuka pracy jako opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do 
sklepu spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością 
programów Cadowskich. 91 39 
25 900; 661 900 901

• Przyjmę do pracy mechanika sa-
mochodowego. 605  276  271 do 
18-stej.

• Młoda dziewczyna z doświadcze-
niem zaopiekuje się dzieckiem. 
603 541 420; 91 35 03 018

• Zatrudnię brygady tynkarzy 
(tynki maszynowe) tel. 605 
069 239

• Poszukuję ludzi do pracy polowo-
ogrodniczych. 514 451 525

• Podejmę pracę jako kierowca kat. 
B. 788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fa-
sadowy. 511 016 833

• Poszukujemy konsultantów Oriffla-
me wpisowe 0zł, prezenty o warto-
ści 630 zł. Tel. 506 171 732

• Operator wózków widłowych po-
szukuje pracy. 603 391 464

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe Co do mieszka-
nia, domku, z Niemiec firmy 
Vaillant tylko ogrzewanie Co 
cena 1000 zł serwis na miejscu 
(montaż), dwufunkcyjny 1200 zł. 
691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwa-
rancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, za-
sobnik stojący z wężownicą do 
podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: 
mikser VMX 200 HPQ, końcówkę 
mocy OMNITRONIC P1500, CD 
J500T MC CRYPT – 2 szt., kolumny 
HQ POWER 500 W VDSG12, mikro-
fon bezprzewodowy AZUSA 101, 
scaners HQ POWER VDPC 145. 
Stan  Cena kompletu 1550 zł do 
uzgodnienia. Mało używany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), na 
gwarancji, w sieci ERA, cena 1490 zł, 
do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczę-
ściowy. Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczyn-
kowy. Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
720 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam koncentrator tlenu (ast-
ma) 91 39 22 106

• Sprzedam telefon komórkowy 
Ericsson Elm w sieci ERA, nowy, na 
gwarancji, nieużywany, cena 430 
zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam owczarki niemieckie 
4-miesięczne. ojciec wnuk podwój-
nego zwycięzcy świata, matka z 
rodowodem w tym długowłosa 
suczka, tel: 91 39 21 828

• Kupię pompę bez silnika. 
789 042 263

• Sprzedam nowy stół i biurko. 
665 541 960

• Oddam w dobre ręce szczenię-
ta białe prześliczne rasy kundel. 
504 525 966

•  Sprzedam szczeniaczki cocker 
spaniel angielski. Cena 200 zł. 
665 544 518

• Drewno pocięte i porąbane z do-
wozem. 501 385 072

• Weekend z Jogą Szczecin 7-8 Maja. 
Medytacje, czakramy, żywioły, roz-
wój duchowy, siła umysłu, relaks. 
Info. 091 88 46  405; 518  300 138; 
email:dakszam@gmail.com
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wydanie weekendowe
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

ogłasza nabór od 1 września 2011 r. 

Duża Firma Produkcyjna 

poszukuje 
samodzielnej księgowej 
do prowadzenia pełnej księgowości.

Oferujemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
CV + list motywacyjny proszę kierować na  
e-mail: piekarnia-zelek@wp.pl

Następne wydanie
w piątek 6 maja br.

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

HELENA i ELŻBIETA 
WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Tel. 91 39 27 479
Nowogard, ul. 3 Maja 14 

(budynek BS,  I piętro)

PIB "PRO-BUD" s.c. informuje, że prowadzi zapisy na 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
kONTakT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

Rozpoczęcie kursu 4 maja br. g. 16.00

Zabrali 
oświacie
0,5 mln zł

Czytaj s. 4
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Dotychczas nowogardzkie 
imprezy plenerowe bez pro-
blemu obsługiwały firmy, któ-
re wcześniej wyraziły taką 
wolę. Tym razem będzie ina-
czej. Burmistrz Robert Czapla 
podpisał umowę z firmą pań-
stwa Rzeteckich. To ona będzie 
tym samym decydować kto i za 
ile dostanie zezwolenie na roz-
łożenie swojego straganu pod-
czas majówek. 

Oburzenie innych lokalnych 
przedsiębiorców trafiło do 
radnych i do redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego. Dono-
szą oni, że firma Rzeteckich 
chce pobierać opłaty za udo-
stępnienie dzierżawy, ponadto 
podpisała także wyłączność na 

sprzedaż piwa  z jednym z ze-
wnętrznych browarów, tym sa-
mym nasi przedsiębiorcy, któ-
rzy zdecydują się wydzierża-
wić od Rzeteckich miejsce na 
stragan , stracili możliwość na 
sprzedaż  tego trunku. 

Zdaniem przedstawicieli lo-
kalnych firm takie działanie to 
łamanie zasad zdrowej konku-
rencji.oraz uniemożliwienie w 
praktyce uzyskania przycho-
dów w tym najatrakcyjniej-
szym w roku okresie 

Podzielili je na ostatniej sesji 
rady miejskiej, również radni.  

Na jakiej podstawie praw-
nej wyłączność na postawienie 
straganów ma jedna firma?- 
pytał burmistrza, radny Mar-
cin Nieradka 

W 2007 r. gmina zorganizo-
wała przetarg, który wygra-
ła firma Tadeusza Rzeteckie-
go. Od tamtej pory, rok w rok 
podpisywana była umowa z 
panem Rzeteckim. Pan Rze-
tecki dopuszczał inne podmio-
ty handlujące do rozkładania 
swoich straganów. Wraz z in-

nymi przedsiębiorcami ponosił 
tego koszty. W tym roku wpły-
nął wniosek od pana Rzeteckie-
go, który za umowę zobowiązał 
się do sfinansowania koncertu 
Juliusza Nyka – tłumaczył Ro-
bert Czapla.    

Radny Nieradka dopytywał: 
- W roku 2007 gmina podpisa-
ła umowę na podstawie prze-
targu. Teraz mamy jednak 2011 
rok. Na jakiej podstawie pod-
pisał więc pan umowę w tym 
roku? Czy nie uważa pan, że ta-
kie postępowanie jest fair?

Burmistrz nie potrafił pre-
cyzyjnie odpowiedzieć na py-
tanie. Zaręczył jednak, że 
wszystko odbyło się zgodnie z 
prawem. 

To skandal. Przepisy przepi-
sami, a życie swoje. Wszyscy 
dobrze wiemy, że najwięcej pie-
niędzy podczas takiej imprezy 
zarabia się na sprzedaży piwa 
– powiedział redakcji oburzo-
ny lokalny przedsiębiorca, pro-
szący o zachowanie anonimo-
wości.

Marcin Simiński

Przygotujmy się do beatyfikacji - rekolekcje z Janem Pawłem II

Pragnę przywołać w tym Apelu Jasnogórskim wszystkich moich braci i siostry, którzy doznają niedostatku, którzy odczuwają 
niedosyt wolności, trudności w przekazywaniu i odbiorze prawdy, którzy nie mają pracy lub pracy odpowiadającej ich kwalifi-
kacjom, którzy nie mogą zrealizować swoich planów życiowych, słusznych aspiracji i rozwinąć swoich talentów; którzy w jaki-
kolwiek sposób cierpią na ciele i duszy, niosąc z wiarą i nadzieją swój codzienny krzyż

Apel Jasnogórski, 12 czerwiec 1987 r.

Foto tydzień

Nieoczekiwana kontrola drogowa na ul. Boh. Warszawy stró-
żów prawa wstrzymała ruch drogowy.

Wczoraj, w SP nr 4, odbył się szósty międzyszkolny konkurs 
recytatorski „Wypłyń na Głębię” poezji Jana Pawła II, którego or-
ganizatorem i pomysłodawcom jest Renata Lisowska. Relacja z 
konkursu z kolejnym wydaniu DN. 

MS

Budynek przy ul. 3 Maja już prawie gotowy. Po wycięciu 5 
drzew ukazała się cała frontowa elewacja budynku.

Ostatnie silne wiatry spo-
wodowały uszkodzenia, szla-
banu kolejowego i drzew. 
Tym razem nie znamy przy-
czyny uszkodzenia tego drze-
wa - na szczęście zostało na-
leżycie zabezpieczone.

Nasz konkurs
Tegoroczny długi weekend 

majowy obfituje wyjątkowo w  
wydarzenia, rocznice i uroczy-
stości: 1 maja -  dzień beatyfi-
kacji Jana Pawła II, 2 maja w 
poniedziałek coroczny  Dzień 
Flagi i  3 maja święto kościelne 
Królowej Korony Polskiej oraz 
kolejna  rocznica Konstytucji 
3 Maja.  Warto  w tych dniach 
dać zewnętrzny wyraz nasze-
mu stosunkowi do spraw i wy-
darzeń stanowiących o pod-
stawowych składnikach naszej 
tożsamości. Zachęcamy więc 
Państwa do udziału zarówno 
w bogatym programie uroczy-
stości jak i do udekorowania 

domów flagami biało –
czerwoną  narodową i 
dla tych dla których to 
jest ważne biało- żółtą 
papieską.  „Niech na-
rodowie wżdy postron-
ni znają, że z polskim 
narodem do czynienia mają” 
trawersując nieco  żartobliwie 
słynny wers Mikołaja Reja cał-
kiem poważnie myślimy, że 
nie jest powodem do dumy je-
śli na co dzień jako społecz-
ność określona przez emble-
maty narodowe   objawiają się 
u nas tylko rzesze hałaśliwych 
kibiców. DN aby włączyć się w 
akcje propagowania zachowań 

kultywujących miłość do sym-
boli narodowych  ogłasza kon-
kurs na zdjęcia oflagowanych w 
tych dniach domów, mieszkań 
i obiektów. Prosimy o nadsyła-
nie  zdjęć do dnia 5.05.2011 do 
godz. 12 na adres internetowy 
DN bądź  o dostarczenie ich do 
redakcji. Najładniejsze dekora-
cje opublikujemy i nagrodzimy 
nagrodą niespodzianką 

Red.  

Stragany postawią 
tylko przyjaciele władzy

Potwierdziły się podawane przez nas informacje - wyłączność na obsługę gastronomiczną 
podczas tegorocznych majówek dostała firma PHU Pier Tadeusza Rzeteckiego, którego żona 
Danuta Rzetecka jest czołową działaczką Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Sprawą oburzeni są 
inni lokalni przedsiębiorcy. 
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reklama

reklama reklamareklama

Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER lAPtOP
 SERwIS - KOMIS

naprawiamy, sprzedajemy,
 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
do końca kwietnia

20% rabatu 
na wszystkie naprawy

Podróż długa, męcząca

Czego się nie robi dla Jana Pawła II
W czwartkowy poranek, bo o 

godz. 2.30 udało się w długą po-
dróż do Rzymu 19 mieszkań-
ców gminy Nowogard. Na pla-
cu Wolności dołączyli do będą-
cych już w autokarze pielgrzy-
mów ze Świnoujścia i Szczeci-
na. Wszyscy zgodnie orzekli, 
że jadą tam po raz pierwszy w 
życiu. Józef Dobruchowski  z 
Wyszomierza powiedział mi, 
że jedzie bo papież na to zasłu-

żył, a na kolejnego tak wielkie-
go i wyniesionego na ołtarze 
Polaka i Papieża czekać będzie-
my być może wieki…

Podróż wiedzie przez Cze-
chy i Austrię. W Poznaniu cze-
ka ich przesiadka do docelo-
wego autokaru. Pierwszą noc 
spędzą w hotelu w Brnie, ko-
lejną z piątku na sobotę już 
w przygranicznym miastecz-
ku we Włoszech. W okolicach 

Rzymu będą w sobotę po połu-
dniu. W niedzielę obserwować 
będą  uroczystości beatyfika-
cyjne na placu Świętego Piotra 
(szczęściarze mają tam zapew-
niony wstęp!)

Męcząca ta podróż i kosz-
towna – 1 600 zł oraz 90 euro  
kieszonkowego za 8 dni poza 
Polską. Tych euro mieli ze sobą 
więcej!

LMM
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Podziękowania
Serdecznie dziękujemy Panom: 

Burmistrzowi Robertowi Czapli, 
zastępcy burmistrza Damianowi Simińskiemu 

oraz przewodniczącemu 
Rady Miasta Antoniemu Bielidzie, 

jak również Paniom z Urzędu Stanu Cywilnego 
za zorganizowanie 

przepięknego Jubileuszu „Złotych Godów”, 
wzniosłe przeprowadzenie części oficjalnej 

i za wspólne spędzenie czasu z nami.
Obsłudze restauracji „Kamena” 
za wspaniałą oprawę uroczystości, 

zaś samym Jubilatom za przemiłą atmosferę jaką 
stworzyli razem z organizatorami.

„Złoci Jubilaci”

Nie będzie w tym roku pieniędzy na remonty, zakupy książek, pomocy dydaktycznych, a nawet na stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji mate-
rialnej. To efekt decyzji jaką w minioną środę podjęła rada miejska, obcinając prawie o pół miliona złotych budżet na oświatę. 

Burmistrz na oświacie oszczędza 

Jak tłumaczył burmistrz Ro-
bert Czapla wszystkiemu win-
ne jest ministerstwo finansów, 
które dokonało zmniejszenia 
kwoty części oświatowej sub-
wencji dla gminy Nowogard 
dokładnie o  443 tys. 259 zł. 
W odpowiedzi na resortowe 
cięcie burmistrz zapropono-
wał radnym zmniejszenie o 
tę samą kwotę wydatków na 
szkoły zaplanowanych w nie-
dawno przyjętym budżecie na 
rok 2011. 

Co składa się na tę sumę? 
Najwięcej stracą podstawów-
ki, bo aż 270 tys. zł, z czego 
163 259 zł miało być wyda-
ne na bieżące remonty. Z bu-
dżetu zniknęło także ponad 
114 tys. zł na pomoc material-
ną dla uczniów. Bez 35 tys. zł 
będą musiały się także obejść 
miejskie przedszkola. 15 440 
zł to kwota, którą skreślono z 
budżetów zaplanowanych na 
gimnazja. Najmniej ucierpi II 
LO (ul. Boh. Warszawy), któ-
rego budżet zmniejszono o 5 
tys. zł. 

- Takie są niestety realia, któ-
re nam funduje obecny rząd. 
Ministerstwo obcięło nam pra-
wie pół miliona z oświaty. Nikt 
nie chce ściągać pieniędzy z 
oświaty. Pojawia się jednak py-
tanie skąd je wziąć. Wszystkie 
inwestycje są ważne – tłuma-
czył radnym R. Czapla. 

Argumenty burmistrza nie 
przekonały radnych opozycji. 

Pańskie tłumaczenia są dla 
mnie niezrozumiałe. Mówić 
można wszystko, ale fakt jest 
taki, że nie potrafi pan zbilan-
sować sumy obciętej przez mi-
nisterstwo. Zachowuje się pan 
tak, jakby nie miał nic przeciw-
ko temu, że resort zabiera nam 
pieniądze. Według mnie zgadza 

się więc, z decyzjami ministra – 
mówił Marcin Nieradka (klub 
Prawica).

Burmistrz odpowiadał: - De-
mentuję co powiedział przed 
chwilą radny Nieradka. Jeśli 
443 tys. zł można wziąć z innej 
działalności to proszę ją wska-
zać. 

Radny odpowiedział, że 
można byłoby zrezygnować 
choćby z budowy, nikomu 
nie potrzebnej drogi do firmy 
REM. 

- Jeżeli według kaprysu pana 
Burmistrza zaprasza się do No-
wogardu zespół Stachurski, za 
niemałe pieniądze, a  za chwilę 
wykreśla się z budżetu pienią-
dze dla szkół mówiąc, że w ten 
sposób szuka się oszczędności, 
to intencje burmistrza są dla 
mnie wątpliwe – komentował 
radny Rafał Szpilkowski. 

Zdaniem Tomasza Szafrana, 
skreślenie z subwencji oświa-
towej kwoty na bieżące remon-
ty to pierwszy krok do likwida-
cji szkół wiejskich. 

- Nie można łatwą ręką wy-
kreślać pół miliona z oświaty, 
bo tam się uczą dzieci. W ten 
sposób zmusza się dyrektorów, 
żeby oszczędzali na bezpieczeń-
stwie uczniów.  Obawiam się, że 
ta propozycja to pierwszy krok 
do zamykania szkół na wsiach. 
Nie pozwólmy na to burmi-
strzowi-  apelował radny Sza-
fran.

Swojemu koledze ponownie 
wtórował radny Rafał Szpil-
kowski:-Kompletnie się z pa-
nem Burmistrzem nie zga-
dzam. Jeśli tych remontów nie 
wykona się teraz za rok będzie 
nas to kosztowało jeszcze wię-
cej.

Po krótkiej przerwie w obra-
dach, klub radych Wspólnego 

Nowogardu, złożył wniosek o 
niewykreślanie z budżetu pie-
niędzy na oświatę, a w szcze-
gólności na bieżące remonty. 
Klub wskazał także częściowe 
źródło pozyskania niezbęd-
nych pieniędzy, w postaci nad-
wyżek z postępowań przetar-
gowych. 

Burmistrz, wyraźnie pod-
denerwowany wypowiedzia-
mi radnych stwierdził: - Mu-
simy pamiętać o tym, że ta re-
zerwa w dużej mierze trafia na 
wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Jeżeli okaże się, że w oświacie z 
przyczyn nie zależnych  czy nie 
przewidzianych, brakuje pie-
niędzy na wynagrodzenia dla 
nauczycieli, to w związku z tym 
pozbawicie nauczycieli środków 
na ich wynagrodzenia. 

Radni uznali, że to szantaż. 
Jestem zbulwersowany tą 

manipulacją, zastraszaniem 
i kłamstwami – mówił radny 
Szafran.

Słowa pana Czapli odbie-
ram jako szantaż nie dość, że 
do wnioskodawcy to jeszcze do 
środowiska nauczycieli – po-
wiedział M. Nieradka. 

Propozycja  WN ostatecznie 
nie znalazła  poparcia większo-
ści radnych (8 za, 10 przeciw, 
1 wstrzymujący). Tym samym 
przystąpiono do głosowania 
nad przyjęciem proponowa-
nych przez burmistrza zmian. 
Ostatecznie za obcięciem pie-
niędzy na oświatę  zagłosowa-
ło 10 radnych: (Roman Saniuk 
(SLD), Antonii Bielidia (SLD),  
Lech Jurek (SLD), Czesław 
Kozieł (SLD), Marcin Wolny 
(SLD), Jan Tandecki (SLD), 
Stanisław Saniuk (PSL), Rafał 
Paśko (PSL), Paweł Kolanek 
(PSL), Jerzy Kubicki (PSL)). 

Ośmiu było przeciw: Tomasz 

Nasz Komentarz
Trudno zrozumieć decyzję jaką na prośbę burmistrza Ro-

berta Czapli podjęli radni rządzącej koalicji (za wyjątkiem 
jednego).  Oświata to nie przedsiębiorstwo, które ma przyno-
sić namacalne zyski i kwartalne dywidendy. To dobro ogólne, 
o powszechnym charakterze,  które winno przede wszystkim 
wypełniać swoją misję edukacyjną. Przez lata zbudowano w 
Nowogardzie siatkę placówek oświatowych.  Staliśmy się swo-
istym ośrodkiem kształcenia, nie tylko za sprawa miejskich 
szkół, ale także liceów dla dorosłych i szkół policealnych a 
ostatnio także filii wyższej uczelni.   To niewątpliwie wizytów-
ka naszego miasta,  a jak wiadomo powszechnie zbyt wiele ich 
nie mamy.  Trzeba jednak dzisiaj mieć świadomość, że obecna 
siatka szkół to spuścizna po  upartej postawie poprzedniego 
burmistrza Kazimierza Ziemby i wielu radnych, którzy rozu-
mieli, że szkoła to nie tylko kłopot i ciężar finansowy, ale miej-
sce, w którym kształci się przyszłe kadry. Miejsce, w którym 
buduje się lokalną tożsamość i historię miasta oraz jego miesz-
kańców. To w końcu zakłady pracy, miejsca zdobywania do-
świadczenia i osiągania sukcesów dla dwóch setek pedagogów. 

Dziś próbuje się odkryć Amerykę na nowo i stworzyć 
krzywdzące wrażenie, że samorządy do szkół nie powinny do-
kładać.  Szkoda, że co raz częściej mówi się także o przyszłości 
szkół wiejskich, które są często jednym miejscem, wokół któ-
rego gromadzi się życie społeczne. Oby te głosy nie przerodzi-
ły się niedługo w czyny. 

 Co to bowiem za różnica, dla rodziców, a tym bardziej lo-
kalnych polityków, notabene ponoć świetnych ekonomistów, 
czy subwencje oświatowe pokryje budżet gminy czy państwa 
– wszystko i tak idzie do jednego worka, z tym, że w tym przy-
padku przynosi niewymierne korzyści. A to często, nawet w 
świecie twardej kalkulacji ekonomicznej  jest  droższe niż zło-
to. Tłumaczenie że subwencja państwowa została zmniejszona 
to my w odwecie także zmniejszymy, przypomina zachowanie 
dziecka, które na złość babci sparzyło sobie dłoń.

redakcja

Szafran (WN), Rafał Szpil-
kowski (WN), Bogumił Gała 
(WN), Andrzej Kania (WN), 
Michał Wiatr (WN), Mar-
cin Nieradka, Marek Krzywa-
nia oraz Cezary Marcinkow-
ski – Klub Prawica. Od głosu 

wstrzymał się Michał Bociar-
ski (PSL). 

Teraz z nowym budżetem 
przyjdzie się zmierzyć już dy-
rektorom poszczególnych 
szkół. 

Marcin Simiński
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Dla sąsiada Romana 
z okazji 60 urodzin 

Kiedy sąsiedzie dzień 
Twych urodzin nadchodzi, 

oddać życzenia nam się godzi! 
Więc Chciej przyjąć w dowód naszego 
uznania hołd szacunku i przywiązania. 

Z najlepszymi życzeniami 
sąsiedzi Maciek i Jarek

Z okazji imienin 
Kochanemu mężowi 

Jerzemu 
Salwie 

wszystkiego najlepszego, 
dużo zdrowia, szczęścia 
i radości na każdy dzień 

życzą 
żona, dzieci i wnuk

Idźcie przez życie z dobrocią 
w sercu otoczeni ludźmi, 
których kochacie. Silni 

poczuciem bezpieczeństwa 
i szczęścia. Nie rozłączni.

Z okazji 
30 rocznicy 

ślubu 
Annie 

i Mirosławowi Łokaj 
najlepsze życzenia 
składają Ewa z mężem 

i córką i syn Marcin

ŻYCZeNIaŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Burzliwy finał miała ostatnia sesja Rady Miejskiej. Radni nie doczekali się wyjaśnień w sprawie próby likwidacji kaplicy w Wojcieszynie. Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Antonii Bielida nie dopuścił do dyskusji na ten temat. 

 Bogdański kozłem ofiarnym SlD i PSl? 

Winnych  za Wojcieszyn 
nadal nie ma

Przypomnijmy, że na po-
czątku kwietnia mieszkańcy 
wsi Wojcieszyn otrzymali pi-
smo nakazujące zlikwidowa-
nie kaplicy jaką urządzili sobie 
ponad 25 lat temu w budynku 
świetlicy wiejskiej – należącej 
do gminy.  Podobne pismo tra-
fiło do Łęgna. Wokół sprawy 
rozpętała się burza. Po prote-
stach mieszkańców burmistrz 
cofnął swoją decyzję ale winę 
za całe zamieszanie zgonił na 
kierownika miejskiego wy-
działu nieruchomości, Zdzi-
sława Bogdańskiego. Ten się 
jednak do niej od początku nie 
przyznaje i twierdzi, że pismo 
powstało na „wyraźne, słowne 
polecenie burmistrza Czapli”. 

W dniu 19 kwietnia kierow-
nik Bogdański zwrócił się na 

piśmie do przewodniczące-
go Rady Miejskiej A. Bielidy z 
prośbą o jego odczytanie i za-
jęcie się tematem na środowej 
sesji (treść pisma publikujemy 
poniżej). 

Mimo usilnych prób wywo-
łania dyskusji nad sprawą, po-
dejmowanych przez radnych 
opozycji (Tomasza Szafrana i 
Marcina Nieradkę), A. Bielida 
pisma nie odczytał i ostatecz-
nie nie zgodził się na dyskusję. 
Stwierdził, że to nie jest spra-
wa, którą powinna zająć się 
Rada Miejska. 

Całej sytuacji biernie przy-
glądali się radni Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Z na-
szych informacji wynika, że 
to właśnie na ich głos najbar-
dziej liczył Zdzisław Bogdań-

ski – notabene wieloletni dzia-
łacz PSL. 

Sprawa nie doczekała się 
więc publicznego rozstrzy-
gnięcia. W dalszym ciągu nie 
znamy kulis podjęcia decyzji o 
likwidacji kaplic w Wojcieszy-
nie i Łęgnie. 

W wyniku braku zaintereso-
wania rady Zdzisław Bogdań-
ski zapowiada proces sądowy. 

Marcin Simiński

PS. Podczas środowej sesji 
Rady Miejskiej podjęto rów-
nież szereg innych interesu-
jących tematów. Jeden z nich 
dotyczył planowanej budowie 
fermy norek w okolicach Są-
polnicy i Ostrzycy. Szczegóły 
w kolejnym wydaniu DN. 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Pytania radnego Marcina Nieradki ws pisma od Zdzisława Bogdańskiego wyraźnie zmęczyły przewodni-
czącego Antoniego Bielidę (po lewej)
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParaFIa Pw. wNIeBOwZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParaFIa Pw. Św. raFała kalINOwSkIegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParaFIa Pw. mB FaTImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

II Niedziela wielkanocna – Niedziela miłosierdzia – Niedziela beatyfikacji jP2  (j 20,19-31)

Apostoł naszych czasów
Przychodzi czasem taki moment, że nagle wszyscy stają się wierzący. A 

przynajmniej tak twierdzą. I nie wstyd wspominać Papieża, nie wstyd poka-
zywać w telewizji dobrych filmów, nie wstyd się modlić, nie wstyd zrobić akademię w szkole. 
Przy okazji niektórzy robią interesy na wierze. Inni, bardziej zaczepni, robią interes na prote-
stowaniu. Jednych to irytuje, innych cieszy – różnie.

Co do jednego nie ma wątpliwości – dzień jest wyjątkowy. W Niedzielę Miłosierdzia otrzy-
mujemy oficjalne potwierdzenie, że Jan Paweł II jest w niebie. Przeczuwaliśmy to już daw-
no, dzisiaj zyskujemy pewność. Na początek zaznaczmy wyraźnie: Papieżowi nie podobałoby 
się, gdybyśmy dziś z oczu stracili Zmartwychwstałego. Możemy powiedzieć, że tak, jak każdy 
święty, Jan Paweł II uczy nas, do czego może dojść człowiek, który „nie widział, a uwierzył”, 
człowiek, który chciał przez swoje życie przejść u boku Jezusa. To kolejny w rzeszy tych, któ-
rzy wpisali się pięknymi literami w księgę uczniów Pana. Zobaczmy, jak wpisał się w słowa z 
Dziejów Apostolskich.

Jan Paweł II to ten, który uczył nas trwać w nauce Apostołów. Co jakiś czas słyszymy za-
rzuty, że zachwycamy się Jego postacią, ale nie przejmujemy się Jego nauką. Właśnie takie 
dni, jak dzisiejszy, są doskonałą okazją, by posłuchać, czego nas nauczał. To słowa Jezusa na 
nasz, XXI wiek.

Po jakie teksty sięgnąć? Właściwie mogę polecić wszystko. Ale jeśli mam coś wskazać, to 
najlepiej Jego słowa do ludzi młodych. Genialną inicjatywą były Światowe Dni Młodzieży, 
które gromadziły tyle milionów młodych z całego świata. Jan Paweł II to ten, który uczył 
nas żyć we wspólnocie. Nie ma wiary samotnej. Jezus chce, byśmy razem szli z Nim do Ojca. 
Dziś, gdy wielu w Kościele widzi raczej wroga niż pomoc w drodze do Boga, to szczególnie 
aktualne.

Ważne jest, żeby uwolnić się od myślenia tylko o osobie. To, co najczęściej chyba wraca we 
wspomnieniach o dzisiejszym błogosławionym, to fakt, że każdy był dla Niego ważny. Nie 
można zbyć drugiego człowieka, nie można powiedzieć, że mam ważniejsze sprawy na gło-
wie.

Znana jest historia z czerwca 1999, kiedy w czasie zaplanowanego odpoczynku po prostu 
wybrał się do ubogiej mazurskiej rodziny – żeby chwilę porozmawiać, pobłogosławić. Takich 
sytuacji było więcej. On uczył nas, że nie można być obojętnym na drugiego człowieka. Dro-
ga do Boga to droga przez drugiego człowieka, droga we wspólnocie.

Jan Paweł II to ten, który uczył nas trwać w łamaniu chleba (czyli w Eucharystii) i w mo-
dlitwie. To bezpośrednie skierowanie do Boga. Można powiedzieć: On tak musiał. Ale chyba 
każdy z nas jest przekonany, że to było coś więcej niż obowiązek. I o tym opowiadają świad-
kowie, jak długa i przejmująca była cisza, gdy po Komunii w czasie Mszy świętych w Jego 
prywatnej kaplicy zapadał w modlitwę. To był żywy kontakt z żywą Osobą. Tak naprawdę 
można.

Jan Paweł II to ten, który uczył nas dzielić się tym, co mamy. To praktyczna odpowiedź na 
Boże Miłosierdzie. Jan Paweł II mówił w tym kontekście o „opcji na rzecz ubogich”. Każdy 
jest ważny, ale wyjątkowe znaczenie mają potrzebujący. Od tego nikt z nas nie może się zwol-
nić. I nie chodzi tylko o majątek – choć też. Ale bardziej jeszcze o wrażliwość serca, która 
każe dzielić się czasem, talentami, uśmiechem, dobrym słowem...

Znów można tutaj przytoczyć wiele historii. Arturo Mari, papieski fotograf, tak opowia-
dał: Nigdy nie zapomnę Kalkuty. To było piekło. Ojciec Święty z Matką Teresą odwiedzali 
tzw. szpital. Porównując z tym, co było na zewnątrz, miejsce to było niczym raj. Matka Tere-
sa pokazywała zmarłych. W innych pomieszczeniach leżeli pacjenci, niektórzy bez nóg, in-
nym brakowało rąk. Widok ten był po prostu nie do opisania. Ojciec Święty podchodził do 
każdego nich. Któregoś, co miał całą lewą stronę ciała zdeformowaną, karmiła siostra. Ojciec 
Święty ukląkł przed nim, wziął łyżkę i pomagał go karmić. Ale to nawet nie sam fakt, że Oj-
ciec Święty ukląkł i karmił tego człowieka, był czymś niesamowitym, tylko wyraz oczu, wyraz 
twarzy tego człowieka, tej istoty ludzkiej, która dla społeczeństwa była niczym, jakąś larwą. 
Właściwie zupełnie się nie liczyła. 

Można tak jeszcze długo. Zresztą w tych dniach nie brakuje okazji, żeby jeszcze wiele do-
powiedzieć. Nie brakuje wspomnień, filmów, spotkań, czuwań... Taki dzień jak dziś się nie 
powtórzy. Fakt, emocje ucichną, pozostaną wspomnienia. Ale niech zostanie coś więcej. 
Niech zostanie prawda, że Jezus Miłosierny ciągle jest z nami, że działa w naszych czasach, że 
wciąż posyła nam przewodników, że Jego pokój może zagościć w naszych sercach.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczynamy miesiąc maj, który w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bożej. 

Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Majowe, które odprawiamy po Mszy św. wie-
czornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30.

W niedziele 1 maja – jako Niedzielę Miłosierdzia będziemy przeżywać uroczystość 
beatyfikacji Jana Pawła II. Zapraszamy do duchowej łączności z Rzymem przez media. 
Msza św. beatyfikacyjna o g.10.00 na Watykanie. W tym dniu zapraszamy także na Msze 
św. jak w każdą niedzielę, a o g.18.00 odprawimy Mszę św. dziękczynną za beatyfikację 
Jana Pawła II.

W poniedziałek 2 maja uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski. 
We wtorek 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski– rocznica Konstytucji 3 

Maja – zapraszamy w tym dniu na Msze Św. w porządku niedzielnym. Msza św. w in-
tencji Ojczyzny na sumie o g.11.00.

W środę 4 maja będziemy przeżywać rocznice poświęcenia naszej świątyni. Zapra-
szamy do wspólnej dziękczynnej modlitwy. W środę wspominamy też w liturgii św. Flo-
riana – patrona strażaków. 

 

  marsz dla życia 
- przygotowania

Szczecińskie Marsze dla Życia gromadzą z roku na rok coraz więcej uczestników, 
ich liczba sięga do 7 tys. osób. W archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej dyna-
micznie zwiększa się liczba osób angażujących się w obronę życia. Organizatorzy 
dbają, by Szczecińskie Marsze miały trzy wymiary: społeczny, formacyjny i ducho-
wy, które rozwijane są przez cały rok. Przemarsz uczestników przez ulice miasta 
jest tylko efektem końcowym, owocem wielomiesięcznej pracy i modlitwy wielu 
osób.

 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Szczecinie już dziś zapra-
sza na IX Szczeciński Marsz dla Życia, który odbędzie się w niedzielę, 8 maja 
2011 r. pod hasłem: „Dzieci nasze anioły”.

 Głównym symbolem Marszu 2011 będzie maleńki znaczek - kopia stópek 10 ty-
godniowego, nienarodzonego dziecka w skali 1:1, którą wszyscy uczestnicy Mar-
szu dla Życia otrzymają wraz ze specjalną wizytówką. Od września ubiegłego roku 
takich znaczków rozprowadziliśmy już 10 tysięcy. Drugie tyle rozprowadzimy do 
maja br., a następne 10 tysięcy rozdamy na Marszu dla Życia. Nóżki odpowiada-
jące wielkością niespełna dwumiesięcznemu dziecku mocno oddziaływają na wy-
obraźnię i pomagają w urealnieniu obrazu życia ludzkiego, rozwijającego się pod 
sercem matki.

  W akcji rozprowadzania stópek spotykamy się z wieloma sytuacjami, w któ-
rych ta konkretna wizualizacja obaliła funkcjonujące w świadomości wielu ludzi 
głębokie przekonanie, że do trzeciego miesiąca życia płodowego nie ma człowie-
ka, ale że jest to tylko zlepek komórek i można zrobić z nim wszystko, co się chce. 
Otrzymujemy wiele dowodów na to, że przypięte do ubrania stópki zwróciły czy-
jąś uwagę i zmusiły do głębokiej refleksji oraz konkretnego działania. Jak w poniż-
szym świadectwie: „Przyjaciółka zwierzyła mi się, że jest w ciąży i chce dokonać 
aborcji. Zszokowana jej decyzją, usiłując ukryć łzy po prostu odpięłam stópki - 
znaczek z ubrania i dałam jej bez słowa. Po południu otrzymałam telefon od jej 
partnera, który w potwornej złości obrzucił mnie wyzwiskami i epitetami. Bałam 
się, że nic się nie da zrobić. Jednak po dwóch tygodniach przyszli do mnie oboje, 
przepraszając i wręczając mi bukiet kwiatów podziękowali za uratowanie życia. 
Dziś oboje noszą stópki na swoich ubraniach i mówią innym, że gdyby nie one – 
nie dotarłaby do nich myśl o ogromie krzywdy, którą zamierzali wyrządzić swo-
jemu dziecku”

 Trzeba dołożyć wszelkich starań, by jak najwięcej osób mogła otrzymać stópki i 
nosić je na piersi. Ten niepozorny znaczek – stópki człowieka przed narodzeniem, 
od dawna są miedzynarodowym symbolem pro-life. Warto go promować.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
70 – 402 Szczecin

ul. Kaszubska 20/3
tel. 91/433 71 33 lub 91/812 27 79 

608 752 142 lub 783 981 818
www.prorodzina.szczecin.pl; email: prorodzina@wp.pl
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10 lat temu                  pisał:

DZIeŃ FaTImSkI w Nowogardzie 
– 7 maja (sobota)

Już 7 maja 2011 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Mat-
ki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się 
Nabożeństwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny 
Fatimskiej przygotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatim-
skich w 2017 r. Dzień Fatimski jest uroczystością cykliczną w naszym 
mieście i odbywa się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do 

Spowiedzi świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Ad-
oracja Najświętszego Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławień-
stwo; Apel Maryjny na zakończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców No-
wogardu oraz okolicznych Parafii

Ks. mgr Ireneusz Kamionka
Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie 

Wicedziekan Dekanatu Nowogard

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze 

śp. Kamili Łubik 
oraz 

ks. Jerzemu Labuda 
za odprawienie 

uroczystości 
pogrzebowych. 

Serdeczne podziękowania 
składa rodzina

PODZIękOwaNIa

Pozwoliłam sobie zacy-
tować fragment jednego z 
ostatnich wierszy autorstwa 
ks. G. Zakliki, ponieważ chcę 
napisać kilka zdań o książ-
kach, które gromadził całe 
lata, a które po Jego śmierci 
trafiły do naszej Biblioteki. 
Taka była wola naszego dłu-
goletniego proboszcza, którą 
wypełnił ks. Krzysztof Łusz-
czek. Otrzymaliśmy w darze 
piękny i bardzo różnorodny 
księgozbiór. Spakowaniem i 
przewiezieniem go zajmowa-
ła się Pani Lilla Piaszczyk.

Na początku stycznia br. 
około tysiąca książek trafi-
ło do Działu Gromadzenia i 
Opracowania, gdzie ten prze-
bogaty i zróżnicowany księ-
gozbiór został bardzo do-
kładnie opracowany (tzn. 
sklasyfikowany, zainwenta-
ryzowany i skatalogowany) 
by następnie trafić do wszyst-
kich działów Biblioteki. Ja-
kie są to książki? Określę je 
jednym słowem – wartościo-
we. Głównie literatura popu-
larnonaukowa: religioznaw-
stwo, filozofia, etyka, szero-
ko pojęte nauki społeczne, 

historia, albumy malarstwa, 
biografie, przewodniki tury-
styczne.

Bogaty zbiór stanowi po-
ezja polska i obca, którą ks. 
G. Zaklika bardzo się intere-
sował. Są to tomiki wierszy 
m. in. A. Świrszczyńskiej, Cz. 
Miłosza, J. Twardowskiego, 
A. Rymkiewicza, J. Hartwig, 
T. Różewicza, A. Wata, R. 
Brandstaettera i wielu, wielu 
innych.

Przekazując wszystkie swo-
je ukochane książki do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej ks. 
G. Zaklika chciał by służyły 
one wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta.

W imieniu czytelników, 
pracowników i własnym 
dziękuje ks. Krzysztofowi 
Łuszczkowi za wykonanie 
ostatniej woli ks. Grzegorza 
Zakliki. Państwa zapraszam 
do odwiedzenia naszej Bi-
blioteki i zapoznania się z bo-
gatym księgozbiorem groma-
dzonym przez jednego czło-
wieka wiele, wiele lat.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca „…gdy się świeca dopala
i ostatnia już strona 
w twojej księdze pisana
to jest znak że odejście 
już blisko już w drzwiach…”

ks. Grzegorz Zaklika

„W Dobrej segregują” – 
Niespełna dwa tygodnie temu 
na terenie Dobrej pojawiły się 
pierwsze pojemniki do segre-
gacji odpadów. Na razie segre-
gowane i gromadzone są opa-
kowania plastikowe.

„Nowi ministranci” - W 
niedzielę 22.04 2001 roku pod-
czas mszy św. o godz.12: 30 
odbyła się ceremonia przyjęcia 
nowych ministrantów. ks. pro-
boszcz Grzegorz Zaklika obłó-
czył 13 chłopców: Wojciecha 
Balejko, Mateusza Jeża, Kac-
pra Zaklika parafii pod we-
zwaniem WNMP Kamińskie-
go, Kamila Karoluka, Adriana 
Kierasińskiego, Damiana Ko-
złowskiego, Jacka Pertkiewi-
cza, Marcina Rynkiewicza, Ra-
fała Rynkiewicza, Piotra Sę-
dłaka, Tomasza Tracza, Marka 
Wieczorka i Arkadiusza Woj-
ciechowskiego. W tym dniu 
przystąpili oni także do za-
szczytnej roli, jaką jest posługa 
podczas mszy świętej. 

„Rowerem po Polsce” – 28 
kwietnia Ryszard Gutowski z 
Nowogardu wyrusza rowerem 
w podróż po sanktuariach w 
całej Polsce. Tak mówił o wy-
prawie „ubiegłym roku wybra-
łem się, ale samochodem. Póź-
niej pomyślałem, że mógłbym 
wyruszyć w Polskę rowerem z 
tego w względu, ze jest to ko-
rzystniejsze dla zdrowia”  

Wyszperał: 
Jarosław Bzowy 

Obchody społeczne  

220 rocznica 
Konstytucji 3 Maja

3 maja o godz. 11  w kościele pw. Rafała Kalinowskie-
go rozpoczną się społeczne obchody w związku z przy-
padającą w tym roku 220 rocznica uchwalenie konsty-
tucji  zwanej Konstytucją 3 Maja.  W ramach odcho-
dów zostanie odprawiona  Msza Święta w uroczystej 
oprawie i  z udziałem pocztów  sztandarowych Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 im 
Jana Pawła II oraz wygłoszona okolicznościowa homi-
lia. Po raz kolejny (po obchodach rocznicy smoleń-
skiej) ze względu na wykreślenie przez Burmistrza Ro-
berta Czaplę  z oficjalnego gminnego programu rocz-
nicowego nabożeństw, społeczność naszego miasta jest 
zmuszona samodzielnie organizować tzw.  część spo-
łeczna ważnych rocznic narodowych zawierającą ele-
menty dziękczynienia i religijnej oprawy.  Organiza-
torzy zapraszają mieszkańców miasta na tę szczególną 
uroczystość.

Pomóżmy sobie
Oddam dwa fotele w dobrym stanie od kompletu wypoczynkowego .Tel. 604 953182 
Przyjmę nieodpłatnie  sprawną lodówkę. Tel.696 478012 
Przyjmę nieodpłatnie kuchnię gazową z piekarnikiem i pralkę automatyczną tel.513 079152 

     

ZaPrOSZeNIe
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” organizu-

je w dniu 23 lipca 2011 roku, spotkanie pokoleń pod nazwą  
„Powróćmy jak za dawnych lat”. Na spotkanie zapraszamy, 
byłych i obecnych mieszkańców Dąbrowy, ich bliskich i zna-
jomych. Zapraszamy również wszystkich nie tylko miesz-
kańców Dąbrowy. Zapewniamy, że będzie świetna impreza. 
Miło nam będzie Was Gościć!

Zarząd Stowarzyszenia
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4.05.2011 r. 
godz. 16

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

13,50 zł

7,95 zł

Acidolac - 10 szaszetek

Dicloziaja

Polecamy również 

lekI Za grOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Magnez + B6
czekolada gratis

8,
95

 zł

Nursea
TRAWIENIE

10,50 zł

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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VI mIejSkO – gmINNY kONkUrS

„MATEMATYCZNE ASY Z IV KLASY”
Dnia 24. 03. 2011 r. o godz. 

10.00 w Szkole Podstawowej 
nr 1 Nowogardzie odbył się VI 
Miejsko – Gminny Konkurs 
Matematyczne Asy  - I poziom 
dla klas IV. 

Brało w nim udział po trzech 
najlepszych matematyków ze 
szkół podstawowych naszej 
gminy.  Celem konkursu jest 
popularyzacja wiedzy mate-
matycznej oraz zachęcanie  

uczniów  do logicznego my-
ślenia i wykorzystania wiedzy 
matematycznej w działaniach 
praktycznych. 

Tegoroczna edycja została 
objęta patronatem  Zachod-
niopomorskiego Kuratorium 
Oświaty. Kurator ufundował 
laureatom nagrody książkowe 
a najlepsi matematycy z naszej 
gminy na zakończenie tej edy-
cji konkursu otrzymają oficjal-

nie listy gratulacyjne.
Na I poziomie, dla klas IV,  

wzięło w udział łącznie 27 
uczniów, ze Szkół Podstawo-
wych: Nr 1, Nr 2 i Nr 3  w No-
wogardzie oraz ze  Strzelewa, 
Żabowa, Długołęki, Błotna, 
Wierzbięcina i Orzechowa.

Uczestnicy konkursu  w cią-
gu 60 minut rozwiązywali test 
składający się z 14 pytań. Prace 
uczniów sprawdzała komisja 
złożona z opiekunów. 

Tytuł „Matematycznego Asa 
z IV klasy” otrzymała uczen-
nica Natalia Ptaszek ze  Szko-
ły Podstawowej  Nr 2 w Nowo-
gardzie.

II miejsce z taką samą ilością 
punktów, zdobyło 4 uczniów: 
Sara Yahfouf - Szkoła Podsta-
wowa  Nr 1 w Nowogardzie, 
Jakub Kaźmierowski - Szko-
ła Podstawowa  Nr 2 w Nowo-
gardzie,  Krystian Biernacki 

- Szkoła Podstawowa  Nr 2 w 
Nowogardzie, Patrycja Machol 
- Szkoła Podstawowa  Strzele-
wo. Decyzją komisji nie przy-
znano III miejsca. 

Klasyfikacja drużynowa, 
przedstawiała się następująco:

I miejsce - Szkoła Podstawo-
wa  Nr 2 w Nowogardzie

II miejsce - Szkoła Podsta-
wowa  Błotno

III miejsce - Szkoła Podsta-
wowa  Orzechowo

Gratulujemy zwycięzcom!!! 
Organizatorzy konkursu

 Elżbieta Flis 
i Maria Pastusiak

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – 
jedynego w Polsce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i 
adres należy przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Nauka przez zabawę – część III
Prawo-lewo, góra-dół i masaż
Do podjęcia nauki szkolnej nie-

zbędne jest nabycie umiejętności, 
pozwalających na umiejętność pa-
trzenia na otoczenie „oczami” in-
nych, z ich punktu widzenia. Nie 
da się wykonać polecenia nauczy-
ciela: pokoloruj piłkę znajdującą się 
z prawej strony misia, jeśli dziecko 
nie potrafi postawić się w położeniu 
misia. By rozwinąć umiejętność sta-
wiania się w sytuacji innych, odróż-
niania kierunków, można urządzać 
w domu zabawy, które pomogą 
dziecku to zrozumieć, a także będą 
doskonałą okazją do wspólnie spę-
dzonego czasu – rodzinnie, weso-
ło i matematycznie. Zabawy, w któ-
rych rolę odgrywać będą kierunki, 
umiejętność wydawania i wykony-
wania poleceń, ćwiczenie pamięci.

Rycerz na koniu – rodzic staje 
na czworakach, a dziecko siada na 
nim i wydaje polecenia – idź prosto, 
skręć w prawo, idź dookoła stołu w 
lewo. Malec pilnuje kierunku, a jed-
nocześnie musi trzymać równowa-
gę, by nie spaść z wierzchowca. Po 
drodze stają przed zwodzonym mo-
stem – dziecko zsiada, schyla się i 
„otwiera” most prostując się z wy-
soko uniesionymi rękami. Kosmi-
ta – na Ziemi ląduje kosmita – ma 

głowę z pudełka, z wyciętymi otwo-
rami na oczy, albo czapkę z anten-
ką z folii aluminiowej lub papieru. 
Dziecko sprawdza, czy potrafią się 
porozumieć – wydaje polecenia: 
podnieś lewa nogę, obróć się do 
tyłu, zrób skłon w prawo. Kosmita 
szybko zaczyna rozumieć język Zie-
mianina i role się odwracają – te-
raz on mówi dziecku, co ma zrobić: 
przejdź dwa kroki do przodu, teraz 
trzy w prawo, zrób przysiad, pod-
nieś klocek lewą ręką itp. Kasztano-
wy labirynt – rodzic układa w róż-
nych miejscach pokoju lub miesz-
kania nazbierane wspólnie kasztany 
(w zamian mogą to być duże guziki, 
klocki, szyszki albo orzechy), a po-
tem wydaje polecenia dziecku, by 
zebrało je do koszyka/wiaderka, po-
ruszając się po labiryncie: idź cztery 
kroki naprzód, kucnij i wczołgaj się 
pod stół, skręć w prawo, wejdź na 
krzesło i sięgnij na półkę lewą ręką 
itp. Kiedy zebrane są już wszystkie 
kasztany/orzechy, wspólnie układa-
my z nich jakiś kształt. Zimą taką 
zabawę można urządzić na śniegu, 
a zbierać kolorowe piłki czy jabłka.

Bardzo ważnym elementem 
wszelkich zabaw z małymi dzieć-
mi jest dotyk – masaże, głaskanie, 
przytulanie – który pobudza układ 

odpornościowy i sprawia, że dzie-
ci odbierają dobre emocje płyną-
ce od rodzica, czują się bezpiecz-
ne, są zrelaksowane, a nawet lepiej 
przyswajają wiedzę. Poza zwykłym 
turlaniem się po podłodze czy łóż-
ku, masażach oliwką po kąpieli i 
zwyczajnymi przytulankami, jedną 
z sympatycznych zabaw jest „ryso-
wanie” po plecach. Mówimy głośno 
wierszyk:

Tak się pisze na maszynie: A, B, C, 
przecinek.

Tutaj płynie rzeczka, zaświeciły 
dwa słoneczka.

Przeszła pani na szpileczkach, 
potem przeszła szczypaweczka.
Potem padał deszczyk – czy poczu-

łeś dreszczyk?
W miarę mówienia wierszyka na 

plecach dziecka, siedzącego przed 
nami na podłodze „stukamy w kla-
wisze”, piszemy literki, rysujemy 
rzeczkę, słoneczka, drobimy kroki 
w szpilkach, podszczypujemy i na 
końcu delikatnie „pada deszczyk” 
końcami palców. Potem odwraca-
my się i to samo robi nam dziecko. 
Takie ćwiczenia to wspólna zabawa, 
ćwiczenie pamięci i wyobraźni.

Agnieszka Gil
LMM

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać 
w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola 
lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych 
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych 
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

     
A    B    C    D

w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l
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Gwiazda za 40 tys. złotych
Stachursky, Vavamuffin i Pyskaty – to gwiazdy tegorocznej nowogardzkiej majówki. Jak budżet zadłużonego miasta zniesie taki ciężar finansowy? 
O to pytali na ostatniej sesji radni. 

Jak wynika z naszych infor-
macji na całą imprezę na Placu 
Szarych Szeregów miasto wyda 
minimalnie 60 tysięcy złotych. 
Gro z tego zgarnie zespół Sta-
chursky – podobno aż 40 tys. 
zł. Wydatki związane z impre-
zą majową wzbudziły wątpli-
wości wśród radnych podczas 
środowej sesji.

Radni opozycji zarzuca-
li burmistrzowi organizowa-
nie igrzysk o wątpliwej warto-
ści artystycznej zaproszonych 
gwiazd. Radny Rafał Szpilkow-
ski miał wątpliwości czy gmina 
powinna organizować tak dro-
gie imprezy, podczas gdy obci-
na się wydatki chociażby zwią-

zane z  oświatą. Radni dopyty-
wali także, kto podjął decyzję o 
zaproszeniu Jacka Stachursky-
ego i związane z tym koszta.

Radni pytali kto konkretnie 
podjął decyzję o zaproszeniu 
Stachurskyego?

- By zaprosić zespoły dużego 
formatu, agencję artystyczną 
trzeba poinformować już w li-
stopadzie. Niestety NDK w tym 
okresie żadnych zapytań nie 
złożył. Poprosiłem, więc peł-
niącą obowiązki dyrektora Ka-
millę Ratajczak o skontaktowa-
nie się z dostępnymi agencjami 
muzycznymi. Okazało się, że w 
okresie majówki wybór zespo-
łu jest wyjątkowo trudny. Z pa-

nią dyrektor zdecydowaliśmy 
się, więc na zaproszenie Sta-
churskyego. Nie każdemu może 
się to podobać, bo muzyka jest 
kwestią gustu – stwierdził R. 
Czapla. 

Radny Szpilkowski odpo-
wiadał: - Uważam, że za po-
dobną kwotę można byłoby za-
prosić kilka zespołów o większej 
wartości, a mieszkańcy bawili-
by się nie gorzej.

Padło także pytanie czy wy-
najęcie zespołu było konsul-
towane z Młodzieżową Radą 
Miasta. 

- Nie istnieje taka organiza-
cja. Ten organ nazywa się Tym-
czasowa Młodzieżowa Rada 

Miejska. Brała ona udział w 
doborze zespołów, choć nie de-
cydowała. Jej uwagi zostały jed-
nak wzięte pod uwagę. Szcze-

gólnie przy zaproszeniu Pyska-
tego – odpowiedział R. Czapla. 

MS

w trosce o czystość wód jeziora
Jak wielokrotnie informowaliśmy na naszych łamach odpowiedzialność za zabezpieczenie jeziora przed zanieczyszczeniami  pogazowymi  ciąży 
na Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa, która przejęła tereny i nieruchomości po byłej gazowni. Dzisiaj mamy dobrą wiadomość – rozpoczyna się 
rekultywacja całego terenu i gruntów wzdłuż kanału odprowadzającego wody popłuczne z gazowni do jeziora. Wielkopolska Spółka Gazownictwa 
zakończyła procedurę przetargową i wyłoniła wykonawcę tego zadania. Przetarg wygrała  firma PROTE Sp. z o. o. z Poznania, która  realizuje pro-
jekty związane z ochroną środowiska gruntowego oraz wodnego.

Rekultywacja za 3 miliony złotych!
Kompleksowa rekultywacja 

obejmie: teren zlokalizowany 
we wschodniej części jeziora w 
rejonie wylotu kanału odpro-
wadzającego wody popłuczne 
z gazowni do jeziora (w oko-
licach fontanny), fragment te-
renu w parku przy ul. Banko-
wej wzdłuż trasy rurociągu 
oraz teren Zakładu Gazowni 
w Nowogardzie przy ul. Ban-
kowej. Wartość  prac oceniono 
na 3 miliony złotych. Harmo-
nogram prac i ich rozplanowa-
nie w czasie omówiono w ra-
tuszu  19 kwietnia.  Wszystko 
dlatego, że zbliża się okres lata 
i wakacji – tereny nad jeziorem 
są miejscem spacerowym dla 
wielu mieszkańców. 

I etap prac
Ustalono, że najpierw, czyli 

już w połowie maja prace re-
kultywacyjne rozpoczną się 
właśnie nad jeziorem. Wiązać 
się to będzie z czasową zmianą 
organizacji ruchu. Aleja usy-
tuowana w bezpośrednim są-
siedztwie jeziora przy fontan-
nie zostanie zamknięta dla ru-
chu pieszych a teren prac zo-

stanie wygrodzony i oznako-
wany. Ruch pojazdów i sprzę-
tu technicznego wykorzysty-
wanego bezpośrednio podczas 
rekultywacji będzie odbywał 
się ul. Zieloną w kierunku ul. 3 
Maja. W dnie jeziora zostanie 
zakotwiczona szczelna ścian-
ka zamykająca powierzchnię 
około 45m2, z której zostanie 
wypompowana woda oraz wy-
brany zanieczyszczony grunt, 
natomiast z przylegającego te-
renu zieleni zostanie usunię-
ty rurociąg i zalegająca wzdłuż 
niego skażona ziemia. Wszel-
kie odpady powstałe w wyni-
ku likwidacji zanieczyszczeń 
zostaną przetransportowa-
ne do miejsca ich utylizacji, a 
ubytki w dnie jeziora oraz na 
zieleńcach zostaną wypełnio-
ne czystym gruntem. Wyko-
nawca jest umownie zobowią-
zany do rekonstrukcji brzegu 
jeziora wraz z odtworzeniem 
betonowego murku, chodni-
ków i innych nawierzchni, któ-
re ulegną zniszczeniu w wyni-
ku prowadzonych prac. Pod-
czas pierwszego etapu prac 
zostanie również zlikwidowa-

na zanieczyszczona studzien-
ka kanalizacyjna w parku przy 
ul. Bankowej. Podobnie jak 
w przypadku prac przy jezio-
rze, teren zostanie ogrodzony 
i oznakowany jednak nie bę-
dzie to miało wpływu na odby-
wający się w sąsiedztwie ruch 
pieszych i pojazdów. Pierwszy 
etap prac zostanie zakończo-
ny najpóźniej do końca czerw-
ca br. tak, aby zapewnić miesz-
kańcom swobodny dostęp do 
terenów spacerowych.

II etap rekultywacji
Ostatni, a zarazem najbar-

dziej skomplikowany pod 
względem zakresu prac etap 
rekultywacji, obejmie teren 
po byłej gazowni. Ze wzglę-
du na lokalizację tego obsza-
ru w ścisłym centrum miasta, 
rozpocznie się on dopiero po 
wakacjach. Natężony ruch sa-
mochodów transportowych 
i innego sprzętu techniczne-
go koniecznego do realizacji 
zaplanowanych prac mógłby 
spowodować znaczne utrud-
nienia w komunikacji zarówno 
dla mieszkańców naszego mia-

sta jak i ruchu turystycznego. 
Rekultywacja obejmie obszar 
około 0, 4 ha na terenie Zakła-
du Gazowniczego i działkach 
sąsiadujących. Polegać będzie 
na demontażu zbiorników 
smołowych, zanieczyszczonej 
sieci kanalizacyjnej, elektrycz-
nej i wodociągowej oraz wy-
dobyciu jak największej ilości 
zanieczyszczonego gruntu na 
głębokości od 3 do 5 m poniżej 
poziomu terenu i wbudowaniu 

czystego gruntu mineralne-
go. Likwidacja zanieczyszczeń 
odbywać się będzie poza miej-
scem ich występowania (woj. 
śląskie i wielkopolskie) i pole-
gać będzie na poddaniu proce-
sowi odzysku lub unieszkodli-
wienia z wykorzystaniem od-
powiednich instalacji w zakła-
dach utylizacji odpadów nie-
bezpiecznych.

Opr. LMM

Tędy będą kopać
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rozbudowa szpitala

Start 10 maja
W czwartek 21 kwietnia w Ratuszu Miejskim podpisano 
umowę na wykonanie inwestycji związanej z rozbudową 
nowogardzkiego szpitala. Planowany termin rozpoczę-
cia prac 10.05.2011 r., natomiast zakończenie inwestycji 
planowane jest na 19.05.2013 r.

Długa historia 
 Rozbudowa nowogardzkiego 

szpitala rozpoczęła się w 1988 r., 
w planach rozbudowy przewi-
dziano wtedy wybudowanie no-
wej izby przyjęć i oddziału inter-
nistycznego, który miał mieścić 
się na piętrze budynku. W 1993 
r. podjęto decyzję o rozbudowie 
i przeprojektowaniu częściowo 
zrealizowanego obiektu. W 1996 
r. rozpoczęto kolejny etap budo-
wy w oparciu o projekt wykona-
ny przez Biuro Projektów i Re-
alizacji Inwestycji Miastoprojekt 
– Łódź. Budowa trwała około 
2 lat, w 1998 r. z uwagi na brak 
środków na jej kontynuację, in-
westycja została wstrzymana. 
Obiekt w stanie surowym, stał 
nieużytkowany przez 22 lata. 

W dniu 17.02.2011 r. ogło-
szono przetarg na rozbudowę i 

przebudowę budynku szpitala, 
w kwietniu br. wyłoniono wyko-
nawcę robót. Jest to firma Skan-
ska Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie przy. ul. Gen. J. Za-
jączka 9. Firma ta złożyła naj-
korzystniejszą ofertę w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, cena za wykonanie 
przedmiotu zamówienia wynosi 
18.951.528,00 zł. 

W postępowaniu uczestniczy-
ło 5 firm, po wstępnym zbada-
niu ofert do aukcji elektronicz-
nej zaproszono 4 firmy. W prze-
targu tym, pierwszy raz, Gmina 
Nowogard zastosowała dogryw-
kę w postaci aukcji elektronicz-
nej. Pozwoliło to na uzyskanie 
ofert niższych, od złożonych w 
I etapie przetargu, o 450 tys. zł.

Jaki będzie nowy szpital
Ogłoszenie postępowania o 

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli, oprócz burmistrza, m.in.: Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni 
Bielida, dyrektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas, skarbnik Marcin Marchewka oraz 
przedstawiciele Skanska S.A - wykonawcy inwestycji.

Kiedy Dzień Ziemi 2011
Obchody Dnia Ziemi 2011 odbędą się pod hasłem „LAS CAŁKIEM BLISKO NAS”.. Święto mające na celu krzewienie kultury i postawy ekologicz-
nej oraz uświadomienie problemów związanych z ekologią. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) obchodzi Dzień Ziemi w dniu równono-
cy wiosennej (20/21 marca), jednak bardziej rozpowszechnioną, w wielu krajach, w tym i Polsce, datą jest 22 kwietnia.

Historia Dnia Ziemi
Po raz pierwszy idee obchodów 

„Dnia Ziemi” (ang: Earth Day) za-
proponował, na konferencji UNE-
SCO poświęconej ochronie środo-
wiska, amerykański ekolog, miłośnik 
przyrody i natury John McConnell. 
Miało to być święto „życia i piękna 
ziemi” połączone z propagowaniem 
ekologicznego trybu życia i zwraca-
jące uwagę na ekologiczne proble-
my Ziemi. Później John McConnell 
ogłosił Manifest Dnia Ziemi, pod 
którym podpisali się Sekretarze Ge-
neralni ONZ, m.in. Kurt Waldheim, 
Margarte Mead, U Thant, John Gard-
ner.

Dzień Ziemi w Polsce
Pierwsze obchody Dnia Ziemi w 

Polsce odbyły się dopiero w 1990 po 
upadku „żelaznej kurtyny”. Organi-
zowane one były spontanicznie przez 
nowopowstające, pozarządowe, nie-
zależne polskie organizacje ekolo-
giczne. Obecnie w organizacji Dnia 
Ziemi w Polsce biorą udział między 
innymi: Fundacja Ośrodka Eduka-

cji Ekologicznej, Społeczny Instytut 
Ekologiczny, Ośrodek Kultury Ocho-
ty (OKO). Patronat nad świętem 
sprawują m.in.: Prezes Rady Mini-
strów, Minister Środowiska, Dyrek-
tor Lasów Państwowych, burmistrzo-
wie i władze miast i.in.

Na całym świecie organizowane 
są spotkanie, sympozja, konferen-
cje, wystawy, festyny, konkursy po-
święcone działaniom ekologicznym, 
krzewieniu kultury ekologicznej oraz 
mające na celu uświadomienia zagro-
żeń związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska. Szacuje się, że jak do-
tychczas ‚największym’ z Dni Ziemi 
miał miejsce w 2007r. Wzięło w nim 
udział około miliarda!!! osób z całe-
go świata. W organizacji obchodów 
uczestniczy obecnie ponad 17,000 
organizacji ze 141 krajów świata.

Dzień Ziemi 2011
Obchody Światowego Dnia Ziemi, 

które co roku odbywają się 22 kwiet-
nia, w 2011 roku obchodzone będą 
podczas Międzynarodowego Roku 
Lasów, ogłoszonego przez Organiza-

cję Narodów Zjednoczonych. Tema-
tem wiodącym będą lasy, hasło Dnia 
Ziemi „las całkiem blisko nas”.

Festyn finałowy Światowego Dnia 
Ziemi ‚2011 odbędzie się 8 maja w 
parku Pole Mokotowskie w Warsza-
wie. Największe akcje prowadzą fir-
my oferujące sprzęt do uprawy zie-
mi i wszelkiego rodzaju urządzenia 
do nawadniania i popdlewania ogro-
dów i trawników przy okazji przypo-
minając o konieczności oszczędzania 
wody, która w skali światowej jest to-
warem deficytowym . Woda pokry-
wa około dwóch trzecich powierzch-
ni naszej planety Ziemi. A jednak tyl-
ko 0,3 procent tej wody nadaje się do 
picia. I do tego jest bardzo nierówno-
miernie rozmieszczona między re-
gionami. Podczas gdy każdy Euro-
pejczyk zużywa średnio około 150 li-
trów wody pitnej dziennie, wielu lu-
dziom w Afryce i innych częściach 
świata musi wystarczyć mniej niż 20 
litrów. Bardzo często muszą iść pie-
szo godzinami, aby ją zdobyć

W Nowogardzie fajerwerków nie 

będzie – szkoły organizują imprezy we własnym zakre-
sie.

LMM

udzielenie zamówienia publicz-
nego, poprzedzone zostało opra-
cowaniem nowej dokumentacji 
projektowej. Nowy projekt za-
kłada przekształcenie nowego 
budynku (w stanie surowym) i 
budynku istniejącego (użytko-
wanego) w jeden obiekt połą-
czony łącznikiem. Zapropono-
wane rozwiązania projektowe 

zakładają w kompleksie przebu-
dowywanego obiektu umiesz-
czenie w nowym budynku w 
piwnicach pomieszczeń tech-
nicznych, szatni i sterylizatorni. 
Parter nowego budynku został 
przeznaczony na oddział aneste-
zjologii i intensywnej terapii, na 
I piętrze będzie oddział chirur-
giczny z blokiem operacyjnym, 

II piętro zajmie oddział gineko-
logiczny i noworodkowy, na III 
piętrze zostały zlokalizowane 
pomieszczenia administracyj-
ne.  W istniejącym, użytkowa-
nym obecnie, budynku pozosta-
nie izba przyjęć wraz z gabineta-
mi diagnostycznymi i pracownią 
endoskopową.

Opr. LMM
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Na prośbę Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, publikujemy poniżej treść oświadczenia wydanego z okazji 
obchodów 1 Maja. 

Red. 

Oświadczenie
Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Pomorza Zachodniego

 Ogólnopolskie obchody Święta Pracy 1 Maja orga-
nizowane w dn. 01 05 2011 r przez Sojusz Lewicy De-
mokratycznej pod bramą główną Stoczni Szczeciń-
skiej wywołują  sprzeciw i oburzenie wielu mieszkań-
ców tego miasta i stoczniowców. NSZZ Solidarność 
Pomorza Zachodniego w imieniu członków naszego 
związku byłych i obecnych a zwłaszcza tych, którzy 
byli pracownikami Stoczni Szczecińskiej solidaryzu-
jąc się z powszechnymi odczuciami wyraża  stanow-
czy protest przeciw haniebnemu nacechowanemu 
niesłychanym tupetem pomysłowi polityków SLD  i 
przypomina w imię zachowania przyzwoitości w ży-
ciu publicznym podstawowe fakty.

     Pod bramą Stoczni znajduje się pomnik pole-
głych stoczniowców, do których strzelała komuni-
styczna władza, ideologiczna poprzedniczka SLD, w 
grudniu 1970 r dlatego, że występowali w obronie 
swojej pracy i godnych zarobków. SLD nigdy nie od-
cięło się od tamtych działań i nie zażądało ani histo-

rycznego potępienia ani prawnego ukarania winnych 
masakry na stoczniowcach.

  PZPR-owska władza, w latach osiemdziesiątych 
doprowadziła do zdławienia sierpniowego zrywu 
stoczniowców zamykając wielu z nich w ośrodkach 
internowania , zmuszając do opuszczenia kraju i za-
przestania działań na rzecz poprawy warunków pra-
cy i płacy. SLD nigdy nie potępiło stanu wojennego 
wręcz przeciwnie czynnie angażuję się w obronę jego 
twórców i realizatorów odpowiedzialnych także za  
śmiertelne ofiary tej swoistej pacyfikacji pragnącego 
wolności narodu.  

  I ostatni fakt - to już SLD na swój organizacyjny 
rachunek w 2002 roku rękami  ówczesnych działaczy 
Panów Millera, Piechoty, Kaczmarka doprowadziło 
do realnego zlikwidowania wielotysięcznego, z trwa-
łą pozycją na światowym rynku stoczniowym zakła-
du pracy, jakim była Stocznia Szczecińska Porta Hol-
ding. To „dzięki” nim z dnia na dzień straciło pracę i 
zostało bez środków utrzymania 11 tys. ludzi i ich ro-
dziny. Tym aktem nastąpiło trwałe przetrącenie „krę-
gosłupa” polskiego przemysłu stoczniowego. Założe-
nie na gruzach Porty Holding , Stoczni Szczecińskiej 
Nowa i jej sposób prowadzenia, z dzisiejszej perspek-
tywy czasowej,  jawi się tylko jako propagandowe po-
sunięcie mające na celu rozmycie rzeczywistej odpo-
wiedzialności za upadek przemysłu stoczniowego w 
Szczecinie i za wszystkie konsekwencje tego upadku 
włącznie z utratą miejsc pracy, praktyczną likwidacją 
zaplecza naukowego i technicznego ogromnymi stra-
tami makroekonomicznymi.

 Przedwyborczy polityczny taniec na gruzach stocz-
ni i nieszczęściu tylu szczecinian uważamy, za co naj-
mniej niestosowny! Byłby on niestosowny także w 
wykonaniu innych ugrupowań które pełniąc wcze-
śniej i obecnie władzę nie stanęły na wysokości zada-
nia ale w przypadku SLD jest szczególnie oburzający. 
Czas aby osoby odpowiadające z mandatu społeczne-
go za kształt życia publicznego zrozumiały że najlep-
szą formą uczczenia święta pracy będzie jej przywró-
cenie dla wielu tysięcy mieszkańców naszego regio-
nu  a szczególnie stoczniowców, o co  jako związek 
zabiegamy stale mimo rujnujących  nasze działania i 
nasze zakłady decyzji byłych i obecnych  polityków. 
Ewidentny w całej sprawie cynizm działaczy SLD jest 
szczególnie odrażający ze względu na nieprzypadko-
wy wybór okoliczności czasu w jakim ta formacja po-
stanowiła urządzić tę tragifarsę przed brama Stoczni 
Szczecińskiej. Otóż dzieje się to w dniach gdy miliony 
polaków w różny dostępny im sposób przeżywają hi-
storyczną uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II , na-
szego rodaka który sprawie ludzi pracy poświęcił trzy 
Encykliki i którego modlitwa i odwaga przywróciła 
wszystkim polakom poczucie godności , tak systema-
tycznie przez dziesięciolecia deptane przez  tych co 
mienią się rzekomymi obrońcami ludzi pracy.      

Przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”   

Pomorza Zachodniego      
Mieczysław Jurek

Licealiści w Paryżu
W dniach 1-5 kwietnia 

2011r. młodzież z ZSO wraz z 
opiekunami (p. Danutą Ścibor, 
p. Elżbietą Baran i p. Markiem 
Dobrowolskim) uczestniczyła 
w wycieczce do jednego z naj-
popularniejszych miast świa-
ta- Paryża.

„Na podbój zachodniej Eu-

ropy” zapełniony autobus wy-
ruszył 1. kwietnia po połu-
dniu. Rano uczestnicy byli już 
na miejscu. Paryż przywitał 
ich piękną, wiosenną pogodą. 
Uczniowie rozpoczęli zwie-
dzanie miasta od wjazdu na 
wieżę Eiffla, która jest symbo-
lem Paryża. Następnymi punk-

tami programu były: Pola Eli-
zejskie, Pałac Inwalidów, Plac 
de la Concorde i Katedra No-
tre Dame. Kolejną atrakcją był 
przejazd paryskim metrem i 
zakupy w nowoczesnej, boga-
tej dzielnicy Paryża- La Defen-
se.

Następny dzień w Paryżu 
uczestnicy rozpoczęli od wizy-
ty w Luwrze. Po kilkugodzin-
nym podziwianiu znanych na 
całym świecie dzieł wybitnych 
artystów wycieczkowicze uda-
li się do dzielnicy łacińskiej 
i Bazyliki Sacre Coeur. Przy-
jemnym punktem kończącym 
zwiedzanie Paryża był rejs stat-
kiem po Sekwanie, gdzie moż-
na było podsumować poznane 
zabytki, tradycje oraz historię 
miasta.

Ostatniego dnia uczestnicy 
bawili się w parku rozrywki- 
Eurodisneylandzie, gdzie cze-
kało na nich wiele atrakcji.

Zadowoleni i pełni wrażeń 
po pięciodniowej wycieczce  
uczniowie wrócili do Nowo-
gardu.

Kamila Bartosik

Drzewa zostały wycięte 
27.04.2011  do redakcji rozdzwoniły się telefony zanie-

pokojonych czytelników w sprawie wycinki  drzew przy 
nowo wybudowanym  budynku  przy  ul. 3 Maja  w No-
wogardzie. 

 Na wycięcie drzew lub krzewów w większości wypadków 
potrzebne jest zezwolenie, burmistrza jak również  wydzia-
łu ochrony i środowiska, co w przypadku drzew z ul.3 maja 
na pewno zostało dopełnione przez inwestora budynku – 
informuje Urzędnik Wydziału Ochrony Środowiska w No-
wogardzie – „wszystkie zezwolenia i procedury zostały do-
pełnione zgodnie z przepisami, co mamy udokumentowane 
stosowną dokumentacją fotograficzno-merytoryczną. By zre-
kompensować stratę wyciętych drzew inwestor  zobowiązał 
się do posadzenia kilku innych drzew  w zupełnie nowym 
miejscu – kończy wypowiedź – urzędnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska. 

Jarosław Bzowy 
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Spotkanie z poetką i jej poezją

W roli głównej:  Aleksandra 
Petrusewicz, szczecinianka

O poezji można mówić i pi-
sać różne dziwne rzeczy. Ot, 
chociażby takie perełki Car-
la Sandburga – „Poezja jest 
dziennikiem zwierząt mor-
skich, które żyją na lądzie, 
a  którym chciałoby się latać” 
albo „poezja jest jak otwarte i 
zamknięte drzwi, a ci, którzy 
przez nie zerknęli zastanawiają 
się , co właściwie ujrzeli przez 
tę chwilę”.

 Że nadal posiada magiczną 
siłę przyciągania „wiernych” 
przekonałem się osobiście.

Po raz trzeci uczestniczy-
łem w kolejnej odsłonie ka-
meralnych form towarzyskich 
pod nazwą „Spotkajmy się w 
bibliotece”, zainicjowanych 
oczywiście przez  Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Nowo-
gardzie, a mających szlachet-
ne przesłanie i aktywizację na-
szych seniorów. O początkach 
tej wdzięcznej formy pisałem 
jeszcze w zimie, a tu już wiosna 
buzuje na całego. Mogę tylko 
dodać, że spotkania wciąż cie-
szą się  popularnością  i do-
czekały się stałych bywalców. 
Za konsekwencję i wytrwałość 
ukłony dla organizatora – pani 
Zofii Pilarz , dyrektorowi pla-
cówki i pani Kazimiery Fecak 
kierownikowi czytelni.

Tym razem w przytulnej Sali 
bibliotecznej goszczono panią 
Aleksandrę Petrusewicz, au-
torkę książek dla dzieci wier-
szem pisanych. Nie przypusz-
czałem nawet, że we wtorkowe 
popołudnie (19.04 br.) pomi-
mo kuszącego ciepłem wiosen-

nego wiewu wiosny i przed-
świątecznej gorączki, objawia-
jącej się jak co roku nieodpartą 
chęcią u wszystkich gospodyń 
wymiecenia najdrobniejszego 
choćby pyłku z każdego centy-
metra kwadratowego mieszka-
nia oraz obowiązkowym my-
ciem szyb do ostatniego poły-
sku, na spotkanie z jakby mało 
znaną (przynajmniej dla mnie)
poetką przybędzie aż tylu za-
interesowanych. I to było moje 
pierwsze, i miłe rozczarowa-
nie. Drugie, że pisarka okaza-
ła się doskonałą gawędziarką, 
osobą kontaktową i pełną cie-
pła.

Jest szczecinianką od lat 50, 
nie licząc epizodu warszawskie-
go u schyłku PRL-u w latach 80 
i 90. Najbliższą rodzinę autor-
ki „Muszki” stanowią ukochani 
przez nią: syn Mieszko i syno-
wa Katarzyna oraz troje wnu-
cząt – Dominika (młodziutka 
13-letnia poetka), Małgorzata 
i maleńki Jaś. Zgodnie z przy-
gotowaniem zawodowym (ab-
solwentka Wydziału Psycholo-
gii i Pedagogiki Uniwersytetu 
Warszawskiego) jej życie zwią-
zane było z dziećmi i młodzie-
żą, zwłaszcza z tymi potrzebu-
jącymi specjalnej troski. Dlate-
go też najwcześniejsze utwory 
to seria rytmicznych i rymowa-
nych opowieści napisanych dla 
najmłodszych -  „Bajki Alek-
sandrynki”, tak bowiem uroczo 
zmieniły imię autorki dzieci, 
które odwiedzała w przedszko-
lach (także jako starszy wizyta-
tor poradnictwa pedagogiczno 
– psychologicznego w depar-
tamencie Ministerstwa Edu-

kacji i Nauki). Dużym powo-
dzeniem cieszył się późniejszy 
utwór „Aleksandrynkowe Boże 
Narodzenie”. Śpiewany przez 
dziecięcy zespół estradowy „Be-
mole” został nagrany przez wy-
twórnię „Polskie Nagrania”, a 
jego fragmenty częstokroć emi-
towano przez radio, także szcze-
cińskie. Równie piękną wer-
sję muzyczną otrzymał kolejny 
utwór „Opowieści wielkanoc-
ne” (oryginalny tytuł „Jak to w 
Wielkanoc u dziadków było”), 
której fragmenty emitowano  w 
TV i szczecińskim radiu.

Bardzo ciepło zostały przy-
jęte przez młodych czytelni-
ków „Opowieści babuni na do-
branoc” wydane w 1993 roku z 
ilustracjami Bożeny Tchórzew-
skiej, a także „Baraniada”, „O 
kotku strażniku i chytrej mysz-
ce”, czy „Wędrowała koza bia-
ła”. Aprobatę dzieci przystępu-
jących  do pierwszej Komunii  
Świętej  zyskał zbiorek „Ze mną 
bądź”. Na wydanie czekają: „W 
głębinach smutku” – utwory po-
święcone młodzieży i dzieciom 
z dysfunkcjami, „Erotyki”, „Ró-
żane burze” i inne. Niektóre tek-
sty z tych zbiorów upowszech-
niane były m.in. na wieczor-
kach poetyckich , w tym także 
na organizowanych przez grupę 
działaczy kulturalnych Szcze-
cina – Gumieniec „Biesiadach 
przy świecach”. „Muszka” na 
motywach Kornieja Czukow-
skiego („Mucha – Cokotucha”) 
jest pierwszym  utworem Alek-
sandry Petrusewicz,  który za-
gości na deskach scenicznych.

Myślę, że 1,5 godzinne spo-
tkanie usatysfakcjonowało 
obie strony – słuchaczy i au-
torkę. Oprócz prezentacji swo-
ich  wierszy mówiła interesują-
co i szczerze o:

-  swoich fascynacjach, inspi-
racjach tworzenia m. in.  o mi-
łości do nieżyjącego męża, ka-
pitana żeglugi wielkiej, który 
przez parę lat dowodził „Ste-
fanem Batorym” i owianym 
złą sławą „Heweliuszem” tuż 
przed zatonięciem,

- Marku Petrusewiczu,  bra-
cie męża, słynnym pływaku,

- ogrodach młodości,
- komplementowaniu jej 

wierszy przez księdza prof. 
Antoniego Regulskiego, filozo-
fa i aforysty,

- wspieraniu  remontu domu 
w Józefowie dla osób upośle-
dzonych umysłowo poprzez 
udział w różnego rodzaju fe-
stynach, na których występo-
wała wraz ze śpiewającą rzew-
nie Haliną Frąckowiak i Barba-
rą Wrzesińską, aktorką pięknie 
recytującą jej wiersze. Cel osią-
gnięto, a wyremontowany dom 
stoi do dzisiaj otworem dla po-
trzebujących. 

Godne odnotowania jest to, 
że pani Petrusewicz za spo-
tkanie autorskie nie wzięła ani 
grosza – szlachetny i bezinte-
resowny gest w interesownym 
świecie!

Nie jestem żadnym kryty-
kiem, ale jej wiersze przypadły 
do gustu całemu audytorium. 
Są komunikatywne, uczucio-

we, chociaż niektóre metafo-
ry brzmiały mi znajomo. Oto 
krótki fragmencik:

”To wiosna! Pachnie magno-
lią. Jest żywa, 

Majestatyczna i piękna. 
Miękka i ciepła. Kobieca. 

Prawdziwa.
Ta moja wiosna, maleńka…”
A państwu jak się podoba?
Najnowszy tomik jej wierszy 

dla dorosłych nosi tytuł „Wia-
trem malowane”, a pomysł na 
jego wydanie powstał w cza-
sie trwania ekspozycji poetyc-
ko-malarskiej w Książnicy Po-
morskiej w Szczecinie, w stycz-
niu 2011 roku. Tak pisze o nim 
pani Bożena Pilczuk, pracow-
nik Książnicy:

„Ekspozycja była próbą wza-
jemnego przenikania się ar-
tystycznych inspiracji poet-
ki Aleksandry Petrusewicz  i 
malarki Jolanty Szczygieł. Za-
mieszczone w tomiku wiersze 
i obrazy to tylko niektóre spo-
śród bogatego zbioru utworów 
obydwu artystek, proste w kon-
strukcji literacko-malarskiej, w 
sposób zrozumiały i łatwy do-
cierający do odbiorcy. Poet-
ka Aleksandra Petrusewicz 
jest popularną i lubianą autor-
ką wielu książek dla dzieci. Od 
wielu lat wspiera akcje „Cała 
Polska czyta dzieciom”, promu-
jąc miłość do książki i czytelnic-
twa. Od wielu też lat swoim pi-
sarstwem wzbogaca księgozbiór 
dziecięcy (także w języku nie-
mieckim) Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie”.

Marian A. Frydryk



Nr 33 (1967)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

martwy dzik w lesie 
Unoszący się fetor w okolicach drogi do Kolonii Pustać zainteresował przypadkowego 
przechodnia  - to, co zobaczył przeszło jego najśmielsze oczekiwania.

Sygnał od razu został zgłoszony do redakcji DN. - sprawdziłem miejsce, w którym leżał padły 
dzik. Widok był odrażający – dzik musiał  leżeć od kilku dni i był w stanie rozkładu. Fakt ten zgło-
siłem do prezesa koła łowieckiego, który będzie wyjaśniał z odpowiednimi służbami, co było po-
wodem zgonu zwierzęcia. 

Jarosław Bzowy 

Zdjęcie niestety nie oda zapachu rozkładającego się zwierzęcia

Gdy jesteśmy poszkodowani czyimś działaniem, mamy prawo dochodzić zadośćuczynienia lub odszkodowania. Czym wobec tego jest odszkodo-
wanie? Jakiego odszkodowania możemy się spodziewać od ubezpieczyciela lub osób, które wyrządziły nam szkodę?

Jak uzyskać odszkodowanie?
Przede wszystkim pamię-

tajmy o tym, że szkoda to 
uszczerbek w majątku, czy-
li jego pomniejszenie. Szko-
dą jest także uszczerbek w in-
teresach poszkodowanego. O 
szkodzie mówimy wtedy, gdy 
powstała wbrew woli poszko-
dowanego. 

UWAGA: Szkoda jest za-
wsze majątkowa, czyli musi 
dotyczyć majątku. Aby na-
prawić szkodę, należy zapła-
cić odszkodowanie.

Szkoda może dotyczyć 
obecnego majątku poszko-
dowanego, ale także utraco-
nych korzyści, których po-
szkodowany się mógł spo-
dziewać, czyli gdy jego ma-
jątek nie wzrósł tak, jakby to 
się stało, gdyby nie nastąpiło 
zdarzenie, z którym połączo-
na jest czyjaś odpowiedzial-
ność. Utracone korzyści to 
np. zyski. Aby wykazać utra-
cone zyski należy udowodnić, 

że faktycznie istniała podsta-
wa do spodziewania się tych 
zysków (np. zawarto umowy, 
których poszkodowany nie 
mógł wykonać na skutek zda-
rzenia, które spowodowało 
szkodę).

Natomiast uszczerbek typu 
niemajątkowego to krzywda 
(np. w razie pobicia, zgwałce-
nia itp). Złagodzenie krzyw-
dy następuje poprzez zadość-
uczynienie.

Odszkodowanie to inaczej 
naprawienie szkody. Celem 
odszkodowania jest napra-
wienie szkody w faktycznej 
wysokości. Odszkodowanie 
może być pieniężne lub w na-
turze. Najczęściej spotykamy 
odszkodowania pieniężne..

W Polsce odszkodowa-
nie przyznaje się za szko-
dy w majątku lub interesach 
prawnych. W przypadku zaś 
krzywdy, czyli szkody na oso-
bie (w wyniku np. pobicia, 

gwałtu, uszkodzenia ciała w 
wypadku, itp) wypłacane jest 
tak zwane zadośćuczynienie, 
które jest rodzajem odszko-
dowania. Niemniej w przy-
padku zadośćuczynienia sto-
suje się inne zasady wylicza-
nia, bowiem inaczej szacuje 
się ludzką krzywdę niż fak-
tyczny uszczerbek w majątku.

Niestety w przypadku za-
dośćuczynień w Polsce nie 
wypłaca się wielomiliono-
wych kwot. Chociaż ostatnio 
można zauważyć, że wypłaca 
się kwoty wyższe niż kiedyś, a 
to już jakiś postęp.

W przypadku odszkodo-
wań problemem jest wykaza-
nie wartości szkody. Szkody 
nie możemy oszacować wedle 
naszego uznania. Poszkodo-
wany nie ma na odszkodowa-
niu zarobić ani się wzboga-
cić W Polsce wypłaca się od-
szkodowanie za szkodę fak-
tycznie poniesioną. Innymi 

słowy można powiedzieć, że 
odszkodowanie ma spowo-
dować, że „wychodzimy na 
zero” z poniesionych strat. To 
samo dotyczy utraconych ko-
rzyści.

Jak wspomniano powyżej, 
mamy prawo domagać się 
odszkodowania, którego ce-
lem będzie faktyczne napra-
wienie szkody. Oczywiście 
wartość tego odszkodowa-
nia będzie zależała od szko-
dy i sposobu jej naprawienia, 
np. w przypadku uszkodzenia 
samochodu odszkodowanie 
powinno obejmować jego na-
prawę wraz z częściami, a np. 
w razie zniszczenia żywopło-
tu, odszkodowanie powinno 
obejmować wykopanie resz-
tek, nasadzenie, sadzonki i 
koszt niezbędnej pielęgnacji.

Jeśli poszkodowany żąda 
określonej wysokości od-
szkodowania, to musi:

1. udowodnić istnienie szko-
dy,

2. udowodnić czyjąś odpo-
wiedzialność za szkodę (zwią-
zek przyczynowy pomiędzy za-
chowaniem odpowiedzialnego, 
a szkodą),

3. udowodnić wartość szkody.
Tę ostatnią czynność naj-

częściej wykonują rzeczo-
znawcy. W tym miejscu 
zwracamy uwagę, że opinia 
rzeczoznawcy sporządzona 
przed procesem w procesie 
będzie traktowana jako opi-
nia prywatna, bowiem dopie-
ro opinia sporządzona przez 

biegłego powołanego przez 
sąd to opinia biegłego -”pro-
cesowa”. Niemniej, jeśli szko-
da ma taki charakter, że fak-
tycznie osoba z przeciętną 
wiedzą, nie jest w stanie jej 
oszacować, to sporządzenie 
ekspertyzy przed procesem 
ma sens, bowiem roszcze-
nie jest dla sądu wiarygodne. 
Poza tym druga strona nie za-
wsze żąda powołania biegłego 
w procesie, gdy strona powo-
dowa już w pozwie załączyła 
opinię. W przypadku szkód, 
za które odpowiada ubez-
pieczyciel w ramach polisy 
ubezpieczeniowej innej niż 
OC, odszkodowanie będzie 
wyliczane na zasadach okre-
ślonych w umowie lub regu-
laminie. Wobec tego, warto 
zapoznać się z regulaminem 
przed podpisaniem umowy, 
bowiem często okazuje się, 
że w razie wypłaty odszko-
dowania, klienci towarzystw 
ubezpieczeniowych są nieza-
dowoleni z zasad wypłacania 
odszkodowań, z którymi nie 
zapoznali się dokładnie przed 
podpisaniem umowy.

Jeśli osoba odpowiedzial-
na za szkodę czy to sprawca 
czy ubezpieczyciel, nie chce 
wypłacić nam odszkodowa-
nia w kwocie jakiej się doma-
gamy, lub w ogóle nie poczu-
wa się do odpowiedzialności 
za szkodę, to pozostaje nam 
droga sądowa.

Forum Pokrzywdzonych 
przez Pańswo

Uwaga wędkarze!
W dniu 1 maja Zarząd Miejsko – Gminnego Koła PZW  or-

ganizuje zawody spinningowe z łodzi oraz zawody spławikowe 
z brzegu. Spotkanie zawodników o godz. 6.00 koło „Neptuna”.

Zapisy w sklepie „Wędkarz”– startowe 5 zł.
Zarząd

NDk informuje        
Nowogardzki Dom Kultury zaprasza młodzież w wieku od 

13 lat na zajęcia wokalne. Zajęcia prowadzone będą przez panią 
Edytę Turowską – absolwentkę Edukacji Muzycznej na Uniwer-
sytecie Szczecińskim, dyrygenta „Szczecin Gospel Choir”, wła-
ścicielkę Studia wokalnego „Lidus-art”, wykładowcę warsztatów 
wokalnych na terenie całej Polski.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Nowogardzkim Domu 
Kultury w dniu 6.05.2011 r. o godz. 17.30 w sali nr 21. 
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Uwaga! - Nowe wysypisko śmieci?
Przejeżdżam codziennie 

koło przystanku autobusowe-
go w Glicku, nie dość że peł-
no w środku śmieci, to ciągle 
ich tam przybywa. Aż się pro-
si by dowieźć nową porcję. Ro-
zumiem problem, przecież wy-
sypisko w Słajsinie zamknięte! 
Trzeba gdzieś te śmieci prze-
cież podziać, jak najdalej od 
swojej posesji! To logika praw-

dziwych śmieciarzy. Rowów 
już brakuje a lasy coraz pełniej-
sze w dzikie wysypiska. Tylko 
nie każdy jeszcze, najwidocz-
niej ma świadomość, że lasy i 
otaczająca nas przyroda to do-
bro każdego z nas, świadczące 
jedynie o poziomie naszej kul-
tury osobistej. Lato coraz bli-
żej, turystów przybywa i co oni 
sobie o nas pomyślą, czy wy-

rzucający do rowu swoje od-
padki mają tego świadomość? 
A stare jak świat przysłowie 
mówi – że: jak cię wodzą tak cię 
piszą!  Pamiętajmy o tym. Wy-
nika z tego, że w Glicku najwi-
doczniej nie ma kto rządzić i 
brakuje tam sołtysa.

Lojalny mieszkaniec gminy 
Nowogard.

20.04.11r – środa 
10.30 policjanci RD poinfor-

mowali o ujawnieniu w trakcie 
kontroli drogowej na drodze nr  
144  nietrzeźwego rowerzystę 
Ryszarda R.. Badanie wykazało 
0,50 promila alkoholu  w wydy-
chanym powietrzu.

16.15 Zgłoszenie  kradzie-
ży telefonu komórkowego m-ki  
Samsung, dowodu osobiste-
go, prawo jazdy i portfela z pie-
niędzmi w z pozostawionej to-
rebki damskiej na ławce  w trak-
cie spaceru z dzieckiem. Po oko-
ło 15 minutach zgłaszająca  od-
nalazła  torebkę w śmietniku.

16.45 Przemysław F. kierują-
cy sam. Mercedes Actros tele-
fonicznie powiadomił o koli-
zji drogowej z sam. Mazda 5 na 
drodze 6. Sprawczyni Dorota S. 
ukarana mandatem karnym 

 19.25 Powiadomienie  o 
awanturze wywołanej przez 
nietrzeźwego syna Tomasza. 
Sprawca został  pouczony przez 
policjantów 

 21.10. Zgłoszenie ,że na dro-
dze Nowogard- Kulice do rowu 
wjechał samochód marki Fiat 
Punto. Po przybyciu  policji  
ustalono, że właściciel Marek G. 
pożyczył samochód koledze, za-
bezpieczył pojazd we własnym 
zakresie.

21.04.11 – czwartek 
 06.10 Zgłoszenie  o zatrzyma-

niu  Grażyny Cz. celem dopro-
wadzenia do PZP w Golenio-
wie na badania psychiatryczne, 
na podstawie nakazu wydane-
go przez Sąd Rejonowy w  Go-
leniowie 

 12.45 Zawiadomienie o 
uszkodzeniu płyty pomnika na-
grobkowego znajdującego się na 
terenie cmentarza komunalnego 
w Nowogardzie . Wartość strat 
około 650zł

13.55 Poinformowanie  o po-
żarze lasu przy drodze za miej-
scowością Błotno.

 16.40 Dyspozytor Pogotowia 
Ratunkowego w Szczecinie po-
wiadomiła, że otrzymała zgło-
szenie o fakcie wkręcenia nogi 
w siewnik rolniczy przez kobie-
tę podczas prowadzonych prac 
polowych. Na miejsce skierowa-
ła załogę helikoptera Pogotowia 
Lotniczego  i Straż Pożarną

 18.00 Powiadomienie   o ko-
lizji drogowej na ul. Wojska Pol-
skiego w Nowogardzie w której 
uczestniczył pojazd VW Ska-
ran którego kierującym był Zbi-
gniew G. oraz pojazd zgłaszają-
cego Audi 

22.04.11r -  piątek 
 09.20  Zgłoszenie  kradzieży 

w okresie od 20.04.2011 godz. 
15.00 do 21.04.2011godz. 8.00 
z terenu szpitala miejskiego w 
Nowogardzie jednej z tablic re-
jestracyjnej z jego pojazdu m-ki 
Toyota Avensis.

 10.40 Powiadomienie  o kra-
dzieży z włamaniem do biura 
znajdującego się  w Nowogar-
dzie przy pl. Wolności  skąd nie-
znany sprawca po uprzednim 
wyłamaniu zamka w drzwiach 
wejściowych, a następnie po 
wyłamaniu zamka w szufladzie 
biurka dokonał kradzieży pie-
niędzy w kwocie 500zł.

 16.05 Dyspozytor Pogotowia 
Ratunkowego powiadomił, że  w 
Nowogardzie na ul. Wojska Pol-
skiego,  znajduje się zakrwawio-
ny mężczyzna. Patrol na miej-
scu został Eugeniusza O. który 
posiadał ranę prawej dłoni. Jak 
zeznała  żona i córkia w/w będąc 
w stanie upojenia alkoholowe-
go potknął się i wpadł na okno 
znajdujące się w pomieszczeniu 
gospodarczym w wyniku czego 
wybił znajdującą się w nim szy-
bę i doznał rozcięcia prawej ręki. 
Poszkodowany został zabrany 
przez pogotowie do szpitala w 
Nowogardzie.

 17.30 Ochrona  sklepu Bie-
dronka przy  ul. 700 - lecia w 

Nowogardzie  powiadomiła o 
kradzieży portfela kobiecie bę-
dącej na zakupach przez nn ko-
bietę. Na miejscu patrol został 

Marię Ż. która jak wynika z na-
grania monitoringu sklepu po-
zostawiła swój portfel na stoisku 
z warzywami, skąd został zabra-
ny przez nn mężczyznę. Łączna 
suma strat 100zł.

 18.35 Powiadomienie  o kra-
dzieży roweru  z terenu pose-
sji znajdującej się na ul . Ponia-
towskiego w Nowogardzie przez 
dwóch nieznanych  mężczyzn.

23.04.11r – sobota 
 02.25 Powiadomienie  o unie-

możliwieniu dalszej jazdy nie-
trzeźwemu kierującemu sam. 
Audi A4 na ul. Poniatowskiego. 
Policjanci ujawnili, że kierujący 
Edwin N. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości  z wynikiem  1,29 
promila alkoholu.

 9.00 Zgłoszenie  o potrącenia 
rowerzysty . na drodze nr 6  na 
odcinku Nowogard- Olchowo 
przez samochód marki VW T-5.

 09.50 Zgłoszenie   kradzieży 
120 sztuk palików ogrodzenio-
wych z tworzywa sztucznego o 
wysokości 180-240zm z działki 
w miejscowości Grabin. Straty 
w wysokości 10.000zł.

 12.25 n/n mężczyzna telefo-
nicznie zgłosił, że nad jeziorem 
koło fontanny samochód cię-
żarowy jeździ po trawniku. Pa-
trol ukarał  kierowcę  mandatem 
karnym

 15.27 Telefonicznie powia-
domienie iż kierowca samocho-
du  marki Renault  może znaj-
dować się pod wpływem alko-
holu. Zgłaszający  zatrzymując  
pojazd  podszedł do wskazane-
go pojazdu i odebrał  kluczyki 
mężczyźnie. Po  przybyciu pa-
trolu ustalił iż kierujący pojaz-
dem  Tadeusz S, był w stanie 
nietrzeźwości  z wynikiem  1,36 
promila alkoholu.

 22.03 Powiadomienie  o koli-
zji drogowej na drodze Osowo- 
Wierzbięcin z sam. Opel Kadet 
– BMW. Na miejscu ustalono, 

że sprawcą kolizji jest kierujący 
sam. Opel Marcin Ł. u którego 
badanie alkomatem wykazało 
2,44 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Uszkodzony 
sam. Opel usunięto z drogi  na 
koszt właściciela.

 22.12 Uszkodzenie drzwi wej-
ściowych do mieszkania znajdu-
jącego się na ul. Armii Krajowej. 
Straty 500zł na szkodę Krzyszto-
fa O.

24.04.11r. – niedziela 
 23.05 Powiadomiła o bójce 

mężczyzn przy sklepie Promyk 
znajdującym się przy ul. Żerom-
skiego. 

 16.00 Policjanci OPI powia-
domili że w trakcie interwencji 
na ul. Poniatowskiego 8 zostali 
znieważeni przez nietrzeźwego  
Marcina K. który kierował pod 
ich adresem słowa powszechnie 
uznane za obelżywe .

 23.06 Robert W. telefonicznie 
zgłosił o wybiciu szyby przed-
niej i tylniej w jego samocho-
dzie marki VW Golf, który stał 
zaparkowany pod blokiem.

25.04.11r. – poniedziałek
 Wysokości 01.35 Funkcjona-

riusz Straży  pożarnej telefonicz-
nie zgłosił, że ujawnił na ul. Ko-
ściuszki 35a, na parkingu koło 
Przychodni Zdrowia samochód 
marki Skoda Octavia który ma 
wybitą tylnią szybę. Straty w  
250zł na szkodę Piotra C. 

 19.15 Władysław M. powia-
domił o uszkodzeniu płotu są-
siadki przez n/n pojazd na ul. 
Dąbrowszczaków. Na miejscu 
ustalono sprawcę, którym oka-
zał się  Jack P.

26.04.11r. – wtorek 
 08.50 Pracownik Zakładu 

Energetycznego w Nowogar-
dzie  powiadomił o kradzieży 
transformatora energetyczne-
go o mocy 50kva mieszczące-
go się terenie leśno- uprawnym 
pomiędzy m. Kolonia Dąbrowa- 
Miętno. Wartość strat 25.000 zł 

 13.50 Zgłoszenie  telefonicz-
ne o ujęciu sprawców kradzieży 
części rolniczych należących do 

firmy Agromix 2000 .W wyniku 
szybkich działań policji sprawcy 
zostali zatrzymani a odzyskane 
przedmioty zwrócone  pracow-
nikowi firmy.

8.53 Zgłoszenie  telefoniczne 
o zdarzeniu drogowym na ul. 
Zielonej  w którym uczestniczył 
pojazd kierowany przez  dzwo-
niącego z Opla Zafira  oraz po-
jazd marki BMW kierowanego 
przez Daniela  B., który  ukara-
ny został mandatem karnym .

 21.00 Zgłoszenie o wycięciu 
drzew na terenie dzierżawio-
nym przez osobę prywatną 

 21.00 Powiadomienie  kra-
dzieży  telefonu komórkowego 
Nokia 5800 o wartości 400zł z 
szatni znajdującej się na terenie 
kompleksu Orlik.

 21.56 Włamania do altan-
ki ogrodowej znajdującej się na 
terenie ogrodów działkowych 
i kradzieży talerzy, szklanek i 
kieliszków o wartości 200zł na 
szkodę Tadeusza Sz.

27.04.11r. – środa 
06.10 Powiadomiono o  za-

trzymaniu na polecenie PR Go-
leniów Adama B. celem do-
prowadzenia do SPS ZOZ w 
Zdrojach  na badania sądowo-
psychiatryczne.

 14.22 Powiadomiono o kra-
dzieży  roweru górskiego , m-ki 
Alphaga, o wartości 200zł. Kra-
dzież nastąpiła w okresie od 
23.04. do 26.04.2011. w Nowo-
gardzie na ul. Bema.

14.35 Zgłoszenie o  uszkodze-
niu  ławek drewnianych przed 
budynkiem  szkoły, do które-
go doszło w dniu 24.04.2011r. 
około godz. 22.40 Wartość strat 
150zł

 21.07 Zgłoszenie  telefonicz-
nie z  miejscowości Jarchlino, 
że  na przystanku autobusowym 
gromadzi się młodzież i  ubliża 
mieszkańcom. Po przybyciu po-
licji młodzież została pouczona.

�22.24 Kradzież  kostki grani-
towej na stacji PKP w Żabowo.

Opr. Jarosław Bzowy 

Kronika policyjna 



Nr 33 (1967)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

FINAŁ
POWIATOWEJ LIGI GIMNAZJALNEJ 

KOSZYKÓWKI - MEMORIAŁ ARTURA DECA
30.04.2011 GOLENIÓW HALA ZSP(LO) 

PRZY BASENIE FALA GODZINA 10.00-14.00
OK 14.10 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

LOSOWANIE NAGRÓD WŚROD PUBLICZNOŚCI
WSTĘP BEZPŁATNY

MECZ O VII m GIMNAZJUM KLINISKA 
- GIMNAZJUM NR 4 GOLENIÓW

MECZ O V m GIMNAZJUM OSINA 
- GIMNAZJUM MASZEWO

MECZ O III m GIMNAZJUM NR 3 NOWOGARD 
- GIMNAZJUM NR 1 NOWOGARD

FINAŁ GIMNAZJUM NR 1 GOLENIÓW 
- GIMNAZJUM NR 2 GOLENIÓW

„Dzień bez przemocy” 
30 kwietnia •  Nowogard

                                                        

Światowy Dzień Sprzeciwu 
Wobec Bicia Dzieci

Nowogardzkim 
 Dniem Bez Przemocy

Blisko jedna piąta mał-
żeństw boryka się z przemo-
cą. Podobna liczba rodziców 
może krzywdzić swoje dzieci. 
Przemoc wobec swoich rodzi-
ców, krewnych nie jest jeszcze 
dobrze poznana ale stanowi 
bardzo poważny problem spo-
łeczny. 

W domu rodzinnym po-
winniśmy czuć się bezpieczni. 
Ma on być miejscem, w któ-
rym jesteśmy kochani, chro-
nieni, gdzie odzyskujemy siły 
do pracy lub nauki. Jednak dla 
wielu ludzi nie jest on spokoj-
ną przystanią, w której moż-
na schronić się przed trudem 
dnia codziennego. Niektórym 
kojarzy się z cierpieniami fi-
zycznymi i emocjonalnymi. 
Przemoc przybiera różne for-
my od fizycznego lub seksual-
nego ataku do emocjonalnego 
poniżenia. 

Media prezentują coraz wie-
cej przejawów przemocy w ro-
dzinie, co każe nam się zasta-
nowić na ile ta społeczna cho-
roba jest wyrazem zmian na 
gorsze w naszym stylu życia. 
Przemoc jest zjawiskiem nisz-
czycielskim dla wszystkich jej 
uczestników, niezależnie od 
tego, po której stronie się znaj-
dują. Najwięcej jednak szkód 
ponosi osoba, która dozna-
je przemocy, jest słabsza i nie 
potrafi się bronić. 

Z czasem jednak przemoc 
jest sytuacją społeczną, w któ-
rej nikt nie wygrywa i w efek-
cie ponosi jedynie straty. W 
wyniku szeregu uwarunkowań 
i okoliczności człowiek gubi 
się, skreca w niewłaściwą dro-
gę, krzywdzi innych, zadaje 
ból i cierpienie przez co jesz-
cze bardziej się gubi. Ale nale-
ży pamietać, że możliwości do 
zmiany siebie i swojego życia 
są nieograniczone. Członko-
wie rodziny mają prawo żyć 
w atmosferze miłości, sza-
cunku, akceptacji, zaspaka-
jania swoich potrzeb oraz re-
alizacji marzeń.

Coraz wiecej badań potwier-
dza, że tam gdzie występuje 
przemoc wobec rodzica, ist-
nieje przemoc wobec dziecka. 
Prawdopodobieństwo maltre-
towania dziecka w takich ro-
dzinach jest 15 razy wyższe. 
Połowa mężczyzn bijacych 

żony, maltretuje również swo-
je dzieci, a bite matki stosują 
przemoc wobec swoich dzieci 
dwukrotnie częściej niż matki 
nie doznające przemocy. Prze-
moc domowa wyrządza dziec-
ku ogromne szkody w rozwo-
ju fizycznym, emocjonalnym i 
poznawczym. Do tego docho-
dzą skłonności do agresyw-
nych zachowań i oto mamy 
dorosłego osobnika, który nie 
zawaha się podnieść reki na 
swoje dziecko. Przemoc rodzi 
przemoc.

W zwiazku ze zbliżają-
cym się Światowym  Dniem  
Sprzeciwu Wobec Bicia Dzie-
ci, który przypada na dzień 
30 kwietnia bardzo proszę 
całą społeczność gminy No-
wogard oraz instytucje po-
mocowe o zaangażowanie się 
poprzez pamięć jak ważny 
dla nas jest to problem spo-
łeczny i aby dzień ten towa-
rzyszył nam na co dzień. 

Z poważaniem 
D. Maślana 

– Koordynator 
  Zespołu Interwencji 

Kryzysowej w Nowogardzie
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F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 19,50 zł/m2

Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

KREDYT 0% • - promocja do 4 maja
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Przed wyścigiem „głosu Szczecińskiego” i Olimpijczyków w Nowogardzie

rozmowa z rajmundem Zielińskim 

Mój rozmówca jest jednym 
z najbardziej znanych i utytu-
łowanych sportowców nowo-
gardzkich – 

10-krotny Mistrz Polski, 
2-krotny olimpijczyk (Tokio i 
Meksyk), zwycięzca Wyścigu 
Dookoła Polski,

5 – krotny uczestnik Wyścigu 
Pokoju.

Kiedyś Nowogard kolar-
stwem stał mocno. To było 
miasto kolarzy znane w całym 
kraju. Kto wpadł na pomysł 
reanimacji imprezy przypo-
minającej dawną świetność?

Rajmund Zieliński: Pomysło-
dawcą byłem ja i jeszcze jedna 
osoba. Chciałbym poinformo-
wać Czytelników „DN”, że sze-
fem „Głosu Szczecińskiego” jest 
w chwili obecnej Andrzej Supry-
nowicz mieszkaniec Nowogardu. 
Spotkaliśmy się przypadkowo w 
„TESCO” i doszliśmy do wnio-
sku, że wyścig pod patronatem 
największej w zachodniopomor-
skim gazety koniecznie trzeba 
reaktywować, a ja miałbym się 
zająć stroną organizacyjną. Kie-
rowany lokalnym patriotyzmem 
i sentymentem do mojego mia-
sta pierwsze kroki w realizacji 

pomysłu poczyniłem już w roku 
ubiegłym. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności jest też fakt, że pan 
Jarosław Marendziak, redaktor 
szczecińskiej TV ma za żonę no-
wogardziankę – sympatia me-
dialna jest po naszej stronie.

Po 16-tu latach Wyścig „Gło-
su” wygrał Marek Róg. Jeżeli na 
55 Wyścigów „Głosu” ponad 20 
wygrali nowogardzianie to chce-
my go odtworzyć i odnowić – ta 
tradycja należy do Nowogardu.

Zająłem się organizacją pod 
warunkiem, że przez pierwsze 
lata wyścig zawsze odbywał się 
będzie w Nowogardzie. Chcieli-
byśmy go scementować i umoc-
nić żeby mógł się dynamicznie 
rozwijać. „Głos” wychodzi rów-
nież w Koszalinie i Słupsku – za-
mierzenia są takie by wyścig od-
bywał się w Słupsku. I bardzo 
dobrze, bo Słupsk to wojewódz-
two pomorskie i trochę nowych 
ludzi mógłby wyścig przyciągnąć 
n. p. z Kaszub. Myślę, że naj-
pierw pojedziemy dobrze tutaj. 
Rozpoczęliśmy od wyścigu  jed-
noetapowego. W tym roku bę-
dzie już dwuetapowy, a po kil-
ku edycjach trzyetapowy jak za 
dawnych dobrych lat.

Czy znalazłeś już sponso-
rów?

RZ: Tak oczywiście! Muszę 
uczciwie powiedzieć, ze jest kil-
ku, ale największy to Nowo-
gardzkie Centrum Budowlane, 
następnie „Green – Bud”(sym-
patyk kolarstwa od wielu lat), a 
przede wszystkim wicestarosta 
goleniowski Tomasz Kulinicz, 
który ufundował dwie główne 
nagrody.

Trzeba ludzi powoli przyzwy-
czajać do tej imprezy, chociaż 

początki  zawsze bywają trudne. 
Nie ukrywajmy, ż�e są ludzie, 
którzy lubią kolarstwo. Przypo-
mnę tylko, że w 1967 roku jechał 
przez Nowogard Wyścig Poko-
ju, w którym uczestniczył Cze-
sław Polewiak i Józef Gawliczek 
ze złamaną ręką, a w 1969 roku 
Wyścig Dookoła Polski – etap na 
naszym nowym stadionie wy-
grał Zygmunt Hanusik. To pięk-
na i dobra tradycja tylko trzeba 
ją kontynuować, a nie bawić się 
w „szmaciankę”.

To znaczy?  
RZ: Są i takie dyscypliny, gdzie 

można bawić się w „szmacian-
kę” ale kolarstwo jest zbyt cięż-
kim sportem uprawianym na 
świecie. Amerykanie twierdzą, 
że maraton i kolarstwo to naj-
trudniejsze dyscypliny. Jeśli chce 
się być zawodowcem to trzeba 
przejeżdżać ok. 400 km dziennie. 
Prawdziwy zawodowiec przeby-
wa na trasie w spartańskich wa-
runkach –  śpi w pokoju na bar-
łogu mając do dyspozycji radio,  
miskę do mycia i jedzenie. To jest 
w sumie nieprawdopodobny wy-
siłek i poświęcenie.

A jakie niespodzianki przy-
gotowałeś na tegoroczny wy-
ścig?

RZ: Zaplanowałem udział 
Majki Włoszczowskiej, z któ-
rą prowadzone były dużo wcze-
śniej zaawansowane rozmowy. 
Niestety organizatorzy w ostat-
niej chwili zmienili kalendarz 
jej startów i niedawno otrzyma-
łem telefoniczną wiadomość od 
Ewy, mamy Majki, że w usta-
lonym terminie do Nowogardu 
przyjechać nie może – powitamy 
ją w naszym mieście w terminie 
późniejszym, zapewne jako mi-

Rajmund Zieliński

Tenis stołowy

Mistrzowie z Wierzbięcina
W niedzielę 10 kwietnia na Sali Widowiskowo - Sportowej w Goleniowie rozegrano Mistrzostwa 
Województwa w Tenisie  Stołowym.

Wielki sukces odnieśli bracia Bartosz i Sebastian Jemilianowiczowie – zdobyli po 3 złote mistrzowskie me-
dale – w grach singlowych, deblowych i mikstach. Bartosz w kategorii „junior”, a Sebastian w kategorii „ka-
det”.

Należy podkreślić, że nie są to 
ich pierwsze sukcesy – dotych-
czas wygrali wszystkie wojewódz-
kie turnieje w swoich kategoriach 
wiekowych. Bartosz jest rów-
nież wicemistrzem województwa 
wśród seniorów  oraz brązowym 

medalistą Mistrzostw Polski. Po-
siada także najlepszy bilans gier w 
II lidze.

Sebastian zdobył dwa srebrne 
medale Mistrzostw Międzywoje-
wódzkich. Zespół z Wierzbięci-
na z braćmi Jemilianowicz  z Łu-

kaszem Owczarkiem i Mateuszem 
Witkowskim awansował do bara-
ży o

 I ligę, a z Danielem Zubrzyckim 
zdobyli Mistrzostwo Wojewódz-
twa w Gimnazjadzie.

Inf. własna

Bartosz

Sebastian

strzynię świata, bo co do tego nie 
mam najmniejszej wątpliwości.

Przyjeżdża natomiast były 
wiceminister sportu pan Mie-
czysław Nowicki, multimedali-
sta, mistrz świata w kolarstwie 
szosowym razem z Mytnikiem, 
Szozdą i Szurkowskim, „srebr-
ny” w drużynie i „brązowy” in-
dywidualnie. Według mnie nie-
doceniany.

Prowadzę także rozmowy z 
Bogusławem Mamińskim, lekko-
atletą, następcą mistrza olimpij-
skiego w biegu na 3 000 metrów 
z przeszkodami Bronisława Ma-

linowskiego. Na wszystko potrze-
ba czasu i spokoju. Myślę, że im-
preza będzie się rozkręcała, tym 
bardziej, ze ma wsparcie miej-
scowych władz.

Żeglarzom życzą stopy wody 
pod kilem. A kolarzom?

RZ: Połamania kół!
Dziękuję za rozmowę i życzę 

Ci nie tylko połamania kół, 
ale żeby impreza wypadła na 
100 fajerek, ku zadowoleniu 
wszystkich miłośników i fa-
nów kolarstwa.

Marian A. Frydryk
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POLECAMY NIERUCHOMOŚCI!

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra (okolica)
Pow : 80 m², Cena : 179 000 zł

MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Miejscowość: Nowogard

Pow : 62 m², Cena: 195 000 zł

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra

Pow : 73 m², Cena : 180 000 zł

DZIAŁKA : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Krasnołęka

Pow : 64000 m², Cena : 128 000 zł

kaNCelarIa DOraDZTwa 
PrawNegO

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

BIUrO kreDYTOwe
tel. 513 157 166

Oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

kancelaria i Biuro kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Salon Orange 

zatrudni pracownika 
na stanowisku konsultant- sprzedawca. 

CV prosimy wysyłać na adres: nowogard@s-tel.com.pl

SPrZeDaŻ DrewNa 
kOmINkOwegO 

I OPałOwegO 
TEL. 603 399 346; 

91 418 82 68

reklama

wiejskie kluby Sportowe  
zapraszają

na turniej piłkarski 
z okazji rozpoczęcia sezonu letniego. Impreza odbędzie się na stadionie miejskim w Nowogar-

dzie 1.05.2011r. ( niedziela ) od g.10.00. Mecze rozgrywane będą na płycie głównej – na dwóch 
boiskach poprzecznych, zespoły swoje mecze rozgrywać będą w 7 osobowych składach.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane drużyny oraz kibiców.
          Prezes WKS 
          Andrzej Kania

Nornic walking 
w każdy wtorek i czwartek!

Stowarzyszenie Wspólny Nowogard zorga-
nizowało niedawno zajęcia nauki z kijkami. Ze 
względu na duże zainteresowanie zajęcia prze-
rodziły się w spotkania cykliczne, które odby-
wają się w każdy wtorek i czwartek o g.17.30. Za 
każdym razem chętni spotykają się przed wej-
ściem na stadion miejski w Nowogardzie, gdzie 
osoby nie posiadające własnych kijków otrzy-

mują je od organizatora. Zajęcia prowadzo-
ne są przez instruktora. Uczestnicy zdobywają 
umiejętności prawidłowego chodzenia z kijka-
mi oraz odbywają spacery po okolicznym lesie. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Do-
łącz do nas.

Wspólny Nowogard
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓwkakupon - 29.04

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

FOlwark ZwIerZęCY 
Tam to właśnie, mówię szczerze, 
Porastają miernoty w pierze. 

SławeTNe CISY 
Nieraz wam  pewnie się zdarzało, 
Świadkami być zabiegów wielu, 
Gdzie trochę znajomości wystarczyło, 
By krótką droga dojść do celu. 
Roztrząsam problem zasadniczy, 
Według jakiego klucza 
Przyznaje się „Cisy” .
I na usta się cisnie brzydkie słowo, 
Czy Kapituła  robi to celowo? 
Jeżeli zmiana trybu nominacji 
Nic nie znaczy, 
To prawdziwe wiekowe 
Cisy uschną z rozpaczy. 

POlITYCZNa PrawIDłOwOŚC 
Każda persona łebska, w miarę 
Obiecać umie złote góry, 
Odgrzewa chętnie hasła stare, 
Wielokroć powtarzane bzdury. 
By znów uzyskać innych głosy, 
Przyrzeczeń składa całe stosy. 
Że bezpieczeństwo nam zapewni
Że zlikwiduje bezrobocie, 
Że otrzymamy, my i krewni ,
W Krótkim okresie wielkie krocie. 
A kto nie pójdzie zagłosować, 
Do śmierci będzie już żałować…
Racz  zauważyć, czytelników ,
Że co lat kilka się powtarza, 
Ten spektakl natrętnego krzyku , 
O tym, czym będą nas obdarzać. 
A ja zaskoczę was zupełnie: 
Nie obiecuję i nie spełnię...

marZeNIe I ŻYCIe 
 Polskę normalną widzę w marzeniach
I ciągle takie nadzieje żywię, 
Lecz to nierealne moje urojenia
Przedstawiają życie wciąż 
Dość złośliwie. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 22.04 – ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE – nadesłali:

Teresa Krystkiewicz z Dąbrowy, Iwona Ko-
chelska z Błotna, Czesław Słomski z Lestko-
wa, oraz z Nowogardu: Marzena Ustyjańczuk, 
Stanisława Pokorska, Danuta Borowik, Hali-
na Szwal, Barbara Bartosik, Janina Grudzińska, 
Urszula Kaczmarek, Lucyna Andrzejczak, Pela-

gia Feliksiak, Jerzy Siedlecki, Halina Heinrich, 
Danuta Śmigiel.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Iwona Kochelska z Błotna,
- Lucyna Andrzejczak z Nowogardu,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu.

Gratulujemy! 

Rozwiązanie można uzyskać na dwa sposoby – poprawnie wypełnić diagram  krzyżówki  i odczytać 
hasło z pól oznaczonych czytając je kolejno , albo … rozwiązać rebus w okienku diagramu.  Hasło 
niestety nie jest aktualne – w czasach PRL-u,  w dniu 1 maja masy naprawdę paradowały…
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 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOwOgarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261

licencja nr 4399

nIERUCHOMOŚCI,
KREDYtY, wYCEnA

UBEZPIECZEnIA

Bilizniak 74 m2 
Dobra 179000 zł

Dom 150 m2 
Nowogard 560000 zł

Mieszkanie 46 m2 
Nowogard 147000 zł

Dom 146 m2 
Nowogard 550000 zł

Działka 248 ha 
okolice Nowogardu 40200 zł

Mieszkanie 46 m2 
Nowogard 150000 zł

"Noworim" Sp. z o.o. 
oferuje sprzedaż 

beczek 
plastikowych 
w atrakcyjnych cenach. 

Osoby zainteresowane zapra-
szamy do siedziby firmy przy 
ul. Sienkiewicza 7 c w Nowo-
gardzie lub prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem  
tel. 91 39 22 394. 

kredyty dla osób 
prowadzących 

działalność gospodarczą; 
601 627 044; 607 092 509

kredyty hipoteczne 
697 082 509. 

NA SPRZEDAŻ piękne mieszkanie 
usytuowane w cichej i spokojnej dzielnicy nowogardu 150 metrów od 
jeziora, 3 pokoje, 81m2 BARDZO WYSOKI STANDARD
Nieruchomość posiada:
- wykończenie wszystkich pomieszczeń w bardzo wysokim standardzie, 
min cegiełki z piaskowca "rustical" zabudowa kuchenna z litego dębu,w-
szystkie okna plastikowe, na ścianach struktura tynkowa w całym miesz-
kaniu płytki podłogowe najwyższej klasy w 2 pokojach łączone z parkie-
tem z litego drzewa, w salonie kominek z nawiewami ogrzewającymi każ-
de pomieszczenie, na suficie panele dębowe, w większości pomieszczeń 
oświetlenie halogenowe, belki sufitowe z litego drzewa, do nieruchomo-
ści przynależą 2 piwnice(jedna około 20m2 ze spiżarnią oraz druga z prze-
znaczeniem na przechowywanie drzewa kominkowego)  NISKI CZYNSZ! 

tel. 509 734 401, 509 996 103

maszyny Stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

Nabijanie klimatyzacji samochodowej
Przygotowanie do lata

ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31
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OGŁO SZE NIA DROB NEROZkŁAD jAZDY Bu SóW INFOrmaTOr lOkalNY - NOwOgarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarosław Bzowy, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra cu ją:  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. war sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

Informacja PkS 
91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOwOgarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

ROZk£AD jAZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOgarD - gOleNIÓw - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - gOleNIÓw - NOwOgarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, 
po remoncie, doskonała lokalizacja, 
spokojna okolica, sprzedam tel. 604 
427 427

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w karsku, pow. 3800 m2, 
cena 30 zł/m2, tel. 721 488 663

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 
(okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena za 1 działkę 8500 
zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługo-
wo handlowy. Działka 8046 m2 przy 
ulicy Bohaterów warszawy. Cena 1 
495 000 zł Biuro Nieruchomości Pro-
gres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, 
plan zagospodarowania terenu, prze-
mysł, usługi inwestycyjne. Ogrodzona, 
droga alfaltowa, centrum miasta, 800 
m od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 
250 m2; plac 2800 m2 do zagospodaro-
wania utwardzony; pomieszczenie  90 
m2; pomieszczenie 150 m2 ogrzewane; 
pomieszczenie biurowe 60 m2 ogrze-
wane, kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wy-
najmu mieszkania obok. 693 850 197

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁO-
ŻONY W NOWOGARDZIE PRZY ULICY 
WARSZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA 
PKO ). Telefon 691125617.

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. Tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
z balkonem własnościowe 79,71 m2 
lub zamienię na dwa pokoje z dopłatą. 
609 170 510

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie (Centrum), 91 38 
13 958; 604 702 817

• Sprzedam mieszkanie na ul. Woj-
ska Polskiego z małym ogródkiem. 
603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przy-
legającym ogródkiem oraz garażem. 
Cena do uzgodnienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TaNIO sprzedam  dużą działkę bu-
dowlaną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, III piętro po remoncie. Cena 
165 tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 
67m2 na dwupokojowe. 91 39 26 528; 
667 926 528

• Do wynajęcia kawalerka 38 m2 z ume-
blowaną kuchnią. 700 zł + media. Tel. 
698 548 788 po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
45 m2, cena do uzgodnienia. Tel. 
788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ulicy asnyka. 609  947  940; 
503 120 436

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609.

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 
zł czynsz, kaucja 1200 plus opłaty. Tel. 
608 332 896

• Wynajmę myjnię samochodową. 
696 443 643

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 
ul. 3 maja 44 (zjazd do Przystani) 694 
513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 
niski czynsz, spokojna okolica. Tel. 
724 263 038

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkaniowo - usługową położoną 
przy ul. Górnej w Nowogardzie (31 
arów). Cena do negocjacji 90 zł za 1 m2. 
Tel. Kontaktowy 603 262 091

• Odstąpię działkę z murowanym dom-
kiem za odstępne. Możliwe raty. Ok. 
Zakładu karnego. 782 813 335

• wynajmę pokój na ulicy warszaw-
skiej. 609 004 967

• Sprzedam działkę budowlaną nad 
jeziorem w Nowogardzie- 800m2. 52 
tys zł. 608 622 920

• Sprzedam dom jednorodzinny w Do-
brej, cena do uzgodnienia. 783 649 880

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE 
MAGAZYNOWE W NOWOGARDZIE TEL. 
511 267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 
m. I piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-lo-
katorskie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupo-
ziomowe, bezczynszowe. 662 638 198; 
694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyż-
szony standard 4 pokoje, III piętro. Niski 
czynsz. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Wynajmę kawalerkę. 91 39 23 020

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel. 
661 510 846

• Sprzedam dom przy ul. Jesionowej 
604 284 597

• Kupię mieszkanie dwupokojowe z ni-
skim czynszem. 505 793 280

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w cze-
reśniowym sadzie. 505 793 280

• Do wynajęcia garaż dla busa lub samo-
chodu ciężarowego przy ul. Nadtoro-
wej. 722 059 769

• Do wynajęcia kawalerka w Poznaniu. 
516 195 475

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
798 382 886
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• Do wynajęcia mieszkanie czteropoko-

jowe. 508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny na dział-
ce 714m2. Tel. 662 678 895

• Sprzedam dom jednorodzinny z bu-
dynkami gospodarczymi w Strzelewie. 
605 856 584; 91 39 23 249

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 
m2 z możliwością budowy domu. Budy-
nek nowy ocieplony, ogrzewany. Całość 
ogrodzona. Nowogard. Cena 370 tys. 
607 646 622 

• Wynajmę kawalerkę na Wojska Polskie-
go, 800 zł + media. 782 813 335

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 514 506 416 po 18-stej.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
umeblowane 950 zł plus (woda, prąd, 
gaz) kateja 1500 dla dwóch osób pracu-
jących. Tel. 509 530 073.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 46m2 w Nowogardzie; parter. 
602 521 671 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
50 m2. 3000 zł/m2. Centrum Nowogar-
du. 607 617 849

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie 900 zł + opłaty (prąd i 
gaz). 609 757 444

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 
lub 91 39 22 298

• kupię działkę budowlaną pod zabu-
dowę jednorodzinną min. 10 arów. 
601 182 250

• Goleniów-Nowogard dom w lesie ok. 
Węgorzy. 180 m2 5 pokoi, weranda, 
piwnica, 1Ha działki, dobry dojazd. 275 
tys. Tel. 501 307 666

• Dobra okolice samodzielna połowa 
domu 65 m2 z działką 1100 m2. 53 tys. 
889 133 882

• Rogowa, Mieszewo ziemia rolna ok. 
12ha tanio sprzedam. 502 103 432

• Maszewo- Kolonia- segment domu 70 
m2 trzy pokoje, kuchnia, łazienka, dział-
ka 48 tys. Tel. 725 899 426

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we 77 m2 225 tys zł. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
62 m2 170 tys zł 608 622 920

• Zamienię mieszkanie cztero i trzypo-
kojowe na dom. 608 622 920

• Sprzedakm dom w Wojtaszycach pow. 
200 mkw. + 2 bud. gospodarcze i dział-
ka 19 a. Cena 147 000 zł. 509 702 817.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w 
Nowogardzie, tel. 667 094 079.

mOTOrYZaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
690 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony 
met., rok prod.12/2001, przeb. 132000 
km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 
110 KM, serwisowany w ASO Nissan 
Polmotor Szczecin . Nowe: klocki i 
tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy. 
Klimatyzacja, 4*airbag, ABS, El. Szyby, 
El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka,  nowe 
opony letnie Continental 185 65 R15, 
kompletna dokumentacja – faktury 
serwisowe, bezwypadkowy,  zadbany. 
Cena 18900 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebr-

ny met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 
150 KM (diesel), przeb. 143500 km, 
serwisowany w ASO Opel, przy przeb. 
140.000 km nowe: olej, klocki hamul-
cowe, filtr oleju, filtr powietrza, filtr pa-
liwa, mikrofiltr, płyn hamulcowy, pióra 
wycieraczek przód i tył. Nowy kom-
pletny rozrząd (ASO Opel) przy przeb. 
119.318 km,  opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 215 55 R16, cena 41000 
zł, do uzgodnienia, kompletna doku-
mentacja  - faktury serwisowe, bezwy-
padkowy, zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 3  185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 
605 522 340

• Sprzedam samochód Opel Vectra B 
kombi + hak ściągany poj. 2.0 diesel, rok 
prod. 1996. 2 komplety kół. Cena 5 000 
zł. 722 360 296

• Sprzedam Peugeot rok prod. 2000 poj. 
1.1. 506 499 935

• Kupię skrzynię do Suzuki Swift. 
723 593 436; 665 266 593

• Sprzedam Lublin 2 rocznik 1998 zareje-
strowany, ubezpieczony, 9 miejsc + hak 
holowniczy. Cena 3550. Tel. 692 117 524

• OPel aSTra II (wersja enjoy) KU-
PIONY W SALONIE ,ROK 2003, POJ.1.4 
PRZEBIEG 120TYS.KM 2 poduszki po-
wietrzne, ABS, klimatyzacja , radio CD 
sterowane z kierownicy + 8 głośników, 
elektryczne szyby z przodu i el. luster-
ka, halogeny, centralny zamek, blokada 
skrzyni biegów, opony zimowe CENA 
15  600PLN (DO NEGOCJACJI) TEL. 
604 264 803.

• Sprzedam ranault Laguna 1,8, stan bdb. 
tel. 783 484 836.

rOlNICTwO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW, 
Tel. 661 329 772

• Facelie, sadzeniaki, gorczyce i jęcznień 
jary - sprzedam. 502 853 573

• Sprzedam ziemniaki sadzeniaki jadalne 
91 39 25 812; 721 614 530

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 
18 316

• Kury nioski 10-tygodniowe, sprzedam- 
91 39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam przyczepkę 10 tonową AU-
TOSAN. 603 839 782

• Sprzedam kobyłę oprzęganą. 
660 117 081

• Sprzedam sadzeniaki jadalne w dobrej 
cenie. 518 488 714

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

USłUgI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-

wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
604 373 143.

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

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• awarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo-budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane - kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• Usługi minikoparką, wykopy pod 

fundamenty, kable, wodę i gaz itp. 
790 243 575

• Transport  Mercedes Sprinter + przycze-
pa i laweta. 790 243 575

• DUR-DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik; 
607 347 421, email- mostek396@wp.pl

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remontowo-
budowlane - terminowo, solidnie tanio 
- tel. 661-382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, pod 
klucz w 3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Transport, przeprowadzki, szybko, ta-
nio- 696 138 406

• Usługi ogólnobudowlane. Układanie 
glazury, budowa domów od podstaw. 
Kostka brukowa 662 678 895

• kompleksowe remonty domów, 
mieszkań specjalność: łazienki, 
kuchnie. 722 094 286; 91 39 25 330

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 
601 627 044; 607 092 509

• Metaloplastyka, odrodzenia, balustra-
dy, meble. 91 39 170 51; 608 771 151

• Murowanie, tynkowanie, położenie gla-
zury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do skle-
pu spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością pro-
gramów Cadowskich. 91 39 25  900; 
661 900 901

• Przyjmę do pracy mechanika samocho-
dowego. 605 276 271 do 18-stej.

• Zatrudnię brygady tynkarzy (tynki 
maszynowe) tel. 605 069 239

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fasado-
wy. 511 016 833

• Operator wózków widłowych poszuku-
je pracy. 603 391 464

• Poszukuję pracowników do prac 
budowlanych i wykończeniowych. 
723 432 323

• Zatrudnię małżeństwo na fermę, mile 
widziane doświadczenie, zapewnione 
dobre warunki płacowe i mieszkanio-
we. 91 39 10 315; 502 562 378

• Zatrudnię dziewczyny do nalewania 
paliwa. 693 521 211

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant tylko 
ogrzewanie CO cena 1000 zł serwis 
na miejscu (montaż), dwufunkcyjny 
1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vail-
lant z Niemiec i gwarancje. Cena 450 
zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia 
z piecem węglowym, typ 120-150 l. 
cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mik-
ser VMX 200 HPQ, końcówkę mocy 
OMNITRONIC P1500, CD J500T MC 
CRYPT – 2 szt., kolumny HQ POWER 
500 W VDSG12, mikrofon bezprzewo-
dowy AZUSA 101, scaners HQ POWER 
VDPC 145. Stan  Cena kompletu 1550 
zł do uzgodnienia. Mało używany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), na gwaran-
cji, w sieci ERA, cena 1490 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęścio-
wy. Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynko-
wy. Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 720 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgodnie-
nia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Erics-
son Elm w sieci ERA, nowy, na gwa-
rancji, nieużywany, cena 430 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięc. z rodowodem, bardzo ładny 
roczna budowa, tel: 91 39 21 828

• Kupię pompę bez silnika. 789 042 263

• Sprzedam nowy stół i biurko. 
665 541 960

• Oddam w dobre ręce szczenięta białe 
prześliczne rasy kundel. 504 525 966

•  Sprzedam szczeniaczki cocker spaniel 
angielski. Cena 200 zł. 665 544 518

• Drewno pocięte i porąbane z dowozem. 
501 385 072

• Sprzedam nowe krótkofalówki. 
516 628 312

• Okazyjnie sprzedam ladę chłodni-
czą, wagę elektroniczną, lady skle-
powe, kosze nastawne, kontakt. 
504 930 230; 784 519 365

• Weekend z Jogą Szczecin 7-8 Maja. Me-
dytacje, czakramy, żywioły, rozwój du-
chowy, siła umysłu, relaks. Info. 091 88 
46  405; 518  300 138; email:dakszam@
gmail.com
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Czytaj s. 10
reklama

Czytaj s. 3

Duża Firma Produkcyjna 

poszukuje 
samodzielnej księgowej 
do prowadzenia pełnej księgowości.

Oferujemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
CV + list motywacyjny proszę kierować na  
e-mail: piekarnia-zelek@wp.pl660 435 504

POŻYCZKA
PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 4

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
(wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.05.2011)

Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 37 26 691

PIB "PRO-BUD" s.c. 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
kONTakT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Piątek 
6 maja 2011 r. 
Nr 34 (1968) 
nakład 2500
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,60 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

matury 2011

Czytaj s. 2 

Koalicja 
poprze 
norki, 
a nie ludzi 
ze wsi

55 Wyścig  
„Głosu  
Szczecińskiego” 
za nami…

Żywa flaga 
w SP 1 

Czwartek godzina 9.00 matura z matematyki sala II LO



Nr 34 (1968)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

reklama

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

30 kwietnia  
Prezentacje placówek oświatowych. Dzieci z Przedszkola nr 1 

przygotowują się do występu. 

1 Maja
Występ Jacka Stachurskyego przyciągnął tłumy nowogardzian. 

2 Maja
IV edycja Turnieju Piłki Nożnej „Na dolnym” - boisko przy 

placu Szarych Szeregów. Relacja we wtorkowym wydaniu DN. 

3 Maja 
XV edycja Konkursu Historycznego pn. „Nasza Ziemia No-

wogardzka” - Miejska Biblioteka Publiczna. Na zdjęciu laureaci 
konkursu. 

Nowogardzka Majówka

Specjalnie dla redakcji DN

Wracają z pielgrzymki
Publikujemy zdjęcie,  któ-

re specjalnie dla redakcji DN 
przesłali uczestnicy pielgrzym-
ki do Rzymu, będący już w dro-
dze powrotnej do Nowogardu.  
Fotografię wykonano w czwar-
tek o godz. 15.00     na trasie w 
okolicy Wrocławia za pomocą 
telefony komórkowego.  - Było 
pięknie. Niedzielne uroczystości 
na Placu Św. Piotra wywarły na 
nas ogromne wrażenie – mówią 
w pierwszych, telefonicznych 
relacjach pielgrzymi.  Więcej w 
następnym wydaniu DN. 

MS

matury 2011

Było spokojnie ale trudno
W środę i czwartek, prawie 250 uczniów z nowogardzkich szkół średnich,  przystąpiło do eg-

zaminu maturalnego. 

W pierwszym dniu matu-
rzyści pisali egzamin  z języ-
ka polskiego. Do wyboru były 
dwa tematy: wypracowanie na 
podstawie lektury „Granica” 
Zofii Nałkowskiej i interpreta-
cja wierszy poetów Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej lub 
Adama Mickiewicza. 

W czwartek uczniowie przy-
stąpili do egzaminu z matema-
tyki. Do rozwiązania było kil-
ka zadań z zakresu całego ma-
teriału przerobionego w szko-
le średniej.  Na arkuszach eg-
zaminacyjnych pojawiły się 
m.in. zadania z trygonometrii 
i rachunku prawdopodobień-
stwa.

- Matura przebiegła bez za-
kłóceń. Uczniowie narzeka-
li na wysoki poziom trudności 
zadań z matematyki – powie-
działa redakcji Karina Surma, 
dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie.  

W kolejnych dniach matu-
rzyści będą musieli przystąpić 
do jeszcze jednego egzaminu 
pisemnego – z języka polskie-
go lub obcego. Następnie abi-
turienci przystąpią do egzami-
nów ustnych. 

Matury zakończą się 27 
maja. Wszystkie arkusze 
sprawdzane są przez niezależ-
ną komisję zewnętrzną. Wyni-
ki mają być znane na początku 
czerwca. 

Artur  Molenda maturzysta 
II LO w Nowogardzie – At-
mosfera wśród nas maturzy-

stów jest bardzo spokojna. Oso-
biście wybrałem temat z lektu-
ry Granica Zofii Naukowskiej, 
gdyż tu czułem się bardziej wy-
uczony. Jutro matematyka, więc 
trochę większy będzie stres gdyż 
osobiście wolę przedmioty hu-
manistyczne, ale wierzę, że bę-
dzie dobrze. Wszystkim moim 
kolegom i koleżankom zdają-
cym egzamin maturalne, życzę, 
by się nie denerwowali, połama-
li pióro i późnej dostali się na 
wymarzone przez siebie kierunki studiów. 

JB, MS/DN

Artur  Molenda
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Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER 
lAPtOP

 SERwIS - KOMIS
naprawiamy, sprzedajemy,

 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Sąpolnicy oraz Ostrzycy będą musieli sami przeciwstawiać się budowie fermy norek przy trasie Nowogard – 
Maszewo. Po ostatniej sesji Rady Miejskiej stało się jasne, że ani władze miasta ani radni koalicji (SLD-PSL), nie przyłączą się do społecznego protestu. 

Koalicja poprze norki, a nie ludzi ze wsi

Temat budowy fermy no-
rek został poruszony pod-
czas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w dniu 27 kwietnia br.. 
Wszystkiemu przysłuchiwa-
li się mieszkańcy Sąpolnicy i 
Ostrzycy. 

Najpierw, miejscy urzędnicy, 
tłumaczyli, że burmistrz nie 
może działać wbrew prawu. 
Jeżeli inwestor złoży wymaga-
ne dokumenty urząd nie może 
wydać negatywnej decyzji w 
sprawie pozwolenia na budo-
wę zakładu. 

Radni Klubu Prawica złożyli 
wniosek o zobowiązania bur-
mistrza do przyjęcia stanowi-
ska w sprawie budowy fermy. 
Ich zdaniem burmistrz i rada 
miejska ma przede wszystkim 
dbać o interes społeczny, a w 
tym przypadku jest on zagro-
żony. Wniosek, mimo wcze-

śniejszych zapewnień radnych 
PSL-u o jego poparciu, został 
ostatecznie odrzucony więk-
szością głosów. Zagłosowa-
ło za nim ośmiu radnych – 5 
ze Wspólnego Nowogardu i 
trzech z klubu Prawica. 

Ludowcy złożyli za to osob-
ny wniosek o zwołanie se-
sji wyjazdowej, w której obok 
radnych udział ma wziąć inwe-
stor i mieszkańcy. 

Mieszkańcy protestujący 
przeciw budowie fermy nie 
kryli swojego rozczarowania 
takim przebiegiem sesji. 

- Jestem zdziwiony niektóry-
mi postawami. Przypominam, 
że u nas obowiązują zasady de-
mokracji. Co przede wszyst-
kim oznacza „nic o nas bez 
nas”. To dotyczy nas, naszych 
rodzin i naszego bytu w sen-
sie biologicznym ale także eko-

nomicznym. Proszę więc, żeby 
przygotowano raport jak ta fer-
ma będzie oddziaływała na na-
sze życie ale także byt ekono-
miczny. Mamy prawo doma-
gać się tego  od naszych przed-
stawicieli. Poza tym znam pra-
wo i wiem jakie są kompeten-
cje burmistrza. Są dużo szer-
sze niż tutaj próbuje nam się 
wmówić. Jestem przerażony, 
że pan burmistrz tak sobie za-
węża swoje kompetencje. Pro-
szę o udzielenie publicznej wy-
powiedzi. Czy ta ferma norek 
przyczyni się do wzrostu war-
tości nieruchomości? Czy od-
działywanie zdrowotne na ży-
cie ludzi takiej fermy jest neu-
tralne czy negatywne? I w koń-
cu, czy oddziaływanie fermy 
norek na ekosystem istnieje 
czy jest całkowicie bez znacze-
nia? - pytał Henryk Brodzki, 
rolnik z Ostrzycy i doktor eko-
nomii. 

Zdaniem mieszkańców za-
równo radni jak i burmistrz 
kierując się ekonomicznymi 
zaletami budowy fermy pod 
Nowogardem zapomnieli po-
myśleć o pieniądzach ludzi. Z 
wyliczeń niektórych rolników, 
gospodarujących na obszarze 
protestujących sołectw, straty 
z tytułu wybudowania fermy 
sięgną nawet kilkaset tysięcy 
złotych. Rolnicy twierdzą bo-
wiem, że po wybudowaniu za-
kładu stracą możliwość uzy-
skania dopłat rolnośrodowi-
skowych, z których dzisiaj ko-
rzystają. 

Mieszkańcy zwracali po-
nownie  także uwagę na walo-
ry przyrodnicze okolicy. Przy-
pominali, że dolina rzeki Są-
pólnej, uchwałą rady miej-
skiej z 2006 o obszarach chro-
nionych, została ustanowiona 
jako zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy.

Inwestor wystąpił już do 
burmistrza o wydanie warun-
ków zabudowy. Ten wezwał 
go do uzupełniania braków 
formalnych w postaci decyzji 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla tej inwestycji. 
Przedsiębiorca złożył wniosek 
do urzędu o wydania takiej de-
cyzji dołączając kartę informa-
cyjną przedsięwzięcia i mapę 
ewidencyjną. Po uzupełnie-
niu brakujących dokumentów, 

burmistrz wszczął postępowa-
nie administracyjne. 

Jak poinformował Tadeusz 
Fiejdasz, kierownik wydzia-
łu gospodarki komunalnej i 
ochrony środowiska, na razie 
burmistrz Nowogardu zwrócił 
się do Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska z za-
pytaniem czy w przypadku tej 
inwestycji wymagane będzie 
przygotowanie specjalnego ra-
portu oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Jeśli tak, inwestor będzie 
musiał takowy raport przygo-
tować. Niestety na długiej dro-
dze działań administracyjnych 
nie ma miejsca na konsultacje 
społeczne. 

Marcin Simiński

Henryk Brodzki podtrzymał protesty mieszkańców przeciw budowie 
fermy norek.

Tadeusz Fiejdasz tłumaczy zawiłości administracyjne związane z 
legalizacją inwestycji w Ostrzycy. Na ten cel przygotowano specjalnie 
prezentację multimedialną. 
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Z okazji 
60 urodzin 

dla Ryszarda 
Paleta

W dniu Twoich urodzin gorące 
życzenia, wiele uśmiechu 

i powodzenia. Niech Cię nie 
trapią żadne zmartwienia 

i niech Ci się spełnią wszystkie 
marzenia. 

Życzą 
Barbara, Kamil, Gabrysia, 
Mariusz, Michał, Maciek

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

W Dniu Imienin

Stanisławy 
Nowak

Życzenia wszelkiej pomyślności, pogody 
ducha i wielu lat w zdrowiu  radości  

i nieodłącznym humorze.
     składa Marysia z Rodziną

Nowogard, dnia 4 maja 2011 roku                                    
Pan Marek Słomski
Redaktor Naczelny
Dziennika Nowogardzkiego

Szanowny Panie Redaktorze
W związku z artykułem „220 rocznica Konstytucji 3 Maja” opublikowa-

nym w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 28 kwietnia 2011 roku, działa-
jąc na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Pra-
wo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm) wnoszę o opublikowanie, w 
trybie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, następującego 
sprostowania:

W artykule „220 rocznica Konstytucji 3 Maja” z dnia 28 kwietnia 2011 
podano Czytelnikom nieprawdziwą informację: „Po raz kolejny (po ob-
chodach rocznicy smoleńskiej) ze względu na wykreślenie przez Burmi-
strza Roberta Czaplę z oficjalnego gminnego programu rocznicowego 
nabożeństw...”

Kategorycznie stwierdzam, że kwestia nabożeństwa za ofary katastro-
fy smoleńskiej nie była ujęta w programie obchodów I rocznicy katastro-
fy, stąd nieprawdziwe jest twierdzenie, że została przeze mnie wykreślona. 
Analogicznie, nie wykreśliłem z obchodów 3 Maja Mszy Św. Mało tego, do 
obchodów majówki, którą organizował Urząd Miejski nikt nie zgłosił na-
bożeństwa. Jako burmistrz całej Gminy Nowogard i wszystkich jej miesz-
kańców podtrzymuję deklarację otwartości na wszelkie inicjatywy organi-
zowania uroczystości, mające służyć naszym Obywatelom, jednak potrzeb-
na jest do tego wola wszystkich zainteresowanych stron. W uzupełnieniu 
powyższego sprostowania wnoszę o zaniechanie działań godzących w moją 
osobę i dzielenie społeczeństwa nowogardzkiego. 

Rozumiejąc rolę jaką od lat spełnia Dziennik Nowogardzki w infor-
mowaniu mieszkańców naszej gminy, pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że 
ukazujące się w gazecie informacje i artykuły cechować będzie rzetelność, 
obiektywizm i prawda.

Z poważaniem,
Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla

Przedrukowaliśmy tekst nadesłany przez Burmistrza w całości. Ponie-
waż część tego pisma jest sprostowaniem w rozumieniu prawa prasowego, 
a część, której nie da się - ze  względu  na układ pisma –  wyseparować,  po-
lemiką, jestem zmuszony skomentować uwagi Pana Burmistrza. Zarówno 
obchody smoleńskie jak i zwłaszcza obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja 
organizowały władze publiczne zarówno rządowe jak i samorządowe. Tak 
dzieje się zawsze i tak działo się w całym kraju również w tym roku. Nabo-
żeństw w Nowogardzie nie było dlatego, że nowogardzka władza publiczna  
ich w programie, który tworzyła i za który odpowiada, nie ujęła. 

W prostowanym tekście  użyto określenia  „wykreślił„ w tym sensie, że 
nikt dotąd od czasów wolnej Polski w Nowogardzie nie zapomniał o natu-
ralnych, w takich okazjach jako  zgodnych z narodową tradycją  elemen-
tach uroczystości jak nabożeństwa. Ponadto, według naszych informacji, 
Burmistrz wyraźnie negatywnie odniósł się do sugestii jakie w tej sprawie 
zostały jednak sformułowane przez osoby z kręgów kościelnych.  Trud-
no też, przy naprawdę dobrej woli, zrozumieć również stwierdzenie :”Jako 
burmistrz całej Gminy Nowogard i wszystkich jej mieszkańców podtrzymu-
ję deklarację otwartości na wszelkie inicjatywy organizowania uroczysto-
ści, mające służyć naszym Obywatelom, jednak potrzebna jest do tego wola 
wszystkich zainteresowanych stron”. Mamy przez to rozumieć, że wśród 
mieszkańców nie ma woli ani oczekiwania na wpisanie w programy róż-
nych uroczystości państwowych i gminnych nabożeństw? Pytanie to uzna-
ję za retoryczne. 

Moje  szczególne zdumienie budzi ponadto, zawarta w piśmie burmi-
strza,  sugestia o rzekomych działaniach (rozumiem DN ) „godzących w 
moją osobę i dzielenie społeczeństwa nowogardzkiego”. Pragnę przypo-
mnieć, że DN od 19 lat spełnia swoja misję publiczną, której głównym 
celem jest przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskie-
go, świadomego swoich praw, krytycznego, formułującego cele publiczne 
i wymagającego od władz, które powołane są  z mandatu tegoż społeczeń-
stwa. Sformułowana w piśmie teza jest, wobec faktów weryfikowalnych od 
lat dwa razy w tygodniu, równie absurdalna co  prowokacyjna. Dla pełnej 
rzetelności – z satysfakcją odnotowujemy złożoną przez Burmistrza dekla-
rację otwartości. 

Marek Słomski, Redaktor Naczelny

Żywa flaga w SP 1 
Obchody Dnia Flagi i Święto Konstytucji na tle innych szkół tym razem były nieco inne. 

Uczniowie SP 1 i Gimnazjum Nr 1 tym razem zamiast uczcić święto akademią postanowili na 
dziedzińcu szkoły utworzyć narodową żywą flagę  

Dnia 29 kwietnia w godzi-
nach przedpołudniowych 
uczniowie w/w szkół pojawi-
li się na ulicach Nowogardu z 
białoczerwonymi wstążkami, 
które następnie zostały wpina-
ne spotkanym przechodniom -  
osobom dorosłym i dzieciom. 
Tego samego dnia po połu-
dniu zostało zaprezentowa-
ne widowisko pt. „Ludzie Fla-
gi”. Kulminacyjnym punktem, 
który uczcił święto było prze-
branie się uczniów jak również 
nauczycieli w biało-czerwone 
ubrania, które symbolizowały 
żywą flagę złożoną z 300 osób. 
Zdjęcia i relacja z akcji zosta-
nie niebawem opublikowana 
w serwisie End Tupa. A nade-
słane zdjęcia od uczniów i in-
nych osób utworzą wirtualna 
galerię na stronach CEO. Du-

Michał Pietrzak uczeń kl. V „A” Ta inicjatywa myślę, że jest 
bardzo dobra. Została zainicjowana przez naszego pana dyrekto-
ra, który sam spontanicznie zaproponował tą akcję. Cały pomysł 
utworzenia flagi wypadł nam bardzo dobrze i świetnie się prezen-
tował. Mimo, że jestem bardzo młodym chłopcem to dla mnie sym-
bole narodowe są bardzo ważne i znam ich znaczenie. Wszystkim 
Polakom z okazji święta flagi i zbliżającej się rocznicy Konstytucji 
3 Maja życzę wszystkiego dobrego. 

żym zaszczytem akcji jest ob-
jęcie przez Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego pa-
tronatu nad „Majówką z Pol-
ską”, która organizowana była 

nie tylko w naszym mieście, 
ale i całej Polsce. Oto, co nam 
powiedzieli uczniowie, którzy 
byli uczestnikami zorganizo-
wanego happeningu. 

Paweł Smolira uczeń kl. IV „A” Uważam, że ten pomysł wy-
myślony przez nauczycieli i pana dyrektora był bardzo fajnym po-
mysłem. Gdyż uczniowie mogli się zjednoczyć i wyrazić swój pa-
triotyzm. Podkreślam to słowo, bo znam jego znaczenie!.Co ozna-
czają dla mnie symbole narodowe przede wszystkim honor i szacu-
nek do naszej ojczyzny. Wszystkim Polakom, życzę szczęścia.  

Jarosław Bzowy 

  

Podziękowania 
Serdecznie dziękujemy wszystkim ,którzy zechcieli w tym roku przekazać swój 1% podatku dla 

naszej córki Patrycji Jadwiżyc, chorej na mukowiscydozę. Jakość opieki ,którą zapewniamy Patry-
cji w postaci stosowania zalecanych leków, rehabilitacji, enzymów, odżywek, ma istotny wpływ na 
długość życia naszej córki,to znaczy że walczymy o nią codziennie. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyłączyli się do tej walki. Dziękujemy za życzliwość, serce i zrozumienie. Rodzice Patrycji
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Serdeczne 
podziękowania 

dla mieszkańców 
Świerczewa 
za liczny udział 
w wyborach do 

Rady Sołeckiej i poparcie 
mojej kandydatury 

na sołtysa. 
Sołtys Świerczewa 
Urszula Armata

W dniu 28 kwietnia br., w Szkole Podstawowej nr 4, odbył się szósty międzyszkolny konkurs recytatorski „Wypłyń na głębię” twórczości Jana Pawła II. 

recytacja poezji Jana Pawła II w SP nr 4 

Na głębi po raz szósty
Społeczność SP nr 4 nie bez 

powodu towarzyszyła Karolo-
wi Wojtyle w drodze do Świę-
tości. Ten wielki Polak jest bo-
wiem nie tylko źródłem inspira-
cji do organizacji kolejnych edy-
cji przeglądu recytatorskiego, 
ale przede wszystkim patronem 
szkoły. I jak mówią zarówno jej 
pedagodzy jak i uczniowie – to 
zobowiązuje! 

Za nim konkurs na dobre się 
rozpoczął,  wszyscy uczestni-
cy oraz zaproszeni goście udali 
się pod pomnik Papieża Polaka, 
który znajduje się na głównym 
dziedzińcu. Delegacja uczniów 
złożyła kwiaty i zapaliła znicze 
w imieniu całej szkoły. 

W odpowiedni nastrój do wy-
słuchania kolejnych interpreta-
cji utworów Jana Pawła II wpro-
wadził wszystkich krótki występ 
wokalno-muzyczny w wykona-
niu Kamili Zięciak, Anny Pio-
trowskiej oraz Patrycji Szpo-
nar. W samym konkursie udział 
wzięło kilkudziesięciu uczniów z 
SP nr 1, 2, 3 i 4 oraz ze Strzele-
wa, Żabowa i Orzechowa. Dzieci 
podzielone zostały na dwie kate-
gorie tj. klasy I-III i IV-VI.   

Wszystkim występom przy-
słuchiwała się komisja konkur-
sowa w składzie: Zofia Pilarz, 
Izabela Koladyńska, siostra Hia-
cynta oraz Genowefa Makare-
wicz. Wśród publiczności i za-
proszonych gości nie zabrakło 
ks. Ireneusza Kamionki, pro-
boszcza parafii na osiedlu Bema 
a także gospodarza szkoły, dy-
rektor  Magdaleny Zarębskiej – 
Kuleszy. Obecny był także radny 
– Marcin Nieradka. 

Choć, jak mówią sami orga-
nizatorzy, w tym konkursie nie 
ma przegranych, komisja mu-
siała pewne osoby wyróżnić. I 

Nasz komentarz
Konkurs zorganizowany w SP nr 4, naszym zdaniem, w sposób nieoczekiwany, zasłużył na mia-

no głównego wydarzenia, zorganizowanego na miarę tak ważnego dla Polaków dnia, jakim była 
Beatyfikacja Jana Pawła II. Jak się szacuje ok. 2 mld ludzi  na całym świecie oglądało to wydarzenie   
poprzez przekazy telewizyjne i nie tylko wierni ale władze w różnych krajach dawały zewnętrzny 
wyraz swojemu szacunkowi dla osoby beatyfikowanego i uznania dla rangi uroczystości.      

A jak do tego dnia przygotował się Nowogard? Niestety należy stwierdzić, że słabo. Już sama de-
koracja miasta pozostawia dużo do życzenia. I nie chodzi tutaj tylko o scenariusz  przyjęty przez 
władze, które nie stać było na wywieszenie chociażby jednej flagi żółto- białej na masztach przy 
pl. Wolności (wisiała jak zwykle unijna),  ale także niestety, i niektóre kościoły i parafie nie posta-
rały się zbytnio.  Pomijając już fakt, że  tam, gdzie flagi zawisły najczęściej były brudne bądź po-
gniecione. 

Dla porównania, w pobliskim Resku, ulice i budynki publiczne, decyzją tamtejszych władz, zo-
stały udekorowane zarówno polskimi jak i papieskimi flagami. I tak było, jak widzieliśmy w TV, w 
całej Polsce, ale nie u nas- dlatego po prostu wstyd Panowie! 

W Nowogardzie sytuację w wielu miejscach uratowali sami  mieszkańcy, dekorując swoje pry-
watne domy. W oknach wisiały obrazki i plakaty z wizerunkiem Papieża.  Na parapetach stały 
świece, żółte kwiaty. Na budynkach wisiały biało-żółte płótna z herbem Jana Pawła II.  

 redakcja 

tak pierwsze miejsce w kategorii 
I-III zajęła Maja Kowalska z SP 
nr 4, drugie Martyna Dworak 
SP nr 1 a trzecie Weronika Mo-
drzejewska z SP nr 3. W katego-
rii klas IV-VI zwyciężył Karol 
Płaczek z SP nr 2, drugie miej-
sce zajęła Agnieszka Sowińska z 
SP Strzelewo. Trzecie  Sara Yah-
fouf z SP 1.    Komisja przyzna-
ła także wyróżnienia. Otrzymali 
je: w kategorii I-III Kamila An-
drzejewska SP 1 i  Patryk Gib-
ki SP Żabowo, w kategorii IV-VI 
Natalia Osmelak SP Orzechowo 
Klaudia Krekora SP 1 oraz Bar-
tosz Gajda SP Żabowo.

Warto dodać, że konkurs miał 
wspaniałą oprawę.  Zadbano nie 
tylko o wysoki  poziom ale tak-
że wspaniała atmosferę. W ocze-
kiwaniu na wyniki goście mo-
gli skosztować świeżo parzonej 
kawy i papieskich kremówek 
– które niezmiennie przygoto-
wuje Marianna Malinowska. W 
międzyczasie uczestnicy kon-
kursu i zaproszeni goście mogli 
obejrzeć prezentację multime-
dialną na temat życia Jana Paw-
ła II, przygotowaną przez Edwa-
dra Tychoniec. W przededniu 
konkursu E. Tychoniec zaprosił 
do szkoły ks. dziekana Kazimie-
rza Łukjaniuka, który opowiadał 
dzieciom o swoich osobistych 
spotkaniach z Janem Pawłem 
II. Wszystko pod okiem współ-
organizatorki konkursu – He-
leny Zagórskiej, która kierowa-
ła wszelkimi pracami przygoto-
wawczymi. 

- Nie jest to zwyczajny kon-
kurs, który odbywa się, a następ-
nego dnia wszyscy o nim zapo-
minają. Nie. W tym wypadku 
jest inaczej. To przede wszystkim 
uczniowie determinują przygo-
towania do tego przedsięwzię-
cia. To oni nalegają by konkurs 
ten trwał. Musi być więc w osobie 
Jana Pawła II coś, ku czemu chce 
się wracać, dlaczego chce się pra-
cować.  W   klimacie wspomnień 
i ciepłych myśli o Karolu Wojty-
le,  uczniowie SP nr 4 przygoto-
wali się zarówno do konkursu jak 
i do samej Beatyfikacji– podsu-
mowała tegoroczną edycję kon-
kursu jego pomysłodawczyni i 
główna organizatorka -  Renata 
Lisowska.

Marcin Simiński
foto Anna Lisowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. STEFANA ŻEROMSKIEGO w NOWOGARDZIE

ZAPRASZA
10 maja (wtorek) 2011r. o godz. 16.30

aktywnych seniorów na cykliczne spotkanie 
z PANEM STANISŁAWEM ŚWIRSKIM

długoletnim nauczycielem i dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.

Zarząd Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie

zaprasza wszystkich członków i kandydatów UTW, 
na spotkanie.

Głównym tematem spotkania będzie: 
„Znaczenie ośrodków kultury w życiu człowieka”.

Spotkanie odbędzie się 
11 maja(środa), o godz. 16.00,

w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości, 
ul. Wojska Polskiego 3.
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParaFIa PW. WNIebOWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParaFIa PW. ŚW. raFała kalINOWSkIegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParaFIa PW. mb FaTImSkIeJ: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

III Niedziela Wielkanocna  (Łk 24,13-35)

Nadzieja w Bogu
„Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześć-

dziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wyda-
rzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 
Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż 
to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, 
imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Je-
rozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Od-
powiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potęż-
nym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wy-
dali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwo-
lić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze 
niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego cia-
ła, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. 
Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 
Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, 
aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wy-
kładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, 
do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: 
Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zo-
stać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im 
z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z 
nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do 
Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan 
rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich 
spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba (Łk 24,13-35)”.

Pan Jezus zaprasza nas na dłuższą przechadzkę z Jerozolimy do Emaus (około dwu-
nastu kilometrów) i pragnie nam ukazać sens zawiedzionej nadziei. Nasze ludzkie pra-
gnienia, nawet najpiękniejsze, są zawsze na naszą ludzką miarę. Natomiast Bóg pra-
gnie nas uszczęśliwić na swoją miarę. Przygotował dary tysiące razy większe niż te, 
których pragniemy. Uczniowie wracając z Emaus byli w pełni szczęśliwymi ludźmi, 
lecz nie z powodu realizacji swych pragnień. Droga do szczęścia nie polega na reali-
zacji naszych pragnień, lecz na realizacji pragnień Boga. To On potrafi nam dać to, co 
nas w pełni uszczęśliwi. Człowiek tak długo męczy się na ziemi, jak długo tego nie ro-
zumie. Życie jego jest pasmem ciągłych rozczarowań. Ciągle buduje swoje zamki na 
lodzie i ciągle lód się topi, a plany rozpływają. 

Chrystus wzywa nas do przeglądnięcia swego życia. Jest to pasmo różnych rozcza-
rowań. Ileż to nadziei było w nas, kiedy rozpoczynaliśmy studia, kiedy planowaliśmy 
związek małżeński, ile nadziei związanych z wychowaniem dziecka, ze zmianą miesz-
kania, z powrotem do zdrowia, ileż nadziei... I przychodził moment, kiedy te nasze 
pragnienia nie zostały zrealizowane. To Bóg pragnie przez te wszystkie klęski uka-
zać nam skarb, którego mól nie zgryzie, złodziej nie ukradnie i rdza nie zniszczy. Ten 
skarb jest zbudowany na opoce, a opoką jest Zmartwychwstały Chrystus. Każde roz-
czarowanie, każda zawiedziona nadzieja ma niezwykle głęboki sens. Bóg wie, dlaczego 
nie spełnił naszych pragnień. On chce je spełnić w sposób tysiąc razy pełniejszy i do-
skonalszy. Jemu ufajmy.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczeliśmy miesiąc maj, który w sposób szczególny poświęcony jest 

Matce Bożej. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Majowe, które odpra-
wiamy po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30.

Największy w Polsce  
Marsz dla Życia  

już 8 maja w Szczecinie 
Kolejny szczeciński Marsz dla Życia wyruszy z Jasnych Błoni im. Jana Pawła II,  w 

niedzielę 8 maja 2011, o godz. 15.00. Ten największy marsz w obronie życia w Polsce 
zgromadził w ubiegłym roku ponad 7 tyś uczestników, których podczas modlitwy 
Anioł Pański pozdrowił papież Benedykt XVI.

    Polska historia Marszów dla Życia nie jest zbyt odległa. Wszystko zaczęło się od 
ustanowienia w 1998 roku przez Episkopat Polski Dnia Świętości Życia Ludzkiego, któ-
ry przypada na dzień 25 marca i jest odpowiedzią na wezwanie Sługi Bożego papieża 
Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium Vitae” do ochrony życia i jego godności. 
Marsz dla Życia jest zatem taką formą wyrazu, która nie jest skierowana przeciwko ni-
komu, ani przeciwko niczemu, ale jest za…!. Jest publiczną pochwałą, promocją, uczcze-
niem i uhonorowaniem życia ludzkiego oraz tych wartości, które warunkują jego god-
ność. Ma charakter pokojowy oraz przebiega w duchu miłości chrześcijańskiej i radości.

Szczecińskie Marsze dla Życia gromadzą z roku na rok coraz więcej uczestników, ich 
liczba sięga do ponad 7 tys. osób. W archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej dynamicz-
nie zwiększa się liczba osób angażujących się w obronę życia ponieważ organizatorzy 
bardzo dbają o to, by Szczecińskie Marsze miały trzy wymiary: społeczny, formacyjny i 
duchowy. Bardzo ważne jest również to, że trwają one przez cały rok. Przemarsz uczest-
ników przez ulice miasta jest tylko efektem końcowym, owocem wielomiesięcznej pracy 
i modlitwy wielu tysięcy osób.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Szczecinie informuje o IX Szczeciń-
skim Marszu dla Życia, który odbędzie się w niedzielę 8 maja 2011 r. pod hasłem: „Dzie-
ci nasze anioły”. Hasło tegorocznego marszu zwraca uwagę na to, że dzieci są naszym 
skarbem, błogosławieństwem, szczęściem, bezcenną wartością, darem. Oznacza to, że 
nikomu nie wolno traktować dziecka instrumentalnie jako element demografii pań-
stwa, przeszkody w rozwoju osobowym czy gwaranta finansowego powodzenia przy-
szłych budżetów kraju, ale jako podmiot naszego szczęścia zbudowanego na miłosnym 
odniesieniu do potomstwa. 

Głównym symbolem Marszu 2011 będzie maleńki znaczek - kopia stópek 10-11 tygo-
dniowego nienarodzonego dziecka w skali 1:1, którą wszyscy uczestnicy Marszu dla Ży-
cia otrzymają wraz ze specjalną wizytówką. Nóżki odpowiadające wielkością niespełna 
dwumiesięcznemu dziecku mocno oddziaływają na wyobraźnię i pomagają w urealnie-
niu obrazu życia ludzkiego rozwijającego się pod sercem matki.

Marsz rozpocznie się tradycyjnie na Jasnych Błoniach, przy figurze Jana Pawła II, a 
zakończy w Bazylice Archikatedralnej, w której wierni w uroczysty sposób będą mogli 
podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego otrzymując specjalny różaniec na rękę i 
pamiątkową kartę z tekstem codziennej modlitwy za dzieciątko. 

Uczestnicy przejdą z otwartymi parasolami, które będą z jednej strony znakiem naszej 
ochrony każdego dziecka, a z drugiej znakiem roztoczonej opieki błogosławionego Jana 
Pawła II nad naszymi rodzinami. Dla małych dzieci są przygotowane tekturowe skrzy-
dełka, które będą wizualizacją hasła tegorocznego marszu. 

Młodzież szkolna archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej przepisała na stumetrowy pas 
materiału Instrukcję o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i godności jego prze-
kazywania „Donum Vitae”. Uczestnicy Marszu dla Życia poniosą ten materiał z przepi-
sanym tekstem i symbolicznie zwrócą uwagę publiczną na ten ważny dokument Dyrek-
torium Kościoła Katolickiego. Instrukcja bowiem odpowiada na wszelkie wątpliwości i 
dylematy etyczne w sprawach przekazywania życia ludzkiego i nadaje właściwy kierunek 
myślenia człowieka w tym aspekcie. Wybór i przepisywanie dokumentu rozpoczęło się 
już rok temu i niejako wyprzedziło trwającą dyskusję publiczną na temat in vitro. Dziś 
dokument ten wydaje się trafiać w istotę tej trudnej, emocjonującej debaty i odpowiadać 
na jej wątpliwości i pytania. Przepisany dokument dodatkowo jest ozdobiony półtora-
metrowymi zdjęciami nienarodzonych dzieci w różnych etapach rozwoju prenatalnego. 

W Marszu młodzież poniesie dziesiątki dużych, kolorowych flag, które symbolizują 
radosne, bezpieczne dzieciństwo, jakie my dorośli zobowiązani jesteśmy zapewnić na-
szym dzieciom. Nie zabraknie również flag z kopią podpisu ,,Jan Paweł II, papież”.

Marsz dla Życia dotrze do Katedry ok. godz. 16.30. Po Eucharystii i błogosławieństwie 
zakończenie planowane jest ok. godz. 18.00. 

Na Marsz dla Życia nikogo nie zapraszamy. Uważamy bowiem, że udział w Marszu 
należy traktować jako świadomą, osobistą i odpowiedzialną deklarację; publiczne okre-
ślenie się jako obrońca, orędownik i strażnik życia ludzkiego – każdego życia, od poczę-
cia do naturalnej śmierci. Albo się nim jest z własnego wyboru, albo nie. Taka deklaracja 
rodzi się w sercu człowieka i jest odpowiedzią na zaproszenie Boga, a nie organizatorów.

x.TT
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DZIeŃ FaTImSkI  
w Nowogardzie 
– 7 maja (sobota)

Już 7 maja 2011 r. (w pierwszą sobotę 
miesiąca) w parafii pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na Osiedlu Bema w Nowogar-
dzie  odbędzie się Nabożeństwo Fatim-
skie w ramach rozpoczęcia Wielkiej No-
wenny Fatimskiej przygotowującej nas do 
100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 
r. Dzień Fatimski jest uroczystością cy-
kliczną w naszym mieście i odbywa się w 
każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą 

Anioł Pański, okazja do Spowiedzi świętej; 
Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel 
Maryjny na zakończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców 
Nowogardu oraz okolicznych Parafii

Ks. mgr Ireneusz Kamionka
Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie 

Wicedziekan Dekanatu Nowogard

Parafialny Zespół Caritas 

działający przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 
dziękuje za okazaną pomoc przy organizacji zbiórki darów z okazji 
Świat Wielkanocnych dla rodzin nisko uposażonych, potrzebujących 
pomocy. Dziękujemy Proboszczowi Parafii WNMP w Nowogardzie 
Ks. Grzegorzowi Legutko, Ks. Marcinowi Kryckiemu, Kierownikowi 
ZBK Wiesławowi Kaliszewskiemu, Państwu Kwiatkowskim, Jankow-
skim, Panu Emilowi Kinaszowi oraz personelowi sklepu „Rodzynek”, 
Panu Mariuszowi Kinaszowi, właścicielom sieci sklepów Biedronka, 
Netto, supermarketowi Intermarche. Szczególne podziękowania dla 
Pana Mariana Kwiatkowskiego z ochrony sieci sklepów Biedronka 
oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zostawiając artykuły 
żywnościowe w koszach CARITAS pomogli w napełnieniu paczek 
świątecznych. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!!!! 

Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas
Rafał Paśko

Niech się święci 3 maja

Uroczystości społeczne w Nowogardzie
3 Maja 2011 roku tuż przed 

godzina 11 – w przedsionku 
kościoła p/w św. Rafała Kali-
nowskiego trzyosobowe pocz-
ty sztandarowe ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 i LO I oczeku-
ją rozpoczęcia uroczystej Mszy 
Św. w intencji Ojczyzny i wpro-
wadzenia do świątyni przez 
głównego celebransa liturgii. 
Punktualnie o 11 przy dźwię-
kach hymnu na wejście roz-
poczyna się dziękczynna  eu-
charystia, poczty wprowadzo-
ne zostają na miejsce przygo-
towane obok prezbiterium, w 
kościele doniosły śpiew zgro-
madzonych już uczestników 
uroczystości. W liturgii słowa 
biorą udział m..in. dwaj no-
wogardzcy radni Marcin  Nie-

radka i Marek Krzywania od-
czytując właściwe na ten dzień 
fragmenty Pisma Świętego. 
W długiej i pełnej nieskrywa-
nych głębokich uczuć homilii 
ks.  celebrans nawiązał do 220  
rocznicy Konstytucji 3 Maja i 
Święta Królowej Polski. Re-
fleksja kapłana objęła podyk-
towanym teologicznie spojrze-
niem te wydarzenia majowe  
jako wyzwanie dla każdego z 
nas , dla każdego Polaka , dla 
każdego chrześcijanina. Czy 
umiemy dzisiaj odczytać to 
wezwanie , czy umiemy odna-
leźć w tym dziedzictwie wska-
zówki na czas współczesny na 
nasze tu i teraz? – pytał ka-
płan. Na zakończenie Eucha-
rystii,  po komunii świętej do 

której przystąpili prawie wszy-
scy zgromadzeni w świątyni, 
nastąpiło odnowienie Ślubów 
Jasnogórskich. Napisane zo-
stały one  w trudnym czasie lat 

50-tych przez Prymasa Polski 
Stefana Wyszyńskiego w trak-
cie jego uwięzienia prze komu-
nistów i złożone przez Naród 
swojej Królowej na Jasnej Gó-

rze  pod nieobecność jeszcze 
pozostającego w odosobnieniu 
Prymasa. 

   ms

bIblIOTeka ZaWSZe PO DrODZe, 
NIe mIJam – WCHODZę

Takie jest hasło tegorocznego ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, do którego Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie aktywnie włącza się już po raz ósmy.

Ta pożyteczna akcja służy m. in. umacnianiu rangi biblioteki i prestiżu zawodu bibliotekarza, 
edukacji i upowszechnianiu kultury, promocji czytelnictwa a także integracji społeczności lokal-
nej. Od 9 do 13 maja organizujemy dni otwarte biblioteki, naszym głównym celem jest promocja 
książki i czytelnictwa. Proponujemy: wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi 
oraz dobrą książkę.

PROGRAM:
Otwarcie wystaw:
- Jan Paweł II
- Książki z dawnych lat w naszych zbiorach
- Nasze zbiory regionalne
- Ziemia Nowogardzka – nasza mała ojczyzna.
9 MAJA (PONIEDZIAŁEK)
10.00 - W krainie Grafitów – finał miejsko-

gminnego konkursu czytelniczego organizowa-
nego wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3

10 MAJA (WTOREK)
10.00 – W krainie legend Pomorza Zachod-

niego – finał miejsko-gminnego konkursu czy-
telniczego organizowanego wspólnie    ze Szkołą 
Podstawową nr 3 

11.00 – Poranki z książką dla maluchów
16.30 – Spotkanie z Panem Stanisławem Świr-

skim – długoletnim nauczycielem i dyrektorem    
nowogardzkiego LO

11 MAJA (ŚRODA)
11.00 – Poranki z książką dla maluchów
11.00 – Spotkanie z kuratorem sądowym Pa-

nem Pawłem Nowakiem na temat „Czy je-
stem bezkarny”, postępowanie sądowe w spra-
wach nieletnich.( spotkanie przeznaczone dla   
uczniów gimnazjów)

12.30 - Spotkanie z kuratorem sądowym Pa-

nem Pawłem Nowakiem na temat „Czy je-
stem bezkarny”, postępowanie sądowe w spra-
wach nieletnich. (spotkanie przeznaczone dla   
uczniów LO)

12 MAJA (CZWARTEK)
11.00 – Spotkanie z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Nowogardzie Panem Antonim Bie-
lidą (spotkanie dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych)

 - Podróże po kontynentach. Azja. – lekcja bi-
blioteczna dla uczniów szkół podstawowych i  
gimnazjalnych

- Biblioteka – jej zbiory i zasady korzystania 
– lekcja biblioteczna dla uczniów szkół ponad-
podstawowych

13 MAJA (PIąTEK)  
10.00 – W świecie Muminków – lekcja biblio-

teczna dla młodszych klas szkół podstawowych
11.00 –  Biblioteka – jej zbiory i zasady korzy-

stania – lekcja biblioteczna dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych.

Prosimy opiekunów grup zorganizowanych o 
wcześniejszy kontakt telefoniczny: 913926-260.

Tradycyjnie już w miesiącu maju dłużnikom 
przetrzymującym książki darujemy karę.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz
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Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

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

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

13,50 zł

7,95 zł

Acidolac - 10 szaszetek

Dicloziaja

Polecamy również 

lekI Za grOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Magnez + B6
czekolada gratis

8,
95

 zł

Nursea
TRAWIENIE

10,50 zł

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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9 maja  2011 r. g. 16.30

Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553
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„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje osób 
z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
na stanowisko pracownik produkcji.

Wymagana jest książeczka zdrowia 
do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr 91 39 22 394.

Przypominamy, że trwają zapisy na 
Nowogardzki Konkurs Ortograficzny,  

który odbędzie się 7 maja 2011 r.  o godzinie 11.00 w Bibliote-
ce Publicznej przy Placu Wolności. Wszelkie informacje można 
uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy 
ul. Ks. J.  Poniatowskiego 17 bądź telefonicznie 669 285 675.

 

55 Wyścig „Głosu Szczecińskiego”  
i Olimpijczyków za nami…

W poniedziałek 2 maja rozegrano 55 Wyścig Głosu Szczecińskiego. Reaktywowany przez Rajmunda Zielińskiego wyścig wpisuje się na stałe w kalendarz im-
prez. W roku ubiegłym był to wyścig jednoetapowy rozegrany na trasie Nowogard – Ostrzyca – Nowogard. Wiele imprez towarzyszących zorganizowanych w 
Ostrzycy świadczy o tym, że wyścig jest potrzebny, a dla małych miejscowości jest niewątpliwie atrakcją – ostatecznie mistrz olimpijski nie przyjeżdża na wieś 
codziennie…

W tym roku do współpracy 
zaproszono aktywnych ludzi z 
gminy Osina – to był pomysł 
na piątkę! W Osinie rozegra-
no I etap – jazdę indywidual-
ną na czas (Osina – Węgorzyce 
– Osina), a ogromnym powo-
dzeniem cieszyło się spotkanie 
z Mieczysławem Nowickim, 
mistrzem świata, dwukrotnym 
medalistą olimpijskim, byłym 
ministrem sportu. O tak wiel-
kim zainteresowaniu nie moż-
na niestety powiedzieć w No-
wogardzie. A podobno Nowo-
gard to kolebka kolarstwa…

O godzinie 14.45 na trudną 
trasę Nowogard – Ostrzyca –
Korytowo – Ostrzyca – No-
wogard (ok.27 km) wyruszył 
peleton 38 kolarzy (w tym 13 
dziewcząt). Swoich przedsta-
wicieli przysłały kluby: UKS 
JEDYNKA LIMARO Kórnik, 
LKS POM Strzelce Krajeńskie, 
LKS BASZTA Golczewo, BCH 
NOWATEK Darłowo, BE-
EMIX Szczecin, PIAST Szcze-
cin, ZORZA Dobrzany, oraz 
nasi chłopcy z klubu CHRA-
BĄSZCZE.

Zimno, wiatr i pofałdowa-
na trasa spowodowała, że pe-
letonu praktycznie nie było – 
walczyły kilkuosobowe grup-
ki między którymi były znacz-
ne różnice czasowe. Pierwsza 
grupa 8 zawodników przyje-
chała na metę po 39.29. 42. 
Walkę na finiszu wygrał Szy-
mon Rozmiarek JEDYNKA 
LIMARO Kórnik, przed Re-
migiuszem Komisarkiem i 
Damianem Sławkiem LKS 
POM Strzelce Krajeńskie.

Szymon Rozmiarek wygrał 
także I etap oraz klasyfikację 
końcową.

Oprócz rowerów zawodnicy 
otrzymywali puchary, statuet-
ki kolarzy ufundowane przez 
redakcję „Głosu Szczecińskie-
go” oraz elementy kolarskiego 
wyposażenia.

Więcej o wyścigu i spon-
sorach w kolejnym wydaniu 
„DN”.

LMM

Zwycięzca Szymon Rozmiarek otrzymuje rower z rąk wicestarosty 
Tomasza Kulinicza

Gościem honorowym był Mieczysław Nowicki dwukrotny medalista 
olimpijski. W imieniu PKOL wręczył on pamiątkowe medale Robertowi 
Czapli i Rajmundowi Zielińskiemu 

Pierwsza trójka na mecie drugiego etapu: 
1. Szymon Rozmiarek – UKS Jedynka Limaro Kórnik,
2. Remigiusz Komisarek – Chrabąszcze Nowogard,
3. Sławek Damian – LKS Strzelce Opolskie

Sołectwo Ostrzyca także w tym roku aktywnie włączyło się w 
organizację – sołtys Dariusz Olejnik ufundował cenne nagrody za 
zwycięstwo na lotnej premii –  rower trafił do Mateusza Kurkowskiego 
z klubu CHRABĄSZCZE Nowogard, który odparł ataki zawodników z 
Kórnika i Golczewa. 

W gronie dziewcząt gwiazdą pierwszej wielkości była Alicja Ratajczak 
– w wyścigu na czas w Osinie zajęła wysokie 7 miejsce i w klasyfikacji 
generalnej pokonała bardzo wielu chłopców.

reklama reklama
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POLECAMY NIERUCHOMOŚCI!

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra (okolica)
Pow : 80 m², Cena : 179 000 zł

MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Miejscowość: Nowogard

Pow : 62 m², Cena: 195 000 zł

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra

Pow : 73 m², Cena : 180 000 zł

DZIAŁKA : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Krasnołęka

Pow : 64000 m², Cena : 128 000 zł

Poszukuję świadków zdarzenia 
z dnia 1.05.2011 r. w godz. od 12.30 do 13.30 na ul. Wyszyńskiego w Nowogardzie,

w zaparkowaną Toyotę Rav 4 koloru srebrnego uderzył nieznany sprawca 
(najprawdopodobniej pojazdem koloru czerwonego), po czym zbiegł z miejsca wypadku.

Oferuję nagrodę pieniężną. Kontakt: Tel. 693 162 279

Zarząd Powiatu w Goleniowie

ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 1 miasta Nowogard 
( woj. zachodniopomorskie) składającej się z działki Nr 76 o pow. 10401 m2

1. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami w zabudowie zwartej - (1) budynek ‘inny nie-
mieszkalny” nr ewid. 33 o pow. użytkowej:  podstawowej 424,03 m2  , pomocniczej 381,11 m2 ,- (2) 
budynek ‘inny niemieszkalny” nr ewid. 34 o pow. użytkowej:  podstawowej 93,07 m2, pomocniczej 
84,84 m2.

2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Goleniowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 
nr 30593

3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowo-
gard nieruchomość oznaczona jest jako tereny szkoły i internatu, boisko sportowe (tereny sportowe) 

4. Nieruchomość obciążona jest umową o modernizację kotłowni i dostarczenie ciepła z Przedsię-
biorstwem Wielobranżowym „TEST” do 2015 roku. 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2011 roku o godz. 10 00 w budynku Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie ul. Dworcowa 1, pokój nr 401.

6. Cena wywoławcza wynosi 900.000,00 zł .
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesieniem przelewem wadium w wysokości 

90.000,00 zł na konto Starostwo Powiatowe w Goleniowie Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15-9375-
0002-0000-0459-2000-0040 w terminie do dnia 04 lipca 2011 r. Wpłata wadium zostanie uwzględ-
niona, gdy ww. kwota będzie znajdowała się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed prze-
targiem.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 9.000,00 zł , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty wadium oraz okazanie dowodu 
tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych aktualnego dokumentu poświadczającego 
tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz stosownych pełnomocnictw. Małżonkowie oboje biorą udział 
w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem 
nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.   

10. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm), a ponadto cudzoziemcy zamie-
rzający przystąpić do przetargu zobowiązani są posiadać promesę – przyrzeczenie wydania zezwole-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu.

11. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która wygra przetarg. W 
przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

12. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

13.  Koszty opłat notarialnych i sadowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi 
nabywca.

14.  Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
15. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracow-

nicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Goleniowie ul. 
Dworcowa 1 , pokój 203 lub pod nr tel. (91)418-05-12 wew. 238, 240.  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego

1. Nowogard, ul. Bankowa 6 ( czynsz 525 zł, cena 2.605 zł/m2 ,)
Powierzchnia użytkowa 62,30 m2 , III piętro, trzy pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  162.000- zł  Wadium: 16.200,- zł
2. Nowogard, ul. Gryfitów 4 ( czynsz 564 zł, cena 2.410 zł/m2 )
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  167.000- zł  Wadium:  16.700,- zł
3. Nowogard, ul. Gryfitów 5 (czynsz 508 zł, cena 2.340 zł/m2 )
Powierzchnia użytkowa 62,40 m2 , III piętro, trzy pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  146.000- zł  Wadium: 14.600,- zł
4. Dobra, ul. Traugutta 3A (czynsz 447 zł, cena 1.530 zł/m2 )
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    84.000- zł  Wadium:    8.400,- zł
Składanie ofert do 12.05.2011 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

12.05.2011 r. o godz.12.15

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w 
obecności oferentów.  

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank 
Spółdzielczym o/Nowogard nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej ko-
percie opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz z po-
twierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 

unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w 
biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

Zawody m-g koła PZW
Początek sezonu na szczupaki

Udanie rozpoczęli sezon wędkarze z M-G 
Koła PZSW – w dniu 1 maja w szranki stanęło 
23 zawodników ze spławikami i wypłynęło na 
zimne wody 25 miłośników „biczowania”.

Wśród spinningowców mistrzem okazał się 
pan Zygmunt Lisowski – jego zdobycz rto szczu-
pak o wadze ponad 3 700. II miejsce zajął Włady-
sław Jasek (1 620 pkt), a II Ładysław Luberadzki 
(1 120pkt). Czwarte miejsce zajął Eugeniusz Ry-
ter, a piąte Arkadiusz Pietruszewski.

Połowy z brzegu wygrał pan Marek Rymanow-
ski (1 580 pkt), IOI był Tomasz Stankiewicz (980 
pkt), a III Dariusz Kaczmarek (740 pkt). Czwarty 
był Przemysław Leśniewski, a piąty Adam Rogoś.

Zawodnicy z lokatą wzbogacili się o upominki 
w postaci sprzętu wędkarskiego.

Tekst Henryk Szczupak, foto LMM
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 6.05

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

Rozwiązania krzyżówki nr 29.04 – PARA-
DA MAS – nadesłali: 

Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Stanisła-
wa Pokorska, Józef Górzyński, Danuta Boro-
wik, Pelagia Feliksiak, Jadwiga Maknia, Halina 
Szwal, Janina Grudzińska – wszyscy z Nowo-
gardu oraz : Agnieszka Skowrońska ze Strzele-

wa, Justyna Matusioak z Kościuszek, Andrzej 
Czarnowski z Osowa

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Pelagia  Feliksiak z Nowogardu,
- Justyna Matusiak z Kościuszek,
- Andrzej Czarnowski z Osowa.

Gratulujemy! 

LAURY ROZDANE 
Wśród cisów cisza, 
Milczą też krytycy.
„Lury Cisowe” rozdane ,
Tym razem w tajemnicy. 
Ze wszechstron na zaproszenia.
Nie liczni się gromadzą. 
Możnaż, się sprzeciwiać władzom? 
Jeśli idzie o laureatów, 
To panuje zasada,
Że jak masz znajomości, to porządku, 
Czyli „mucha nie siada” 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
Powstał problem na pewnym 
Składkowym przyjęciu: 
Rozdzielić sprawiedliwe 
Jadło wśród dziesięciu.
Kto ma dzielić? 
(Pan, mistrzu! – zakrzyknął ktoś z gości, 
Pan o sprawiedliwość, 
Walczył od młodości!
Wszyscy przytaknęli 
W szlachetnym porywie, 
Więc, zacząłem dzielić – 
Dzielić sprawiedliwe. 
Dla każdego kabanos, 
Ale dla mnie świeży. 
Za tę sprawiedliwość 
Coś mi się należy!)
Każdemu kawał gęsi – 
Tylko dla mnie duży!
Kto bowiem sprawiedliwy ,
Ten sobie zasłużył! ) 
Niestety…
Obudziłem tylko złość i mściwość,
Sprawiedliwe premiując 
Ludzką sprawiedliwość… 
Wszyscy w najpospolitszej 
Tonąc demagogii 
- Sprawiedliwość dla wszystkich! 
- Darli się, jak mogli. 
Dla wszystkich?... o bracia, 
O obywatele!. 
Sprawiedliwość jest jedna 
Jakżeż ją podzielę? 
Czyż porżnę, Czyż posiekam 
Na kawałki tycie. 
Tę, o którą walczyłem 
Całe moje życie?! 

NIEDOCENIONY 
A ni mu ludzie nie straszni,
A ni losu złośliwość… 
Ten człowiek śpi spokojnie , 
Bo wierzy niesprawiedliwość...



6-9.05.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

"Noworim" Sp. z o.o. 
oferuje sprzedaż 

beczek 
plastikowych 
w atrakcyjnych cenach. 

Osoby zainteresowane zapra-
szamy do siedziby firmy przy 
ul. Sienkiewicza 7 c w Nowo-
gardzie lub prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem  
tel. 91 39 22 394. 

kredyty dla osób 
prowadzących 

działalność gospodarczą; 
601 627 044; 607 092 509

kredyty hipoteczne 
697 082 509. 

maszyny Stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOWOgarD,
 ul. 3 maJa 13
tel. 91 392 22 33 

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

nIERUCHOMOŚCI,
KREDYtY, wYCEnA

UBEZPIECZEnIA

kaWalerkI         nr oferty
Nowogard Ip. Pow. 23 m2  cena 95 000 zł eX484079525
Nowogard Ip, pow.23 m2, cena 80 150 zł      eX257151013
Okolica Nowogardu pow. 30m2  cena 49 000 zł    eX461899623

2 POkOJOWe
Nowogard suterena pow. 61 m2,  cena 197 000 zł eX482622850
Nowogard I p. pow. 46 m2,  cena 150 000 zł  eX402096945
Okolica Nowogardu parter pow. 29 m2  cena    66 150 zł   eX480973721  
Nowogard parter pow. 46 m2,  cena 147 000 zł eX400128236
okolica Nowogardu parter, 39 m2,  cena   89 000 zł       eX486913164
Nowogard Ip, 64 m2,  cena 169 150 zł      eX466653479
Nowogard parter, 62 m2,  cena 168 500 zł      eX404750423         

3 POkOJOWe
Nowogard parter pow. 62 m2,  cena 177 000 zł     eX483993366
Nowogard III p. pow. 62 m2,  cena 210 000 zł      eX482765551
Nowogard I p. pow. 66 m2,  cena 170 150 zł eX480359078
Nowogard IIIp. pow.66 m2,  cena 175 000 zł     eX489510949
Nowogard Ip. pow. 62 m2,  cena 197 000 zł     eX488043650
Nowoagard IIp.pow. 60 m2,  cena 197 000 zł     eX487930714
Nowogard IIp. pow. 69 m2,  cena 186 000 zł     eX407858429
okolica Nowogardu 64 m2,  cena   89 000 zł      eX257031001
Nowogard IVp, 66 m2,  cena 170 000 zł       eX406473549
Nowogard parter, 69 m2,  cena 195 000 zł     eX335342699
Nowogard IVp, 69 m2,  cena 170 000 zł     eX252497034   
Nowogard II p, 67 m2,  cena 188 000 zł     eX332909317
Nowogard IV p, 70 m2, cena 195 000 zł      eX303421011
Nowogard II p, 66 m2,  cena 188 000 zł      eX309349280
okolica II p, 68m2,  cena 145 000 zł     eX400438785
Nowogard IIp, 61 m2,  cena 207 320 zł      eX409318367

4 POkOJOWe
Nowogard parter, pow. 77 m2,  cena 230 000 zł  eX483991594
Nowogard II p. pow. 80 m2,  cena 238 500 zł  eX481312014
Nowogard parter, 78 m2,  cena 228 100 zł eX487941837
Nowogard Ip. 77 m2,  cena 207 400 zł  eX487939016
Nowogard I p, 76 m2,  cena 228 200 zł  eX487264489
Nowogard II p. 79 m2,  cena 220 000 zł eX465511650
Nowogard II p, 79 m2,  cena 245 000 zł eX465511650
Nowogard parter 68 m2,  cena 195 200 zł  eX404179123
Nowogard II p, 77 m2,  cena 237 400 zł eX408172025
Nowogard Ip, 67 m2,  cena 186 000 zł eX302531661
Nowogard IV p, 68 m2,  cena 180 000 zł eX257791579

5 POkOJOWe
Nowogard I p. pow. 106 m2,  cena 329 978 zł  eX480185690

mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

kaNCelarIa DOraDZTWa 
PraWNegO

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

bIurO kreDYTOWe
tel. 513 157 166

Oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

kancelaria i biuro kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

SPrZeDaŻ DreWNa 
kOmINkOWegO 

I OPałOWegO 
TEL. 603 399 346; 

91 418 82 68
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OGŁO SZE NIA DROB NEROZkŁAD jAZDY Bu SóW INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOgarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, Jarosław bzowy, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją:  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

Informacja PkS 
91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOgarDu:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓb - rO maN bIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIałku DO PIąTku:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

ROZk£AD jAZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

Firmy usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOgarD - gOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - gOleNIÓW - NOWOgarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NIeruCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulic-
kiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spokoj-
na okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 
(okazyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena za 1 działkę 8500 zł, Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł biuro Nieruchomości Progres tel. 
501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, 
plan zagospodarowania terenu, prze-
mysł, usługi inwestycyjne. Ogrodzona, 
droga alfaltowa, centrum miasta, 800 
m od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 
250 m2; plac 2800 m2 do zagospodaro-
wania utwardzony; pomieszczenie  90 
m2; pomieszczenie 150 m2 ogrzewane; 
pomieszczenie biurowe 60 m2 ogrzewa-
ne, kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wy-
najmu mieszkania obok. 693 850 197

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻO-
NY W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WAR-
SZAWSKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO ). 
Telefon 691125617.

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 
15 Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie (Centrum), 91 38 13 958; 
604 702 817

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Pol-
skiego z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przylega-
jącym ogródkiem oraz garażem. Cena do 
uzgodnienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TaNIO sprzedam dużą działkę budow-
laną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, III piętro po remoncie. Cena 165 
tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 514 620 330

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 
67m2 na dwupokojowe. 91 39 26  528; 
667 926 528

• Do wynajęcia kawalerka 38 m2 z ume-
blowaną kuchnią. 700 zł + media. Tel. 
698 548 788 po 15-stej

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 

45 m2, cena do uzgodnienia. Tel. 
788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam działkę budowlaną przy uli-
cy asnyka. 609 947 940; 503 120 436

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609.

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 zł 
czynsz, kaucja 1200 plus opłaty. Tel. 
608 332 896

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 
maja 44 (zjazd do Przystani) 694 513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 
niski czynsz, spokojna okolica. Tel. 
724 263 038

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kaniowo - usługową położoną przy ul. 
Górnej w Nowogardzie (31 arów). Cena 
do negocjacji 90 zł za 1 m2. Tel. Kontak-
towy 603 262 091

• Wynajmę pokój na ulicy Warszaw-
skiej. 609 004 967

• Sprzedam działkę budowlaną nad je-
ziorem w Nowogardzie- 800m2. 52 tys 
zł. 608 622 920

• Sprzedam dom jednorodzinny w Dobrej, 
cena do uzgodnienia. 783 649 880

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE MA-
GAZYNOWE W NOWOGARDZIE TEL. 511 
267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 
m. I piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-loka-
torskie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel. 
661 510 846

• Kupię mieszkanie dwupokojowe z ni-
skim czynszem. 505 793 280

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w cze-
reśniowym sadzie. 505 793 280

• Do wynajęcia garaż dla busa lub samo-
chodu ciężarowego przy ul. Nadtorowej. 
722 059 769

• Do wynajęcia kawalerka w Poznaniu. 
516 195 475

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
798 382 886

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we. 508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny z bu-
dynkami gospodarczymi w Strzelewie. 
605 856 584; 91 39 26 698

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 
m2 z możliwością budowy domu. Budy-
nek nowy ocieplony, ogrzewany. Całość 
ogrodzona. Nowogard. Cena 370 tys. 
607 646 622 

• Wynajmę kawalerkę na Wojska Polskie-
go, 800 zł + media. 782 813 335

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 18-stej.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
umeblowane 950 zł plus (woda, prąd, 
gaz) kateja 1500 dla dwóch osób pracu-
jących. Tel. 509 530 073.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 46m2 w Nowogardzie; parter. 
602 521 671 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 50 
m2. 3000 zł/m2. Centrum Nowogardu. 
607 617 849
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• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 

w Nowogardzie 900 zł + opłaty (prąd i 
gaz). 609 757 444

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605  422  298 
lub 91 39 22 298

• kupię działkę budowlaną pod zabu-
dowę jednorodzinną min. 10 arów. 
601 182 250

• Sprzedam działkę pow. 7,5 ha w Wyszo-
mierzu przy trasie asfaltowej. Cena 1,90/
m2. 696 807 922

• Wynajmę lokal od 200 – 500 m2, zada-
szony z dobrym zamknięciem, Nowo-
gard lub okolice Nowogardu. 517  683 
800

• Sprzedam kawalerkę 23 m2, Warszawska 
10. 502 032 422

• Sprzedam działki budowlane przy ul. 
Monte Cassino w Nowogardzie. tel. 
601 775 037

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
nowym budownictwie 91 39 25  147 po 
20-stej.

• Do wynajęcia pomieszczenie (z możliwo-
ścią podziału). Parter 286 m2 – 25 zł/m2. I 
piętro 286 m2 10 zł/m2. 693 946 233

• Do wynajęcia CLUB CAFE MAGIC 
693 946 233.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie, 667 094 079

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 
m2, parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 
397 po godz. 10

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 
Kontakt w godz. 19.00-20.00. 697 119 963

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 42 
m2. Cena do uzgodnienia. 798 862 520.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wia-
domość w sklepie spożywczym „Czaruś” 
508 105 332

• Mieszkanie 4 pokoje Leśna 160 tys. 
600 791 675

• Działki budowlane 41 i 77 ar. z warunka-
mi zabudowy. 600 791 675

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
lub zakwateruję 6-ciu pracowników. 
508 309 980

• Sprzedam 1/2 domu 198 m2 budynek 
gospodarczy 120 m2, 63 ar działka, 4 km 
od Nowogardu. 607 647 146 po 15-stej

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
77 m2 225 tys zł. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 62 
m2 170 tys zł 608 622 920

• Zamienię mieszkanie cztero i trzypokojo-
we na dom. 608 622 920

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
690 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 132000 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 110 KM, ser-
wisowany w ASO Nissan Polmotor Szcze-
cin . Nowe: klocki i tarcze hamulcowe, 
płyn hamulcowy. Klimatyzacja, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. 
ster przy kierownicy, welur. tapicerka,  
nowe opony letnie Continental 185 65 
R15, kompletna dokumentacja – faktu-
ry serwisowe, bezwypadkowy,  zadba-
ny. Cena 18900 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM 
(diesel), przeb. 143500 km, serwisowa-
ny w ASO Opel, przy przeb. 140.000 km 
nowe: olej, klocki hamulcowe, filtr oleju, 
filtr powietrza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn 
hamulcowy, pióra wycieraczek przód i 
tył. Nowy kompletny rozrząd (ASO Opel) 
przy przeb. 119.318 km,  opony letnie Vi-
king Norway Pro Tech II 215 55 R16, cena 
41000 zł, do uzgodnienia, kompletna do-
kumentacja  - faktury serwisowe, bezwy-
padkowy, zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 3  185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 
605 522 340

• Sprzedam Peugeot rok prod. 2000 poj. 
1.1. 506 499 935

• Kupię skrzynię do Suzuki Swift. 
723 593 436; 665 266 593

• Sprzedam Lublin 2 rocznik 1998 zareje-
strowany, ubezpieczony, 9 miejsc + hak 
holowniczy. Cena 3550. Tel. 692 117 524

• OPel aSTra II (wersja enjoy) KUPIONY 
W SALONIE ,ROK 2003, POJ.1.4 PRZEBIEG 
120TYS.KM 2 poduszki powietrzne, ABS, 
klimatyzacja , radio CD sterowane z kie-
rownicy + 8 głośników, elektryczne szyby 
z przodu i el. lusterka, halogeny, central-
ny zamek, blokada skrzyni biegów, opo-
ny zimowe CENA 15 600PLN (DO NEGO-
CJACJI) TEL. 604 264 803

• Pilnie sprzedam Renault Clio 1,9D. Rok 
prod. 2000. Pierwszy właściciel w kraju. 
Nowy rozrząd, pompa wspomagania,  
hamulce. Posiada ABS, imobilazjer, cen-
tralny zamek, szyberdach, szyby elektr. 
Radio z pilotem, 4 poduszki pow. Prze-
bieg 107 tys. km. Cena 5500. Tel. 91 39 
11 733

rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW 
Tel. 661 329 772

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW, 
Tel. 661 329 772

• Sprzedam facelie, gorczycę, sadzeniaki 
jadalne i jęczmień jary. 502 853 573

• Sprzedam ziemniaki sadzeniaki jadalne 
91 39 25 812; 721 614 530

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 
18 316

• Kury nioski 10-tygodniowe, sprzedam- 
91 39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam przyczepkę 10 tonową AUTO-
SAN. 603 839 782

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Kupię przyczepę 3 lub 4 tonową- wy-
wrotkę. 9139 501 40

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• sprzedam prosięta 91 39 26 344; 601 
553 885

• Kupię kozę dojną. 796 175 842

uSługI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 

montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• uSługI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, rekla-
ma na pojazdach, pieczątki, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• Dur-DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budow-
lane - terminowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, pod 
klucz w 3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• kompleksowe remonty domów, 
mieszkań specjalność: łazienki, kuch-
nie. 722 094 286; 91 39 25 330

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 
601 627 044; 607 092 509

• Metaloplastyka, odrodzenia, balustrady, 
meble. 91 39 170 51; 608 771 151

• Murowanie, tynkowanie, położenie gla-
zury. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-budow-
lane + więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i so-
lidnie z domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Usługi ogólnobudowlane; regipsy, szpa-
chle, panele, malowanie. 789 146 025

• Pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 
665 544 518

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu 
spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością pro-
gramów Cadowskich. 91 39 25  900; 
661 900 901

• Przyjmę do pracy mechanika samocho-
dowego. 605 276 271 do 18-stej.

• Zatrudnię brygady tynkarzy (tynki 
maszynowe) tel. 605 069 239

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fasadowy. 
511 016 833

• Operator wózków widłowych poszukuje 
pracy. 603 391 464

• Poszukuję pracowników do prac budow-
lanych i wykończeniowych. 723 432 323

• Zatrudnię małżeństwo na fermę, mile 
widziane doświadczenie, zapewnione 
dobre warunki płacowe i mieszkaniowe. 
91 39 10 315; 502 562 378

• Zatrudnię dziewczyny do nalewania pali-
wa. 693 521 211

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 500 
zł. 604 189 118

• Zatrudnię mechanika samochodowego 
na ½ lub cały etat. 607 585 561 

• Zatrudnię do pracy –karsk- murza, 
zbrojarza. Posiadam własny transport 
i maszyny. 

• Zatrudnię dobrego ślusarza do kon-
strukcji. 512 509 179

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant tylko 
ogrzewanie CO cena 1000 zł serwis na 
miejscu (montaż), dwufunkcyjny 1200 
zł. 691 686 772

• JuNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant 
z Niemiec i gwarancje. Cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia z 
piecem węglowym, typ 120-150 l. cena 
600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mikser 
VMX 200 HPQ, końcówkę mocy OMNI-
TRONIC P1500, CD J500T MC CRYPT – 2 
szt., kolumny HQ POWER 500 W VDSG12, 
mikrofon bezprzewodowy AZUSA 101, 
scaners HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena 
kompletu 1550 zł do uzgodnienia. Mało 
używany. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), na gwarancji, w 
sieci ERA, cena 1490 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęścio-
wy. Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. 
Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 720 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film 
S Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Ericsson 
Elm w sieci ERA, nowy, na gwarancji, nie-
używany, cena 430 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo ład-
ny mocna budowa, tel: 91 39 21 828

• Kupię pompę bez silnika. 789 042 263

• Sprzedam nowy stół i biurko. 665 541 960

•  Sprzedam szczeniaczki cocker spaniel 
angielski. Cena 200 zł. 665 544 518

• Drewno pocięte i porąbane z dowozem. 
501 385 072

• Sprzedam nowe krótkofalówki. 516 628 312

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elektrycz-
ną Amicę 60. Cena 650 zł. Bardzo ładna. 
694 029 674

• Z powodu nagłego wyjazdu pilnie sprze-
dam różne meble. 796 911 043

• Okazyjnie sprzedam ladę chłodniczą, 
wagę elektroniczną, lady sklepowe, 
kosze nastawne, kontakt. 504 930 230; 
784 519 365

• Weekend z Jogą Szczecin 7-8 Maja. Medy-
tacje, czakramy, żywioły, rozwój ducho-
wy, siła umysłu, relaks. Info. 091 88 46 405; 
518 300 138; email:dakszam@gmail.com
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07
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ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
(wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.05.2011)

Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 37 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 
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Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

06.05 – Piątek 
Godz.19: 15 – Zatrzymanie 

sprawcy kradzieży w sklepie Bie-
dronka na ul. Boh. Warszawy. 
Sprawca został ukarany manda-
tem karnym. 

06/07 z piątku na sobotę 
Godz.04: 20 – Policjanci pod-

czas kontroli drogowej pojazdu 

VW Golf ujawnili, że kierujący 
Mariusz znajdował się w stanie 
nietrzeźwości 0, 75 promila alko-
holu. 

09.05 – Poniedziałek 
Zgłoszenie faktu zniszczenia 

stacji transformatorowej znajdu-
jącej się na Koloni, Smużyny. Po-
niesione straty - 6 tyś zł. 

Policja radzi rowerzystom 
Okres letni to wymarzony czas 

dla rowerzystów oto praktyczne 
rady jak  bezpiecznie i zgodnie z 
przepisami jeździć rowerem. 

Podczas wakacji na drogach 
pojawi się wielu rowerzystów. Z 
myślą o ich bezpieczeństwie Po-
licjanci radzą: Dzieci w wieku do 
10 lat mogą kierować rowerem 
wyłącznie pod opieką osoby do-
rosłej - nie muszą zatem posiadać 
żadnych uprawnień. Dokumen-
tem stwierdzającym uprawnie-
nie do kierowania rowerem przez 
osobę w wieku od 10 do 18 lat jest 
karta rowerowa. Może to być tak-
że karta motorowerowa. Nie wy-
maga się uprawnienia do kiero-
wania rowerem od osoby, która 
ukończyła 18 lat. Kartę rowerową 
może uzyskać osoba, która wyka-
zała się niezbędnymi kwalifika-
cjami, a sprawdzenia kwalifikacji 
osoby ubiegającej się o kartę ro-
werową dokonać mogą:

- nauczyciel wychowania ko-
munikacyjnego uprawniony 
przez dyrektora szkoły

- policjant posiadający specja-
listyczne przeszkolenie z zakresu 
ruchu drogowego

- egzaminator
Kartę rowerową wydaje nieod-

płatnie dyrektor szkoły podsta-
wowej, gimnazjum, szkoły po-
nadgimnazjalnej oraz szkoły po-
nadpodstawowej. W razie utraty 
lub zniszczenia karty rowerowej 
jej wtórnik wydaje organ, który ją 
wydał.

Najlepiej by było, aby ruch ro-
werów odbywał się na drogach do 
tego przeznaczonych. Są to wy-
dzielone drogi dla rowerów. W 
przypadku braku drogi dla rowe-
rów, kierujący rowerem jest obo-
wiązany poruszać się po poboczu, 
chyba że nie nadaje się ono do 
jazdy lub ruch roweru utrudniał-
by ruch pieszych. Dopiero kiedy 
nie ma pobocza, lub nie da się po 
nim jechać, rowerzysta może je-
chać po jezdni.

Korzystanie z chodnika przez 
kierującego rowerem jednośla-
dowym jest dozwolone wyjątko-
wo, gdy:

- opiekuje się on osobą w wieku 
do lat 10 kierującą rowerem sze-
rokość chodnika wzdłuż drogi, 
po której ruch pojazdów dozwo-
lony jest z prędkością większą niż 
50 km/h, wynosi co najmniej 2 m 
i brak jest wydzielonej drogi dla 
rowerów.

Kierujący rowerem, korzysta-
jąc z chodnika, jest obowiązany 
jechać powoli, zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym. Jeśli jazda po 
chodniku wymaga przekroczenia 
jezdni, rowerzysta powinien pa-
miętać, że nie wolno na rowerze 
przejeżdżać przez przejście dla 
pieszych!

Na przejeździe dla rowerzy-
stów, kierującemu rowerem za-
brania się:

- wjeżdżania bezpośrednio 
przed jadący pojazd

- zwalniania lub zatrzymywania 
się bez uzasadnionej przyczyny 
Kierującemu rowerem zabrania 
się:

- poruszania się po autostra-
dach i drogach ekspresowych w 
każdym przypadku

- jazdy po jezdni, jeżeli obok 
jest wyznaczona ścieżka rowero-
wa, bądź znajduje się dogodne do 
jazdy pobocze

- jazdy po jezdni obok innego 
uczestnika ruchu (należy jeździć 
„gęsiego”)

- jazdy po alejkach parkowych 
- można tam jeździć jedynie na 
dziecięcych rowerkach

- jazdy bez trzymania co naj-
mniej jednej ręki na kierownicy 
oraz nóg na pedałach lub pod-
nóżkach

- czepiania się pojazdów
- holowania innego rowerzysty 

lub osoby poruszającej się np. na 
wrotkach czy deskorolce

- przewożenia drugiej osoby na 
rowerze jednoosobowym

Opr. Jarosław Bzowy 

Trwa renowacja misji 
Od minionej niedzieli trwa renowacja misji świętych w nowogardzkim kościele p.w. WNMP. 
Misje prowadzą ojcowie redemptoryści ze Szczecina. W czasie ich odnowienia, konkretnie w 

czwartek parafia zostanie poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Misje mają również na celu pogłębie-
nie maryjnej pobożności. Z tej okazji zostanie m.in. nabożeństwo Nowenny do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy.  

Ks. proboszcz Grzegorz Legutko, oraz ojcowie redemptoryści zapraszają parafian do gorliwego 
udziału. Poniżej publikujemy program misji: 

Wtorek, 10 maja
  9.00 Msza św. z nauką misyjną
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką misyjną
21.00 Apel Maryjny

Środa, 11 maja
  9.00 Nowenna do MBNP i Msza św. z błogosławieństwem Rodzin
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Nowenna do MBNP i Msza św. z błogosławieństwem Rodzin

Czwartek, 12 maja
POŚWIĘCENIE PARAFII MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
  9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Spowiedź św. w Nowogardzie: wtorek, środa

Nasza Sonda

Majówka oczami 
mieszkańców

Tydzień temu wielu mieszkańców naszego miasta spędzało czas wolny biorąc udział w ma-
jówkach. Jak dziś nowogardzianie  oceniają program i organizację tego wydarzenia?

Bartłomiej Źrobek  Majówka mi się podobała. Ale najbardziej 
samochody -  gokarty i występy zespołów z Nowogardu, których 
nie zapamiętałem. Na przyszły rok chciałbym, by było więcej kon-
kursów plastycznych i ekologicznych. Ekologia bardzo mnie inte-
resuje.  

Elżbieta Korneluk  Trudno jest mi ocenić minione imprezy ma-
jówkowe w jednym zdaniu. Wiem jednak, że tego typu koncerty są 
ludziom bardzo potrzebne. Każdy z nas mógł znaleźć w nich coś 
dla siebie. Były koncerty muzyczne i różnego rodzaju pokazy. Co 
do organizacji to uważam, że była na dobrym poziomie.

Paweł Kaczmarek z córką Julią – Tegoroczną  majów-
kę uważam za udaną. Wszystkie atrakcje i koncerty były na 
przyzwoitym dobrym poziomie a zwłaszcza konkurencje  
dla dzieci. Bez wątpienia wszystkim zapewne utkwił w pa-
mięci koncerty Stachurskiego, który był profesjonalnie  zor-
ganizowany.  Co do „ciemnych” stron organizacji to ja sam 
osobiście nie mam żadnych uwag po za życzeniem, by przy-
szłoroczna majówka była na takim samym poziomie lub 
wyższym. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 
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Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

EntEr 
laptOp

 sErwis - KOmis
naprawiamy, sprzedajemy,

 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Znane są już kwoty dotacji z budżetu gminy jakie na swoją działalność otrzymają organizacje pozarządowe. 

Dotacje rozdzielone 

715 tys. zł na organizacje pozarządowe
Łączna kwota przyznanych 

dotacji wynosi prawie 715 
tys. zł, z czego 540 tys. otrzy-
mały kluby sportowe. 55 tys. 
trafi do organizacji zajmu-
jących się ochroną zdrowia. 
Nie wiele mniej, bo 44 200 

zł otrzymają stowarzysze-
nia prowadzące działalność 
związaną z szeroko pojętą 
opieką społeczną.  Ponad 35 
tys. zł na swoją działalność 
otrzymały uczniowskie klu-
by sportowe. Pełną listę przy-

dzielonych dotacji publikuje-
my obok. 

Przypomnijmy, że kwo-
ty dotacji były przyznawane 
na podstawie wniosków zło-
żonych do gminy przez sto-
warzyszenia. W nioski roz-

patrywała, powołana w lu-
tym,  specjalna  komisja. W 
jej  skład weszli przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego oraz 
organizacji pozarządowych. 
Protokoły z posiedzeń komi-
sji trafiły do burmistrza No-

wogardu. To głównie na ich 
podstawie R. Czapla osta-
tecznie rozdzielił kwotę do-
tacji pomiędzy stowarzysze-
niami. 

Marcin Simiński

Foto: Najwięcej pieniędzy z puli na działalność organizacji pozarządowych z gminnego budżetu 
tradycyjnie przyznano klubowi Pomorzanin Nowogard. 

10 lat temu                  pisał:
1.„Odżyły nadzieje  na po-

wiat” – „Nowogard spełnia 
wszystkie kryteria, aby być po-
wiatem” – powiedział goszczący 
wczoraj w Nowogardzie Józef 
Płoskonka wiceminister ds. ad-
ministracji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

2.„Matura 2001” – Tego-
roczne egzaminy dojrzałości, 
zdaniem maturzystów i na-
uczycieli, przebiegały w spokoj-
nej i miłej atmosferze. Więk-
szość twierdzi, że pytania były 

stosunkowo łatwe. Oto tematy, 
które pisali abiturienci  z roku 
2001 

1. Czytanie książek – to naj-
piękniejsza zabawa jaką sobie 
ludzkość wymyśliła 

2. Jacy jesteśmy – Polacy ? – 
analiza dwóch-trzech wybra-
nych epok. 

3. Czy prawa i dobro zapew-
niają człowiekowi szczęście? 

4. Cyprian Norwid – „Moja 
ojczyzna”, Kazimierz Wierzyń-
ski – „Europa” 

3. „Motocross największa 
samowola budowlana w gmi-
nie ” – Tor motocrossowy w 
Nowogardzie powstał w czynie 
społecznym w latach siedem-
dziesiątych. W tym roku ob-
chodził 25 – lecie. Przez szereg 
lat zorganizowano na nim wiele 
imprez, mniej lub bardziej pre-
stiżowych, ostatnie Eliminacje 
Pucharu Europy, rok wcześniej 
Mistrzostwa Polski. Wszystko 
to jak się okazuje na obiekcie 
budowlanym nieprawnie, nie 
posiadającym wymaganej do-
kumentacji, projektu technicz-
nego i zezwolenia. 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 
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Sołtysi 
wybrani

Znane są już nazwiska sołtysów, wszystkich 33 wsi. Przypo-
mnijmy, że wybory odbywały się w dniach 26 – 30 kwietnia. 
Kadencja sołtysów i rad sołeckich trwa 4 lata. 

Poniżej publikujemy listę z nazwiskami wszystkich, świeżo 
wybranych sołtysów.

Wybrani sołtysi gminy Nowogard 

na kadencję 2011 – 2015

L.p Imię i Nazwisko Miejscowość Telefon

1. Armata Urszula Świerczewo 1e

2. Bernach Krzysztof Maszkowo 23/11

3 Białczak Marian Orzechowo 7

4. Bednarek Jolanta Strzelewo 46/2

5 Borowski Krzysztof Osowo 20/8

6 Florkowski Zbigniew Dąbrowa 16a

7 Gibki Henryk Żabówko 18

8 Gaj Marek Szczytniki 31

9 Golema Joanna Orzesze 12

10 Jońca Piotr Kulice 11a

11 Kucznier Sylwia Grabin 24

12 Kubicki Jerzy Karsk 21

13 Kaczmarek Aneta Jarchlino 33/6

14 Kania Andrzej Wyszomierz 2

15 Kolless Katarzyna Lestkowo 2

16 Kozłowski Jan Sapolnica 7

17 Litwin Zbigniew Mietno 1a

18 Laskowska Elżbieta Olchowo 37

19 Luter Grażyna Glicko 10/2

20 Maszyna Aniela Trzechel 31

21 Maciejewska Krystyna Boguszyce 20

22 Michalski Krzysztof Długołęka 29

23 Nowak Danuta Błotno 24

24 Nagły Monika Czermnica 13

25 Olejnik Dariusz Ostrzyca 30

26 Orpel Adam Wołowiec 30

27 Pękala Monika Wierzbięcin 17/17

28 Rakowska Anna Krasnołęka 17

29 Saja Andżelika-Kamila Wojcieszyn 10

30 Stańczyk Małgorzata Żabowo 16

31 Toboła Piotr Brzozowo 2

32 Żłobińska Dorota Sikorki 37/1

33 Żywica Sebastian Słajsino 9 

W dniu 12 maja (czwartek) o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Ostrzycy odbędzie się 
kolejne spotkanie w sprawie fermy norek. Tym razem, obok mieszkańców i radnych 
gminy, ma wziąć w nim udział burmistrz Nowogardu w towarzystwie inwestora, pla-
nującego budowę zakładu. 

Norki - ciąg dalszy 
 
Pierwsze spotkanie w spra-

wie fermy norek, która ma po-
wstać na trasie Nowogard-Ma-
szewo odbyło się w dniu 14 
kwietnia. Organizatorami ze-
brania były trzy sołectwa – 
Ostrzyca, Sąpolnica i Koryto-
wo (gm. Maszewo). W spotka-
niu wzięło udział kilkudzie-
sięciu mieszkańców oraz rad-
ni. Obecni byli także przed-
stawiciele organizacji ekolo-
gicznych. Na spotkaniu zbyt 
wiele nie ustalono oprócz de-
klaracji radnych, którzy obie-
cali, że zajmą się sprawą pod-
czas ostatniej sesji. Tak zresz-
tą się stało, o czym pisaliśmy 

w ostatni, piątkowym wydaniu 
DN. 

Na razie nic jednak nie 
wskazuje na to, że władze gmi-
ny przeciwstawią się inwesty-
cji. Zdaniem miejskich urzęd-
ników, jeśli inwestor dopełni 
formalności, gmina  nie może 
wydać negatywnej decyzji w 
sprawie lokalizacji i budowy 
zakładu. 

Tym razem na spotkaniu ma 
się pojawić burmistrz Nowo-
gardu w towarzystwie przed-
siębiorcy, który chce wybu-
dować fermę pod Sąpolnicą.  
Zaproszeni mają być ponow-
nie także radni. Z naszych in-

formacji wynika, że inwestor 
będzie próbował przekonać 
mieszkańców do swojego po-
mysłu na biznes. 

Przypomnijmy, że przeciw 
budowie fermy norek prote-
stują łącznie trzy sołectwa - Są-
polnica, Ostrzyca i Korytowo 
(gm. Maszewo). Pod oficjal-
nymi protestami, które trafiło 
na biurko burmistrza Nowo-
gardu, już pod koniec marca, 
podpisało się ponad 100 osób. 

Za pośrednictwem DN soł-
tysi wsi zapraszają do udziału 
w zebraniu wszystkich zain-
teresowanych mieszkańców. 

Simiński

Do redakcji DN wpłynęło oświadczenie Klubu Radnych PSL w sprawie planowanej budowy 
fermy norek na trasie Nowogard-Maszewo. Ocenę relacji czynów do słów PSL-u pozostawiamy 
Czytelnikom. 

Redakcja

Oświadczenie Klubu Radnych PSL
„W odpowiedzi na treści zawarte w artykule pt. „Koalicja poprze norki, a nie ludzi ze wsi…” 

zamieszczonym w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 06.05.2011, Klub Radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego przy Radzie Miejskiej w Nowogardzie oświadcza, iż sprawa budowy 
fermy norek w miejscowości Ostrzyca nie jest nam obojętna. 

Wsłuchując się w głosy mieszkańców oraz w pełni się z nimi solidaryzując Klub nasz złożył 
wniosek do Rady Miejskiej o przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem Władz Sa-
morządowych, Radnych Gminy Nowogard oraz inwestora, na których to, mamy nadzieję, wy-
jaśnione zostaną wszelkie kwestie wątpliwe, bądź sporne w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Liczymy na to, iż po konsultacjach, które zaplanowano na dzień 12.05.2011 zapadną osta-
teczne oraz satysfakcjonujące wszystkie strony decyzje.”

z wyrazami szacunku
Stanisław Saniuk

Przewodniczący Klubu Radnych PSL

Czy tym razem mieszkańcom będzie się tłumaczył burmistrz Czapla. Na zdjęciu Antoni Bielida i Dariusz 
Olejnik sołtys Ostrzycy.



10-12.05.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Święto wszystkich strażaków 
W niedzielę 5.05.2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczysta odprawa z okazji Dnia  Strażaka.  Na  uro-
czystość zostali zaproszeni:  

Magdalena Kochan – Poseł na Sejm RP, st. 
bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka – Zachod-
niopomorski Komendant Wojewódzki PSP w    
Szczecinie, Tomasz Stanisławski – Starosta Po-
wiatu Goleniowskiego, wicestarosta Tomasz 
Kulinicz, , Burmistrzowie i Wójtowie gmin po-
wiatu goleniowskiego, Prezesi Zarządów i Ko-
mendanci Gminni Ochotniczych Straży Pożar-
nych, przedstawiciele Policji, Wojska, Służby 
Więziennej, dzieci z Przedszkola nr 6 w Gole-
niowie, strażacy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Goleniowie z Ko-
mendantem   Powiatowym PSP w Goleniowie 
bryg. Bogusławem Tunkiewiczem.

Podczas uroczystości wręczono strażakom 
nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Podajemy nazwiska wyróżnionych z nowo-
gardzkiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

stopień  starszego aspiranta
asp. Piechnik Stanisław
stopień  starszego ogniomistrza
ogn. Bąk Leszek 
stopień  ogniomistrza

mł. ogn. Piszczek Tomasz
stopień  młodszego ogniomistrza
st. sekc. Szadkowski Piotr
stopień starszego sekcyjnego
sekc. Ciechanowski Rafał
sekc. Garło Błażej
sekc. Kamiński Przemysław 
sekc. Sućko Krystian 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji nadał  BRĄZOWĄ  ODZNAKĘ „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla:

Tomasz Kubiak
Krzysztof  Skowron 
Kazimierz Ziemba 
W dowód uznania za najpiękniejszy dar hu-

manitarny – bezinteresowne długoletnie odda-
wanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża nadał odznakę „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi” Tomaszowi Kubiakowi

Podczas wojewódzkich uroczystości Dnia 
Strażaka w Wałczu zostanie wręczony 

Brązowy  Medal za Długoletnią Służbę Jac-
kowi Florkowskiemu

Opr. Jarosław Bzowy 
Na zdjęciu dumny z otrzymanego wyróżnienia - Kazimierz Ziemba - 
Prezes Powiatowego Zarządu OSP w Goleniowie

Kamil Paleta 
mistrzem 
Na kanale Świniec w Trzebieszewie rozegrano zawody o 
Mistrzostwo Koła PZW Tęczak w Nowogardzie. 

W zawodach ogółem wzię-
ło udział 29 zawodników. 
Wszyscy stanęli do zmagań 
przygotowani, wyposażeni w 
odpowiedni sprzęt i zanęty, 
ale ryba okazała się kapry-
śna. Wędkarze musieli za-
dowolić się krąpiem, jazga-
rzem i ukleją. A na bezrybiu 
wiadomo, liczy się kunszt i 
spryt. Tymi walorami popi-
sał się Kamil Paleta kolejny 
raz zdobywając puchar Mi-
strza Koła PZW Tęczak. 

I wicemistrz – Romuald 
Gurbiel, II wicemistrz – Ry-
szard Rybarczyk. 

IV miejsce – Eugeniusz 
Zając, V miejsce – Ceza-
ry Sadło, VI miejsce Daniel 
Jaszcz. 

Zawody obsługiwali: Sta-
nisława Leciejewska, Ry-
szard Patyk, Zygmunt He-
land, Henryk Marzec, Ry-
szard Paleta, Jan Lipski, 
Adam Włodek. 

Tradycyjnie zawody Tęcz-
ka wspomogli: p.p. Marian 
Jeż PBO „Grinbud” oraz Ma-
rzena i Wojciech Kaźmier-

czak - sklep wędkarski Tę-
czak. Serdeczne podzięko-
wania. 

A tak nawiasem. W tym 
samym czasie w Kamieniu 
Pomorskim odbywały się za-
wody o Mistrzostwo Okręgu 
PZW Szczecin. Linia brzego-
wa kanału Świniec była zaję-
ta od mostu kilkaset metrów. 
Na starcie stanęli najlepsi 
zawodnicy z województwa. 
Prawie każdy miał przy so-
bie od 3 do 6 tyczek długich 
po kilkanaście metrów. Za-
nęty tak wymyślne, że chy-
ba sam jadłem rano gorsze 
śniadanie. Ogółem, jak to w 
slangu młodzieżowym mó-
wią, „full wypas”. A efekty, aż 
żal było patrzeć. Małe, nie-
wymiarowe okonki, wielkie, 
jak mały palec. Nie było na-
wet jazgarza, ani uklei. I w 
takim wypadku nie pomoże 
nic, nawet, jak mówią sma-
rowanie … miodem. 

z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Prezes Koła PZW Tęczak 

Stragany postawią tylko  
przyjaciele władzy - polemika

„W nawiązaniu do artykułu „Stragany postawią tylko przyjaciele władzy” wobec zawartych tam prze-
kłamań, manipulacji i braku rzetelności w przedstawianiu faktów, zgodnie z prawem prasowym proszę o 
zamieszczenie na łamach Waszego Dziennika niniejszego wyjaśnienia.

- Sam tytuł wprowadza opinię publiczną w błąd ,bo jeżeli pisze się, że wszystkie stoiska wystawią przy-
jaciele władzy a dalej podaje się, że wyłączność ma tylko moja firma to trudno nawet komentować tego 
rodzaju zestawienie „faktów” Jeżeli Pan Dziennikarz pofatygował by się do mojej firmy to otrzymał by wy-
kaz wszystkich wystawców , a było ich 10.

- Następne manipulacja to zwrot” oburzenie innych lokalnych przedsiębiorców” wskazuje, że jest ich 
kilku co jest nie prawdą. Jedyną osobą, która zwróciła się wystawienie stoiska z piwem była pani (nazwi-
sko wykreślone przez redakcję - ze względu na ochronę dóbr osobistych). Uzyskała odpowiedź, ze może 
wstawić swój stragan z gastronomią, napojami czy zabawkami tylko bez piwa.

Zgodnie z wieloletnią zasadą wprowadzoną przez browary, które wyposażają duże imprezy w sprzęt, 
zawierane są umowy z jednym podmiotem gospodarczym, co jest logiczne bo to gwarantuje, że tylko piwo 
tego browaru będzie sprzedawane. Takie porozumienie zawarła moja firma z browarem „Tyskie” Z tego też 
powodu ustalenia co do obsługi gastronomicznej odbywają się na 2 miesiące przed imprezą. I taką właśnie 
ofertę na piśmie złożyłem do Burmistrza Nowogardu już w marcu 201 Ir, proponując cenę jak w latach 
poprzednich. W latach 2009, 2010 też nie organizowano przetargu tylko, bazowano na stawce wyłonionej 
w przetargu z lat poprzednich. Poprzedni Burmistrz i Dyrektor Domu Kultury nie mieli do ceny żadnych 
zastrzeżeń.

Obecny Burmistrz w wyniku negocjacji podwyższył stawkę o 10% oraz o pokrycie dodatkowych kosztów 
zespołu na co ja wyraziłem zgodę.

Pani (nazwisko wykreślone przez redakcję - ze względu na ochronę dóbr osobistych)  od lat w naszym 
mieście ma wyłączność na obsługę gastronomiczną w tym piwo takich imprez jak „Święto Ludowe czy Do-
żynki gminne bez żadnych przetargów i jest dobrze zorientowana, że sprawy związane z obsługą dużych 
imprez załatwia się dużo wcześniej a nie na 14 dni przed imprezą, jak było w tym przypadku. Oprócz tego 
jednego przedsiębiorcy nie są znane inne osoby ,które by zwróciły się do Domu Kultury lub do mojej firmy 
i nie miały możliwości wystawienia swojego straganu. A Panu radnemu Marcinowi Nieradce przypomi-
nam, bo chociaż jest młody to ma pamięć krótką. Przypomnieć więc należy ,że w 2009 roku Burmistrz No-
wogardu i Dyrektor Domu Kultury chcieli powierzyć obsługę gastronomiczną 700 lecia i majówkę przed-
siębiorcy z Kamienia Pomorskiego (również bez przetargu).

Wówczas to 5-ciu przedsiębiorców przyszło do mnie, żeby zorganizować i zaproponować konkurencyjną 
ofertę, a Pan nas w tym wspierał.

Wtedy też podpisano umowę z moją firmą bo byłem gwarantem ,że wszystkie wymogi co do gastronomii 
zostaną spełnione. W imieniu własnym jak i wszystkich wystawców stoisk chciałbym podziękować miesz-
kańcom Nowogardu, że mimo zimna jakie nam zgotowała tegoroczna aura, odwiedzili nasze punkty han-
dlowe i place zabaw.”

Z poważaniem Tadeusz Rzetecki
Nowogard dnia 05-05-2011 r.
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I konkurs ortograficzny w Nowogardzie   
Magdalena Gach, uczennica II LO w Nowogardzie została Pierwszym Mistrzem Ortografii Ziemi Nowogardzkiej w konkursie zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „Nasze Szanse” w dniu 6 maja 2011. 

 „Taką megadużą i superdobrą. 
Udało mu się ją kupić dzięki eks-
trapromocji” -  to fragment tek-
stu z którym musieli się zmie-
rzyć uczestnicy konkursu, który 
odbył się w Bibliotece Miejskiej.  
Wzięło  w nim  udział  40 uczest-
ników. W konkursie mogli brać 
wszyscy chętni, niezależnie od 
wieku, dlatego o godz. 11:00 w 
miejskiej czytelni oprócz dzieci i 
młodzieży zgromadzili się doro-
śli, w tym nauczyciele, działacze 
społeczni i przedstawiciele Urzę-
du Miejskiego. Celem konkursu 
było rozpropagowanie i kształce-
nie umiejętności w zastosowaniu 

prawidłowych zasad ortogra-
ficznych w pisowni, jak również  
rozwijanie zainteresowań języ-
kiem polskim i zwracanie uwa-
gi na jego ortografię i pisownię. 
Wszyscy uczestnicy musieli się 
zmierzyć z niełatwym tekstem  
napisanym przez M. Kaczmar-
ską i M. Sokołowską, a spraw-

dzonym przez  dr hab. E. Koło-
dziejek, profesora Uniwersyte-
tu Szczecińskiego. Po napisaniu 
i sprawdzeniu wyników każdy 
z uczestników mógł zweryfiko-
wać  swoją pracę i zobaczyć ja-
kie popełnił błędy. Zwyciężczyni 
oprócz tytułu, dyplomu Mistrza 
Ortografii Ziemi Nowogardzkiej 
otrzymała nagrodę główną - lap-
topa ufundowanego  przez bur-
mistrza Nowogardu. Po wręcze-
niu był czas na gratulacje i pa-
miątkowe zdjęcia. 

Oto, co, krótko po wyczytaniu 
werdyktu powiedziała nam zwy-
ciężczyni konkursu:

Dziennik Nowogardzki: Kto 
Cię namówił do wystartowania 
w konkursie?

Magdalena Gach: Do konkur-
su namówiła mnie moja polo-
nistka pani Izabela Koladyńska 

DN: Jak się przygotowywałaś 
do konkursu? 

M.G: Przede wszystkim przez 
czytanie książek. Czytanie to  jest 
ćwiczenie, które kształtuje język 
i utrwala poprawną pisownię. 

DN: Czy były jakieś wyrazy, z 
którymi miałaś problem w po-
prawnym napisaniu? 

M.G: Nie było takich wyrazów, 
ale nazwy niektórych  ptaków 
trochę sprawiły mi trudności. 

DN: Zrobiłaś jakieś błędy w 
tekście? 

M.G: Zrobiłam dwa błędy.
DN: Twój sposób na popraw-

ną pisownię?
M.G: Powtórzę jeszcze raz tyl-

ko czytanie i zapamiętywanie 
trudnych wyrazów!. 

 Jarosław Bzowy 

PS. Organizatorzy konkursu, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Inte-
gracji Osób Niepełnosprawnych 
„Nasze Szanse” dziękują za po-
moc w organizacji: panu burmi-
strzowi za ufundowanie głów-
nej nagrody,  panu T. Stępnio-
wi za zakupienie długopisów i 
wody mineralnej, panu T. Rącz-
ce za zakupienie wody mine-
ralnej, firmie F. P. H. Marpis II 
K. Banasik za przekazanie nam 
słodkich wypieków, pani dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej Z. Pilarz i pozostałym pra-
cownikom biblioteki za udo-
stępnienie i przygotowanie sal i 
praktyczną pomoc w organiza-
cji konkursu. redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego za nieodpłatne 
publikowanie artykułów i ogło-
szeń dotyczących konkursu oraz 
wszystkim uczestnikom za od-
wagę i chęć sprawdzenia swoich 
umiejętności. 

SPRAWDŹ SIĘ!
Poniżej publikujemy treść dyktanda. Zachęcamy Czytelni-

ków do zabawy, informując jednocześnie, że zwyciężczyni kon-
kursu popełniła tylko dwa błędy!

Hardy Hubert schwycił plecak i wyruszył na wędrówkę. Plecak 
był naprawdę ciężki, jakby dwudziestodwukilogramowy. Musiał 
włożyć do niego parę niezbędnych rzeczy. Najpierw wsunął kurt-
kę przeciwdeszczową, potem trochę suchego prowiantu, termos z 
orzeźwiającą, choć gorącą, herbatą, a na wierzch położył kompas i 
lornetkę. Taką megadużą i superdobrą. Udało mu się ją kupić dzięki 
ekstrapromocji. To właśnie ta lornetka zachęciła go do całodziennej 
włóczęgi po lesie. Pogoda tego dnia była niesprzyjająca, ale przecież 
nie jest ani z cukru, ani z porcelany.

 Już w drodze do lasu lunął rzęsisty deszcz. Na szczęście, Hu-
bert zdążył wyciągnąć kurtkę i nasunąć kaptur na głowę. Po-
czuł się szczęśliwy, mimo że rozhulał się wiatr. I choć podmu-
chy przenikały przez jego wiatrówkę, a krople deszczu smaga-
ły mu twarz, czuł się jak nowo narodzony. Świeże powietrze  
i chwile samotności były mu potrzebne. Poza tym wiedział, że: 
„Kwiecień – plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”. 

Kiedy wchodził do lasu, deszcz przestał padać i zza ciężkich, bu-
rych chmur wyjrzało słońce, najpierw nieśmiało, później odważ-
niej. Oświetliło rosnący na skraju lasu szarobłękitny przegorzan. 
Promienie słońca zachęciły ptaki do opuszczenia  gniazd - rozpierz-
chły się po lesie i rozpoczęły trele. Hubert wyjął lornetkę i rozpo-
czął obserwację. W dzieciństwie lubił przeglądać atlasy ptaków, 
ale nie robił tego z dużą uwagą, częściej przerzucał kartki. Teraz 
mógł tylko żałować, że rozpoznaje niewiele ptaków. Próbował od-
tworzyć w pamięci ich nazwy: jerzyk, gżegżółka, kszyk, przepiór-
ka, sójka. Ot, tyle sobie przypomniał. Uganianie za ptakami spra-
wiło, że stracił poczucie czasu i orientacji. Sięgnął do plecaka po 
kompas, ale tam go nie było. Prawdopodobnie wysunął się, kiedy 
wyjmował kurtkę. Szkoda, że zauważył to poniewczasie, bo mógł-
by teraz określić swoje położenie. W lesie ściemniało, zaczął zbli-
żać się zmierzch. Huberta ogarnął strach, zwłaszcza, że w oddali 
coś trzasnęło, a zza rozłożystego jarząbu wychynął nieznany mu 
zwierz. Gdzieniegdzie rozlegało się dziwne pohukiwanie. Po ple-
cach bohatera popłynęła strużka potu. Zrobiło mu się nieprzy-
jemnie chłodno. Zaczął biec przed siebie, dopóki coś go nie zatrzy-
mało. Tym czymś był krzak dziko rosnącej róży, taki z potężnymi 
kolcami. Ciemność i strach wszystko wyolbrzymiają, nawet kol-
ce. Dopiero światło latarki rozświetliło mu drogę i umysł.  Przypo-
mniał sobie skąd przybył. Był zszokowany, że aż tak daleko zaszedł.  
A przyjaciel spod Pszczyny uprzedzał go, że czas w lesie płynie nie-
zauważalnie szybko. Dzisiaj, zamiast hardym Hubertem okazał się 
zwykłym chłopkiem – roztropkiem, albo pseudoprzyrodnikiem. No 
cóż, tak też się zdarza.

Magdalena Gach
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Konkurs 
„Znamy Ziemię Nowogardzką” 

W dniu 03.05.2011 odbyły się dwa konkursy o Nowogardzie pt. „ZNAMY ZIEMIĘ NOWO-
GARDZKĄ” i konkurs plastyczny również pod tym samym tytułem. W konkursie wiedzy wzię-
ło udział 26 uczniów szkół podstawowych i 13 uczniów z gimnazjum. W konkursie  plastycz-
nym wzięło udział  trzynaście placówek oświatowych z terenu gminy Nowogard. Na konkurs 
wpłynęło  ogółem 260 prac w kategoriach wiekowych od klas „0” do VI

Konkurs Historyczny 
Eliminacje gminne w kategorii szkoły pod-

stawowe wygrali następujące uczniowie: 
I miejsce – Wiktoria Kiryk 
II  miejsce - Sandra Kobus 
III miejsce  - Michał Tębłowski 
Eliminacje gminne w kategorii gimnazjum 

wygrali następujący uczniowie: 
I miejsce – Michalina Konieczna 
II miejsce – Daria Siembida 
III miejsce - Cezary Niziński 
Konkurs Plastyczny 
Najlepsze prace w tej kategorii to: 
I miejsce  - Bartłomiej Jeremicz – SP nr 4 w 

Nowogardzie 
II miejsce  - Łukasz Kukuła – SP nr 4 w No-

wogardzie 
III miejsce   - Alicja Kaczmarek – SP nr 4 w 

Nowogardzie 

Uczniowie kl. I-III szkół podstawowych
Najlepsze prace w tej kategorii wykonali: 
I miejsce Natalia Mańka – SP nr 3 w Nowo-

gardzie 
II miejsce Karol Jankowski – SP w Długołęce 
III miejsce Aleksandra Osajda – SP nr 1 w 

Nowogardzie 

Uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych 
I miejsce  - Daria Dendał – SP nr 4 w Nowo-

gardzie 
II miejsce  - Jan Sawicki – SP w Długołęce 
III miejsce  - Julita Kaleta – SP nr 3 w Nowo-

gardzie
Uczniowie gimnazjum 
I miejsce Joanna Mielewczyk – Publiczne 

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 
II miejsce Konrad Sidor – Publiczne Gimna-

zjum nr 1 w Nowogardzie 
III miejsce Anika Różalska – Publiczne  Gim-

nazjum nr 1 w Nowogardzie  
Do laureatów dołączyła Wiktoria Kubiak 

uczennica SP 3 w  Nowogardzie za wykonanie 
przepięknego rysunku budynku biblioteki. Na-
grodę wręczyła i ufundowała dyrektor Miejskiej 
Biblioteki w Nowogardzie Zofia Pilarz. Uroczy-
stość  uświetnili przybyli  goście i władze samo-
rządowe wraz z Burmistrzem Robertem Czapla, 
który wszystkim pogratulował i wręczył nagro-
dy. Uroczystość zakończyła się wspólnym pa-
miątkowym zdjęciem.

Jarosław Bzowy 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO w NOWOGARDZIE

ZAPRASZA
10 maja (wtorek) 2011r. o godz. 16.30

aktywnych seniorów na cykliczne spotkanie 
z PANEM STANISŁAWEM ŚWIRSKIM

długoletnim nauczycielem i dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.

Stowarzyszenie „Żabowiaki”
Zaprasza dzieci,młodzież, osoby dorosłe 

na WARSZTATY:

ŚPIEWU         - rozpoczęcie 10.05.2011 godz.18:00, Żabowo 42
RZEŹBIARSKIE- rozpoczęcie 14.05.2011 godz. 11:00,Żabowo 28
TAŃCA        – rozpoczęcie 16.05.2011 godzina 16:00,Żabowo 34 

Działanie realizowane w ramach Otwartego Konkursu Ofert w 
zakresie zadania „Rozwój wsi oraz organizacja dóbr kultury w 

społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie
zaprasza wszystkich członków i kandydatów UTW, 

na spotkanie.
Głównym tematem spotkania będzie: 

„Znaczenie ośrodków kultury w życiu człowieka”.
Spotkanie odbędzie się 11 maja(środa), o godz. 16.00,

w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości, 
ul. Wojska Polskiego 3.

Nornic walking 
w każdy wtorek i czwartek!

Stowarzyszenie Wspólny Nowogard zorganizowało niedaw-
no zajęcia nauki z kijkami. Ze względu na duże zainteresowa-
nie zajęcia przerodziły się w spotkania cykliczne, które odby-
wają się w każdy wtorek i czwartek o g.17.30. Za każdym razem 
chętni spotykają się przed wejściem na stadion miejski w No-
wogardzie, gdzie osoby nie posiadające własnych kijków otrzy-
mują je od organizatora. Zajęcia prowadzone są przez instruk-
tora. Uczestnicy zdobywają umiejętności prawidłowego cho-
dzenia z kijkami oraz odbywają spacery po okolicznym lesie. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Dołącz do nas.

Wspólny Nowogard

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
28.05.2011r.  organizuje bezpłatny wyjazd na badania mammograficz-
ne dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin 
Zdroje. Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny pro-

gram „Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie Będą mogły 
zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia.

Czynna będzie również Prywatna Poradnia Endokrynologiczna,pa-
nie z problemami endokrynnymi i nie tylko będą mogły skorzystać z 
wizyty prywatnej (konsultacja+USG 45zł).

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Li-
dii Bogus po godz.14.30 tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE 
MUSISZ ZADBAĆ SAMA! Zapraszam 

Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus
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IX Marsz dla Życia w Szczecinie 
z udziałem Nowogardu

W minioną niedzielę odbył się już IX Szczeciński Marsz dla Życia, chociaż niektórzy twierdzą, że nie jest to marsz szczeciński, ale odbywa się w 
Szczecinie. Dlaczego? Ponieważ gromadzi ludzi nie tylko ze Szczecina, ale całej diecezji, a nawet z Polski i zagranicy. Co więcej w przygotowaniach 
tego marszu brali udział nie tylko szczecinianie, ale także wiele osób z całej Polski - relacjonuje przebieg marszu specjalnie dla DN ks. Piotr Buda.

Oczywiście Nowogardu nie 
mogło zabraknąć! Do Szczeci-
na wybrało się 50 osób autoka-
rem, nie licząc tych, którzy in-
dywidualnie dotarli na marsz. 
Ludzi na marszu było bardzo 
dużo. Media podają, że ok. 15 
tys.. Nie wiem czy tyle było, 
trzeba jeszcze czekać na do-
kładniejsze obliczenia, ale na 
pewno było nas ponad 10 tys.. 
W tamtym roku marsz zgro-
madził ok. 8 tys.. osób.

Mimo, że Nowogard w ca-
łym tym tłumie ilościowo nie 
był zbyt liczny, to dzięki mło-
dzieży zostaliśmy zauważe-
ni. A wszystko zawdzięczamy 
przygotowanym przez mło-
dzież flagom, które są widocz-
ne na wielu zdjęciach z marszu 

na portalach internetowych. 
Mieliśmy ze sobą 20 ogrom-
nych flag z napisem „Jesteśmy 
za życiem”, dwie flagi informu-
jące, że jesteśmy z Nowogardu 
i jedna z podpisem Jana Pawła 
II i podpisami młodzieży gim-
nazjalnej i licealnej, która tak-
że opowiedziała się za życiem. 
Młodzież z naszego miasta od 
25 marca, czyli Dnia Świętości 
Życia utworzyła grupę Donum 
Vitae (z łac. Dar Życia), która 
czynnie angażuje się w obronę 
życia. I to właśnie dzięki tym 
kilkunastu młodym ludziom 
marsz mógł być jeszcze żywszy 
i radośniejszy. Nie to jednak 
jest najważniejsze. Najważniej-
sza była obecność na marszu i 
modlitwa. Nie tylko nasza, ale 
tak wielu ludzi, także dzieci i 
młodzieży, którzy chcieli za-
manifestować swoją postawę 
pro life. Dziękuję Wam wszyst-
kim za nawet najdrobniejsze 
zaangażowanie się w obronę 
życia! I przypominam, że u nas 
w Nowogardzie w najstarszym 
kościele każdego 25 dnia mie-
siąca o godz. 20:00 modlimy 
się w intencji życia. Serdecznie 
zapraszamy!

ks. Piotr Buda 
Parafia WNMP w Nowogardzie

ks. Piotr Buda 
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Kim są prawdziwi myśliwi?
Czy myśliwi to obrońcy środowiska naturalnego i zwierzyny łownej, którzy zimową porą dożywiają  zwierzęta i dbają o właściwy rozwój stad. Czy 
też może są to  ludzie żądni krwi, którym jedynie chodzi tylko  o uśmiercanie, a następnie demonstrowanie ustrzelonych poroży i trofeów.

Okazuje się, że strzelanie i pre-
zentowanie zdobyczy   to ostat-
nie punkty tego bardzo osobli-
wego   hobby, jakim jest myśli-
stwo. W dniu 30.04.2011 roku 
miało miejsce spotkanie myśli-
wych na strzelnicy, którzy zrze-
szeni są w kole łowieckim „RYŚ” 
w Nowogardzie. Jego historia 
sięga 50 lat. Więc Co jest w my-
ślistwie takiego fascynującego, 
co zrzesza wielu mężczyzn a na-
wet kobiety tego  spróbuję się 
dowiedzieć na spotkaniu na któ-
re zostałem zaproszony.

Tak to się zaczęło…
Początki Koła Łowieckiego 

„RYŚ” sięgają roku 1946 wtedy 
powstało w Nowogardzie Koło 
Łowieckie „Jastrząb”, które ist-
niało do końca 1959 roku. W 
roku 1960 następuje reorgani-
zacja Związku Łowieckiego na 
Polski Związek Łowiecki. Gru-
pa mężczyzn, licząca 14osób, re-
organizuje  Koło Łowieckie „Ja-
strząb” na Koło Łowieckie „Ry-

ś”i i podpisuje statut i dokonu-
jąc    jego oficjalnej rejestracji. 
Data 14 stycznia jest datą naro-
dzin Koła Łowieckiego „RYŚ”. 
Zaś w dniu 22 lutego 1960 roku 
Koło zostało zatwierdzone przez 
Szczecińską Wojewódzką Radę 
Łowiecką a 12 marca 1960 roku 
wpisano Koło do rejestru Kół 
Łowieckich pod pozycją nr 1 w 
Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa 
Powiatowej Rady Narodowej w 
Nowogardzie. Koło wówczas li-
czyło 14 członków. Na pierw-
szym Walnym Zgromadzeniu 
organizacyjnym wybrano Za-
rząd Koła „RYŚ” .A  pierwszym 
Prezesem był Jan Bartocha.

A tak jest obecnie
Dziś koło „RYŚ” liczy 74 oso-

by a obecnym  prezesem jest Ar-
nold Gieryń, który wśród swo-
ich myśliwych ma również dwie 
kobiety, co świadczy, że ta pro-
fesja nie jest zarezerwowana wy-
łącznie  dla mężczyzn. Na poru-
szoną tezę w bezpośredniej roz-
mowie z sekretarzem koła Jac-
kiem Chlebowskim, że „myśli-
stwo to nie tylko strzelanie do 

zwierząt” rozmówca z innymi 
kolegami koła odpowiada: ”Każ-
de koło łowickie musi prowadzić 
racjonalną gospodarkę, której 
podstawową sprawą  jest ochro-
na gatunku a nie niszczenie go. 
Naszym głównym zadaniem jest 
przede wszystkim pozostawienie 
przyszłym pokoleniom lepszej go-
spodarki leśnej od tej ,którą obec-
nie mamy. Myślistwo to nie tylko 
właśnie samo strzelanie do zwie-
rzyny, ale i dokarmianie i  dbanie 
o jej przetrwanie. A samo  strze-
lanie do niej jest końcowym eta-
pem naszej tradycji. My, jako my-
śliwi szczycimy się tym, że mamy 
swoja własną tradycję myśliwską, 
która jest przekazywana jest  z 
pokolenia na pokolenie.  Współ-
czesna cywilizacja wkroczyła tak 
daleko, że sama przyroda by so-
bie z nią nie poradziła, dlatego 
ostrożnie ingerujemy w nią, jako 
sojusznicy, którzy robią wszyst-
ko, by nie dopuścić do zaburzenia 
równowagi pomiędzy cywilizacją 

a przyrodą, dlatego właśnie cza-
sami   strzelamy nie po to, by  je-
dynie uśmiercać  zwierzę, ale po-
przez odstrzał ograniczać liczeb-
ność i  równowagę  konkretnej po-
pulacji  jak   również utrzymać   
porządek ,który  istnieje w   „łań-
cuchu pokarmowym”. Inną bar-
dzo smutną sprawą są kłusow-

nicy, których drastyczne metody 
powodują cierpienie zwierząt, o 
czym nie raz możemy się przeko-
nać podczas akcji „WNYK”, polo-
wań cz  dokarmień zimowych. Z 
całą stanowczością potępiamy ta-
kie zachowania i jesteśmy prze-
ciwni tego typu „łowom” – koń-
czy wypowiedź pan Jacek. Każde 
spotkanie to okazja do wymiany 
nowych doświadczeń jak rów-
nież trening w strzelaniu. Koło 
„Ryś” może poszczyć się moc-
ną drużyna strzelecka, która w 
zawodach na szczeblu regional-
nym ma bardzo dobrą pozycję i 
wysokie miejsce. Myśliwi spoty-
kają się obowiązkowo i strzelają 
do tarcz, makiety dzika i rzut-
ków czym doskonalą umiejęt-
ności. Są to konkurencje bardzo 
precyzyjne i wymagające opano-
wania i koncentracji. Wszystko 
odbywa się w sposób ściśle regu-
laminowy i zgodny z przepisami 
bezpieczeństwa, gdyż broń, któ-
rą się posługują jest z ostrą amu-
nicją. Ale, myślistwo to nie tyl-
ko strzelanie do tarczy i rzutków, 
ale również wyjazdy na prawdzi-
we polowania, które mają za za-
danie odstrzelić część populacji 
np. dzika czy innego zwierzęcia, 
którego czasami jest za dużo w   
lesie. To powoduje zaburzenie 
ekosystemu i znacznie naraża 
rolników na straty uprawianych 
przez nich roślin. Na terenie ca-
łego kraju również w lasach no-
wogardzkich ilość pozyskanej 
zwierzyny przez myśliwych ści-
śle określa plan. Plan pozyska-
nia zwierzyny corocznie ustala-
ny jest w porozumieniu z Nadle-
śnictwem oraz Zarządem Okrę-
gowym PZŁ. Nowogardzkie lasy 

nie obfitują w ogrom zwierzyny, 
ale jest w nich wiele dzików, sa-
ren i jeleni oraz zwierzyny drob-
nej.

Hubertus - święto myśliwych
Św. Hubert jest patronem le-

śników, jeźdźców i myśliwych. 
Na cześć swego patrona myśli-
wi organizują tradycyjne święto 
– Hubertus w okresie zbliżonym 
od 3 listopada. Rozpoczyna on 
sezon jesienno-zimowych polo-
wań.

Legenda głosi, że „Hubert, 
który podczas polowania podob-
no ujrzał jelenia z krzyżem mię-
dzy rogami, jest postacią histo-

ryczną, potomkiem królewskie-
go rodu Merowingów. Urodził się 
około 655 roku na terenie dzisiej-
szej Belgii. Istnieje wiele różnych 
podań dotyczących jego osoby, 
ale wszystkie zgadzają się, co do 
tego, że myślistwo było niezwykłą 
pasją Huberta, a jego przemiana 
duchowa wynikała ze spotkania 
jelenia ze świetlistym krzyżem 
pośrodku poroża” To tylko le-
genda, ale jakże przekonująca w 
egzystencji ludzi, których pasja 
połączona jest z tradycją. Dzię-
ki nim myślistwo przetrwało nie 
lata, lecz wieki. 

Jarosław Bzowy
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Wśród działkowiczów

Co je moje, to je moje…
\Działkowicze to pracowici ludzie i o swoje ogródki dbają. Kosy, kosiarki, grabie i szczotki 

są w częstym użyciu. U mnie musi być czysto! Ale jest problem – to co się skosi i zagrabi trze-
ba gdzieś upchnąć. Tutaj już nie wszyscy są tak pedantyczni – najprościej …wyrzucić za płot!

Tak też zrobił właściciel 
działki nr 441 z ogrodu nr 
1. Widząc to inny działko-
wicz zwrócił temu pierwsze-
mu uwagę, że trawy nie należy 
wyrzucać za płot choćby z tego 
powodu, ze rodzi to niebezpie-
czeństwo szybkiego rozwoju 
ślimaków, utrapienia warzyw-

nych części działek. Wyrzuca-
jący trawę za płot zrugał sąsia-
da i kazał mu zająć się swoim 
ogrodem! Ten wykonał zdjęcia 
i postanowił działać – powia-
domił redakcję i szefa Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych.

Co będzie dalej? 
Wysłuchał LMM

I bądź tu mądry…

Taki mały  kleszcz, a tyle problemu
Wraz z przyjściem wiosny obudziły się  roztocza. Wśród nich te najbardziej o tej porze niebezpieczne  - kleszcze. 

Na ulicę Rzeszowskiego, jak mówią znaki, nie 
każdy może wjechać i nie każdy może się za-
trzymać. Problem w tym, że nie wiadomo kto 
wjechać nie może, albo raczej kto wjechać może 
i kto może się zatrzymywać. Ustawiono bowiem 
dwa  znaki zakazu w kolejności jak na zdjęciu. 
Czy więc zakaz w konsekwencji tej sekwencji  
należy interpretować że „To i to” czy ,że „ to albo 
to” czy też „bądź to bądź to”. 

I bądź tu więc mądry i pisz wiersze. Na do-
datek przepis wydaje się martwy w stosunku do 
autobusów które również duże pow. 2,5 t.  mu-
szą i tak tędy wjeżdżać i oczywiście zatrzymy-
wać się.

W tym zamieszaniu spytamy, by sprawę uczy-
nić bardziej skomplikowaną – i co na to Inter 
Marche?

ms    

Jest mniejszy, niż główka od szpilki, 
jednak  jest bardziej  niebezpieczny dla 
zdrowia człowieka i zwierzęcia. Klesz-
cze przenoszą niebezpieczną dla czło-
wieka chorobę o nazwie  borelioza jej 
moment zarażenia może przyjść  z koń-
cem kwietnia i początek maja. Kleszcze 
są wtedy najbardziej aktywne. Proble-
mem tak naprawdę nie są same klesz-
cze, lecz bakterie, które często żyją w ich 

organizmach. Te roztocza mogą wywo-
ływać kleszczowe takie choroby jak: za-
palenie mózgu i wspomnianą  boreliozę. 
Objawy zakażenia boreliozą są nie trud-
ne do rozpoznania do najbardziej cha-
rakterystycznych należą -  miejscu uką-
szenia jest zarumienione, które może 
objąć inne fragmenty ciała jak również 
wysoka gorączka. Samo leczenie jest 
prowadzone głównie przez podawanie 

antybiotyków. Dolegliwości ustępują po 
kilku dniach i mogą już nie powrócić. 
To samo dotyczy również naszych pu-
pili, z którymi wychodzimy na spacery 
w równe miejsca do najbardziej odwie-
dzanych zaliczają się parki i tereny zale-
sione, gdzie również jest tam duże sku-
pisko kleszczy. Co robić, gdy kleszcz już 
nas ukąsi? – najlepiej udać się do lekarza 
a jeżeli już nie jest to możliwe to wycią-

gnąć  go przy pomocy pensety a miejsce 
ukąszenia zdezynfekować. By ograni-
czyć skutki ukąszenia kleszczem należy: 

- wybierając się do lasu, na łąkę czy je-
zioro warto mieć odpowiednią odzież,

- jak najszybciej usunąć kleszcza ze 
skóry,

- unikać miejsc o powszechnym wy-
stępowaniu zakażonych kleszczy.

Jarosław Bzowy 
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W grzywie wiatr, w siodle radość! 
Najważniejsze cechy jeźdźca to: wiedza, cierpliwość, umiejętności, spokój, opanowanie i to, co jest najważniejsze - odwaga. Tych cech nie brakuje 
dwóm nastoletnim dziewczynkom, które mieszkają w Nowogardzie a na imię mają Dagmara i Ola. 

 Dwie dwunastoletnie dziew-
czynki, które odnalazły dro-
gę do wolnego czasu nie po-
przez Internet i komputer, lecz 
przez uprawianie jeździectwa, 
które zaczyna być ich sposo-
bem na ciekawe życie. Szkółka 
jeździecka w niewielkiej miej-
scowości położnej niedale-
ko Nowogardu jest wymarzo-
nym miejscem do oddania się 
tej pasji. Jak spędzają ten czas 
i co jest w tych zwierzętach, że 
tak je tak polubiły i oddały się 
tej pasji, jaką jest jeździectwo. 
Odpowiedź jest dość banal-
na to przez rodziców, którzy 
zasugerowali ten pomysł. W 
sporcie tym priorytetem jest 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo i zaprzyjaźnienie się z ko-
niem, który mimo swoich roz-
miarów jest bardzo przyjaźnie 
nastawiony. To jedne z warun-
ków, które muszą być spełnio-
ne. Decyzja podjęciu trenin-
gów przez dziewczynki, zosta-

ła podjęta spontanicznie, co 
z biegiem czasu przerodziło 
się nieodzowną część spędza-
nia wolnego czasu. Jednak, by 
te treningi i sama jazda była 
przyjemnością Konie jak ich 
jeźdźcy muszą być odpowied-
nio przygotowani do treningu. 
Bardzo ważne jest, aby jeździec 
był odpowiednio ubrany, dzię-
ki czemu treningi są bezpiecz-
ne i wygodne. Bezpieczny 
kask, buty- sztyblety, spodnie – 
bryczesy i ochraniacz na klatkę 
piersiową to podstawowe ele-
menty wyposażenia stroju, jaki 

musi mieć na wyposażeniu jeź-
dziec. Teraz pozostaje już tylko 
przygotowanie konia do ujeż-
dżania. Nie jest to takie proste, 
gdyż najpierw koń jest odpo-
wiednio do tego przygotowy-
wany poprzez np. szczotkowa-
nie i ubranie go w uprząż. Jej 
zamocowanie jest bardzo waż-
ne i podlega całkowitej kontro-
li osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo jeźdźców. Cały 
trening opiera się najpierw na 
spokojnej jeździe, lekkim galo-
pie i ćwiczeniach, których ce-
lem jest wyrabianie odpowied-
niej postawy na koniu i ćwi-
czenie równowagi. Wszystkie 
te elementy są obserwowane 
przez panią instruktor, któ-
ra poprzez baczną obserwację 
zaleca poprzez komendy od-
powiednie zadanie. Upadek z 
konia? To normalne dla en-
tuzjastów tego hobby. Przy-
darzyć się może każdej oso-
bie, która zdecyduje się na jadę 

konno. Nie ma różnicy czy bę-
dzie to osoba początkująca czy 
doświadczona. Upadek jest 
częścią tego sportu, ale to nie 
odstrasza dziewczynek i in-
nych uczestników szkółki, któ-
rzy oddają się tej pasji. Oto, co 
nam powiedziały dziewczynki 
i pani instruktor po treningu.

Dziennik Nowogardzki 
Dziewczynki nie boicie się koni? 

Dagmara i Ola Nie. Są bar-
dzo łagodne i bardzo lubimy 
z nimi przebywać i mówić do 
nich a przede wszystkim ujeż-
dżać je.

DN. Do Dagmary Ty w cza-
sie treningu prawie spadłaś z 
konia? 

Dagmara No tak, ale było to 
tylko   bezpiecznie zsunięcie 
się  po szyi Karishy – klaczy, na 
której jeżdżę. 

DN. Czyli jazda konno jest 
lepsza niż siedzenie przed 
komputerem?

Dagmara i Ola No jasne, 
ze tak!. To duże ciekawsze niż 
siedzenie przed „kompem” 
i pstryknie w gierki. Bardzo 
nam odpowiada ten sposób 
wolnego czasu. 

Więc czy jazda konno w tak 
młodym wieku jest dobrą for-
mą dla tak jeszcze młodych 
osób? Potwierdzenia szukałem 
u instruktorki jazdy konnej 
Pauliny Gryciak-Sobczak  

Dziennik Nowogardzki 
Skąd ta pasja? 

Paulina Gryciak- Sobczak – 
Od rodziców. To oni przez cale 
życie zajmowali się końmi i za-
szczepili mi tą pasję jak rów-
nież sposób na ciekawe życie, 
które również ma charakter 
sportowy. Czynną zawodnicz-
ką biorącą udział w zawodach 

ogólnopolskich, w których 
zdobyłam nawet mistrzostwo 
Polski w kategorii konia „ku-
cyka”. Równocześnie jestem 
również instruktorem jazdy 
konnej i teraz głównie temu 
zajęciu się poświęcam. 

DN., Co takiego jest w tych 
zwierzętach? 

PG-S. One są duże i mają w 
sobie wielką moc, której nie są 
tak do końca świadome. To nie 
samowite, że taki mały czło-
wiek jest wstanie bez problemu 
zapanować nad zwierzem, któ-
re jest kilku krotnie większe od 
niego.  

 DN. Hipoterapia rewela-
cyjna metoda w schorzeniach 
neurologicznych. Czy tutaj 
też koń może pomóc? 

PG-S. Z całym przekona-
niem mówię oczywiście tak, 
ale na specjalnie wybranych 
koniach, które są o łagodnym 
usposobieniu. Selekcja takich 
koni jest bardzo precyzyjna a 
szkolenie odbywa się już z od-
powiednio przygotowanym in-
struktorem, który wie jak po-
stępować z chorym dzieckiem 
i koniem. 

DN. To był bardzo interesu-
jący wywiad. Więc czego się 
życzy jeźdźca?  

PG-S. zdecydowanie poła-
mania bata!

Jarosław Bzowy 

Dagmara na swoim ulubionym koniu

Trenerka Pulina Gryciak-Sobczak
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Pomorzanin bliski zwycięstwa
Pomorzanin Nowogard zremisował na własnym boisku z Kłosem Pełczyce 1:1 w meczu 23.kolejki V ligi szczecińskiej. Rezultat ten jest dla naszych zawodni-

ków stratą cennych punktów, goście wyrównującego gola zdobyli bowiem dopiero w doliczonym czasie gry, w ostatniej akcji meczu.

Gracze z Pełczyc bardzo do-
bre rozpoczęli to spotkanie. 
Już pięć minut po pierwszym 
gwizdku arbitra jeden z nich 
znalazł się w sytuacji sam na 
sam ze stojącym w bramce Po-
morzanina Mateuszem Krup-
skim. Nowogardzki golkiper 
popisał się jednak bardzo do-
brą interwencją, ratując tym 
samym swój zespół przed utra-
tą bramki. Na odpowiedź go-
spodarzy nie trzeba było dłu-
go czekać. Dobrą okazję miał 
Jacek Nieruchaj, lecz jego ude-
rzenie obronił bramkarz ry-
wali. Golkiper z Pełczyc odbił 
również strzał Krystiana Mi-
klasa w 18. minucie meczu. Od 
tego momentu gra się nieco 
uspokoiła i choć to Pomorza-
nin częściej znajdował się przy 
piłce, ta znajdowała się głów-
nie w środku pola.

Mecz ożywił się w ostatnich 
dziesięciu minutach pierw-
szej części gry. Najpierw ude-
rzał Dawid Langner, ale pił-
ka powędrowała obok bram-
ki. Po chwili z dystansu strzelał 
jeden z graczy Kłosa, Krupski 
był jednak dobrze ustawiony 
i pewnie złapał piłkę. Siedem 
minut przed końcem pierw-
szej połowy goście mieli naj-
lepszą okazję do zdobycia gola 

w tej części gry. Uderzenie gło-
wą zawodnika z Pełczyc było 
na szczęście niecelne. W samej 
końcówce goście próbowali po 
raz kolejny, lecz znów nie trafi-
li w światło bramki, a po chwi-
li arbiter zaprosił piłkarzy obu 
drużyn na przerwę, do której 
Pomorzanin remisował z Kło-
sem 0:0.

Druga część pojedynku roz-
poczęła się znakomicie dla 
podopiecznych trenera Zbi-
gniewa Gumiennego. Pięć mi-
nut po wznowieniu gry wy-
szli oni bowiem na prowadze-
nie. Po dośrodkowaniu z rzutu 
wolnego jeden z zawodników 
Kłosa tak niefortunnie uderzył 
głową, że pokonał własnego 
bramkarza. Kilka chwil póź-
niej mogło być 2:0. Strzał Mar-
cina Skórniewskiego z rzutu 
wolnego przeleciał jednak tuż 
obok słupka. Gra tymczasem 
znów się uspokoiła, a kolejną 
okazję piłkarze z Nowogardu 
stworzyli dopiero w 79. minu-
cie, kiedy to sam przed bram-
karzem rywali znalazł się Mi-
klas. Doświadczony napastnik 
nie zdołał niestety podwyższyć 
prowadzenia, uderzając obok 
bramki.

W końcówce meczu do gło-
su doszli gracze Kłosa. Naj-

pierw spory błąd popełnił 
Krupski, który w prostej sy-
tuacji nie zdołał złapać piłki. 
Na szczęście nie przyniosło to 
większych konsekwencji, go-
ście nie wykorzystali bowiem 
tej okazji. Kilka chwil później 
jeden z zawodników z Pełczyc 
przewrócił się w polu karnym 
naszej drużyny, ale arbiter nie 
zdecydował się na podykto-
wanie „jedenastki”. W doliczo-
nym czasie gry goście dopięli 
jednak swego. Przejęli oni pił-
kę tuż przed własnym polem 
karnym, a jeden z graczy Kłosa 
szybko znalazł się na połowie 
Pomorzanina. Dośrodkował 
w pole karne naszego zespołu, 
gdzie obrońcy zdołali zabloko-
wać strzał piłkarza z Pełczyc. 
Inny z zawodników zdołał jed-
nak dojść do bezpańskiej piłki 
i z bliskiej odległości pokonał 
bezradnego Krupskiego, za-
pewniając swojemu zespołowi 
cenny punkt.

– Wyszedł brak doświadcze-
nia, mimo wszystko również 
zgrania, bo znów zbudowali-
śmy nowy zespół. O utrzyma-
nie będzie ciężko, ale dalej bę-
dziemy o to walczyć i damy z 
siebie wszystko. Boli, że zremi-
sowaliśmy mecz, który powin-
niśmy wygrać 2:0. W środę cze-

ka nas mecz z Arkonią, w sobo-
tę ze Stalą, będą to dwa bardzo 
ciężkie spotkania, oba rozegra-
my na wyjeździe. Jeżeli przy-
wieziemy z nich jakieś punk-
ty, będziemy szczęśliwi. Później 
gramy z takimi przeciwnikami, 
z którymi będziemy chcieli wy-
grać. Wrócą do gry Paweł Ga-
lus, Maciej Dobrowolski i Mi-
chał Laszkiewicz. Dwaj pierw-
si leczą kontuzje, Michał musi 
pauzować za nadmiar żółtych 
kartek – powiedział po meczu 
kapitan Pomorzanina, Marcin 
Skórniewski.

Zwycięstwo w sobotnim me-

czu było na wyciągnięcie ręki. 
Zabrakło kilkudziesięciu se-
kund do tego, aby po raz pierw-
szy w rundzie wiosennej trzy 
punkty pozostały w Nowogar-
dzie. Teraz trzeba walczyć o to, 
aby w naszym mieście pozo-
stała V liga. W ostatnich spo-
tkaniach zawodnikom Pomo-
rzanina brakowało szczęścia. 
Teraz czekają ich dwa trudne 
spotkania w Szczecinie. Naj-
bliższe zostanie rozegrane już 
w środę, kiedy to Pomorzanin 
zagra z Arkonią Szczecin w za-
ległym meczu 16. kolejki. 

Maciej Pietrasik

Udane otwarcie sezonu  
Wiejskich klubów Sportowych

W niedzielę, 1.05.2011 na stadionie miejskim w Nowogardzie odbył się Turniej Piłki Nożnej 
WKS, który otworzył letni sezon imprez sportowych.

Płytę główną boiska, na której odbywały się spotkania, podzielono na dwa mniejsze boiska, 
co umożliwiło rozgrywanie meczów równolegle. Do turnieju zgłosiło się 11 zespołów. Podczas 
losowania podzielono je na 2 grupy. 

Grupa 1
WKS Błotno
Dzikie Koty
WKS Długołęka
Parasol
WSK Świerczewo II
Grupa 2
WKS Świerczewo I
WKS Osowo
WKS Wierzbięcin
WKS Boguszyce
Nowogard
WKS Kulice
W trakcie trwającego kilka godzin turnieju 

rozegrano 27 zaciętych spotkań. Zwycięzcami 
grup zostały zespoły: WKS Wierzbięcin i Para-
sol, które spotkały się w finale. O trzecie miej-
sce walczyły zespoły: Nowogard i WKS Długo-
łęka. Wyniki przedstawiają się następująco:

Finał:
Parasol – WKS Wierzbięcin 4 : 0 
Mecz o 3 miejsce:
Nowogard – WKS Długołęka 2 : 0
Królem strzelców został Daniel Dudziec, 

zdobywca 7 bramek. W nagrodę otrzymał sza-
lik LKS Pomorzanin ufundowany przez kapita-
na zespołu Marcina Skórniewskiego.

Miłym akcentem było pojawienie się na sta-
dionie pochodzącej z Błotna posłanki Renaty 
Zaremby, która przyjeżdżając w rodzinne stro-
ny dopingowała uczestniczących w turnieju za-
wodników WKS Błotno. Wraz z członkami za-
rządu WKS wręczyła okazałe puchary najlep-
szym zespołom.

Organizatorzy serdecznie dziękują przed-
stawicielom   klubu Pomorzanin Nowogard, 
w  szczególności Andrzejowi Skórniewskiemu, 
za udostępnienie obiektu oraz wszelką pomoc 
w przygotowaniu imprezy.               Inf. własna



10-12.05.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- płyny i oleje - wymiana gratis

nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

szyby samochodowe - Jacek Tworek

sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje osób 
z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
na stanowisko pracownik produkcji.

Wymagana jest książeczka zdrowia 
do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr 91 39 22 394.

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

mŁODe
KurKi NiosKi 

RASY ROSA- 14-tygodniowe 
W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66reklama

reklama

Oni tworzą historię wyścigu
Drugi po reaktywacji, a 55 kolejny Wyścig Głosu Szczecińskiego i Olimpijczyków przeszedł do 

historii.
Dzięki zabiegom organizatorów udało się wzbogacić jego formułę (rozegrano etap jazdy na czas i co 

ważniejsze zaproszono do współpracy Gminę Osina). Trzeba jednak podkreślić, że starania organiza-
torów nie dały by takich rezultatów bez sponsorów. Sponsorów znanych i zaufanych, nigdy nie odma-
wiających wsparcia – co wyraźnie podkreśla Rajmund Zieliński.

- Starostwo Powiatowe Gole-
niów
- UM Nowogard,
- UG Osina, 
- Nowogardzkie Centrum Bu-
dowlane NCB, 
- PROHAREMEX
- PBO – GRINBUD
- DREWPOL Osina,
- Firma TOYOTA – Jan Ko-
złowski,
- LZS Osina,
- Firma BIUREX Stanisław Ryn-
kiewicz,
- Studio Reklamy VIZART,
- Sklep Rowerowy Wałkowicz – 
Stargard Szczeciński,

- Sklep y Rowerowe Jan Zugaj,
- FHU Adam Fedeńczak, 
- Firma AZBUD – Zdzisław Ajs,
- Zajazd  „15 Południk”,
- Firma Remontowa Zakrzew-
ski,
- Firma Budowlana Jan Pabi-
siak,
- Warsztat Samochodowy Wi-
told Dęga,
- Skup Złomu Sławomir Ada-
miak,
- Hurtownia Jan Bąk,
- Bogdan Słociuk Gryfice (zwy-
cięzca Wyścigu Głosu w 1976 
roku),
- Grzegorz Mieleńczuk – Pro – 

Fur Farm Equipment
- Domel – Władysław Błaże-
wicz,
- Masarnia Krzemienna – Ma-
rek Kowalczyk,
- Stanisław Brzost,

Specjalne podziękowania dla 
Dyrektora SP nr 3 Piotra Ka-
zuby, nowogardzkich Policjan-
tów i Strażaków, Zbigniewa 
Herki i Tadeusza Łukaszewi-
cza za nagłośnienie i konferan-
sjerkę oraz redakcji „Dziennika 
Nowogardzkiego” za promocję 
medialną.

Opr. red. LMM 

komisarek znowu 
zwycięża

W dniach 29-30 kwietnia br w Jabłonowie Pomorskim i w Świe-
ciu rozegrano dwie serie Nadziei Olimpijskich o Puchar Prezesa 
BGŻ. Na stracie stanęło 66 młodych kolarzy z całego kraju. 

Jabłonowo pomorskie wyniki : 
1m. Komisarek Remigiusz Chrabąszcze Nowogard.
2m. Banaszek Norbert BDC Nowy Dwór Mazowiecki.
3m. Sajnok Szymon Kartuzjza Kartuzy.
6m. Banek Piotr Baszta Golczewo.
Świecie wyniki:
1m. Komisarek Remigiusz Chrabąszcze Nowogard
2m. Banaszek Alan BDC Nowy Dwór Mazowiecki.
3m. Banaszek Norbert BDC Nowy Dwór Mazowiecki.
4m. Banek Piotr Baszta Golczewo.
Nadzieje Olimpijskie to seria wyścigów organizowanych dla 

kolarzy w kategorii Młodzik. Celem tych wyścigów jest popu-
laryzacja i wyławianie talentów kolarskich wśród młodzieży. 
Od tych wyścigów swoją karierę zaczynali między innymi: Łu-
kasz Kwiatkowski , Marcin Gołaś , Błażej Janiaczyk czy aktualny 
Mistrz Europy Piotr Gawroński.

Henryk Sawicki

Zwycięski finisz Remka w Jabłonowie Pomorskim
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rOZkŁaD JaZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, Jarosław Bzowy, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 

Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po 
remoncie, doskonała lokalizacja, spokojna 
okolica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (oka-
zyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 8500 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy Bo-
haterów Warszawy. Cena 1 495 000 zł Biu-
ro Nieruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 m2, 
plan zagospodarowania terenu, przemysł, 
usługi inwestycyjne. Ogrodzona, droga 
alfaltowa, centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania 15zł/m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; po-
mieszczenie 150 m2 ogrzewane; pomiesz-
czenie biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wynaj-
mu mieszkania obok. 693 850 197

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY 
W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAW-
SKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 
691125617.

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie (Centrum), 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Pol-
skiego z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgod-
nienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TaNIO sprzedam dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, III piętro po remoncie. Cena 165 
tys. kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 514 620 330

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 
67m2 na dwupokojowe. 91 39 26  528; 
667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 45 m2, cena do uzgodnienia. Tel. 
788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam działkę budowlaną przy ulicy 
asnyka. 609 947 940; 503 120 436

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 zł 
czynsz, kaucja 1200 plus opłaty. Tel. 
608 332 896

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 
maja 44 (zjazd do Przystani) 694 513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kaniowo - usługową położoną przy ul. 
Górnej w Nowogardzie (31 arów). Cena do 
negocjacji 90 zł za 1 m2. Tel. Kontaktowy 
603 262 091

• Wynajmę pokój na ulicy Warszawskiej. 
609 004 967

• Sprzedam działkę budowlaną nad jezio-
rem w Nowogardzie- 800m2. 52 tys zł. 
608 622 920

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE MA-
GAZYNOWE W NOWOGARDZIE TEL. 511 
267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 m. 
I piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-lokator-
skie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel. 
661 510 846

• Kupię mieszkanie dwupokojowe z niskim 
czynszem. 505 793 280

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w czere-
śniowym sadzie. 505 793 280

• Do wynajęcia kawalerka w Poznaniu. 
516 195 475

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny z bu-
dynkami gospodarczymi w Strzelewie. 
605 856 584; 91 39 26 698

• Wynajmę kawalerkę na Wojska Polskiego, 
800 zł + media. 782 813 335

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 18-stej.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2 w Nowogardzie; parter. 602 521 671 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 50 
m2. 3000 zł/m2. Centrum Nowogardu. 
607 617 849

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 
91 39 22 298

• kupię działkę budowlaną pod zabu-
dowę jednorodzinną min. 10 arów. 
601 182 250

• Sprzedam działkę pow. 7,5 ha w Wyszo-
mierzu przy trasie asfaltowej. Cena 1,90/
m2. 696 807 922

• Wynajmę lokal od 200 – 500 m2, zadaszo-
ny z dobrym zamknięciem, Nowogard lub 
okolice Nowogardu. 517 683 800

• Sprzedam kawalerkę 23 m2, Warszawska 
10. 502 032 422

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Mon-
te Cassino w Nowogardzie. tel. 601 775 037

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
nowym budownictwie 91 39 25  147 po 
20-stej.

• Do wynajęcia pomieszczenie (z możliwo-
ścią podziału). Parter 286 m2 – 25 zł/m2. I 
piętro 286 m2 10 zł/m2. 693 946 233

• Do wynajęcia CLUB CAFE MAGIC 
693 946 233.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie, 667 094 079
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• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 

m2, parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 
397 po godz. 10

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. Kon-
takt po godz. 18.00. 607 289 492

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 42 
m2. Cena do uzgodnienia. 798 862 520.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Mieszkanie 4 pokoje Leśna 160 tys. 
600 791 675

• Działki budowlane 41 i 77 ar. z warunkami 
zabudowy. 600 791 675

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
lub zakwateruję 6-ciu pracowników. 
508 309 980

• Sprzedam 1/2 domu 198 m2 budynek go-
spodarczy 120 m2, 63 ar działka, 4 km od 
Nowogardu. 607 647 146 po 15-stej

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Sprzedam mieszkanie na ul Jesiowej. 604 
284 557

• Zakwateruję 3-4 osoby od 1 czerwca dół 
domku jednorodzinnego. 609 307 327

• Wydzierżawię halę z maszynami do pro-
dukcji ogrodzeń lub odstąpię pełne wypo-
sażenie. 512 509 179

• Sprzedam działkę budowlaną Dobra Szcze-
cińska, uzbrojona, 1000 m2. 606 258 554

• Sprzedam dom o pow. 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie 41 m2 
w Centrum Nowogardu. 880 417 707

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 
pokoje. 519 614 973.

• Sprzedam dom nad Jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu pokojo-
we 9po remoncie na dłuższy okres czasu) 
może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
77 m2 225 tys zł. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 62 
m2 170 tys zł 608 622 920

• Zamienię mieszkanie cztero i trzypokojowe 
na dom. 608 622 920

• Kredyty, pożyczki hipoteczne. Oferta 20 
Banków. Dojeżdżamy do klienta. Tel: 513 
164 203.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 690 
zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 132000 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 110 KM, serwiso-
wany w ASO Nissan Polmotor Szczecin . 
Nowe: klocki i tarcze hamulcowe, płyn ha-
mulcowy. Klimatyzacja, 4*airbag, ABS, El. 
Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka,  nowe opony 
letnie Continental 185 65 R15, kompletna 
dokumentacja – faktury serwisowe, bez-
wypadkowy,  zadbany. Cena 18900 zł (do 
uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM 
(diesel), przeb. 143500 km, serwisowany w 
ASO Opel, przy przeb. 140.000 km nowe: 
olej, klocki hamulcowe, filtr oleju, filtr po-
wietrza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn hamul-
cowy, pióra wycieraczek przód i tył. Nowy 
kompletny rozrząd (ASO Opel) przy przeb. 

119.318 km,  opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 215 55 R16, cena 41000 zł, do 
uzgodnienia, kompletna dokumentacja  - 
faktury serwisowe, bezwypadkowy, zadba-
ny. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
3 185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 605 522 340

• Sprzedam Peugeot rok prod. 2000 poj. 1.1. 
506 499 935

• Kupię skrzynię do Suzuki Swift. 
723 593 436; 665 266 593

• Sprzedam Lublin 2 rocznik 1998 zarejestro-
wany, ubezpieczony, 9 miejsc + hak holow-
niczy. Cena 3550. Tel. 692 117 524

• Pilnie sprzedam Renault Clio 1,9D. Rok 
prod. 2000. Pierwszy właściciel w kraju. 
Nowy rozrząd, pompa wspomagania,  ha-
mulce. Posiada ABS, imobilazjer, centralny 
zamek, szyberdach, szyby elektr. Radio z 
pilotem, 4 poduszki pow. Przebieg 107 tys. 
km. Cena 5500. Tel. 91 39 11 733

rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: 
obszarowe, rolno-środowiskowe, ONW, Tel. 
661 329 772

• Sprzedam facelie, gorczycę, sadzeniaki ja-
dalne i jęczmień jary. 502 853 573

• Sprzedam ziemniaki sadzeniaki jadalne 91 
39 25 812; 721 614 530

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Kury nioski 10-tygodniowe, sprzedam- 91 
39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam przyczepę 10 tonową AUTOSAN. 
603 839 782

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Kupię przyczepę 3 lub 4 tonową- wywrot-
kę. 9139 501 40

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• sprzedam prosięta 91 39 26 344; 601 
553 885

• Kupię kozę dojną. 796 175 842

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 
691 138 076

• Młode kury nioski rasy rosa 14 tygodniowe 
91 39 106 66

• opryskiwacz 400l nowe pompa i rozdzie-
lacz, sprzedam 1000 zł. 606 342 404

• sprzedam prosiaki. 91 39 170 38

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• kredyty dla rolników. Tel: 513 164 203

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szko-
lenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa 
firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214

• DUr-DaCH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budow-
lane - terminowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, pod klucz 
w 3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, panele. 789 146 025

• Kompleksowe remonty domów, mieszkań 
specjalność: łazienki, kuchnie. 722 094 286; 
91 39 25 330

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 601 627 044; 
607 092 509

• Metaloplastyka, odrodzenia, balustrady, 
meble. 91 39 170 51; 608 771 151

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazu-
ry. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-budowlane 
+ więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solidnie 
z domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Usługi ogólnobudowlane; regipsy, szpa-
chle, panele, malowanie. 789 146 025

• Pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 
665 544 518

• Korepetycje z matematyki. 503 602 052

• Usługi ogólnobudowlane na zewnątrz i we-
wnątrz budynku. 794 115 153

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-931-
513; 091 39 111 53

• Usługi: pocięcie drzewa lub wykaszanie 
trawników. 516 648 561

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: bu-
dowa od podstaw, malowanie, glazura, 
kostka. 662 678 895

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Pożyczki bez BIk, bez dochodu na do-
wód osobiaty.Tel:513 164 203. 

• kredyty dla Firm.Bez zaświadczeń z ZUS 
i US !!!.Tel:513 164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy jako 
opiekunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię. Emerytkę, rencistkę do sklepu 
spożywczego. 602 474 266

• Przyjmę do pracy ze znajomością pro-
gramów Cadowskich. 91 39 25  900; 
661 900 901

• Przyjmę do pracy mechanika samochodo-
wego. 605 276 271 do 18-stej.

• Zatrudnię brygady tynkarzy (tynki ma-
szynowe) tel. 605 069 239

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fasadowy. 
511 016 833

• Operator wózków widłowych poszukuje 
pracy. 603 391 464

• Zatrudnię dziewczyny do nalewania pali-
wa. 693 521 211

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Zatrudnię mechanika samochodowego na 
½ lub cały etat. 607 585 561 

• Pracowników ogólnobudowlanych zatrud-
nię. 508 290 657

• Zatrudnię do pracy –karsk- murza, zbro-
jarza. Posiadam własny transport i ma-
szyny. 

• Zatrudnię ślusarza - fachowca. 512 509 179

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, dom-
ku, z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrze-
wanie CO cena 1000 zł serwis na miej-
scu (montaż), dwufunkcyjny 1200 zł. 
691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vail-
lant z Niemiec i gwarancje. Cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, 
wiszący małe gabaryty do łazienki, 
kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik sto-
jący z wężownicą do podłączenia z pie-
cem węglowym, typ 120-150 l. cena 600 
zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mikser 
VMX 200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRO-
NIC P1500, CD J500T MC CRYPT – 2 szt., 
kolumny HQ POWER 500 W VDSG12, mikro-
fon bezprzewodowy AZUSA 101, scaners 
HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 
1550 zł do uzgodnienia. Mało używany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), na gwarancji, w 
sieci ERA, cena 1490 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. 
Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. 
Tel. 91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnow-
szą mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena 
do uzgodnienia 720 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Ericsson Elm 
w sieci ERA, nowy, na gwarancji, nieużywa-
ny, cena 430 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny mocna 
budowa, tel: 91 39 21 828

• Kupię pompę bez silnika. 789 042 263

• Sprzedam nowy stół i biurko. 665 541 960

•  Sprzedam szczeniaczki cocker spaniel an-
gielski. Cena 200 zł. 665 544 518

• Drewno pocięte i porąbane z dowozem. 
501 385 072

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elektrycz-
ną Amicę 60. Cena 650 zł. Bardzo ładna. 
694 029 674

• Z powodu nagłego wyjazdu pilnie sprze-
dam różne meble. 796 911 043

• Okazyjnie sprzedam ladę chłodniczą, 
wagę elektroniczną, lady sklepowe, 
kosze nastawne, kontakt. 504  930  230; 
784 519 365

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane model Po-
werTwin. Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od roku do 
3 lat, rozkładaną firmy TAKO. 600 897 758



Nr 35 (1969)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

reklama

Ostrzyca

Majówka z mistrzem świata
Ostrzyca nie przepuszcza 

okazji i zaprasza do siebie zna-
komitych gości Wyścigu Gło-
su Szczecińskiego i Olimpij-
czyków. Sołtys, Rada Sołec-
ka, a szczególnie Koło Gospo-
dyń Wiejskich czynią wszyst-
ko by gość czuł się jak u siebie 
w domu, a mieszkańcy mają 
możliwość porozmawiania z 
kimś znanym . Osobisty kon-
takt i bezpośrednia rozmowa 
to zawsze żywe przeżycie, nie 
to co obraz z telewizji.

Tym razem zaproszono do 
Ostrzycy Mieczysława Nowic-
kiego – wspominał swoją ka-
rierę kolarską, odpowiadał na 
pytania, rozdawał mnóstwo 
autografów, podziwiał wyroby 
decupage, dialektował się  spe-
cjałami jakie tylko ostrzyckie 
gospodynie są w stanie przy-
rządzić…

Tak się łączy przyjemne z 
pożytecznym…

Inf.własna, foto D. Olejnik 

Osina

Po wyścigu Głosu 
i Olimpijczyków

Tegoroczny Wyścig zagościł do Osiny. Jak już informowali-
śmy było to bardzo udane przedsięwzięcie.

Władze Osiny i sami miesz-
kańcy docenili znaczenie 
przyjazdu kolarzy i znakomi-
tych gości dla promocji  Gmi-
ny.  Stworzyli dogodne warun-
ki do rozegrania etapu na czas 
na trasie Osina – Węgorzy-
ce – Osina i zapewnili pełną 
oprawę – uroczyste, oficjalne 
otwarcie wyścigu przez wójta 
Krzysztofa Szwedo w towarzy-

stwie  byłego posła, wiceprze-
wodniczącego Rady Głównej 
LZS Stanisława Kopcia, szpa-
lery widzów wzdłuż trasy oraz 
imprezy towarzyszące świad-
czą o potrzebie organizacji ta-
kich imprez w małych miej-
scowościach. Wykorzystano 
także okazję do spotkania z 
gościem honorowym Mieczy-
sławem Nowickim – szczegól-

nie skorzystali z rzadkiej oka-
zji uczniowie Zespołu Szkół 
im. Bronisława Malinowskie-
go, a okolicznościowe fotogra-
fie i wpisy w Księdze Pamiąt-
kowej utrwalą imprezę. Dzię-
kujemy panu Rajmundowi 
Zielińskiemu za  umożliwienie 
zaprezentowania mieszkań-
com znaczącej imprezy spor-
towej, a władzom, aktywnym 
działaczom i sponsorom  za  
pokazanie wielkich możliwo-
ści organizacyjnych. 

tekst i foto  Anna Babczyńska

Oficjalne otwarcie wyścigu przez wójta Krzysztofa Szwedo w 
towarzystwie  byłego posła Stanisława Kopcia
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Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 37 26 691

PIB "PRO-BUD" s.c. 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
kONTakT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 
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Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Czy flaga to zwyczajny kawał szmaty i może kończyć w koszu z 
odpadkami? Dla niektórych tak!

Kosztowny psi pakiet przydaje się … psu na budę! Krzepka młodzież 
potrafi.

Zaczyna się pierwszy etap prac przy oczyszczaniu jeziora. Będą pewne 
kłopoty  - spacerowa alejka w rejonie fontanny będzie zamknięta. 

Zasypana piaskiem droga między Dąbrową a Karskiem Zagrażająca 
bezpieczeństwu

Zatrzymany ścigany
Policjanci z  Nowogardu zatrzymali Krzysztofa P. poszukiwanego wieloma listami goń-
czymi i europejskim nakazem aresztowania – poinformowała redakcję podkom. Marta 
Maciejuniec, rzecznik prasowy komendy policji w Goleniowie. Mężczyzna ścigany był 
za liczne kradzieże z włamaniami.

Jak udało nam się dowie-
dzieć,  mężczyzna został za-
trzymany w chwili gdy przeby-
wał w pobliżu mieszkania na 
jednej z pod nowogardzkich 
wiosek.   Był ponoć mocno za-
skoczony akcją policji.  

- Policjanci prowadzili poszu-
kiwania 30 –latka od czterech 

lat. Mężczyzna ukrywał się poza 
granicami kraju. Jakiś czas temu 
nowogardzcy policjanci wpadli 
na jego trop. Dowiedzieli się,  że 
ten poszukiwany ponownie prze-
bywa na terenie kraju. Mając 
taką informację ustalili miejsce 
jego pobytu – powiedziała re-
dakcji DN,  M. Mciejuniec. 

Krzysztof P. trafił do Zakładu 
Karnego. Obędzie tam karę za-
sądzoną za popełnione wcze-
śniej przestępstwa. 

MS

Oświadczenie
Jako przedstawiciele Wiejskich Klubów Sportowych, jesteśmy zbulwersowani zachowaniem bur-

mistrza Roberta Czapli dotyczącym podziału publicznych pieniędzy na realizację zadań w zakresie 
krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowogard.

Od kilku miesięcy mieliśmy możliwość obserwować tworzenie obrazu zmian, jakie miały nastąpić 
po ostatnich wyborach samorządowych. Burmistrz Czapla, aby uczciwie podzielić pieniądze prze-
znaczone na działalność organizacji pozarządowych, powołał komisję składającą się z urzędników 
oraz przedstawicieli tychże organizacji, którzy zostali wybrani przez środowisko organizacji poza-
rządowych. Po kilku miesiącach rzetelnej i wnikliwej pracy, po 51 godzinach zapoznawania się 
z wnioskami konkursowymi, komisja zakończyła pracę, przedkładając burmistrzowi protokół z 
przyznanymi organizacjom pieniędzmi. Okazało się, że mimo wcześniejszych zapewnień ze strony 
burmistrza, że zaakceptuje rozstrzygnięcia komisji i podpisze ustalony przez nią podział, dokonał za-
sadniczej zmiany, przekazując Ludowym Zespołom Sportowym kwotę prawie 50 tysięcy złotych, 
zabierając między innymi Uczniowskim Klubom Sportowym. Pomimo tego, że komisja odrzuciła 
wniosek LZS, burmistrz Czapla przyznał swojemu partyjnemu koledze ogromną sumę pieniędzy, 
nie zwracając uwagi na zapisy budzące szereg wątpliwości komisji konkursowej.

Pytamy więc burmistrza Czaplę, po co powołuje komisję konkursową, marnuje czas jej człon-
ków (przedstawiciele organizacji pozarządowych pracowali społecznie) oraz czas samych orga-
nizacji, skoro w sytuacji, kiedy partyjny kolega nie otrzymuje pieniędzy, zmienia decyzje komisji?

Zachowaniem burmistrza Czapli jesteśmy zniesmaczeni również dlatego, że jeszcze kilkanaście dni 
temu publicznie stwierdził, że nie ma zamiaru zmieniać decyzji komisji, którą sam powołał.

Pytamy więc burmistrza Czaplę, ile warte są jego słowa, skoro zachowuje się jak mały chłopiec, 
który mówi jedno, a robi drugie.

Uważamy, że nie tylko my jesteśmy oburzeni metodami, jakie stosuje pan burmistrz, szczególnie, 
że ideą organizacji pozarządowych jest praca na rzecz ludzi, w szczególności praca społeczna. W 
tym przypadku mamy do czynienia z osobą, która będąc przewodniczącym miejsko gminnego LZS 
oraz radnym SLD wpisuje we wniosku konkursowym wynagrodzenie dla siebie samego w kwocie 
6.000 zł oraz kwotę 3.000 zł na dojazdy. Ponadto wpisał we wniosku konkursowym LZS organizację 
spartakiad w miejscowościach, które nie organizują z nim zawodów sportowych.

Pomimo tego, że komisja konkursowa, wnikliwie zapoznając się z wnioskami, uznała wniosek LZS 
za niespełniający wymogów, otrzymał on od burmistrza Czapli prezent w bulwersującej wysokości 
prawie 50 tysięcy złotych.

Czy podstawą tej decyzji jest dobro sportu wiejskiego? Czy nie jest to marnowanie publiczny 
pieniędzy?

Mieliśmy nadzieję na nową jakość, a wróciło stare ze zdwojoną siłą.
Przedstawiciele 

Wiejskich Klubów Sportowych
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Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER 
lAPtOP

 SERwIS - KOMIS
naprawiamy, sprzedajemy,

 kupujemy laptopy

od poniedziałku 
PRZENIESIONY
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Finansowanie modernizacji 
szpitala zagrożone?
Minister finansów Jacek Rostowski przygotowuje przepisy które szybko obetną limity zadłużenia przysługujące samorządom do 1 proc. ich docho-
dów w 2015 r. Jeśli ustawa wejdzie w życie gmina Nowogard nie będzie mogła wyemitować obligacji, z których chce pokryć dokończenie budowy 
nowej części szpitala. 

Rostowski chcąc zapobiec 
dalszemu zadłużaniu państwa 
pod koniec 2010 r. wydał roz-
porządzenie, które zmieniło 
sposób liczenia długu samo-
rządów, nakazując wliczać do 
niego m.in. projekty realizo-
wane w ramach tzw. partner-
stwa publiczno-prywatnego. 

Teraz chce też odejść od za-
sady, że zadłużenie samorzą-
dów nie może przekraczać 60 
proc. ich dochodów. Nowa za-

sada stanowi, że deficyt samo-
rządów w 2012 r. nie będzie 
mógł przekraczać 4 proc., a 
kolejno: w 2013 r. - 3 proc., w 
2014 r. - 2 proc. a w 2015 r. – 1 
proc. ich dochodów. 

Wiele samorządów prote-
stuje przeciw takiemu rozwią-
zaniu. Zabierze im ono moż-
liwość zaciągania wielomilio-
nowych kredytów, czy emisji 
obligacji na realizacje inwe-
stycji. Pod dużym znakiem za-

pytania staje więc moderniza-
cja nowogardzkiego szpitala. 
Gmina zadecydowała, że sfi-
nansuje ją wydając 19,5 mln zł. 
obligacji.   

Jeśli minister przeforsuje 
ustawę w przyszłym roku gmi-
na będzie mogła zadłużyć się 
jedynie na około 2 mln zł. Pie-
niądze te na pewno nie pozwo-
lą na pokrycie modernizacji 
szpitala. 

Zdaniem Antoniego Bielidy, 

przewodniczącego Rady Miej-
skiej, projekt ministra Rostow-
skiego jest niespójny z obowią-
zującym stanem prawnym. 

- Na razie nie wiadomo jesz-
cze czy przepisy będą obowią-
zywały wszystkie samorządy. 
Wiele gmin posiada już pew-
ne zobowiązania rozłożone na 
kilka lat. Trudno więc wyobra-
zić sobie sytuację, że po roztrzy-
gnięciu przetargu i podpisaniu 
umowy, w świetle ustawy o za-

mówieniach publicznych, gmi-
na zrywa taką umowę.  Wiąza-
łoby się to z koniecznością wy-
płaty odszkodowania - komen-
tował dla DN pomysł ministra, 
A. Bielida. 

Miejscy urzędnicy nie chcieli 
komentować projektu ministra 
Rostowskiego. Ich zdaniem 
jest jeszcze za wcześnie. 

Marcin Simiński

Szef nowy, ale wraca stare?
Szefem powiatowych struktur SLD został Jerzy Jabłoński – bohater „wesołej wycieczki” do Brukseli z 2005 r. 

Powiatowa Konwencja SLD 
odbyła się w miniony piątek 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Goleniowie. 

Zgodnie ze statutem, Kon-
wencja Powiatowa wyraziła 
wotum zaufania dla członków 
Zarządu Powiatowego SLD. 

Dotychczasowy Przewodni-
czący Grzegorz Białoskurski 
zrezygnował z funkcji szefa 
partii. Jego następcą został wy-
brany Jerzy Jabłoński. Uczest-
niczący w powiatowej konwen-
cji delegaci wysłuchali spra-
wozdań z działalności, które 
przedstawili: przewodniczący 
Rady Powiatowej i Przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej. De-
legaci dokonali oceny sytuacji 
społeczno-gospodarczej w po-
wiecie goleniowskim i realiza-
cji zadań partii za okres od 25 
kwietnia 2008 r.

DN otrzymał od Rober-

ta Czapli informację prasową 
przedstawiającą sylwetkę no-
wego przewodniczącego.  

Oto jej treść:
„Jerzy Jabłoński - posiada 

wieloletnie doświadczenie w 
pracy samorządowej i społecz-
nej. W 1995r. zostaje zastępcą 
kierownika Wydziału Promo-
cji, Rozwoju Gospodarczego i 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie. W latach 1996–
1998 zajmuje się uruchomie-
niem Inkubatora Przedsiębior-
czości Szczecińskiej Fundacji 
Talent Promocja Postęp w No-

wogardzie. Pierwszy Dyrektor 
Regionalnego Centrum Przed-
siębiorczości w Nowogardzie W 
listopadzie 1998 r. urlopowany 
do pracy samorządzie gmin-
nym i powiatowym. W latach 
1998-2002 pełni stanowisko za-
stępcy Burmistrza Nowogardu, 
a następnie w latach 2002-2006 
stanowisko Starosty powia-
tu goleniowskiego. Obecnie jest 
dyrektorem Centrum Eduka-
cji i Przedsiębiorczości ,,Profit”. 
W latach 1994-2006 radny gmi-
ny i przez dwie kadencje radny 
powiatu goleniowskiego. Pełnił 
funkcję Przewodniczącego Za-

rządu Miejsko-Gminnego SLD 
w Nowogardzie, Przewodniczą-
cego Klubu Radnych Lewicy w 
gminie i powiecie.”

Nowy szef powiatowy SLD 
zasłyną w 2005 r. z wycieczki 
do Brukseli. Podczas podró-
ży z uczniami goleniowskich 
szkół miał spożywać alkohol, 
śpiewać i zaczepiać ludzi. Spra-
wa była nagłaśniana przez te-
lewizje TVN. Jabłoński nigdy 
nie poczuł się do winy. 

ms
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Co z funduszem sołeckim?
„Nie ma usprawiedliwienia dla ignorancji burmistrza Czapli, ponieważ przez niego, na dzień dzisiejszy, gmina Nowogard pozbawiona została fun-
duszu sołeckiego na rok 2012” – pisze specjalnie dla czytelników DN, radny Bogumił Gała ze Wspólnego Nowogardu. 

Od czasu powstania fundu-
szu sołeckiego można zauwa-
żyć duże zmiany na wsiach na-
szej gminy. Dzięki dofinanso-
waniu realizowane są bieżące 
sprawy wsi, jak również, przy 

zaangażowaniu mieszkańców, 
większe inwestycje, których 
nie byliby w stanie zrealizo-
wać własnymi siłami. Sołtysi 
jednomyślnie twierdzą, że fun-
dusz sołecki jest szansą na roz-
wój terenów wiejskich. Już dziś 
mieszkańcy mają plany, na ja-
kie cele przeznaczą środki z 
funduszu sołeckiego w przy-
szłym roku.

Niestety, Burmistrz Nowo-
gardu - Robert Czapla nie 
przygotował projektu uchwa-
ły o funduszu sołeckim na 
2012 rok i tym samym po-
zbawił dofinansowania 33 so-
łectwa. Urzędnicy gminni tłu-
maczą ten stan rzeczy faktem, 
iż w sejmie trwają prace nad 
zmianą ustawy, według której 

fundusz sołecki ma być przy-
znawany obligatoryjnie bez 
konieczności podejmowania 
uchwały.

Jednak wszyscy wiemy, że 
prawo nie działa wstecz. Bur-
mistrz miał obowiązek przy-
gotować projekt uchwały w 
terminie ustawowym tj. do 
31.03.2011 roku. Tym bardziej, 
że zupełnie inną wersję może-
my usłyszeć w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, które jest autorem 
ustawy o funduszu sołeckim i 
twierdzi, że:

Po pierwsze, ustawa jest na 
początku procesu legislacyjne-
go.

Po drugie, nie wiadomo, kie-
dy ustawa wejdzie w życie.

Po trzecie, nie wiadomo, czy 
w ogóle nowa ustawa wejdzie 
w życie.

Po czwarte i najważniejsze, 
nowa ustawa nie zmieni faktu, 
że niepodjęcie uchwały przez 
gminę do 31 marca skutkować 
będzie brakiem dofinansowania 
z budżetu państwa funduszu so-
łeckiego w przyszłym roku.

Po cięciach w oświacie, 
gdzie burmistrz Czapla ode-
brał szkołom wiejskim pie-
niądze na bieżące remonty, 
z niepokojem obserwuję ko-
lejny ruch uderzający w te-
reny wiejskie naszej gmi-
ny. Nie podejmując uchwały, 
świadomie i z premedytacją, 
p. Czapla dąży do oszczęd-
ności kosztem mieszkańców 

wsi. Ponad 300 tysięcy złotych 
przekazywanych na fundusz 
sołecki pozwalało mieszkań-
com na umiarkowaną samo-
dzielności i załatwianie bieżą-
cych spraw.

Nie ma usprawiedliwie-
nia na ignorancję burmistrza 
Czapli, ponieważ przez nie-
go, na dzień dzisiejszy, gmina 
Nowogard pozbawiona zosta-
ła funduszu sołeckiego na rok 
2012.

Jak możemy się domyślać, 
jesteśmy prawdopodobnie je-
dyną gminą w okolicy, która 
nie podjęła stosownej uchwa-
ły, czym w obecnej sytuacji nie 
powinniśmy być szczególnie 
zaskoczeni.

Radny WN Bogumił Gała

Nieradka odpowiada rzecteckim

Odpłacić pięknym za nadobne
- Tak jak dwa lata temu protestowałem przeciwko monopolowi kamieńskiej firmy, tak dziś protestuję przeciwko monopolowi firmy Rzeteckich. Ja swoim poglą-

dom o równości konkurencji i zasadach fair pozostałem wierny do dziś – specjalnie dla czytelników DN sprawę wystawienia straganów tylko przez jedną firmę 
komentuje radny Marcin Nieradka. 

Z zaciekawieniem przeczyta-
łem list pana Tadeusza Rzetec-
kiego będący odpowiedzią na 
artykuł opublikowany w wyda-
niu DN z 30 kwietnia.

Na wstępie przypomnę, że 
przygotowany przez pana re-
daktora Marcina Simińskiego 
tekst relacjonował poruszaną 
na ostatniej sesji Rady Miasta 
sprawę organizacji plenerowej 
imprezy majówkowej.

Moje zdziwienie, a raczej 
rozczarowanie wzbudziła wte-
dy postawa burmistrza Rober-
ta Czapli. A  konkretnie nie-
zwykle zaskoczył mnie fakt 
wydania przez niego decyzji, 
na podstawie której firma pań-
stwa Rzeteckich dostała wy-
łączność organizacji handlu 
podczas imprezy.

To chyba oczywiste, że jako 
radny, który powinien stać na 
straży ogólnie przyjętych zasad 
byłem oburzony. Dlaczego? Bo 
burmistrz dziwnie zapomniał 
o publicznym zapytaniu ofer-
towym, nie zorganizował tak-
że przetargu, a sprawę obsługi 
gastronomicznej imprezy roz-
strzygnięto za kulisami. 

Zapomniano o dobrym oby-
czaju i obowiązujących zasa-

dach równej konkurencji. W 
myśl tej decyzji Roberta Cza-
pli inni nowogardzcy przed-
siębiorcy nie dostali nawet od 
urzędu szansy na postawie-
nie straganów. Znam przynaj-
mniej trzech, którzy wyrażali 
swoje oburzenie. Na dodatek 
wyłączność na decydowanie o 
handlu w plenerze dostała fir-
ma państwa Rzeteckich.

Z analogiczną sytuacją 
przedsiębiorcy zetknęli się w 
2009 r. Ówczesne władze po-
stanowiły wtedy, że imprezę z 
okazji 700-lecia Nowogardu 
obsłuży podmiot gospodarczy 
z Kamienia Pomorskiego. Pa-
miętam oburzenie takim pla-
nami urzędu pani Danuty Rze-
teckiej. Wspominam, jak pre-
tensjonalnie występowała wte-
dy (i zresztą słusznie) w obro-
nie interesów lokalnych wy-
stawców. Ostatecznie firma z 
Kamienia wyłączności nie do-
stała, a nasi kupcy swe straga-
ny wystawili bez problemów.

W związku z tym, że pamię-
ci nie mam jeszcze najgorszej 
przypomnę państwu Rzetec-
kim, że jako dziennikarz czyn-
nie stanąłem wtedy w obronie 
przedsiębiorców, przeciw nie-

przemyślanemu pomysłowi 
władz.

Pragę zapewnić państwa Da-
nutę i Tadeusza Rzeteckich, że 
pogląd mój na tę sytuację się 
nie zmienił. I to raczej z pań-
stwa pamięciom mamy jakieś 
problemy.  

Tak jak dwa lata temu pro-
testowałem przeciwko mono-
polowi kamieńskiej firmy, tak 
dziś protestuję przeciwko mo-
nopolowi firmy Rzeteckich. 
Ja swoim poglądom o równo-
ści konkurencji i zasadach fair 
pozostałem wierny do dziś. 
Stwierdzam jednak, że przez 
dwa lata,  poglądy państwa 
Rzeteckich zmieniły się o 180 
stopni. Nie wiem tylko z jakich 
względów. Być może punkt wi-
dzenia zmienił się w zależności 
od punktu siedzenia?             

Ponadto przykro mi – nie 
jako radnemu, ani byłemu lo-
kalnemu dziennikarzowi – ale 
zwykłemu mieszkańcowi No-
wogardu w jakim świetle dziś, 
posuwając się do manipulacji 
postawili mnie państwo Rze-
teccy.

Od 2009 r. minęły dwa lata. 
Zmieniła się m.in. władza. Po-
woli pryskają jednak nadzieję z 

nią związane. Natomiast prak-
tyki, nad czym ubolewam, po-
zostały takie same jak za po-
przedników. Zmianie uległy 
też osoby, które kiedyś za iden-
tyczne czyny władzę lżyły, a te-
raz jej bronią.

Bez komentarza pozostawię 
już fakt, że związki państwa 
Rzeteckich z obecnym burmi-
strzem nie są tajemnicą od lat. 
Teraz tylko osobom tym przy-
świecać zaczyna popularne, 
celne, choć wulgarne w swojej 
wymowie hasło: Teraz, Ku..., 
My.

Ocenę zmiennych poglądów 
państwa Rzeteckich pozosta-
wiam, przywołany do tablicy, 
już tylko opinii mieszkańców. I 

przedsiębiorców, którzy liczy-
li na inne traktowanie, obie-
cywane w kampanii wyborczej 
przez lewicowe środowisko. 
No i się przeliczyli, podobnie 
jak ja.   

Konkludując. Uważam, że 
w przypadku organizacji ple-
nerowych imprez wszyscy lo-
kalni przedsiębiorcy powinni 
mieć równy dostęp do wysta-
wienia swoich straganów. Pre-
tensje Państwa Rzeteckich na 
temat mojej postawy traktuję 
jako niestosowność i imperty-
nencję. 

Marcin Nieradka 
– radny Klub Radnych Prawica

Bogumił Gała w trakcie Sesji
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ŻYCZeNIa

W dniu imienin
najdroższej 

Mamie, Babci i Prababci

Zofii Fedeńczak
wszystkiego co dobre, 

miłe i radosne
składają 

dzieci, wnuki i prawnuki

Zofii 
Frydryk 

w dniu 
imienin 

tego czego pragnie 
najbardziej 

i dużo więcej 
życzą 

Andrzej, 
Jowita i Marcin

ŻYCZeNIa

Gra w „kulki”  
w Domu Kultury 

Wczoraj, odbyło się oficjalne otwarcie sali do gry w snookera 
(rodzaj bilarda). Stół do gry został postawiony w pomieszcze-
niu, w którym dotychczas prowadzone były zajęcia taneczne. To 
jeden z nowych pomysłów świeżo upieczonej dyrektor NDK – 
Anety Drążewskiej. Pomysł ten jednak budzi szereg sprzecznych 
komentarzy. „To nie jest dobre miejsce. Dom kultury powinien słu-
żyć czemuś innemu. Bilard to sport a nie kultura” – komentował 
jeden z naszych rozmówców. 

Na zdjęciu pokaźnych rozmiarów stół do snookera. 
MS

SM Gardno stawie 
na place zabaw

W tym tygodniu oddano do użytku plac zabaw przy ul. Zamkowej – osiedle SM Gardno. To już 
4 z kolei obiekt, który wybudowała z własnych funduszy spółdzielnia. 3 pozostałe znajdują się przy 
ul. Radosława (osiedle przy POM), Wyszyńskiego oraz na osiedlu naprzeciwko SP nr 2. Średni 
koszt jednego placu zabaw to 24 tys. zł. 

Więcej o inwestycjach, które obecnie prowadzi Gardno w kolejnym wydaniu DN, w rozmowie z 
prezesem spółdzielni Janem Smolirą.  

MS

Wybrano władze  
powiatowe WOPR 

W dniu 06.05.2011 w Goleniowie na kompleksie rekreacyjno – 
wodnym „FALA” odbyły się wybory Władz Powiatowych WOPR. 
Na Prezesa Zarządu wybrany został Remigiusz Olejniczak z Go-
leniowa, Na wiceprezesów wybrani zostali: Łukasz Grabia z Go-
leniowa i Robert Kijowski z Nowogardu. Do komisji rewizyjnej 
wybrany został nasz kolega redakcyjny Henryk Szczupak. W ze-
braniu brał udział Prezes WOPR Województwa Zachodniopo-
morskiego dr Tomasz Zalewski. 

H.S 

Uwaga Wędkarze 
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie i Rada d/s Młodzieży or-

ganizuje w dniu 15.05.2011 na jeziorze w Nowogardzie dru-
żynowe zawody wędkarskie, spławikowe, dla dzieci i młodzie-
ży do lat 16 o Mistrzostwo Okręgu, w godzinach od 10:00 do 
15:00 Z uwagi na powyższe prosi się wędkarzy o niezajmo-
wanie stanowisk wędkarskich od „NEPTUNA” do restauracji 
„PRZYSTAŃ” . 

Zarząd  

Uwaga rolnicy
16 maja mija termin składania wniosków
o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i tzw. rolno-

środowiskowych - za 2011 r.
Czasowo zmieniono godziny otwarcia biura ARiMR 

w Nowogardzie
13 maja (piątek) 600 -2200

16 maja (poniedziałek) 600 -2200

 Kasa w BP ARiMR czynna w dni robocze 
w godzinach 730 -1530
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa PW. WNIeBOWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafała kalINOWSkIegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mB faTImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

IV Niedziela Wielkanocna  (J 10,1-10)

Dobry pasterz
Jezus mówi: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do 

owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbój-
nikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera 
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wypro-
wadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za 
nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać 
od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz 
oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich 
Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, 
którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich 
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wej-
dzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabi-
jać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości” 
(J 10,1-10).

Dzisiaj obraz pasterza nie przemawia już do wyobraźni… Faktycznym paste-
rzem owiec jest często ogrodzenie pod napięciem, które odstrasza owce, ale to nie 
jest pasterz, który woła swoje owce po imieniu i bierze je na ramiona gdy słabną… 
Podobnie.., nowoczesna technika w duszpasterstwie nie wystarczy, potrzebny jest 
człowiek, tak jak w domu opieki społecznej czy w domu dziecka, potrzebny jest 
człowiek, który nosi w swoim sercu choćby małą iskrę charyzmatu Matki Teresy z 
Kalkuty – nie komputer… 

Troska o powołania i powołanych jest wyrazem naszych starań o własną wiarę, 
bo przecież dla człowieka, któremu zależy na życiu religijnym wcale nie jest rze-
czą obojętną, jakiego kapłana spotka w swoim życiu. Owszem, każdy ważnie roz-
grzeszy, odprawi Mszę św. czy ochrzci, ale wspaniale, gdy czyni to dobry i mądry 
ksiądz… Wprawdzie nie mamy wyboru, spotykamy takich, jacy są posłani do na-
szej parafii, ale w pewnej mierze mamy wpływ na te spotkania – kapłan jest narzę-
dziem w rękach Pana, to On posyła go do nas i przez modlitwę mam wpływ na to, 
kogo pośle… Dlatego kiedy przygotowujemy się do spowiedzi może warto popro-
sić Boga o światło dla tego księdza, który będzie dawał nam naukę i udzielał roz-
grzeszenia… Przed kazaniem, może warto poprosić Boga, by minuty wspólnego 
rozważania Ewangelii zostały jak najlepiej wykorzystane… 

Łącząc się dziś z intencjami Kościoła wspomnijmy tych kapłanów, których spo-
tkaliśmy na naszej drodze: tego, który nas ochrzcił, a którego nazwiska nawet nie 
znamy; który przygotował nas do I Komunii i Bierzmowania; który wiązał nasze 
ręce stułą w sakramencie małżeństwa; tych, którzy przez kratki konfesjonału słu-
chali naszych grzechów; którzy bardziej lub mniej udanie pouczali nas w czasie ka-
zań czy rekolekcji… Byli to różni ludzie: dobrzy, święci, przeciętni, a może nawet 
tacy, którzy nie budowali a gorszyli… Wszyscy jednak potrzebują modlitwy: jedni 
do zbawienia, jeśli już umarli; inni do wytrwania a jeszcze inni do nawrócenia… 

Dziś wiele mówi się o księżach. O nas także... W pewnych środowiskach więcej 
źle niż dobrze. Jeśli błądzą, nie można tego ukrywać, bo chodzi o prawdę. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę wysiłki podejmowane, aby podważyć zaufanie do kapła-
na. Świat nie przebiera w środkach, łącznie z kłamstwem, oszczerstwem, byle po-
derwać autorytet. Jesteśmy teraz tego świadkami… Dlatego, gdy mamy coś złego 
powiedzieć, to róbmy to tylko wówczas, gdy mamy pewność opartą o własne do-
świadczenie, nie o plotki; pewność i wiarę, że powtórzenie tej wieści jest podykto-
wane dobrem. Abyśmy nie podcinali, często nieświadomie, gałęzi na której sami 
siedzimy, bo troska o dobrego kapłana jest troską o moją wiarę, a w konsekwencji 
i zbawienie…

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:

Trwamy w miesiącu maju, który w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bo-
żej. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Majowe, które odprawiamy po Mszy 
św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają się 
w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Lednicy, któ-
re odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2011 r. Zapisy u katechetów (GG: 2404046). 

Zapraszamy na Światowe  
Dni Młodych do Madrytu  
w sierpniu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM 
w dniach 9-23.08.2011. Będzie on składał się z 
dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w 
San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II 
etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po dro-
dze Paryż, Barcelona). Koszt całości ok. 2000 zł (w 
tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, pa-
kiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedza-
nych miejsc). Zapisy i informacje w punkcie przy-
gotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; 
e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na 
spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.ma-
dryt2011.pl.

Parafia pw. MB Fatimskiej  
na Osiedlu Bema w Nowogardzie 

serdecznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców na  

uroczysty Odpust Parafialny 
połączony z udzieleniem młodzieży 

Sakramentu Bierzmowania  
i wizytacją kanoniczną parafii, która 
odbędzie się 13 maja 2011 o g. 18.00. 
Uroczystościom będzie przewodniczył 
Ks. Bp Marian Błażej Kruszyłowicz. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Ks. mgr Ireneusz Kamionka
Proboszcz Parafii i Wicedziekan Dekanatu Nowogard
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Foto-wspomnienia  
z pielgrzymki  
do Rzymu

Poniżej publikujemy zdję-
cia z wycieczki do Włoch, w 
której uczestniczyło 19 osób z 
Nowogardu. Głównym punk-
tem w programie wyjazdu był 
udział w uroczystości beatyfi-
kacyjnej Jana Pawła II, która 
odbyła się na Placu Św. Piotra 
w Watykanie w dniu 1 maja. 
Wyjazd był zorganizowa-
ny przez nowogardzkie biuro 
podróży Travel. Łącznie wzię-
ło w nim udział 51 osób. 

Autorem zdjęć jest Józef 
Dobruchowski z Wyszomie-
rza.  

MS

Ks. Grzegorz Zaklika 

Kartki z dziennika proboszcza 
Szczecin 2011

Ksiądz Grzegorz Zakli-
ka nigdy nie był człowiekiem 
pierwszego planu. Nigdy nie 
eksponował ani swej osoby ani 
sprawowanych funkcji. Ale dla 
tych, którzy go znali najważ-
niejsze było że był. Dostęp-
ny dla każdego i o każdej po-
rze: w swoim mieszkaniu, za 
pośrednictwem telefo-
nu, poczty e-mailowej 
czy komunikatora in-
ternetowego. Był… Ale 
to bycie było niezwy-
kle twórcze Każdy znał 
tę rzeczywistość tylko 
w pewnym wycinku. 
Dopiero patrząc z dru-
giej strony, patrząc jego 
oczyma widzimy całą 
głębie tego życia, z jego 
pracą, fascynacjami, 
trudem i radościami. 
Taką możliwość otwie-
rają przed nami Kartki 
z dziennika proboszcza.

Pojawiły się one w 
2002 r. wraz z pierw-
szym numerem „Po-
szukiwań”, czasopisma 
parafii p.w. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowo-
gardzie. Każdy numer kończył 
się zapiskami ks. Grzegorza. 
To one zebrane razem two-
rzą niniejszy tom. Dlatego te-
mat „Poszukiwań” bardzo czę-
sto powraca w Kartkach. Jest 
to zarówno trud tworzenia jak 
również praca z zespołem two-
rzącym czasopismo. Dla ks. 
Grzegorza była to pewna for-
ma ekspresji, chęć podarowa-
nia parafianom pewnych tek-
stów do głębszej refleksji. Nie 
był to pierwszy pomysł. Prak-
tycznie od samego początku 
swojego pobytu w Nowogar-
dzie ks. G. Zaklika rozpoczął 
wydawanie „Biuletynu Dusz-
pasterskiego”. Ten niepozorny 
periodyk, składany na kompu-
terze i w bardzo prosty sposób 
drukowany, stał się stałym ele-
mentem pastoralnym w para-

fii. Wychodził nieprzerwanie 
co dwa tygodnie przez prawie 
20 lat proboszczowania ks. Za-
kliki. Podawał w sposób nie-
zwykle prosty informacje do-
tyczące życia parafii i Kościo-
ła a jego każdorazowy nakład 
wahał się w granicach 600-800 
egzemplarzy. 

W Kartkach z dziennika 
proboszcza znajdziemy jesz-
cze inne stałe tematy. Jest nim 
m.in. duszpasterstwo w Zakła-
dzie Karnym. Ks. Zaklika po-
święcał więźniom wiele cza-
su widząc w nich ludzi, którzy 
potrzebują pomocy i których 
życie nie jest stracone. Wie-
lu z nich dzięki temu potrafiło 
spojrzeć na swoje życie z  na-
dzieją i całkowicie je przewar-
tościować. Miejscem duszpa-

sterzowania szczególnie istot-
nym stało się dla ks. Grzegorza 
biuro parafialne. Pisze w Kart-
kach wielokrotnie o swoich 
rozmowach z ludźmi, którzy 
przychodzą do biura parafial-
nego. Dla niego zawsze to była 
szansa na rozmowę ludźmi, z 
których wielu rzadko można 
było spotkać w kościele. 

Kartki w końcu ukazują rys 
kapłańskiej duchowości pro-
boszcza z Nowogardu. Opie-
rała się na dwóch filarach: Eu-
charystii i modlitwie różańco-
wej. Wielokrotnie o tym wspo-
mina w swoim dzienniku. Eu-
charystia jawi się tutaj jako dar 
a jednocześnie zadanie. Trud-
no wszystko przeniknąć rozu-
mem, wiara przychodzi z po-
mocą. Pan Bóg w jakiś sposób 
zaspokoił te pragnienia prze-

niknięcia Eucharystii zabie-
rając do siebie ks. Grzegorza 
podczas odprawiania Mszy św. 
w szpitalu, w czasie dziękczy-
nienia, po Komunii św. I dru-
gi wyrazisty rys to modlitwa 
różańcowa. Codzienne „ścież-
ki różańcowe” czy różaniec 
odmawiany późnymi wieczo-
rami w pustym, zamkniętym 
kościele. Różaniec, który oka-
zał się modlitwą bardzo kon-
kretną. Każda dziesiątka miała 
sprecyzowaną intencję, za każ-
dą intencją stały twarze ludzi. 

W Kartkach z dziennika 
proboszcza pojawiają się dwa 
szczególnie poruszające tema-
ty: pożar kościoła w Nowogar-
dzie oraz choroba ks. Grzego-
rza. Pożar całkowicie przewar-
tościował priorytety duszpa-

sterskie, stawiając wiel-
kie wyzwanie odbudo-
wy świątyni. Sprawa do-
tyczy nie tylko możli-
wości materialnych ale 
również mobilizacji lu-
dzi wokół tej idei. Dzieło 
zostało podjęte i widać 
w nim było, że buduje 
się na czymś głębszym. 
Nie tylko na ludzkiej so-
lidarności ale również 
na przywiązaniu do tego 
miejsca, które jest zna-
kiem i miejscem obec-
ności Boga pośród swe-
go ludu. 

Doświadczenie cho-
roby i odejścia koń-
czą Kartki z dziennika 
proboszcza. Ks. Grze-
gorz był świadomy swo-
jej choroby, ale też pra-

gnął żyć. Wymownie brzmi 
tutaj ostatnie zdanie z dzien-
nika zapisane prawie na czte-
ry miesiące przed śmiercią 10 
sierpnia 2010 r.: „Czasami się 
pytam, czy dam radę pokonać 
nowotwór, który tak radykal-
nie pozmieniał mi plany na ten 
rok?” Wiemy, że nie dał rady… 
Odchodził otoczony modlitwą 
i miłością wielu ludzi. Pozosta-
wił pamięć o dobrym, ofiar-
nym i ciekawym kapłanie, któ-
ry był dla innych. W Kartkach 
możemy zobaczyć te ostanie 
osiem lat życia jego oczami. 

Ks. Krzysztof Łuszczek

Książkę będzie dostępna od 
najbliższej niedzieli w parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w 
cenie 30 zł. 
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

Rozpoczęcie kursu 18 maja br. g. 16.00
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Biblioteka zawsze po drodze, 
nie mijam – wchodzę

Takie  hasło przyświeca Ogól-
nopolskiemu Tygodniowi Bi-
bliotek, do którego Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Nowogar-
dzie przystąpiła kolejny ósmy 
raz. Każdy rok ma inną odsłonę, 
jej formuła ma ścisły kontakt z 
działalnością biblioteki jak rów-
nież jej projektów. Obecna akcja 
ma służyć umacnianiu funkcji 
biblioteki i edukacji jak również 
tego, co jest najistotniejsze w po-
znawaniu wiedzy – czytania jak 
również edukacji zawiązywanej 
z relacjami międzyludzkimi. Od 
9 do 13 maja biblioteka miejska 
organizuje dni otwarte bibliote-
ki, w których każdy z młodych 
uczniów czy czytelników  znaj-
dzie coś dla siebie. 

Czy jestem bezkarny?
Na to pytanie starał się od-

powiedzieć Kurator do spraw 
nieletnich Sądu Rejonowego 
w Goleniowie Paweł Nowak w 
prowadzonej przez siebie pre-
lekcji dla młodzieży z I LO i 
gimnazjum w dniu 11.05.2011. 
W sposób bardzo konkretny 
mówił o czynach i zachowa-
niach dorastającej młodzieży 
w kontekście przepisów prawa 
.Program „Czy jestem bezkar-
ny” skierowany jest do mło-
dzieży gimnazjalnej i liceal-
nej. Głównym jego punktem  
była poruszona kwestia postę-
powania sądowego wobec nie-
letnich, którzy poprzez czasa-
mi lekkomyślne zachowanie 

dopuścili się złamania prawa. 
Oto, co nam powiedział kura-
tor.

Dziennik Nowogardzki, – 
Jaki jest cel spotkania i jaka 
jest dzisiejsza młodzież? 

Paweł Nowak – kurator 
sądowy - Celem moim jest 
uświadomienie młodzieży, 
czym jest prawo i jak należy go 
przestrzegać, by go nie złamać 
w tak młodym wieku. Wie-
le osób chciałoby powiedzieć, 
że dzisiejsza młodzież jest ze-
psuta i wyrachowana. Ja oso-
biście tego tak nie oceniam po 
za tym, że obecna młodzież nie 
ma wzorców, które byłyby dla 
niej istotne w codziennym po-
stępowaniu. 

DN. Kto lub co jest  dla 
młodzieży wzorem? 

P.N – To bardzo trudne py-
tanie, na które w zasadzie nie 
mam jednoznacznej odpowie-
dzi. Ale poprzez pryzmat mo-
jej pracy widzę, ze dzisiejsza 
młodzież poszukuje tego „zło-
tego środka”, co jest optymi-
styczne.  Inną sprawa jest fakt, 
iż dzisiejsza młodzież czuje się 
również bezkarna, co skutku-
je złą oceną w danej sytuacji a 
później konsekwencjami wy-
nikającym z popełnionego 
czynu szczególnie tego zabro-

nionego przez prawo.  
DN. Obecna  młodzież to 

młodzież trudna a nawet 
agresywna. Czy zgodzi się 
pan z tym poglądem?

P.N -  Ostatnie badania so-
cjologiczno-statystyczne i ana-
lizy policji sugerują, że jest to 
niestety prawda. Jednak wiem, 
że każdy z  tych młodych osób 
jest inny co nie znaczy, że wła-
śnie trudny czy agresywny. Na-
tomiast niepokojącym zjawi-
skiem jest fakt coraz częściej 
odnotowywanej agresji wśród 
nieletnich dziewcząt czego po-
twierdzeniem są przekazy ma-
smediów. By dowiedzieć się 
czy prowadzone prelekcje były 
tylko stratą czasu czy może 
ważnym ostrzeżeniem w kon-
tekście zbliżających się waka-
cji poprosiłem o wypowiedzi 
uczniów Gimnazjum szkoły  
nr 1. 

Oto co powiedzieli: 
Paula Damas – uczennica II 

kl. Gimnazjum   Musze przy-
znać, że to spotkanie było bar-
dzo interesujące, które równo-
cześnie było  przestrogą dla nas 
uczniów przed zagrożeniami 
takimi jak alkohol czy wszel-
kie używki. Osobiście ze spo-
tkania zapamiętam pana kura-
tora, który bardzo konkretnie 
przedstawił swoje argumenty, 
które powinny nam dać wie-
le do myślenia i być ostrzeże-
niem.  

Michał Wierny – uczeń I kl. 

Gimnazjum  Spotkanie bar-
dzo mi się podobało i było po-
trzebne. Jedno co mnie trochę 
zaszokowało w  nim  to  taka 
refleksja, że chyba nie będę 
mógł stać ze starszymi od sie-
bie kolegami, którzy np. piją 
piwo w mojej obecności. 

Jarosław Bzowy 

„Bidul” Mariusza Maślanki 
to książka od początku do koń-
ca niezwykła. Stanowi dosko-
nały materiał do rozważania 
o życiu codziennym. Pokazuje 
brutalną rzeczywistość, o któ-
rej czasami słyszymy w radiu 
lub telewizji. Może więc warto 
poznać realia życia od tej dru-
giej, mniej kolorowej strony.

Jest rok 1986. Dziesięcioletni 
Borys Mleczko wraz z czwor-
giem młodszego rodzeństwa 
trafia do pogotowia opiekuń-
czego. Panuje tu hierarchia 
prawie jak w więzieniu, dzie-
ciaki marzą by szybko znaleźć 
się w domu dziecka jakiegokol-
wiek i gdziekolwiek, byle ich 
nie poniżano fizycznie i psy-

chicznie, nie torturowa-
no i nie gwałcono. Dom 
dziecka po takim pogo-
towiu jawi się jako oaza 
szczęścia. Jakże wielkie 
rozczarowanie spotyka 
Borysa, gdy zamiast wy-
marzonego azylu napo-
tyka w domu dziecka na 
to wszystko czego zaznał 
wcześniej.

Dziwnym dzieckiem 
jest Borys. Kilkakrotnie 
nie zdaje z klasy do kla-
sy, wychowawcy mają go 
za półgłówka, tymcza-
sem on wagary spędza 
w bibliotekach na czyta-
niu lub rysowaniu. Nie-
źle radzi sobie z pisa-

niem. Jako dziesięciolatek 
zaczyna pisać listy do Pana 
Nikt, które drze i wyrzuca 
do kosza. Te listy to świa-
dectwo jego dorastania. 
On wie, czego chce i do 
czego dąży. Ten mały chło-
piec najpierw staje się na-
stolatkiem, potem prawie 
mężczyzną – dom dziec-
ka zafundował mu błyska-
wiczne dorastanie. Borys 
różni się jednak od innych 
wychowanków, demorali-
zacja mu nie grozi. Co go 
ocaliło? Siła wewnętrzna 
nieznanego pochodzenia, 
miłość do książek, malar-
stwa i delikatnych dziew-
czyn. Po dziesięciu latach 

Borys opuszcza bidul jako mą-
dry i wrażliwy chłopak.

 Maślanka opisuje to 
wszystko z humorem, cho-
ciaż to humor gorzki, językiem 
wulgarnym, topornym, chro-
powatym. Kończąc książkę 
zadajemy sobie pytanie ile tu 
własnych doświadczeń autora, 
który w domu dziecka się wy-
chował, a ile fikcji literackiej. 

Książka napisana świetnie, 
nie można jej przeczytać od 
ręki – jest jak drzazga, która 
wchodzi pod paznokieć i tkwi 
tam jeszcze długo po zakoń-
czeniu czytania.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Historia trudnego dzieciństwa i dorastania, 
mimo wszystko niosąca nadzieję
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Rozmowa z Leszkiem Becelą – dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

Na szczęście trzeba zapracować...

DN: Od kiedy jest pan dy-
rektorem ZSO?

Pierwszy konkurs wygrałem 
w 1995 roku. 

DN: To było dla pana chy-
ba wielkie wyzwanie? Szkoła 
pachniała jeszcze nowością. 

Oczywiście, że tak. To było 
rzeczywiście duże wydarzenie 
w moim życiu. Tym bardziej, 
że byłem nauczycielem z zale-
dwie 5-letnim stażem w zawo-
dzie. 

DN: Dlaczego wybrał pan 
akurat ten zawód?

Trochę ukierunkowało mnie 
w tej dziedzinie samo studio-
wanie. Wybrałem kierunek 
studiów, który pokrywał się 
z moimi zainteresowaniami. 
Była to geografia na Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. To był kierunek ge-
neralnie przygotowujący do 
pracy w oświacie. Wybierając 
te studia liczyłem się więc z 
tym, że będę pracował w szko-
le. I tak rozpoczęła się moja hi-
storia. 

DN: Czym jest dla pana ten 
zawód – pracą czy misją?

Jeżeli od samego początku 
związałem to ze swoimi nie-
zawodowymi pasjami, to w ja-
kimś stopniu musi być to mi-
sja. Inaczej tego nie da się po-
strzegać. Moje zainteresowania 
geograficzne rozwijały się jesz-
cze w wieku nastu lat. Jest mi 
to na tyle bliskie, że z przyjem-
nością uczę tego przedmiotu. 

DN: Pytam o to, bo mam 
wrażenie, że taka postawa za-
czyna zanikać. 

To była by sytuacja optymal-
na. Oczywiście rzeczywistość 
jest różna. Mamy nauczycie-
li, którzy uprawiają ten zawód 

przypadkowo. Tak jak w każ-
dym fachu. Są ci zdecydowanie 
najlepsi, średni i tacy, którzy 
walczą ze sobą i zastanawiają 
się czy robić to dalej. 

DN: Wróćmy do roku 1995. 
Jaką szkołę Pan zastał zosta-
jąc jej dyrektorem?

Był to już zespół szkół ogól-
nokształcących, ale składają-
cy się  wtedy z liceum i szkoły 
podstawowej. 

Liceum było wówczas w 
trakcie organizowania.  Do-
piero pierwsze klasy rozpoczy-
nały naukę. Nie mieliśmy jesz-
cze pełnego cyklu edukacyj-
nego. Pierwsza matura odby-
ła się dopiero za mojej kaden-
cji. Bardzo miło wspominam z 
tego czasu kontakty z panem 
dyrektorem Stanisławem Kar-
manem (ówczesny dyrektor I 
LO – dop. red.). 

DN: Szkoła od począt-
ku postawiła na wysoki po-
ziom kształcenia. Ponadto jej 
pierwszy dyrektor, Bogusław 
Dziura, zaszczepił w niej du-
cha wychowawczego, którego 
do dziś w wielu placówkach 
oświatowych nie udaje się wy-
pracować. Czy wtedy zdawał 
sobie pan z tego sprawę?

Każdy dyrektor ma jakąś fi-
lozofię swojej placówki. Spra-
wy wychowawcze rzeczywi-
ście były bliskie dyrektorowi 
Dziurze. Było to wyraźnie wy-
czuwalne. Ja oczywiście stara-
łem się, żeby ta cecha była na-
dal pielęgnowana. Trudno bo-
wiem oczekiwać wysokiego 
poziomu dydaktycznego, kie-
dy elementarne działania wy-
chowawcze są na byle jakim 
poziomie. 

DN: Jak udało się panu 

utrzymać te standardy? Wie-
my, chociażby z wielu prze-
kazów medialnych, że dzisiaj 
nie jest to łatwe. 

Przede wszystkim postawi-
łem sobie to za jeden z prio-
rytetów. Następnie  sumien-
ne i konsekwentnie pilnowa-
łem tego zadania. I to nie jest 
tylko w gestii dyrektora, któ-
ry ma stawiać zadania i pil-
nować czy są realizowane. To 
wszystko nie udało by się bez 
dobrej kadry. I to, że dziś spo-
łeczność dobrze postrzega tą 
szkołę, to dla mnie dowód na 
to, że każdy z pracowników 
zrobił wszystko by ten cel re-
alizować. 

DN: Uważa Pan, że szkoła 
powinna wychowywać?

Oczywiście, że tak. Musi-
my jednak absolutnie trzeź-
wo podchodzić do tego zagad-
nienia. Bezwzględnie, czyn-
nikiem odpowiedzialnym za 
wychowanie dzieci są rodzice. 
To oni są najważniejsi. Szkoła 
na tyle ile może pomaga im w 
tym. Nie ma bowiem, możli-
wości, by w przez 4 czy 6 go-
dzin dziennie przejąć cały pro-
ces wychowawczy. My tak na-
prawdę dopełniamy sferę, któ-
rą kształtują rodzice. Oczywi-
ście staramy się to robić najle-
piej i najczęściej. 

DN: Czy rodzice często 
zrzucają odpowiedzialność 
za wychowanie swoich dzieci 
na barki szkoły? 

Niestety często spotykam się 
z taką postawą. Oczywiście nie 
jest ona do końca odpowie-
dzialna.   Potrafimy sobie jed-
nak radzić również z takimi 
sytuacjami.  Jesteśmy przygo-
towani na różne relacje na linii 
uczeń-rodzic-szkoła.  

DN: Od pewnego czasu, 
również w Nowogardzie, co 
raz częściej próbuje się wpro-
wadzić w debatę publicz-
ną koncepcję zmierzającą do 
traktowania szkół jako zwy-
kłych podmiotów gospo-
darczych mających genero-
wać zyski. Czy uważa pan, że 
szkoła powinna na siebie za-
rabiać sama czy jednak jej 
utrzymanie powinno leżeć w 
tzw. poza ekonomicznym in-
teresie społecznym?

Bezwzględnie jest to zadanie 
państwa. To państwo organi-
zując edukację bierze na siebie 
odpowiedzialność zabezpie-
czenia środków finansowych 

na ten cel. Niestety od wielu lat 
jest taka sytuacja, że subwencja 
oświatowa jest niedoszacowa-
na. Generalnie na barki samo-
rządów składane są zadania, 
które  kosztują więcej niż wy-
nosi subwencja – taka jest rze-
czywistość. Samorządy później 
oczekują, by szkoły z tego ma-
jątku jakim dysponują gene-
rowały przychody. Każda zło-
tówka jest dzisiaj bowiem bar-
dzo cenna. 

DN: Trudno jednak mówić, 
że ktoś do oświaty dokłada. 
Dla podatnika nie ma różni-
cy czy za naukę dziecka zapła-
ci gmina czy ministerstwo fi-
nansów. Nie obawia się pan, 
że taka demagogia doprowa-
dzi do prywatyzacyjnego za-
machu na szkoły  publiczne? 

To nie jest specjalny kło-
pot dla samorządów boga-
tych. Problem jest jednak w 
gminach, które nie mają z cze-
go dołożyć. Faktycznie jest 
taki trend,  że kiedy gmina 
nie może podołać finansowo 
zbyt rozdrobnionej struktu-
rze szkół, stara się zachęcić do 
jej przejęcia na przykład sto-
warzyszenia. Z punktu widze-
nia ucznia nie ma to większego 
znaczenia. Natomiast pojawia-
ją się pewne perturbacje z za-
trudnianiem nauczycieli. 

DN: Postrzega pan tę kwe-
stię dość liberalnie.

W pewnym sensie tak. Uwa-
żam bowiem, że jest to sfera,  
która powinna  być dopasowa-
na do lokalnej rzeczywistości. 
Jeśli są jakieś podmioty, któ-
re chcą prowadzić szkołę, któ-
rej nie chce opłacać gmina to 
uważam, że to byłoby nawet 
dobre ubarwienie dla rynku 
edukacyjnego. 

DN: A co ze szkołami na 
wsi? 

Szkoły na wsi to zupełnie 
inny temat. To placówki, któ-
re oprócz ściśle szkoleniowej 
działalności, są lokalnymi cen-
trami kultury. To często jedyne 
miejsca, wokół którego skupia 
się życie społeczne. 

DN: Kończąc ten wątek. Za-
łóżmy, że dzisiaj otrzymuje 
pan decyzję burmistrza mia-
sta o przekształcenia ZSO w 
prywatną placówkę. Co pan 
robi w takiej sytuacji?

To dla mnie sytuacja czysto 
teoretyczna. Nie wyobrażam 
sobie tego, chociażby ze wzglę-
du na to, że nie widzę dzisiaj 

podmiotu,  który był by wsta-
nie tą placówkę przejąć. 

DN: Gmina obcięła jednak 
ostatnio subwencje na oświa-
tę o prawie 0,5 mln złotych. 
Pieniądze te miały być głów-
nie przeznaczone na bieżą-
ce remonty i stypendia dla 
uczniów. Co to  oznacza dla 
ZSO? 

W przypadku mojego bu-
dżetu nie stanowi to zagroże-
nia dla płac. Mamy środki na 
podstawową  działalność.  Z 
planów budżetowych szkoły 
musieliśmy jednak wykreślić 
drobne remonty. 

DN: A konkretnie?
Sanepid zalecił nam wymia-

nę podłóg, w niektórych kla-
sach. Chcieliśmy to zrobić w 
tym roku. Potrzebowaliśmy 
ok. 40-50 tys. Oczywiście bę-
dziemy wnioskować o odro-
czenie tego zalecenia. 

DN: Kiedy się kończy pana 
kadencja? 

Dokładnie 31 sierpnia tego 
roku. Rzeczywiście nadszedł 
czas, żeby zacząć układać kon-
cepcję na kolejne 5 lat. Czekam 
jednak,  aż burmistrz ogłosi 
konkurs. 

DN: Pełni pan funkcję dy-
rektora ZSO od 16 lat. Jak pan 
by podsumował ten okres? 

Po pierwsze muszę powie-
dzieć, że był to czas intensyw-
nych zmian w polskiej oświa-
cie. Objąłem to stanowisko 
jeszcze w zupełnie innej struk-
turze organizacyjnej.  Na to 
nałożyła się dodatkowo kwe-
stia związana ze zmianą filo-
zofii kształcenia.  Był to więc 
dla mnie czas szalenie ciekawy. 
Mnie jednak to odpowiada. 
Chociaż muszę przyznać, że 
są takie zakresy prawa oświa-
towego, które się zmieniają 
tak często, że czasem nie mam 
pewności co do tego czy zapa-
miętałem aktualną wersję. 

DN: Wspomniał pan o 
zmianie filozofii kształcenia. 
Co to oznacza?

Wiąże się to ze zmianami 
programowymi, które zakoń-
czą się w 2015 roku.  Ucznio-
wie będą realizowali podsta-
wę programową przez 3 lata 
gimnazjum i pierwszą klasę li-
ceum. Natomiast później bę-
dzie bardzo ściśle pojęta spe-
cjalizacja uczenia. Uważam, że 
to dobry pomysł. Mamy tylko 
duże obawy o to, jak to wyjdzie 
w praktyce. 
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DN: Dlaczego?
Ponieważ pojawi się w szko-

le bardzo duża ilość grup fa-
kultatywnych. Uczniowie od 
drugiej klasy będą sobie wy-
bierali profil kształcenia. Do-
ciążenie zakresem przedmio-
tów specjalistycznych będzie 
wynosić nawet 8 godzin tygo-
dniowo. To już nie będzie na-
uczanie w klasach. Idea jest 
dobra, ale jeszcze się zastana-
wiamy jak to trzeba zrobić. 

DN: Trwają matury. 
Uczniowie zdają właśnie eg-
zaminy ustne. Jak pan ocenia 
poziom tegorocznego egza-
minu dojrzałości?

Właściwie nie jestem w sta-
nie nic powiedzieć o poziomie 
merytorycznym pytań egza-
minacyjnych. Wyniki matu-
ry pisemnej spłyną do nas do-
piero 30 czerwca. Wszystkie 
opinie uczniów, którzy gdzieś 
sprawdzili odtajnione arkusze, 
traktuję w kategorii gdybania. 
Z luźnych rozmów wynika, że 
uczniowie poradzili sobie z eg-
zaminem. Obiektywnie okaże 
się to za kilka tygodni. 

DN: Załóżmy, że zostanie 
Pan dyrektorem na kolejne 5 
lat. Jak po tym czasie będzie 
wyglądało ZSO? Co jeszcze 
jest do zrobienia?

Zacznę może od planów, 
które na dzień dzisiejszy nale-
ży traktować w kategorii  ma-
rzeń. My nadal funkcjonuje-
my jako niedokończona inwe-
stycja z końca lat 80-tych. Do 
dzisiaj nie mamy ogrodzonej 
posesji. Pięknie, że jest Or-
lik, ale trzeba zmodernizować 
drogę dojazdową włącznie z 
utworzeniem strefy zawraca-
nia gimbusów. Oczywiście bu-
dynek szkoły trzeba ocieplić, 
co będzie bardzo kosztowną 
inwestycją ale przyniesie wy-
mierne korzyści. Jeśli cho-
dzi o samą pracę z uczniami i  
funkcjonowanie szkoły, to za-
kładam, że utrzymamy dobra 
markę nie tylko w Nowogar-
dzie ale i w skali wojewódz-
twa. 

DN: Na zakończenie odro-
bina goryczy. Niektórzy  
twierdzą, że ZSO ma szczę-
ście do olimpijczyków. Jak 
pan komentuje takie głosy?

Krótko. Szczęście to też jest 
wartość, na którą trzeba pra-
cować. 

DN: Niech to pozostanie 
podsumowaniem naszej roz-
mowy, za którą dziękuję w 
imieniu swoim i czytelników 
DN, życząc jednocześnie dal-
szych sukcesów zawodowych. 

Również dziękuję. 
Rozmawiał Marcin Simiński

Święto szkoły w SP nr 1 
Święto Szkoły jest szczególnym wydarzeniem w życiu całej społeczności szkolnej. Tradycyjnie już na początku maja 
nasza szkoła obchodzi swoje wielkie święto. Zapoczątkowane zostało ono kilka lat temu, całkiem „niewinnie’’, ape-
lem przypominającym o kolejnej rocznicy istnienia naszej szkoły. Tegoroczne święto upłynęło nam pod hasłem 
„MAMY PRAWO DO RADOŚCI’’.

Oficjalną całość obcho-
dów zapoczątkowali wycho-
wawcy, którzy przypomnie-
li historię naszej szkoły oraz 
dokonali prezentacji patro-
na Tadeusza Kościuszki. Na-
stępnie wszyscy udaliśmy się 
barwnym korowodem do „ 
SARNIEGO LASU ‘‘, skandu-
jąc hasła o szkole. Każda kla-
sa wraz z wychowawcą wyko-
nała i zaprezentowała transpa-
rent związany ze świętem. Ko-
misja oceniała i nagrodziła 5 
najciekawszych haseł.  I wresz-
cie nadszedł długo oczekiwa-
ny moment: czyli pieczenie 
kiełbasek na ognisku oraz za-
wody sportowe, przygotowa-
ne przez p. Artura Danielew-
skiego. Wśród wielu zawodów 
wielkim powodzeniem cieszy-
ła się konkurencja – przeciąga-
nie liny. Wszyscy biorący ak-
tywny udział otrzymali batony 
i napoje, a pozostali cukierki 

ufundowane przez Radę Ro-
dziców Podczas pikniku było 
kolorowo, gwarno i radośnie! 
Wracając do domów ucznio-
wie, choć zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni, dopytywali się, 
czy za rok znowu się spotkamy.                                                                                                                                        
   

Za pomoc w organizacji im-
prezy Dyrektor szkoły oraz 
organizatorzy dziękują: Nad-
leśnictwu ,Radzie Rodziców 
oraz firmie Grześbud za udo-
stępnienie agregatu prądo-
twórczego .         

Zapraszamy na szkolną stro-
nę internetową gdzie znajduje 
się obszerna foto relacja z uda-
nej imprezy www.sp1.nowo-
gard.pl    
Organizacją tegorocznego święta 

zajmowali się:               
 p. Piotr Kędzia 

p. Edyta Kamińska 
p. Elżbieta Grad

LUDOWA NUTA W SP NR 1
„Muzyka to jedyny język przekazu, który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie kultury, 

Dzięki niej można skleić stłuczone na tysiące kawałków lustro, 
W którym wszyscy możemy zobaczyć się i zrozumieć nawzajem.”

Zbigniew Lubicz-Miszewski
Oj działo się, działo w poniedziałkowy poranek w klasie Ia i II a SP nr 1! Stało się to za przyczyną zaproszonych tego 
dnia gości, którzy zawitali w progi naszej placówki.

  Tymi niezwykłymi 
Gośćmi, którzy swym wyglą-
dem, graniem i śpiewaniem 
urzekli, porwali do wspólnego 
muzykowania najmłodszych 
uczniów, była kapela „Rycha”.

Jest to zespół, o którym nie-
raz pisano na łamach „Dzien-
nika Nowogardzkiego”, bo było 
i jest, o czym pisać. Kultywu-
je ona, niestety coraz bardziej 
zapominaną muzykę ludową i 
jest chlubą naszego miasta już 
od ponad 12 lat. Działa dzię-
ki wsparciu Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych. im. Stani-
sława Staszica. Jej założyciel, 
główny kapelmistrz, kompozy-
tor, autor tekstów pan Ryszard 
Zagórski, jest jego duszą i czło-
wiekiem, dla którego muzyka, 
a w szczególności polski folk-
lor nie mają żadnych tajemnic. 
Jego pasja wspierana jest przez 
pozostałych członków zespo-
łu i nią właśnie podzielili się z 
uczniami, podczas muzycznej 
lekcji w klasie Ia i II a.

Prawdziwa muzyka - jaką 
jest na pewno muzyka ludo-
wa, w świecie współczesnych 
form muzycznych, lansowa-
nych przez nasze media, nie 
ma możliwości stania się hi-
tem, granym przez prawie każ-
de stacje radiowe czy telewi-
zyjne. Ale to właśnie ona po-
rywa do wspólnego śpiewania, 
ożywia nasze serca, umysły. 
Sprawia, iż nogi same rwą się 
do tańca. To widać było pod-
czas tego koncertu. Dzieciaki 
próbowały wspólnego śpiewa-
nia, klaskały do rytmu i miały 
radosne, ożywione twarze.

Rytmami granych i śpiewa-
nych piosenek odbyły małą, 
muzyczną podróż po Polsce-
poznając charakterystyczne 
utwory, z różnych rejonów na-
szego kraju. Najtrudniej było 
nam na Kaszubach, gdyż śpie-
wanie gwarą kaszubską nie jest 
prostą sprawą, ale jakoś wspól-
nymi siłami daliśmy sobie na-
wet nieźle radę. Skoczność, 

melodyjność i wspaniale tek-
sty, to atut utworów, (które w 
większości są autorstwa człon-
ków zespołu) związanych z na-
sza małą ojczyzną-, czyli zie-
mią nowogardzką. W swo-
im repertuarze zespół ma ich 
bardzo dużo, o czym świadczy 
ofiarowana nam płyta -dwa-
dzieścia kilka piosenek wyra-
żających piękno Nowogardu i 
okolic.

Oprócz melodii dzieci za-
chwycały się pięknem strojów 
członków zespołu, a także in-

strumentów –szczególnie dia-
belskimi skrzypcami. 

 Szybko i bardzo przy-
jemnie upłynął czas muzycz-
nego spotkania z kapelą „Ry-
cha.” To, co usłyszeliśmy, zo-
baczyliśmy na pewno pozosta-
nie w naszych sercach i umy-
słach na bardzo długo, a może 
spowoduje, iż inaczej, lepiej, a 
może nawet z dumą spojrzymy 
na nasz narodowy folklor, któ-
rego istotną częścią jest muzy-
ka.

E.Grad, A.Tracz- SP Nr 1
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Sprostowanie Burmistrza

SP 3 - MAJÓWKA 
PEŁNA SUKCESÓW
Tegoroczna majówka okazała się bardzo owocna dla uczniów SP nr 3 im. Polskich Olimpij-
czyków w Nowogardzie. 

W XV edycji konkursu „ 
Znamy Ziemię Nowogardzką”, 
który jest corocznie organizo-
wany przez Bibliotekę Miejską, 
nasi uczniowie zdobyli nastę-
pujące miejsca:

W kategorii konkurs wiedzy
I miejsce- Wiktoria Kiryk- 

op. A. Bartosik
III miejsce- Michał Tębłow-

ski- op. A. Bartosik
W kategorii konkurs plasty-

czny
Klasy I-III
I miejsce- Natalia Mańka- 

op. E. Antczak
Nagroda specjalna Dyrekto-

ra Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej- Wiktoria Kubiak- op. I. 
Wiśniewska

Klasy IV- VI
I miejsce- Daria Dendał- op. 

A. Bartosik 
III miejsce- Julita Kaleta- op. 

A. Bartosik 
Dużym osiągnięciem mogą 

się pochwalić uczniowie, któ-
rzy wzięli udział w półfinale 
XII edycji ogólnopolskiej i V 
edycji polsko-litewskiej Ogól-
nopolskiego Konkursu Geolo-
giczno-Środowiskowego „ Na-
sza ziemia- środowisko przy-
rodnicze wczoraj, dziś i jutro”, 
który organizuje co roku Za-
kład Regionalny Geologii Po-
morza PIG- PIB w Szczecinie. 
Zdobyli oni następujące miej-
sca:

III miejsce- Natalia Kosmal-
ska- op. A. Białczak 

Wyróżnienie- Sandra Klo-
nowska- op. A. Białczak 

Nagroda PTPNoZ w Szcze-
cinie- Dominika Rasińska- op. 
A. Białczak 

Nagroda pracowników 
ZRGP PIG- BIP  w Szczecinie- 
Karolina Dolega- op. A. Biał-
czak 

Sukcesem zakończył się rów-
nież Wojewódzki Festiwal Pio-
senki Dziecięcej „Od Przed-
szkola do Idola”, którego celem 
jest prezentacja wokalna. Na-
sza uczennica klasy I a Maja 
Tębłowska piosenką „ Cała do-
skonała” wyśpiewała sobie ty-
tuł Laureata.  Opiekunem Mai 
była pani A. Drążewska.

Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!!!

Inf. własna
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Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

Sukces STOWarZYSZeNIa „NaSZe SZaNSe” 
Pierwsza edycja programu grantowego na projekty ekologiczne uruchomiona przez GAZ-SYSTEM S.A. na terenie woj. zachodniopomorskiego została rozstrzygnięta.  
Patronem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie.

Celem konkursu było dofinan-
sowanie najlepszych pomysłów 
na ochronę środowiska natural-
nego regionu. Pierwsza edycja 
konkursu została skierowana do 
gmin i szkół województwa za-
chodniopomorskiego. W ramach 
konkursu „Fundusz Naturalnej 
Energii” zgłoszono dwadzieścia 
trzy projekty, a pięć najlepszych 
pomysłów zostało nagrodzonych 
grantami finansowymi o łącznej 
wartości 50 000 złotych. Wśród 
nich jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w No-
wogardzie, który otrzymał 
11  700 zł. Nagroda ta pozwoli 
na realizację projektu pt. „Gru-
py patrolowe”,  zgłoszonego  
przez  p. Bogumiłę Szturo. Prze-
widuje on uczestnictwo uczniów 

w warsztatach przyrodniczych, 
które przygotują ich do patro-
li mających na celu: obserwację 
ptaków żyjących w nowogardz-
kich lasach, poznawanie  zwycza-
jów bobrów, zbadanie wody rzeki 
Wołczenicy, opiekę nad zwierzę-
tami w czasie zimy, zadrzewianie 
ugorów leśnych. Teraz uczniowie 
muszą zakasać rękawy, wykazać 
się dużą cierpliwością  i przygo-
tować się do nowych wyzwań, bo 
realizacja projektu rozpocznie się 
15 maja, a zakończy 30 listopa-
da 2011 roku. Będzie to ciekawy 
czas dla uczniów i nauczycieli re-
alizujących projekt – nowe zain-
teresowania, nowe doświadcze-
nia, nowe formy aktywności, a 
przede wszystkim nowa wiedza.

reklama
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Znalazłam okulary 
korygujące wadę 

wzroku 
w ok. Lidla. 

660 442 960

Kamil syn Sylwi i 
Leszka Feliksiak 
ur. 26.04.2011 z 
Nowogardu

Mikołaj syn Natalii 
Sajchta ur. 4.05.2011 
z Węgorzyna

Dominika córka 
Małgorzaty 
i Ryszarda Mroczko 
ur. 21.04.2011 
w Szczecinie

Kacper syn Marii 
Michalskiej ur. 
29.04.2011 z Długołęki

Daria córka Sylwi 
i Leszka Feliksiak 
ur. 26.04.2011 z 
Nowogardu

Nicola córka 
Aleksandry Nowickiej 
ur. 27.04.2011 z 
Dobropola

Maria córka Anny 
Łydzińskiej ur. 
6.05.2011 z Grabina

Maja córka 
Sylwi Grzelak ur. 
26.04.2011 z Osowa

Miłosz syn Celiny 
Olbińskiej ur. 
4.04.2011 z Kikorzy

Kajetan syn Sylwi i 
Mateusza Matwijczak 
ur. 11.05.2011 z 
Nowogardu

Adam syn Izabeli 
Maruszewskiej ur. 
24.04.2011 z Rogowa

Amelka córka 
Moniki Jurgielewicz-
Majerskiej ur. 
28.04.2011 z Łobza

Hubert syn Korneli 
Siwy ur. 24.04.2011 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski,  Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Witamy wśród nas...

Na Dolnym po raz czwarty
Już tradycyjnie 2 maja  dzikie drużyny rywalizowały na boisku przy pl. Szarych Szeregów. 

O godzinie 10 rano, swoje 
piłkarskie umiejętności spraw-
dzali najmłodsi gracze z naszej 
gminy. Do rozgrywek w kate-
gorii szkoły podstawowe przy-
stąpiło 8 drużyn. Rozegrano 28 
spotkań po 12 minut . Atmos-
fera turnieju była bardzo przy-
jazna, mimo ostrej rywalizacji 
na boisku. Dopisywała pogo-
da jak i kibice zebrani na try-
bunach. 

Emocje były do samego koń-
ca, ponieważ wszystko roz-
strzygnęło się w ostatniej ko-
lejce. Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna Prewen. Na dru-
giej pozycji uplasowały się 
Pokemony, a trzecie miejsce 
przypadło dla zespołu 8- Bit. 
Najlepszym strzelcem turnieju 
został Patryk Miklas, zaliczając 
10 trafień. Statuetka za najlep-
szego golkipera trafiła w ręce 
Wojtka Rogina.

O godz. 14 rozpoczęła się 
kategoria open. Turniej cieszył 
się wielkim zainteresowaniem 
czego przykładem jest liczba 
zgłoszonych drużyn. Na po-

czątek rozegrano 10 spotkań 
eliminacyjnych. Zwycięzcy 
kwalifikowali się do fazy gru-
powej. 

Czarny koniem zawodów 
była właśnie młoda drużyna 
Konsumenci, do półfinałów 
weszła z pierwszego miejsca 
w grupie, natomiast na dru-
gim miejscu znalazł się ze-
spół BTCH. W grupie B dwie 
pierwsze pozycje, promowane 
awansem do finałów, zajęli Bo-
kiem Bite i Parasol. 

O godzinie 18 rozpoczął 
się pierwszy mecz półfinało-
wy. Konsumenci odnieśli ko-
lejne zwycięstwo, tym razem 
z pokonując Parasol, mimo 
ofiarnej gry Michała Dwoja-
ka. Mendyk i spółka nie da-
wali przeciwnikom najmniej-
szych szans. Drugi półfinał był  
równie zacięty. Bokiem Bite 
nie uporało się z  BTCH prze-
grywając 0:2. Bokiem bici nie 
sprostali w meczu o trzecie 
miejsce Parasolowi.  

Finał miał być rewanżem 
za mecz grupowy, bowiem po 

raz kolejny spotkali się Kon-
sumenci i BTCH. Młodość 
kontra doświadczenie. Pierw-
si prowadzenie objęli Konsu-
menci bramkę na 1:0 zdobył 
Dawid Kurek. I po pierwszej 
połowie schodzili jako zwy-
cięscy. Początek drugiej czę-
ści meczu to ataki BTCH. Kry-
stian Miklas zdobywa bramkę 
na remis, i wszystko zaczyna 
się od początku. Nie załama-
ło to jednak młodych graczy 
Konsumentów, którzy odpo-
wiedzieli jeszcze 2 bramkami. 
I tak mecz zakończył się wyni-
kiem 3:1 dla Konsumentów. J

Najlepszym bramkarzem zo-
stał Sebastian Wasiak, a naj-
więcej bramek zdobył Paweł 
Jutkiewicz. Przez 9 godzin, 
swoje umiejętności zaprezen-
towało 170 graczy. Tak duża 
frekwencja świadczy o tym 
jaki potencjał drzemie w no-
wogardzkiej piłce nożnej. 

Organizatorzy dziękują za 
pomoc radnemu Marcinowi 
Nieradce. 

Inf. własna

Czytaj także 
Oświadczenie 

Wiejskich Klubów 
Sportowych - str. 2
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POLECAMY NIERUCHOMOŚCI!

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra (okolica)
Pow : 80 m², Cena : 179 000 zł

MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Miejscowość: Nowogard

Pow : 62 m², Cena: 195 000 zł

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra

Pow : 73 m², Cena : 180 000 zł

DZIAŁKA : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Krasnołęka

Pow : 64000 m², Cena : 128 000 zł

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje osób 
z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
na stanowisko pracownik produkcji.

Wymagana jest książeczka zdrowia 
do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr 91 39 22 394.

Stowarzyszenie 
Kobiet 

z Problemami 
Onkologicznymi 

„Lila-Róż”

zaprasza do udziału w projekcie:
zat. „Ochrona zdrowia niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie nowotworowej”.
Celem projektu jest pomoc kobietom w dochodzeniu do równo-

wagi psychofizycznej po traumatycznych przeżyciach związanych z 
chorobą poprzez prowadzenie intensywnej rehabilitacji indywidual-
nej i grupowej.

Projekt adresowany jest do kobiet po chorobie nowotworowej z te-
renu Gminy Nowogard i Gminy Dobra.

 W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 
Grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacji fizycznej oraz masaż 

i drenaż limfatyczny.
Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się niepełnosprawne 

i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).
Projekt realizowany będzie w okresie od maja do listopada 2011r.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można uzy-

skać u Pani Wiesławy Kuś(Prezes Stowarzyszenia):
- pod nr tel. 509-996-102
- na stronie internetowej www.lila-roz-nowogard.ugu.pl 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PROJEKT DOFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

kolejna bolesna porażka 
Pomorzanina
W środę, w zaległym meczu 16. kolejki V ligi, Pomorzanin Nowogard przegrał na wy-
jeździe z Arkonią Szczecin 0:4. Trzy bramki dla gospodarzy zdobył Grzegorz Gunia, a 
jedno trafienie zanotował Mariusz Armonajtis.

Pierwszą okazję do zdo-
bycia gola mieli jednak gra-
cze Pomorzanina. Pięć minut 
po pierwszym gwizdku arbi-
tra strzał oddał Krystian Mi-
klas, ale uderzył niecelnie. 
Kilkadziesiąt sekund później 
groźnie zrobiło się pod bram-
ką nowogardzkiego zespołu. 
W tej sytuacji po raz pierw-
szy dobrą interwencją popi-
sał się Mateusz Krupski. Nasz 
golkiper dobrze spisał się rów-
nież kilka chwil później, kiedy 
to obronił strzał zza pola kar-
nego. W 18. minucie spotkania 
Krupski musiał jednak wycią-
gać piłkę z siatki. Po dośrod-
kowaniu w pole karne silnym 
strzałem z pierwszej piłki pro-
wadzenie Arkonii dał Grze-
gorz Gunia. Pod koniec dru-
giego kwadransa gry gospoda-
rze mogli podwyższyć prowa-
dzenie, lecz strzał szczecinian 
z rzutu wolnego powędrował 

ponad bramką. Dziewięć mi-
nut przed końcem pierwszej 
połowy było 2:0. W sytuacji 
sam na sam z Krupskim zna-
lazł się Gunia, którzy po raz 
drugi pokonał naszego bram-
karza. Sześć minut później Ar-
konia zdobyła kolejną bramkę. 
Tuż przed bramkarzem Pomo-
rzanina z piłką pojawił się Ma-
rek Hajdukiewicz. Nasz bram-
karz świetnie obronił jego ude-
rzenie, ale dobitki Mariusza 
Armonajtisa odbić już nie zdo-
łał. Po chwili arbiter zakończył 
pierwszą część spotkania, po 
której podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego przegrywali 0:3.

Druga połowa nie wyglądała 
niestety lepiej. Już trzy minu-
ty po wznowieniu gry gospo-
darze podwyższyli rezultat. Po 
dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go z bramki wyszedł Krupski, 
a do pustej siatki głową piłkę 
skierował Gunia, kompletu-

jąc w ten sposób hat-tricka. W 
późniejszych fragmentach me-
czu Arkonia miała jeszcze kil-
ka kolejnych sytuacji, piłkarze 
tej drużyny byli jednak nie-
skuteczni pod bramką Pomo-
rzanina. Zazwyczaj uderzali 
niecelnie, a dwa strzały obro-
nił bramkarz naszego zespo-
łu. Wynik do końca spotkania 
nie uległ już zmianie to Arko-
nia wygrała mecz 4:0 i awanso-
wała na czwartą pozycję tabeli.

W sobotę naszych piłkarzy 
czeka arcytrudne spotkanie 
przeciwko wiceliderowi, Sta-
li Szczecin. Jeżeli nowogardz-
cy zawodnicy przywiozą do 
domu choć jeden punkt, będą 
mogli mówić o sporym suk-
cesie. Na pewno zrobią jed-
nak wszystko, aby pokusić się 
o sprawienie niespodzianki.

Maciej Pietrasik

Bardzo ważny mecz Olimpii 
W sobotę Olimpię Nowogard czeka bardzo ważny mecz. To jeden z kluczowym poje-
dynków jeśli chodzi o awans do kl. okręgowej.

Nasi A-klasowcy zmierzą się 
na wyjeździe z Radovią Rado-
wo Małe. Obie drużyny walczą 
w obecnym sezonie o awans do 
kl. okręgowej. Olimpia w tabe-
li jest druga, a Radovia trzecia. 
Nasi piłkarze mają trzy punkty 
przewagi nad swoim sobotnim 
przeciwnikiem.

Obok Olimpii i Radovii  o 
awans bije się także Orzeł Pęzi-
no. Pęzinianie mają natomiast 
trzy punkty przewagi nad na-
szym zespołem. Straty na razie 

są, więc nie wielkie i do odro-
bienia. Tym bardziej, że przed 
naszymi piłkarzami pozostaje 
jeszcze pojedynek z Orłem.

Sobotni mecz ma, więc 
szczególną wagę. Jeśli Olimpia 
odniesie zwycięstwo, to znacz-
nie oddali marzenia Radovii w 
tym sezonie. Jeśli podopieczni 
Marcina Miklasa przegrają, to 
sami bardzo skomplikują sobie 
sprawę awansu. W przypad-
ku negatywnego scenariusza w 
najlepszej sytuacji pozostanie 

Orzeł Pęzino.
Niestety postawa naszego ze-

społu w poprzednim meczu 
dobrze nie rokuje. W minioną 
sobotę Olimpia poniosła po-
rażkę w meczu z Dębem Dębi-
ce 2:0. W nadchodzącą będzie 
więc okazja do zmazania pla-
my.

Początek spotkania o godz. 
16.00 na stadionie w Radowie 
Małym.

ms  

Tenis stołowy

Sebastian jemilianowicz  
    wicemistrzem Polski!

Kolejny wielki sukces zawodnika LUKS TOP Wierzbięcin. Na 
rozgrywanych w Grajewie (na Podlasiu) Mistrzostwach Polski 
Kadetów (w dniach 5 – 8 maj)Sebastian Jemilianowicz, w pory-
wającym stylu wywalczył srebrny medal w mikście. Jego profe-
sjonalny, a jednocześnie widowiskowy styl gry zachwycał licz-
nych kibiców. Godny podkreślenia jest fakt, że Sebastian grał ze 
starszymi o rok zawodnikami (jest kadetem pierwszy rok). To 
największy Jego sukces. Gratulujemy!

Inf. własna
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maszyny Stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 13.05

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

Rozwiązanie krzyżówki nr 6.05 – PORA 
MAJÓWEK – (i poprzednie) nadesłali: Tere-
sa Krystkiewicz z Dąbrowy, Eliza Zawadzka z 
Orzechowa, Danuta Salamon ze Strzelewa oraz 
z Nowogardu: Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Wiesław Borowik, Jadwiga Maknia, Janina Gru-
dzińska, Stanisława Pokorska, Pelagia Feliksiak, 

Krzysztof Kępa, Krystyna Zawidzka, Halina 
Stefańska, Danuta Śmigiel, Edyta Poźniak. 

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Danuta Salamon ze Strzelewa,
- Edyta Poźniak z Nowogardu,
- Krzysztof Kępa z Nowogardu.

Gratulujemy!  

Nazwa                                               pochodzi od 

świętych kościoła katolickiego, których wspomnienia przypadają kolejno 12, 13 i 14 maja (Pan-
kracego, Serwacego, Bonifacego). Według przysłów ludowych razem z „zimną Zośką” (15 maja) 
stanowią ostatnie dni wiosennych przymrozków, po których nie powinny występować spadki 
temperatury mogące zaszkodzić wegetacji roślin.

Sprzedam 
dom jednorodzinny 

za Szkołą 
Podstawową nr 3 
w Nowogardzie.

Stan surowy, 185 m. kw., 
pow użytkowa 140 m. kw.
Garaż dwustanowiskowy. 

Działka 1 100 m. kw.
Cena 380 000 zł.

Telefon – 889 639 089

mIeSIĄC ZakOCHaNYCH 
Maj to czas szczęścia 
Dla zakochanych, 
Więc na co jeszcze,
Miła czekamy?! 

SZCZUPak I PłOTka 
Wędkarz wybrał się na ryby, 
I w mig złapał srebrną płotkę , 
Była taka maciupeńka…
(Pewnie miała jeszcze cnotkę) 
Więc ją wrzucił w nurty rzeki, 
By podrosła w toniach wód.
- Niech nabiera w głębiach ciała! 
Niech pomnaża płoci ród!
Płoć nie pomna, że już była 
Jedną nogą na patelni, 
I, że inni mogą bardziej 
Na łup łatwy być pazerni. 
Z gracją płetwą poruszała, 
Już ogonek wskazał drogę… 
Wtem bez szmeru mignął szczupak ,
No i połknął płoć niebogę.
Lecz z niesmakiem zamknął paszczę, 
Bo nie rzekła mu – smacznego.
Nie wiedziała płoć, że szczupak 
Ma maniery margrabiego. 
Więc gdy możesz wolny płynąć, 
Niech nie idzie w las nauka, 
Że naiwnych i bezbronnych, 
Wciąż pożerać będzie szczupak. 

PS. 
Jasność sprawy jest, lecz muszę 
Podać gwoli  wyjaśnienia, 
Że gdy piszę – „jakiś szczupak” 
To na myśli nie mam Henia.  

raDa 
Bóg stworzył węże by Ewy kusiły, 
Więc, gdy ci rogi przyprawi nieboga, 
Odstaw siekierę i rzeknij: 
- Taka była wola Boga.
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"Noworim" Sp. z o.o. 
oferuje sprzedaż 

beczek 
plastikowych 
w atrakcyjnych cenach. 

Osoby zainteresowane zapra-
szamy do siedziby firmy przy 
ul. Sienkiewicza 7 c w Nowo-
gardzie lub prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem  
tel. 91 39 22 394. 

kredyty dla osób 
prowadzących 

działalność gospodarczą; 
601 627 044; 607 092 509

kredyty hipoteczne 
697 082 509. 

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOWOgarD,
 Ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33 

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

nIERUCHOMOŚCI,
KREDYtY, wYCEnA

UBEZPIECZEnIA

Na SPrZeDaŻ

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

kaNCelarIa DOraDZTWa 
PraWNegO

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

BIUrO kreDYTOWe
tel. 513 157 166

Oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

kancelaria i Biuro kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

SPrZeDaŻ DreWNa 
kOmINkOWegO 

I OPałOWegO 
TEL. 603 399 346; 

91 418 82 68

Pół domu okolice Nowogardu
77000 zł

Parter domu Nowogard 
290 000 zł

2 pokoje Nowogard 
139 000 zł

Działki Nowogard 
119 000 zł
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OGŁOSZENIAdrObNErOZkŁAdjAZdYbuSów INfOrmaTOr lOkalNY - NOWOgarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarosław Bzowy, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją:  

Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

Informacja PkS 
91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOgarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

OD PONIeDZIałkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rOZk£AdjAZdYpociągówobowiązuje
od12.12.2010(codziennie)

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOgarD - gOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - gOleNIÓW - NOWOgarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; 
I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 13, 
91 39 26 528; 667 926 528

• Dwa pokoje w Nowogardzie, 42m2, po re-
moncie, doskonała lokalizacja, spokojna oko-
lica, sprzedam tel. 604 427 427

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam dom wolnostojący 147 m2 (oka-
zyjnie) 662 678 895

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gry-
fitów), pod budowę garaży (wielkość dosto-
sowana na busy lub auta osobowe), cena za 
1 działkę 8500 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy Bo-
haterów Warszawy. Cena 1 495 000 zł Biu-
ro Nieruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, plan 
zagospodarowania terenu, przemysł, usługi 
inwestycyjne. Ogrodzona, droga alfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego skrzy-
żowania 15zł/m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; po-
mieszczenie 150 m2 ogrzewane; pomiesz-
czenie biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wynajmu 
mieszkania obok. 693 850 197

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY 
W NOWOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAW-
SKIEJ 14 ( OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 
691125617.

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lu-
tego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie (Centrum), 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Polskie-
go z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgodnie-
nia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TaNIO sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, III piętro po remoncie. Cena 165 tys. 
kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 514 620 330

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 67m2 
na dwupokojowe. 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum No-
wogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam działkę budowlaną przy ulicy 
asnyka. 609 947 940; 503 120 436

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 zł czynsz, 
kaucja 1200 plus opłaty. Tel. 608 332 896

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 maja 
44 (zjazd do Przystani) 694 513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszka-
niowo - usługową położoną przy ul. Górnej w 
Nowogardzie (31 arów). Cena do negocjacji 
90 zł za 1 m2. Tel. Kontaktowy 603 262 091

• Wynajmę pokój na ulicy Warszawskiej. 
609 004 967

• Sprzedam działkę budowlaną nad jezio-
rem w Nowogardzie- 800m2. 52 tys zł. 
608 622 920

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE MAGAZY-
NOWE W NOWOGARDZIE TEL. 511 267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 m. I 
piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-lokator-
skie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel. 
661 510 846

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 605 856 584; 91 
39 26 698

• Wynajmę kawalerkę na Wojska Polskiego, 
800 zł + media. 782 813 335

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 18-stej.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46m2 w 
Nowogardzie; parter. 602 521 671 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, 
trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 
22 298

• kupię działkę budowlaną pod zabudowę 
jednorodzinną min. 10 arów. 601 182 250

• Sprzedam działkę pow. 7,5 ha w Wyszomie-
rzu przy trasie asfaltowej. Cena 1,90/m2. 
696 807 922

• Sprzedam kawalerkę 23 m2, Warszawska 10. 
502 032 422

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Monte 
Cassino w Nowogardzie. tel. 601 775 037

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w no-
wym budownictwie 91 39 25 147 po 20-stej.

• Do wynajęcia pomieszczenie (z możliwością 
podziału). Parter 286 m2 – 25 zł/m2. I piętro 
286 m2 10 zł/m2. 693 946 233

• Do wynajęcia CLUB CAFE MAGIC 693 946 233.

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, 
parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po 
godz. 10

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Mieszkanie 4 pokoje Leśna 160 tys. 
600 791 675

• Działki budowlane 41 i 77 ar. z warunkami 
zabudowy. 600 791 675

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe lub 
zakwateruję 6-ciu pracowników. 508 309 980

• Sprzedam 1/2 domu 198 m2 budynek gospo-
darczy 120 m2, 63 ar działka, 4 km od Nowo-
gardu. 607 647 146 po 15-stej

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Sprzedam mieszkanie na ul Jesiowej. 604 
284 557

• Zakwateruję 3-4 osoby od 1 czerwca dół 
domku jednorodzinnego. 609 307 327
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OGŁOSZENIAdrObNE
• Wydzierżawię halę z maszynami do produkcji 

ogrodzeń lub odstąpię pełne wyposażenie. 
512 509 179

• Sprzedam działkę budowlaną Dobra Szcze-
cińska, uzbrojona, 1000 m2. 606 258 554

• Sprzedam dom o pow. 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam sklep murowany na targowisku w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie 41 m2 w 
Centrum Nowogardu. 880 417 707

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 po-
koje. 519 614 973.

• Sprzedam dom nad Jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu pokojowe 
(po remoncie na dłuższy okres czasu) może 
być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Bankowej. 
(3pokoje) 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Cen-
trum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 609 307 408

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te piętro. 
Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 697 665 791

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie (jak 
najtańsze) w rozliczeniu może być (opieka 
mieszkania). 600 121 043

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 pokoje 
z balkonem 79,71 lub zamienię na  2 pokoje z 
dopłatą. 609 170 510.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, bez-
czynszowe dwupokojowe 36 m2 ok. Nowo-
gardu. 605 943 317.

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 m2 z 
możliwością budowy domu. Budynek nowy 
ocieplony, ogrzewany. Całość ogrodzona. No-
wogard. Cena 370 tys. 607 646 622 

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Boh. Warszawy 
4 pokoje, I piętro Tel. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 68 m2, 
parter +balkon. 504 898 980

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną, 
dobra lokalizacja. Ul. Monte Cassino. Działka 
jest uzbrojona z warunkami zabudowy. Po-
wierzchnia 1350 m2. Cena 108 zł/m2. Nr kon-
taktowy 507 953 705; 791 721 399

• Sprzedam działkę pow. 7,5 ha w Wyszomie-
rzu przy trasie asfaltowej. Cena 1,90/m2. 
696 807 922

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 691 
623 631

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 m2 
plus dwa duże budynki gospodarcze, działka 
19 arów, cena 147 tys., tel. 509 702 817

• Sprzedam kawalerkę 28 m2. I piętro, własno-
ściowe, ul. Leśna Nowogard 91 39 21 483

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupoziomo-
we, bezczynszowe. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe podwyż-
szony standard, niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 77 
m2 225 tys zł. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 62 
m2 170 tys zł 608 622 920

• Zamienię mieszkanie cztero i trzypokojowe 
na dom. 608 622 920

mOTOrYZaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking 
Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 690 zł, Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 132000 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 110 KM, serwisowany 
w ASO Nissan Polmotor Szczecin . Nowe: kloc-
ki i tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy. Kli-
matyzacja, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Luster-
ka, radio/magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka,  nowe opony letnie Continental 185 
65 R15, kompletna dokumentacja – faktury 
serwisowe, bezwypadkowy,  zadbany. Cena 
18900 zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny met., 
rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM (diesel), 
przeb. 143500 km, serwisowany w ASO Opel, 
przy przeb. 140.000 km nowe: olej, klocki 
hamulcowe, filtr oleju, filtr powietrza, filtr pa-
liwa, mikrofiltr, płyn hamulcowy, pióra wycie-
raczek przód i tył. Nowy kompletny rozrząd 
(ASO Opel) przy przeb. 119.318 km,  opony 
letnie Viking Norway Pro Tech II 215 55 R16, 
cena 41000 zł, do uzgodnienia, kompletna 
dokumentacja  - faktury serwisowe, bezwy-
padkowy, zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
3 185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 605 522 340

• Sprzedam Peugeot rok prod. 2000 poj. 1.1. 
506 499 935

• Kupię skrzynię do Suzuki Swift. 723 593 436; 
665 266 593

• Pilnie sprzedam Renault Clio 1,9D. Rok prod. 
2000. Pierwszy właściciel w kraju. Nowy 
rozrząd, pompa wspomagania,  hamulce. 
Posiada ABS, imobilazjer, centralny zamek, 
szyberdach, szyby elektr. Radio z pilotem, 
4 poduszki pow. Przebieg 107 tys. km. Cena 
5500. Tel. 91 39 11 733

• Sprzedam Opel Astra, rok prod. 1994, poj. 1.4, 
benzyna. Centralny zamek, szyberdach. Cena 
1300. 723 930 320.

rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: ob-
szarowe, rolno-środowiskowe, ONW, Tel. 661 
329 772

• Sprzedam facelie, gorczycę, sadzeniaki jadal-
ne i jęczmień jary. 502 853 573

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Kury nioski 10-tygodniowe, sprzedam- 91 
39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam przyczepę 10 tonową AUTOSAN. 
603 839 782

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Kupię przyczepę 3 lub 4 tonową- wywrotkę. 
9139 501 40

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 10 315

• sprzedam prosięta 91 39 26 344; 601 553 885

• Kupię kozę dojną. 796 175 842

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 691 138 076

• Młode kury nioski rasy rosa 14 tygodniowe 91 
39 106 66

• opryskiwacz 400l nowe pompa i rozdzielacz, 
sprzedam 1000 zł. 606 342 404

• sprzedam prosiaki. 91 39 170 38

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• Sprzedam byczka Żabówko 18. 605 092 517

USłUgI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż 
i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – zaba-
wy, wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgI INfOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (Windows, linux), kon-
serwacja pracowni szkolnych. faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlo-
wanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• DUR-DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), pra-
ce dachowe oraz remontowo-budowlane - 
terminowo, solidnie tanio - tel. 661-382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, pod klucz w 
3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, panele. 789 146 025

• kompleksowe remonty domów, miesz-
kań specjalność: łazienki, kuchnie. 
722 094 286; 91 39 25 330

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 601  627  044; 
607 092 509

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• Wykonam prace remontowo-budowlane + 
więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solidnie z 
domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Usługi ogólnobudowlane; regipsy, szpachle, 
panele, malowanie. 789 146 025

• Pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 
665 544 518

• Korepetycje z matematyki. 503 602 052

• Usługi ogólnobudowlane na zewnątrz i we-
wnątrz budynku. 794 115 153

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-931-
513; 091 39 111 53

• Usługi: pocięcie drzewa lub wykaszanie 
trawników. 516 648 561

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: budo-
wa od podstaw, malowanie, glazura, kostka. 
662 678 895

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektryczne. 
790 818 099

•  Naprawa sprzętu AGD, pralki lodówki i inne 
w domu klienta. 607 719 505

• pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 
665 544 518

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko so-
lidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 713 852 018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch 
języków obcych szuka pracy jako opiekunka 
osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Przyjmę do pracy mechanika samochodowe-
go. 605 276 271 do 18-stej.

• Zatrudnię brygady tynkarzy (tynki maszy-
nowe) tel. 605 069 239

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fasadowy. 
511 016 833

• Operator wózków widłowych poszukuje pra-
cy. 603 391 464

• Zatrudnię dziewczyny do nalewania paliwa. 
693 521 211

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Pracowników ogólnobudowlanych zatrud-
nię. 508 290 657

• Zatrudnię szpachlarza na budowie. 
608 817 214

• Zakwateruję 7-8 pracowników. 515 079 103

• Praca dla pilarzy. 692 382 748; 502 616 233

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię do porządków przydomowych. 91 
39 25 147

• Zlecę położenie bruku. 91 39 25 147

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murza, zbrojarza. 
Posiadam własny transport i maszyny. 

• Zatrudnię ślusarza - fachowca. 512 509 179

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, domku, 
z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie 
CO cena 1000 zł serwis na miejscu (mon-
taż), dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant z Nie-
miec i gwarancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wi-
szący małe gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik stoją-
cy z wężownicą do podłączenia z piecem 
węglowym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 
200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC 
P1500, CD J500T MC CRYPT – 2 szt., kolumny 
HQ POWER 500 W VDSG12, mikrofon bez-
przewodowy AZUSA 101, scaners HQ POWER 
VDPC 145. Stan  Cena kompletu 1550 zł do 
uzgodnienia. Mało używany. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), na gwarancji, w sie-
ci ERA, cena 1490 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 
698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. 
Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. Tel. 
91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnowszą 
mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena do 
uzgodnienia 720 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Ericsson Elm 
w sieci ERA, nowy, na gwarancji, nieużywany, 
cena 430 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny mocna 
budowa, tel: 91 39 21 828

• Kupię pompę bez silnika. 789 042 263

• Drewno pocięte i porąbane z dowozem. 
501 385 072

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elektrycz-
ną Amicę 60. Cena 650 zł. Bardzo ładna. 
694 029 674

• Okazyjnie sprzedam ladę chłodniczą, 
wagę elektroniczną, lady sklepowe, ko-
sze nastawne, kontakt. 504  930  230; 
784 519 365

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane model Po-
werTwin. Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od roku do 3 
lat, rozkładaną firmy TAKO. 600 897 758

• Sprzedam heblarkę -grubościówkę z wyj-
ściem na piłę- prod. własna. 601 370 207
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Czytaj s. 12

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07
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ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
(wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.05.2011)

Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA  P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

Gardno remontuje i ociepla

Poprawią tę 
szkaradę

 Już w tym tygodniu wokół bloku przy ul. Bankowej wyrosną rusztowania. Długo oczekiwane prace rozpoczną się od modernizacji dachu. Później 
zostanie wykonane docieplenie budynku. Spółdzielnia rozmawia także z gminą na temat budowy ogólnodostępnego parkingu przed blokiem 
(teren należy do SM Gardno). Na razie Urząd Miejski czeka na kosztorys inwestycji.  

Przejadą 
przez 
Nowogard
O godzinie 16.30 

WYŚCIG 
Bałtyk-Karkonosze

Norki  
- inwestycja, 
której ludzie 
nie chcą

Czy Nowogard 
pokocha grę 
w snookera?

Fotopamiątka
komunijny 
maj
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Kawa rozjaśnia umysł i przy-
spiesza trzeźwienie. Kofeina za-
warta w kawie niweluje uczucie 
senności, które wywołał alkohol. 
Nic więcej. Wydaje ci się, że jesteś 
trzeźwy? To złudne uczucie. Jesteś 
po prostu mniej senny. Za to al-
koholu masz nadal we krwi tyle, 
ile miałeś. Procenty z krwi usuwa 
wątroba, a ta zazwyczaj w okresie 
upojenia przeżywa niezwykłe ob-
ciążenie pracą. Kawa zatem nie 
pomoże i np. nie wyostrzy wzro-
ku. Doda ci tylko złudnego po-
czucia panowania nad sytuacją. 

Do domu jest niedaleko. Co 
to za bzdura? Skoro masz blisko, 
to idź na piechotę! Zostaw auto. 
Jutro po nie wrócisz. Przecież na 
każdej z ulic, którymi pojedziesz 

po pijaku do domu mogą bawić 
się dzieci! Przecież zawsze mo-
żesz nie wyhamować na pierw-
szym zakręcie i uderzyć w drze-
wo. Warto pamiętać, że jakikol-
wiek dystans pokonany po pijaku 
autem jest bardzo niebezpieczny. I 
to nie tylko dla ciebie, ale przede 
wszystkim dla tych, którzy na tym 
dystansie będą mieli nieszczęście 
cię spotkać. To mogą być twoje 
niewinne ofiary! 

Pooddycham świeżym powie-
trzem, to wytrzeźwieję. Wezmę 
zimny prysznic i od razu zrobi 
mi się lepiej. Te dwa twierdzenia 
są jak najbardziej bzdurne. Prze-
cież ani zimna woda, ani tlen 
nie przyspieszają wydalania al-
koholu z organizmu. Usuwanie 

alkoholu z krwi jest czasochłon-
nym procesem odbywającym się 
na poziomie komórkowym twoje-
go organizmu. To, że masz zimne 
czoło czy poczujesz się rześko nie 
oznacza, że ten proces przyspie-
szysz! Nad metabolizmem nie za-
panujesz, nawet po pijaku. 

Pojadę wolno. Będę uważał. 
Alkohol w organizmie znacznie 
osłabia reakcje kierowcy. Nawet 
jadąc wolno możesz stwarzać za-
grożenie dla siebie i innych. Wol-
niejsza jazda nie przywraca kon-
centracji, nie polepsza wzroku i 
nie dodaje rozumu!

Opr. Jarosław Bzowy 
Źródło: 

poradynazdrowie.pl 

Popularne mity alkoholowe
Zdarza się, że kierowcy próbują usprawiedliwiać swoje nieodpowiedzialne zachowanie, czy-

li jazdę po pijaku. Na swój użytek tworzą nieprawdziwe twierdzenia, które z czasem są powta-
rzane za pewnik. Oto kilka absurdów powtarzanych przez kierowców dopuszczających prowa-
dzenie samochodu po spożyciu alkoholu:

Zapomnimy o byłej gazowni

Oczyszczanie dna jeziora
Rozpoczęło się usuwanie pozostałości po nowogardzkiej gazowni. Przez długie lata spoczy-

wają w ziemi w rejonie byłej gazowni (teren przy obecnej ul. Bankowej) szkodliwe dla środowi-
ska związki jakie towarzyszą przeróbce węgla na gaz. I spoczywały by chyba nadal (ziemia do-
brze kryje ludzkie fuszerki) gdyby nie „przeciek” do jeziora. Wielkopolska Spółka Gazownicza 
musiała przełknąć tę żabę i przystąpiła do działania, kosztownego trzeba przyznać.

Jak informowaliśmy wcześniej 
wyłoniono wykonawcę tego 
przedsięwzięcia, a prace rekulty-
wacyjne podzielono na dwa eta-
py. Po zaakceptowaniu warun-
ków stawianych przez władze 
samorządowe (chodziło głównie 
o takie zaplanowanie prac, by w 
sezonie letnim nie zamykały do-
stępu do jeziora miejscowym i 
licznej rzeszy turystów) przy-
stąpiono do realizacji pierw-
szego etapu. Widoczne w rejo-
nie fontanny ogrodzenie ma za-
pewnić bezpieczne realizowanie 

oczyszczania dna jeziora i tere-
nów przyległych wzdłuż starego 
rurociągu głównego „sprawcy” 
przecieku. Firma PROTE Tech-
nologie dla Środowiska Sp z o. o. 
z Poznania podejmuje się skom-
plikowanego zadania – w strefie 
brzegowej zostanie zakotwiczo-
na szczelna ścianka zamykająca 
powierzchnię około 45m2 lustra 
wody, z której zostanie wypom-
powana woda oraz wybrany za-
nieczyszczony grunt, natomiast 
z przylegającego terenu zieleni 
zostanie usunięty rurociąg i za-

legająca wzdłuż niego skażona 
ziemia.

Do tego celu używany będzie 
specjalistyczny sprzęt mogący 
być niebezpiecznym dla przy-
padkowych przechodniów – dla-
tego teren ogrodzono i zmienio-
no organizację ruchu w tym re-
jonie. Na pocieszenie mamy in-
formację, że ten etap prac wyko-
nany zostanie do końca czerwca 
i przez całe wakacje będzie moż-
liwy spacer nad brzegami jeziora 
bez żadnych przeszkód.

LMM

Ogrodzenie terenu ma zapewnić operatorom ciężkiego sprzętu pracę bez przeszkód

09.05 – poniedziałek 
9.30 - Kradzież  Dwóch tablic 

rej. Z pojazdu VW Corrado stoją-
cego na parkingu osiedlowym przy 
ul. 15 Lutego 

11.00 - Kolizja drogowa na ul 3 
Maja w której uczestniczyły dwa 
pojazdy,  Ford Transit oraz samo-
chód osobowy Hyunday. Sprawca 
kolizji ukarany został mandatem 
karnym w wysokości 200 zł.

13.00 - Kradzież telefonu ko-
mórkowego na ul. Reja

16.00 - Ochrona sklepu Biedron-
ka przy ul. Warszawskiej powiado-
miła   o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu wy-
legitymował sprawcę zaboru alko-
holu którym okazał się Jan A. 

18.30 - Kradzież dwóch tablic 
rejestracyjnych z pojazdu marki 
Opel Omega na ul. 15 Lutego.

19.00 - Patrol OPI podczas kon-
troli drogowej na ul. Kościusz-
ki ujawnił że kierujący samocho-
dem marki UAZ Włodzimierz Ł. 
nie posiadał aktualnego ubezpie-
czenia OC.

 23.30 - Na ul. Kościuszki doszło 
do uszkodzenia motocykla mar-
ki Suzuki ( zarysowań powłoki la-
kierniczej, lusterka oraz plastiko-
wej osłony) w wyniku przewróce-
nia przez bawiące się dzieci. 

10.05 – wtorek 
8.10 - Kradzież roweru typu 

damka pozostawionego przed 
sklepem Lidl. 

11.30 - W miejscowości Przy-
pólsko z terenu posesji dokonano 
kradzieży fleksa, podnośnika hy-
draulicznego, dźwigu bramowego 
oraz skrzyni biegów marki Zetor. 

15.20 - Kolizja drogowa na ul 3 
Maja gdzie doszło do zderzenia 
się motoroweru z samochodem 
marki Skoda. Kierujący motoro-
werem Dawid K. znajdował się w 
stanie nietrzeźwości – 0.29 pro-
mila w wydychanym powietrzu. 

23.00 - Policjant koło transfor-
matora sieci elektrycznej na ul. 
Kościuszki, zatrzymał Adama O,  
który na rowerze przewoził zwi-
nięte kable z wyciętej linii napo-
wietrznej. Sprawca został   osadzo-
ny w PDOZ KPP Goleniów do wy-
jaśnienia zdarzenia. 

11.05 – środa 
07.00 - W nocy z 10/11.05.11 w 

miejscowości Wołowiec dokonano 
włamania do kontenera z butlami 
na gaz i skradziono 10 pełnych bu-
tli .  

9.30 - W miejscowości Strzele-
wo zatrzymano Andrzeja W, który 
kierował samochodem marki Ford 
znajdując się w stanie nietrzeźwo-
ści - 0,36 promila w wydychanym 
powietrzu. 

12.30 - Policjanci RRD KPP 
Goleniów podczas kontroli dro-
gowej w miejscowości Kulice za-
trzymali Ahmeda U. który pomi-
mo wcześniej wydanego zakazu 

prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych,  kierował samochodem 
marki Peugeot. 

16.30 - Patrol Policji podczas 
kontroli drogowej  na ul. 700 Le-
cia stwierdził, że kierujący rowe-
rem Krzysztof W. znajdował się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,66 promila w wydychanym po-
wietrzu. 

20.00 - Policjanci podczas kon-
troli drogowej w miejscowości 
Osowo ujawnili nietrzeźwego kie-
rującego motorowerem.  Andrzej 
H. miał  1.20 promila w wydycha-
nym powietrzu. 

20.20 - Policjanci RRD KPP Go-
leniów podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Węgorza zatrzy-
mali nietrzeźwego rowerzystę, ba-
danie wykazało u Tomasza D. 1,22 
promila w wydychanym powie-
trzu. 

23.00 - Dokonano kradzieży z 
włamaniem do automatu o niskich 
wygranych wystawionego w loka-
lu gastronomicznym przy ul 700 
Lecia. 

12.05 – czwartek 
10.50 - Kradzież pieniędzy na ul. 

Wojska Polskiego, przez kobietę 
podająca się za sprzedawcę poście-
li wełnianej.

13.10 - Dzielnicowy Rewiru 
Dzielnicowych w Osinie podczas 
kontroli drogowej na trasie Kra-
snołęka - Długołęka zatrzymał 
nietrzeźwego rowerzystę Zbignie-
wa K., który miał 1,92 promila w 
wydychanym powietrzu. 

21.40 - Powiadomienie o kra-
dzieży na stacji paliw, paliwa w ilo-
ści 27 l przez kierującego samo-
chodem koloru czarnego o usta-
lonych numerach rejestracyjnych. 

13.05 – piątek 
11.50 - Policjanci Rewiru Dziel-

nicowych w Osinie w trakcie kon-
troli drogowej w miejscowości Re-
dło zatrzymali nietrzeźwego kieru-
jącego rowerem,  Wiesław D. znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,94 promila w wydy-
chanym powietrzu.

14.20 - Kradzież kurtki wraz z 
pieniędzmi na ul. Promenada

22.30 Kolizja drogowa w rejo-
nie drogi do miejscowości Krzy-
wice, gdzie w tył samochodu Fiat 
Seicento, w wyniku hamowania 
w celu uniknięcia zderzenia ze 
zwierzyną leśną uderzył samo-
chód marki Mercedes. 

14.05 – sobota 
11.30 - Patrol OPI podczas kon-

troli drogowej na drodze Nowo-
gard Sąpolnica zatrzymał nietrzeź-
wego rowerzystę , Zbigniew P. 
znajdował się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1,92 promila w wy-
dychanym powietrzu.

16.00 - Kradzież dwóch rowe-
rów górskich z klatki schodowej 
przy ul. Gryfitów. 

 Opr. Jarosław Bzowy 
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reklamareklamareklama

Wynajmę plac 
ogrodzony, 

utwardzony, dobry 
dojazd, bramy 

wjazdowe, wybitnie 
nadający się na 

działalność gospodarczą, 
możliwość korzystania 

z mediów. 
Wiadomość 

tel. 91 39 20 353 lub 
697 516 145 

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej
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Zmienia się wizerunek Spółdzielni Mieszkaniowej Gardno. Od roku realizowany jest program termoizolacji. W przeciągu 7  lat docieplonych i odnowionych 
zostanie 50 bloków. Koszt inwestycji obliczony jest na 17 mln złotych.  

Gardno remontuje i ociepla

Poprawią tę szkaradę
Gardno jest największą spół-

dzielnią mieszkaniową w gmi-
nie Nowogard. Posiada pra-
wie 1600 lokali w 50 budyn-
kach, w których mieszka 4,5 
tysiąca osób. Spółdzielnia kil-
ka lat temu przyjęła program 
termoizolacji. Zakładał on w 
pierwszej fazie moderniza-
cję systemu grzewczego. Ten 
proces zakończył się w ubie-
głym roku. Teraz przyszła ko-
lej na docieplanie budynków. 
Obecnie trwają pracę na kilku 
z nich. 

- W tym roku zakończymy 
pracę na 6 obiektach – mówi 
prezes SM Gardno, Jan Smo-
lira. Zakładamy, że rocznie 
będziemy docieplać 8-9 blo-
ków. W tej chwili prace trwa-
ją przy ulicach: Żeromskiego, 
Warszawskiej i Boh. Warszawy. 
Wkrótce rozpocznie się remont 
bloku przy ul. Bankowej (blok 
naprzeciwko budynku teleko-
munikacji dop. red.). Kilka in-
westycji mamy już zakończo-
nych tj. przy ul. Zielonej, Osie-
dlowej i Leśnej. 

W przyszłym roku spół-
dzielnia planuje remont osie-
dla przy kościele WNMP. 
Warto dodać, że  w związku 
z tym obszarem mieszkalnym 

SM Gardno złożyła wnioski 
o dofinansowanie w ramach 
programu rewitalizacji miasta 
Nowogard. 

- Złożyliśmy wniosek na 6 
obszarów mieszkalnych, ale za-
kładamy, że dostaniemy na 3. 
Wartość projektu wynosi 7 mln 
zł, z czego 5 mln zł to dofinan-
sowanie. Jeśli uda się z tego co-
kolwiek uzyskać będzie dobrze. 
Jeśli nie, zrobimy ten remont z 
własnych środków – zapewnia 
Smolira. 

Pełen program termoizola-
cji budynków SM Gardno jest 
obliczony na 17 mln zł. Pra-
ce rozpoczęły się w roku 2010 
a zakończą w roku 2017. Całe 
przedsięwzięcie jest finanso-
wanie z własnych środków re-
montowych, na które składają 
się wszyscy mieszkańcy. Obec-
na stawka za 1 m2 funduszu 
remontowego wynosi 1,5 zł. 
Mieszkańcy płacą także do-
datkowo złotówkę na realiza-
cję programu termoizolacyj-
nego. Zgodnie z założeniami, 
po zakończeniu całego progra-
mu, ceny gazu, mimo wzro-
stu zatrzymają się na obecnym 
poziomie. 

Marcin Simiński

Docieplanie bloków przy ul. Żeromskiego – widok z okien redakcji DN przy ul. Boh. Warszawy. 

przykład zakończonej inwestycji – ul. Boh. Warszawy 106  na 
skrzyżowaniu z ul. 15-lutego i 700-lecia. 

Wmurowali kamień węgielny
   

 Wieści ze starostwa

 W dniu  13 maja br., w Go-
leniowie,  odbyło się uroczyste 
wmurowanie kamienia węgiel-
nego na inwestycji powiatowej  
pn.: „Budowa domu zbiorowe-
go zamieszkania dla potrzeb 
Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej 
w Goleniowie z filią w Nowo-
gardzie”. Wybudowane zosta-
ną trzy lokale o wartości 1 040 
342, 84 zł. Wykonawcą robót 
jest firma  usługowo-handlowa 
z Ustronia Morskiego.                                

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku zapadła decyzja o 
przeprowadzce dzieci z Mo-
stów do Nowogardu i Golenio-
wa.  W Nowogardzie, przy ul. 
Jana Pawła II,  wybudowano 
dwa lokale dla 28 podopiecz-
nych w wieku od 3 do 16 lat . 

Budynki oddano w styczniu 
tego roku. 

W Goleniowie do czasu wy-
budowania nowych lokali, 
dzieci zamieszkały w czterech 
wynajętych willach. Zgodnie 

z harmonogramem prac bu-
dowa nowych obiektów ma się 
zakończyć w listopadzie. Dzie-
ci zamieszkają w nich najpraw-
dopodobniej pod koniec roku. 

MS 

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Go-
leniowie z filią w Nowogardzie Magdalena  Dudziak – Mużyło, dokonuje 
uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kolejnych 
nowych domów w Goleniowie. W uroczystości udział brali m. in. starosta 
goleniowski Tomasz Stanisławski oraz radny powiatu Marcin Fedeńczak. 
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„Nie chcemy pana tutaj!”- to najczęściej wykrzykiwane zdanie w kierunku Grzegorza Mieleńczuka, planującego budowę fermy norek na trasie Nowogard-Ma-
szewo, podczas zebrania, które odbyło się w ostatni czwartek w Ostrzycy.  Po trzech godzinach dyskusji nie doszło do żadnego konsensusu. 

Norki  - inwestycja, której ludzie nie chcą

Po raz kolejny sala w Ostrzycy wypełniła się po brzegi. Jak mówią sami mieszkańcy, temat norek to dla nich 
obecnie najważniejsza sprawa. 

Przypomnijmy, że było to już 
drugie spotkanie w tej sprawie. 
Pierwsze odbyło się w dniu 14 
kwietnia. I tym razem świe-
tlica w Ostrzycy wypełniła się 
po brzegi. Obok mieszkańców 
i radnych,  w spotkaniu wziął 
udział także burmistrz Nowo-
gardu w otoczeniu sztabu lu-
dzi - swojego zastępcy, rad-
czyni prawnej, pracowników 
urzędu, a nawet osobistego fo-
tografa. Pojawił się także in-
westor- Grzegorz Mieleńczuk, 
któremu towarzyszyła dr hab. 
Małgorzata Sulik, pracownik 
Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego, 
na co dzień zajmująca się ho-
dowlą zwierząt futerkowych. 

G. Mieleńczuk już na począt-
ku spotkania zaprosił wszyst-
kich uczestników spotkania, 
do zwiedzenia jednej z nale-
żących do niego fermy norek. 
Podstawiono nawet specjalnie 
wynajęte do tego celu autoka-
ry. Mieszkańcy odmówili jed-
nak wyjazdu, twierdząc, że do-
skonale wiedzą jak wygląda i 
pachnie taki zakład. 

Po kilku godzinach ostrej wy-
miany zdań nie doszło do żad-
nego porozumienia. Mieszkań-
cy nie zmienili swojego zdania 
w sprawie budowy zakładu w 
ich okolicy i zapowiadają dal-
sze protesty. Inwestor także nie 
ma zamiaru wycofać się ze swo-
ich planów. Między młotem, a 
kowadłem pozostaje za to wła-
dza. Burmistrz, oprócz wy-
stępowania w roli arbitra, nie 
chciał jednoznacznie poprzeć 
żadnych ze stron, mimo naci-
sków mieszkańców.  Stwierdził 
jedynie, że wysłuchał dwóch 
stron sporu, a ostateczną wie-
dzę na ten temat ma dać raport 
środowiskowy, który na zlece-

nie inwestora przygotują akre-
dytowani przez ministerstwo 
rolnictwa specjaliści rolni.

Na tle dotychczas prezen-
towanej w tej sprawie, dwu-
znacznej postawy PSL-u je-
dynie radny Mieczysław La-
skowski wyraził zdecydowany 
sprzeciw budowie fermy.

Warto dodać, że sprawą bu-
dowy fermy norek pod No-
wogardem interesują się także 
organizacje ekologiczne w re-
gionie. W  dniu 14 maja (so-
bota) protest przeciwko budo-
wie zakładu w centrum Szcze-
cina zorganizowała Szczeciń-
ska Inicjatywa Wegańska. Pre-
zentowane były zdjęcia zwie-
rząt futerkowych oraz rozda-
wano ulotki. - Protestujemy, bo 
hodowla norki amerykańskiej 
to szkodliwość dla środowiska 
oraz zagrożenie lokalnych ga-
tunków zwierząt. Mieszkań-
cy pobliskich wsi Sąpolnica, 
Ostrzyca i Korytowo, protestują 
przeciw planom budowy śmier-
dzącej fermy. Jednak Burmistrz 
Nowogardu twierdzi, że jego 
rolą jest wyłącznie sprawdze-
nie, czy przedsiębiorca chcący 
pod Nowogardem wybudować 
fermę na 80 tysięcy norek spełni 
wymagania wynikające z prze-
pisów. W praktyce władze mia-
sta są w stanie skutecznie zablo-
kować taką inwestycję, dlatego 
apelujemy o niedopuszczenie 
do tej budowy – powiedział re-
dakcji DN, jeden z przedstawi-
cieli organizatora protestu.

Przypomnijmy, że przeciw 
budowie fermy norek prote-
stują łącznie trzy wsie - Są-
polnica, Ostrzyca i Korytowo 
(gm. Maszewo). Pod oficjal-
nymi protestami podpisało się 
ponad 100 osób. 

Marcin Simiński

Grzegorzowi Mieleńczukowi nie udało się przekonać protestujących mieszkańców do swojego biznesu.

Sołtys Ostrzycy Dariusz Olejnik –prezentuje dokument potwierdzający 
powołanie Międzysołeckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, dziękując 
przekornie, że sprawa norek przyczyniła się do zacieśnienia współpra-
cy między sołectwami. Na poważnie – organizacja ma czynnie przeciw-
stawiać się budowie fermy norek. 

Na zdjęciu sobotnia akcja inicjatywy Wega na Placu Grunwaldzkim w Szczecinie, Aktywiści przez półtora 
godziny, w milczeniu, przy brzmieniach gitary akustycznej prezentowali zdjęcia zwierząt z ferm futrzarskich 
oraz rozdawali ulotki.
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Wyjaśnienie 
Informujemy, że osoba  na zdjęciu z rynku to-

warzysząca radnemu Marcinowi Nieradce pod 
artykułem pt. „Odpłacić pięknym za nadobne” 
nie ma żadnego związku z opisywaną przez rad-
nego sprawą. 

Redakcja 

Igrzyska Sołectw 
Burmistrz Nowogardu wspólnie z Ludowymi Zespołami 

Sportowymi, zaprasza do skorzystania z dodatkowych pienię-
dzy jakie będą przewidziane na poszczególne sołectwa naszej 
gminy. Jedynym warunkiem pozyskania funduszy jest udział 
i zajęcie premiowanego nagrodą miejsca w Igrzyskach Spor-
towo-Rekreacyjnych Sołectw Gminy Nowogard. Pula nagród 
w Igrzyskach wynosi 21 tys zł. Pieniądze będzie można prze-
znaczyć na dowolny cel związany z potrzebami danego sołec-
twa.  Prawo startu w Igrzyskach ma drużyna zgłoszona przez 
każde zainteresowane sołectwo, w skład której wchodzą osoby 
stale zamieszkałe na terenie danego sołectwa w wieku powyżej 
14 lat (w zależności od konkurencji). Drużyny nie muszą być 
zrzeszone w żadnych klubach czy organizacjach.

Przewidywane konkuren-
cje sportowo-rekreacyjne: 

- halowa piłka nożna – dru-
żyny 5 osobowe,

- halowa piłka siatkowa – 
drużyny 4 osobowe,

- przeciąganie liny,
- strzelanie z wiatrówki,
- biegi przełajowe,
- bieg w workach,
- rzut lotką do tarczy,
- rzuty osobiste do kosza,
- rzut opona samochodową,
- rzut różnymi przedmiota-

mi do pojemnika,
- rzut wałkiem do celu,
- szachy,
- podnoszenie ciężarka,
- toczenie beczki.

Za zajęcie I-III miejsca w 
każdej konkurencji zawodni-
cy lub drużyny otrzymają me-
dale.

W klasyfikacji generalnej 
Igrzysk dla Sołectw przyznane 
zostaną następujące nagrody 
pieniężne:

1.miejsce – 6000 zł,
2.miejsce – 5000 zł,
3.miejsce – 4000 zł,
4.miejsce – 3000 zł,
5.miejsce – 2000 zł,
6.miejsce – 1000 zł.
Chęć uczestnictwa nale-

ży zgłaszać do 20 maja br., do 
Jana Tandeckiego pod nume-
rem telefonu 609 307 315

Tandecki z LZS-u 
odpowiada WKS-om

W związku z opublikowanym w „Dzienniku Nowogardz-
kim” nr 36 z dnia 13.05.2011 r. oświadczeniem podpisanym 
przez przedstawicieli Wiejskich Klubów Sportowych wyja-
śniam co następuje:

W oświadczeniu zamieszczono nieprawdziwą informację, 
iż będąc Przewodniczącym Miejsko – Gminnego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych oraz radnym SLD wpisuję 
we wniosku konkursowym wynagrodzenie dla siebie samego 
w kwocie 6 000 zł oraz kwotę 3 000 zł na dojazdy.

Oświadczam, że powyższa informacja jest nieprawdziwa, 
a we wniosku złożonym przez M-G Z LZS o dofinansowanie 
na rok 2011 nie ma takiego zapisu, ponieważ wynagrodzenie 
to zostało zaplanowane dla Organizatora Sportu, a nie Prze-
wodniczącego. W związku z powyższym proszę o opubliko-
wanie niniejszego oświadczenia. 

Jan Tandecki

Czy Nowogarad pokocha 
grę w snookera?

W ubiegły czwartek, 12 maja br.,  w NDK dokonano oficjalnego otwarcia sali do snookera - 
pisaliśmy o tym w ubiegłym wydaniu. 

- To gra bardzo indywidualna i cechująca się 
swymi zasadami jak również zachowaniami, 
które mają na celu kamuflaż własnych inten-
cji wobec przeciwnika w grze. W snookerze nie 
ma przejawów sympatii pomiędzy zawodnikami 

poza kurtuazją. Jest tylko stół, pozycja bili i po-
mysł jak ją wbić, by zdobyć punkt - powiedział 
Wiesław Ościłowski, który już wkrótce roz-
pocznie szkolenie grupy w naszym mieście. 

Jarosław Bzowy 

Czy snooker okaże się również popularny jak inne formy twórcze w NDK? Na razie chętnych jest kilkanaście osób. 

Przed sezonem na plaży

Uciążliwa zapora
Słupki wkopane na alejce prowadzącej na miejską plaże mają chronić przed wjazdem samo-

chodów. Okazuje się, że przy okazji przeszkadzają spacerującym.  

„Kto wpadł delikatnie mówiąc na tak absurdalny pomysł jak właśnie wkopanie tych słupków, któ-
re oprócz chyba tylko artyzmu zwyczajnie przeszkadzają i ograniczają przejście matkom z wózkami 
szczególnie tymi o większych gabarytach. Teraz gdy jest ciepło częściej chodzę na spacery z moimi 
dziećmi, które są właśnie  bliźniakami i są w takim wózku. Pytam więc,  jak ja mam przejechać?!”  - 
mówi napotkana podczas spaceru czytelniczka.

Jarosław Bzowy  
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Podczas minionego tygodnia drzwi biblioteki były szeroko otwar-
te dla wszystkich chętnych pogłębić swoją wiedzę, zrelaksować się na wy-
stawie, posłuchać wykładu, wziąć udział w lekcji bibliotecznej lub po pro-
stu posiedzieć w czytelni z czasopismem. Odwiedzały nas grupy zorga-
nizowane z LO nr 1, gimnazjum nr 1, SP nr 1, SP w Długołęce, maluszki 
z Poranków Malucha, seniorzy i czytelnicy indywidualni.

Fot. Danuta Baran

 

 Fot. Danuta Baran

Dwa pierwsze dni przebiegły pod hasłem miejsko-gminnych konkursów czytel-
niczych zorganizowanych wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w Nowogardzie. 
Tematem konkursów były legendy o Nowogardzie oraz legendy dotyczące Pomo-
rza Zachodniego.

Laureaci konkursu czytelniczego dla kl. II - III  „W krainie Gryfitów”.
I miejsce    Szymon Karapuda - SP nr 2
                  Julia Dolot - SP nr 3
II miejsce  Maja Kowalska - SP nr 4
                  Szymon Zakrzewski - SP Długołęka
III miejsce Weronika Gargulińska - SP Wierzbięcin
                  Julia Husarz - SP Wierzbięcin
                  Jakub Majchrzak - SP nr 2 
 

Fot. Danuta Baran 

 

Laureaci konkursu czytelniczego dla kl. IV-VI – „W krainie legend Pomorza 
Zachodniego”.

I miejsce    Julia Łuczak - SP Wierzbięcin
II miejsce  Michał Tębłowski - SP nr 3 
III miejsce Aleksandra Puścian - SP Wierzbięcin
                  Karolina Pawliszak - SP Długołęka
                  Marcin Ogiewa - SP Orzechowo
Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez bibliotekę oraz ga-

dżety ( koszulki, czapeczki, długopisy ) ufundowane przez Urząd Miejski w No-
wogardzie.

 Fot. Danuta Baran

 
Wtorkowe popołudnie zdominowali „aktywni seniorzy” na spotkaniu poświę-

conym Panu Stanisławowi Świrskiemu, który mimo obietnic nie dotarł do No-
wogardu, no cóż choroba nie wybiera miejsca ani czasu. Dzięki Panu F. Karolew-
skiemu obejrzeliśmy pokaz multimedialny poświęcony Stanisławowi Świrskie-
mu. Wspominkom nie było końca.

Odwiedzili nas także uczniowie kl. V i VI SP w Długołęce. Wzięli udział w lek-
cji bibliotecznej - Z książką przez kontynenty – Japonia.

Fot. Wiesława Parzybut

Pomalutku zbliżamy się do końca tygodnia. Piątek – kl. II ze SP nr 1 przyszła 
na spotkanie w Świecie Muminków. Dzieci przyniosły piękne podziękowania za 
współpracę podpisaną przez dyrekcję szkoły. My również dziękujemy i zaprasza-
my ponownie.

Tydzień Bibliotek za nami
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Fot. Danuta Baran

 
Gościliśmy również Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Pana 

Antoniego Bielidę. Jako długoletni i doświadczony samorządowiec miał do prze-
kazania młodzieży wiele spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu miejskie-
go, rady miejskiej, prawami i obowiązkami radnych oraz szeroko pojętym samo-
rządem terytorialnym.

 

Fot. Zofia Pilarz

Cieszy nas, że biblioteka w Nowogardzie jest miejscem, do którego większości jest 
po drodze. Dziękujemy tym wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas i wsparli 
nasze działania w promowaniu książki i czytelnictwa.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Z życia przedszkolaków 

Święto Niezapominajki  
w Przedszkolu nr 1 

Święto Niezapominajki obchodzone w Polsce od roku 2002 jest świętem przypominającym o 
ochronie środowiska i  pięknie naszego kraju. W dniu 12 maja dzieci  z Przedszkola nr 1 przy-
szły  ubrane na niebiesko, aby świętować Dzień Niezapominajki. 

   Rozpoczęła się wspaniała 
zabawa w podróż - pociąg skła-
dający się z wagonów w któ-
rych były rybki, kotki, kwiaty i 
chmurki, ruszył aby  zwiedzić  
cztery krainy.

   W „Krainie czystej wody” 
– dzieci 3-letnie wymienia-
ły  zwierzęta żyjące w wodzie 
oraz zauważyły śmieci, które  
szybko posprzątały. Następnie 
pociąg przy piosence pojechał 
dalej i zatrzymał się przy stacji 
„Kraina wesołych zwierząt” tu-
taj   4-latki wymieniały  zwie-
rzęta egzotyczne i hodowlane, 
opowiadały w jaki sposób dba-

my o zwierzęta. Kolejna sta-
cja w naszej podróży  to” Kra-
ina świeżego powietrza „5-lat-
ki  miały trudne zadanie gdyż 
musiały  posegregować  obraz-
ki na dwie grupy szkodliwe i 
nieszkodliwe dla powietrza. 
Oczywiście wywiązały się z 
tego zadania znakomicie, opo-
wiadając  od czego zależy czy-
stość powietrza i jak powinni-
śmy je chronić. Ostatnią stacją 
do której dojechał nasz pociąg 
to  „Kraina pięknych kwiatów” 
– wszystkie przedszkolaki mo-
gły podziwiać piękno naszej 
przyrody. Tym razem 6 –latki 

przedstawiły nam krainę i wy-
mieniły kwiaty, budowę roślin 
i czego potrzebują one do ży-
cia. Przesłaniem uroczystości 
było zachęcanie dzieci, żeby 
pamiętały, że piękno przyro-
dy i jej bogactwo zależy od 
ich postępowania Każda gru-
pa za dobrze  wykonanie zada-
nie otrzymała niezapominajkę 
do kącika przyrody, która ma 
przypominać przedszkolakom  
o ochronie powietrza, ziemi i 
wody. 

Jolanta Jackowiak
Przedszkole nr 1 
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Sukcesy 
w Międzynarodowym Konkursie

Dnia 28 kwietnia młodzież z klasy I b i I c uczestniczyła w I 
Edycji   Międzynarodowego Konkursu Young People In Euro-
pean  Forests  2010/2011.  Tematyka konkursu dotyczyła go-
spodarki leśnej oraz cech zbiorowisk leśnych w  kilkunastu 
krajach Europy i ich różnorodnych form ochrony.

Do testu zawierającego 50 pytań przystąpiło 18 zespołów. . 
Wszyscy  uczestnicy przygotowywali się do konkursu pod czuj-
nym okiem Pani Grażyny  Połetek –nauczyciela geografii. Naj-
lepsze okazały się uczennice z klasy Ib:  Kinga Zwierzak, Domi-
nika Gała i Roksana Litwin (na zdjęciu poniżej).

Gratulujemy!

GIMNAZJALISTO!!!
rozpoczęła się  
rekrutacja do I lO

Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad rekrutacji i 
proponowanych profili klas znajdziesz w zakładce DLA REKRU-
TÓW. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś, to postaw na I LO. Zapra-
szamy do składania dokumentów.  Sekretariat szkoły czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Jeżeli masz ja-
kieś wątpliwości albo informacje są niewystarczające - przyjdź 
do szkoły - doradzimy. 
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komunijny maj
Trwa okres I Komunii Świętych. Tydzień temu w niedzielę (8 maja) przystąpiły do niej dzieci z parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej  (osiedle Bema) oraz w Ol-

chowie. W ubiegłą niedzielę, do I Komunii Świętej w parafii WNMP przystąpiły dzieci z Nowogardu. 
Najpóźniej, bo 19 czerwca, tradycyjnie w niedzielę poprzedzającą Boże Ciało,  do I Komunii Świętej przystąpią dzieci z parafii pw. św Rafała Kalinowskiego

MS

DSCF2233 
DSCF2231

Wiktoria Raczkiewicz ze swoimi bliskimi, tuż przed mszą I Komunii 
Świętej. 

Dzieci niecierpliwie oczekują na rozpoczęcie ceremonii

Tłum gości i rodziców przed kościołem WNMP - niedziela, 15 maj, 
godz. 12.15.
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ŻYCZeNIa

Bierzmowanie i odpust w Parafii mBF w Nowogardzie

„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” 
W dniu 13.05.2011  w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Bema w Nowogardzie odbyła się podniosła  uroczystość. 52  młode osoby  przystąpiły do 

Sakramentu Bierzmowania, a 22 dzieci, które kilka dni wcześniej przystąpiło do sakramentu I Komunii Św.  odebrało poświęcone obrazki.

 Uroczystość miała wyjątko-
wa oprawę , o którą postarali 
się parafianie  i  ks. proboszcz 
Ireneusz Kamionka . Przybyły 
na uroczystość ks. Biskup Ma-
rian Kruszyłowicz  wygłosił  
homilię, która skierowana była 
przede wszystkim  do mło-
dzieży. Wspomniał o tym waż-
nym wydarzeniu w życiu każ-
dego chrześcijanina jakim jest 
sakrament bierzmowania mó-
wiąc : ”sakrament ten pozwala 
każdemu z osobna  na pełniej-
szy bardziej świadomy  udział 
w dostrzeganiu Boga i umac-
nia go w wierze. Poprzez  bierz-
mowanie każdy z Was   zosta-
nie dziś  umocniony darami 
Ducha Świętego i otrzyma no-
wego patrona, który będzie mu 
pomagał iść przez całe  życie 

w chrześcijańskiej wierze”   Po 
wygłoszonej homilii przyszedł 
czas na akt bierzmowania każ-
dy z kandydatów podchodził 
ze swoim świadkiem do ks. 
biskupa, który poprzez gest 
dłońmi nad  głową kandyda-
ta i wypowiedzenie właściwej 
formuły dokonał akty przeka-
zania darów Ducha Świętego 
. Po tej ceremonii ks. biskup 
wręczył wszystkim bierzmo-
wanym różańce, a dzieciom 
komunijnym - obrazki.  Cała 
uroczystość ze względu na jej 
charakter, a także dodatkowo, 
liturgie odpustową trwała po-
nad 3 godziny - mimo to ze-
brani z radością i cierpliwością 
oddawali się  modlitwie i kon-
templacji Bożych tajemnic.  

Jarosław Bzowy

Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy Marian Kruszyłowicz

Sakrement bierzmowania przyjęły 52. osoby

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTrYBUCJa   ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek  19.05.2011    10:00 – 15:00
Piątek   20.05.2011  9:00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

Nowogardzki Dom kultury
zaprasza dzieci i młodzież  
w wieku od 12 roku życia 

chętnych do udziału w „Warsztatowych Spotkaniach Arty-
stycznych Nowogard’2011”, które odbędą się w dniach 01.07.-
10.07.2011 r. w Nowogardzie. W warsztatach tych uczestniczyć 
będzie młodzież z Polski, Niemiec i Serbii. 

Projekt ten dedykowany jest dla osób posiadających już pod-
stawy z zakresu jednej z dziedzin artystycznych tj.: taniec, plasty-
ka, teatr, wokal, film, fotografia, ceramika, malowanie na szkle i 
jedwabiu.  Dodatkowych informacji udziela sekretariat NDK – 
91 39 26 283

  Serdecznie zapraszamy!!!
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Stal pojedynek z nowogardz-
kim Pomorzaninem rozpo-
częła w bardzo dobrym stylu. 
Już dwie minuty po rozpoczę-
ciu spotkania gospodarze mie-
li rzut wolny. Do piłki pod-
szedł Maciej Czyżewski, ude-
rzył obok stojącego przed nim 
muru, a odchodząca od bram-
ki piłka trafiła do siatki. Dzie-
więć minut później Mateusz 
Krupski po raz drugi musiał 
wyjmować piłkę ze strzeżonej 
przez siebie bramki. Stal mia-
ła kolejny rzut wolny, tym ra-
zem Czyżewski zdecydował się 
na dośrodkowanie, a do piłki 
doszedł Mateusz Maćkiewicz, 
który strzałem głową podwyż-
szył prowadzenie gospoda-
rzy. Po tych dwóch trafieniach 
Stalówka wyraźnie spuściła 
z tonu. Kolejną dobrą okazję 
mieli dopiero w 26. minucie, 
ale strzał głową jednego z gra-
czy gospodarzy powędrował 
ponad nowogardzką bramką.

Sześć minut później drugie 
trafienie w tym meczu mógł 
zanotować Czyżewski, pił-
ka po jego strzale z dystansu 
przeleciała jednak obok słup-

ka. Po chwili miał okazję Prze-
mysław Brzeziański, lecz ude-
rzył z kolei zbyt wysoko. Trzy 
minuty przed końcem pierw-
szej połowy okazję miał rów-
nież Adrian Kronkowski, któ-
ry także uderzył zbyt wysoko. 
Tuż przed przerwą Stal mia-
ła kolejny rzut wolny, a do pił-
ki znów podszedł kapitan dru-
żyny, Czyżewski. Tym razem 
bardzo dobrą interwencją po-
pisał się bramkarz naszego ze-
społu i do końca pierwszej po-
łowy wynik nie uległ już zmia-
nie. Na przerwę podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego scho-
dzili więc przy wyniku 0:2.

Druga część spotkania w wy-
konaniu Pomorzanina wyglą-
dała już zdecydowanie lepiej. 
Tuż po przerwie kolejną oka-
zję z wolnego miał co praw-
da Czyżewski, lecz znów lep-
szy okazał się strzegący bram-
ki nowogardzkiego zespołu 
Krupski. W 63. minucie szan-
sę na gola kontaktowego miał 
Maciej Dobrowolski. Po strza-
le nowogardzkiego pomocni-
ka piłka odbiła się jednak ry-
koszetem od jednego z obroń-

ców rywali i groźna sytuacja 
zakończyła się jedynie rzutem 
rożnym. Pięć minut później do 
siatki powinien natomiast tra-
fić Dawid Langner. Znajdu-
jąc się tuż przed bramką Stali 
potknął się jednak na nierów-
nym boisku i nie zdołał skiero-
wać piłki do bramki rywala. Po 
chwili dobrą indywidualną ak-
cją popisał się natomiast Jacek 
Nieruchaj, który zdołał ograć 
kilku rywali, lecz uderzył nie-
celnie.

W 77. minucie spotkania 
stało się jasne, że Pomorza-
nin nie przywiezie ze Szczeci-
na ani jednego punktu. Sędzia 
odgwizdał bardzo wątpliwy 
rzut karny, a na bramkę zamie-
nił go Michał Parys. Minutę 
przed końcem regulaminowe-
go czasu gry nowogardzki ze-
spół zdobył bramkę honorową. 
Bardzo dobrym strzałem z dy-
stansu popisał się Rafał Men-
dyk, nie dając szans na skutecz-
ną interwencję bramkarzowi 
gospodarzy. Piłkarze stali bar-
dzo szybko mogli skutecznie 
odpowiedzieć, ale po strzale z 
dystansu Tomasza Miksy piłka 

 Początek przesądził o kolejnej porażce
Pomorzanin Nowogard przegrał w wyjazdowym spotkaniu 24. kolejki V ligi szczecińskiej ze Stalą Szczecin 1:3. O wyniku przesądził znakomity początek spo-

tkania w wykonaniu gospodarzy, którzy już po jedenastu minutach spotkania prowadzili 2:0 po dwóch stałych fragmentach gry.

NORDIC WALKING 
organizowany przez Wspólny Nowogard w każdy wtorek 

i czwartek o godz. 17:30. Zbiórka przy wejściu na stadion 
miejski. Udział w zajęciach i wypożyczenie kijków – nieod-
płatne.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Agniesz-
ką Pisarek tel.: 667352535.

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 28.05.2011r.  organizuje bezpłatny 
wyjazd na badania mammograficzne dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical Care CRiDO 
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne - wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program „Profilaktyka Wad Słuchu” przez 

specjalistów. Panie Będą mogły zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia. Czynna będzie również Prywatna 
Poradnia Endokrynologiczna,panie z problemami endokrynnymi i nie tylko będą mogły skorzystać z wizyty 
prywatnej (konsultacja+USG 45zł). Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Re-
jonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam  Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Uniwersytet  
Trzeciego Wieku

Plan zajęć na najbliższy tydzień
- Lektorat języka angielskiego -  wtorek 17 maja o godz. 

15 – 16.30 (prowadzą Joanna Brodzik i Katarzyna Pastusiak)  
- czwartek 19 maja od godz.16.00 – 17.30. (prowadzą Mar-

ta Podstawka i Beata Skowera). Zajęcia w ZSO przy ul Boh. 
Warszawy 78.

- Lektorat języka niemieckiego -  piątek od godz. 15.00 
– 16.30 (prowadzą Katarzyna Szczypień i Katarzyna Świt) w 
ZSO, ul. Boh. Warszawy 78.

- Malowanie na szkle – czwartek od 16.00 – 17.30 w NDK
- Ceramika (praca w glinie) -  piątek o godz.17.30 – 20.00 

w NDK
- Turystyka rowerowa „Cykliści” – środa, godz. 16.00 Plac 

Wolności
Przekazał Ryszard Zagórski 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło 
Nowogard 

składa serdeczne podziękowania:
 Nadleśnictwu Nowogard a w szczególności:
- Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowogard Panu mgr inż. Tadeuszowi Piotrowskiemu.
- Pracownikowi Nadleśnictwa Nowogard Panu Rafałowi Maruszewskiemu.
- Pracownikowi Nadleśnictwa Nowogard Panu Bartłomiejowi Dudzie
Za udostępnienie obiektu „Zielona Kuźnia” w Płotkowie, zorganizowanie ogniska i spaceru na 

terenie lasu oraz opiekę pracownika Nadleśnictwa Nowogard w trakcie trwania spotkania.
- Panu Adrianowi Bittel z firmy Eli Lilly Polska Sp. z o.o. , za zabezpieczenie edukatora.
- Pani Elżbiecie Drobik diabetologicznej pielęgniarce edukacyjnej, za przeprowadzoną edukację.
- Domowi Pomocy Społecznej w Nowogardzie za wypożyczenie termosów.
- Wszystkim uczestnikom spotkania, którzy włączyli się czynnie w organizację i obsługę spotka-

nia.
Eugeniusz Tworek

Prezes PSD Koła Nowogard

trafiła w poprzeczkę. Niewie-
le brakowało, a w doliczonym 
czasie gry Pomorzanin zmniej-
szył by jeszcze rozmiary po-
rażki. Nowogardzianie wyszli 
ze znakomitą kontrą, atakując 
w trzech bramkę rywali i ma-
jąc naprzeciwko jedynie jedne-
go obrońcę. Nieruchaj nie za-
uważył jednak nadbiegających 
partnerów i akcja została prze-
rwana przez defensora Sta-
li. Po chwili sędzia zakończył 
to widowisko, a Stal wygrała z 
Pomorzaninem 3:1.

Przez tę porażkę podopiecz-

ni Zbigniewa Gumiennego 
spadli na ostatnią pozycję w 
tabeli. W przyszłą sobotę cze-
ka ich arcyważne spotkanie z 
Masovią Maszewo, które ro-
zegrają na własnym boisku. 
Świetna druga połowa meczu 
ze Stalą napawać może opty-
mizmem przed meczem, któ-
ry nowogardzianie muszą wy-
grać, jeżeli chcą myśleć jeszcze 
o utrzymaniu w tej klasie roz-
grywkowej.

Maciej Pietrasik
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Polski Związek Wędkarski na Pomorzu ma już 60 lat!

młodzieżowe Zawody Wędkarskie
W niedzielę, 15 maja na naszym jeziorze rozegrano II Młodzieżowe Wojewódzkie Zawody Wędkarskie. Startowało 12 drużyn z całego województwa, w tym dwie 

trzyosobowe drużyny z Nowogardu. Z kronikarskiego obowiązku podam, ze zawody co roku organizuje Rada do Spraw Młodzieży przy Zarządzie Zachodniopo-
morskim Polskiego Związku Wędkarskiego. W praktyce stroną techniczną organizacji zawodów zajmują się działacze terenowi – w tym roku z Koła Wędkarskiego 
„Okoń” w Goleniowie i Miejsko – Gminnego Koła PZW w Nowogardzie. 

Mnie jako obserwatora zain-
teresowało przygotowanie po-
szczególnych ekip. Drużyny ze 
Szczecina podchodzą do zawo-
dów profesjonalnie. Zawod-
nicy stanowiący drużynę są 
członkami jednego koła, mają 
na co dzień opiekę działaczy i 
…rodziców. Zawody dla dzieci 
i młodzieży, a największe emo-
cje przeżywają rodzice (nie-
którzy nawet mocno polemi-
zowali z Komisją Sędziowską  i 
otrzymali reprymendę za „da-
wanie złego przykładu”). 

O szczegółowych wynikach 
poinformujemy w kolejnej 
publikacji. Dzisiaj ogólnie – 
wszystkie miejsca na podium 

dla drużyn i zawodników ze 
Szczecina. Drużyna z Nowo-
gardu 6 miejsce. Indywidual-
nie najlepszym zawodnikiem 
z Nowogardu był Marek Wiatr.

Zawody zdobiły banery 
przypominające o tym, że zor-
ganizowane wędkarstwo  na 
Ziemi Szczecińskiej ma już 60 
lat. Prezes wręczał działaczom 
okolicznościowe znaczki i pla-
kietki.

Pogoda była kapryśna, rybę 
trudno było przechytrzyć, a 
zawody kończyło wręczanie 
nagród  - starczyło dla wszyst-
kich. Kiełbasek również…

tekst lmm, 
foto tadeusz kozioł i lmm

Z takim zapleczem i z fachowymi radami  rodziców można wygrywać w każdych warunkach

Szczecińskie Koła prowadzą szkółki wędkarskie

Pod takim szyldem rozegrano zawody

Nagród starczyło dla wszystkich

Walka z wiatrem kosztowała sporo energii – trzeba uzupełnić jej brak Starali się ratować honor Nowogardu na pierwszym planie Marek Wiatr
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Bałtyk – karkonosze Tour

Dzisiaj kibicujemy 
kolarzom!

Już dzisiaj czyli we wtorek 17 maja przez Nowogard przejedzie 
kolumna kolarskiego wyścigu Bałtyk – Karkonosze. Na placu 
Wolności rozegrana zostanie lotna premia. Szczególną uwagę 
radzę zwracać na kolarzy z numerami od 1 do 12 to nowa gru-
pa zawodowa nowogardzianina Zbigniewa Szczepkowskiego o 
nazwie Bank BGŻ.  Wypatrujmy także kolarza z numerem 16 
– to Wojciech Ziółkowski jadący w grupie kolarskiej BDC Team 
pod wodzą Dariusza Banaszka.

kolarze mastersi

Szkołuda i Zugaj  
w głównych rolach

Brodnica i Boborowo gościło kolarzy Mastersów. 

W Brodnicy 7 Maja odbyło się II Ogólnopolskie Kryterium o Puchar Ban-
ku BGŻ i Nagrodę Firmy Zelmet. W kategorii M3 zwyciężył Zbigniew Szko-
łuda Chrabąszcze Nowogard Skan Code. W kategorii M2 3 miejsce wywal-
czył Jan Zugaj Chrabąszcze Nowogard Skan Code. W następnym dniu 8 Maja 
w Bobrowie Jan Zugaj wygrał, a Zbigniew Szkołuda zajął 3 miejsce. Wysoka 
forma Nowogardzkich Mastersów cieszy ponieważ 21 Maja w Służewiu koło 
Torunia odbędą się Mistrzostwa Polski Mastersów w jeździe indywidualnej 
na czas i parami. Liczymy na dobry występ.

Henryk Sawicki

lUkS PaNOrama CHraBĄSZCZe

kolejne sukcesy 
młodych kolarzy

Wyścig  tradycyjnie od lat 
wyrusza z Trzebiatowa i po 
przejechaniu 6 etapów kończy 
się w Karkonoszach. W tym 
roku metę usytuowano w Lu-
baniu Śląskim. Pierwsze eta-
py są płaskie  - tu szanse mają 
sprinterzy. Ostatnie trzy etapy 
to trudne etapy pełne górskich 
premii – i tutaj zawsze roz-

strzygają się losy końcowego 
sukcesu. O zwycięstwo walczyć 
będą kolarze z 19 zespołów w 
tym najlepsze polskie grupy za-
wodowe z faworyzowaną CCC 
Polkowice oraz drużyny z Nie-
miec, Czech i Rosji.

Dzisiejszy pierwszy etap za-
czyna się w Trzebiatowie o 
godz. 15.00. Kolarze jadą przez 

Gryfice do Płotów i skręca-
ją w prawo w kierunku Gol-
czewa.  Przed Golczewem ok. 
godz. 16.00 skręcają na Nowo-
gard by przez Błotno, Ogorzele 

i Karsk dojechać na plac Wol-
ności. Według harmonogramu 
powinno to nastąpić ok. 16.30 
– 16.40.  Potem trasa wiedzie 
przez Maszewo na rundy w 

Stargardzie i tam kończy się I 
etap. 

Udajmy się na trasę i dopin-
gujmy – szczególnie naszych!

LMM

Tak wyglądał finisz na lotnej premii w 2010 roku

W sobotę i niedzielę (14 i 15 
maj) rozegrano w Górzycy Pu-
char Polski Kobiet i Mężczyzn 
w kolarstwie szosowym. Star-
towało ponad 140 kolarzy z 32 
klubów kolarskich (byli także 
zawodnicy zagraniczni).

Największe sukcesy odniósł 
Remigiusz Komisarek w kate-
gorii młodzik – w sobotę był II 
w wyścigu na czas – przegrał o 
2 sekundy z Damianem Sław-
kiem ze Strzelc Krajeńskich 
(znamy go z Wyścigu Głosu 

w Nowogardzie), a trzeciego 
Dawida Łaczkiewicza z klubu 
UKS Koźminianka Koźminek 
wyprzedził wyraźnie o 13 se-
kund.

Jeszcze większy sukces za-
notował w niedzielę – wygrał 
wyścig ze startu wspólnego – 
najszybciej finiszował z czte-
roosobowej grupy uciekającej. 
Kolejni kolarze przyjeżdżali ze 
stratami ponad minutę (trzech 
kolarzy), dwie i pół minuty 
(czterech kolarzy). Najsłabsi 

stracili nawet 14 minut. Remek 
przyzwyczaił nas do zwycięstw 
– Gratulujemy!  

W tytule piszemy o sukce-
sach bowiem i w kategorii ju-
nior młodszy zanotowaliśmy 
sukces – Mateusz Kurkow-
ski przyjechał w zasadniczym 
peletonie, bez straty czasowej 
do zwycięzcy i zdobył cenne 
punkty w klasyfikacji Olimpia-
dy Młodzieży.

Relację ze strony internetowej 
opracował LMM

Na najwyższym stopniu podium Remigiusz Komisarek  II m. Damian 
Sławek, III m. Kacper Obcowski z klubu WLKS Krakus BBC Czaja

Jan Zugaj i Zbigniew Szkołuda prezentują trofea.
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- wszystkie części do aut nowe i używane  
- płyny i oleje - wymiana gratis

nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

szyby samochodowe - Jacek Tworek

sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje osób 
z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
na stanowisko pracownik produkcji.

Wymagana jest książeczka zdrowia 
do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr 91 39 22 394.

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

mŁODe
KurKi NiosKi 

RASY ROSA- 14-tygodniowe 
W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

reklama

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym 
producentem frontów meblowych z litego drewna.  

W związku z rozwojem naszej firmy  

obecnie poszukujemy 
osoby  na stanowisko: 

KIEROWNIK WYDZIAŁU 
             PRODUKCYJNEGO  (NR/KP)

Wymagania:  
•	 Wykształcenie wyższe techniczne, 
•	 Doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku,  
•	 Znajomość nowoczesnych technik wytwarzania,
•	 Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludźmi,
•	 Umiejętność ustalania priorytetów,
•	 Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, 
•	 Doświadczenie w przemyśle drzewnym będzie 

dodatkowym atutem,

BRYGADZISTA ZMIANOWY (NR/BP)
Wymagania:  

•	 Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile 
widziany kierunek technologia drewna, specjalność 
meblarstwo,

•	 Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludźmi,  
•	 Dobra organizacja pracy, operatywność, 

odpowiedzialność i dynamizm w działaniu,
•	 Komunikatywność,  
•	 Doświadczenie w przemyśle drzewnym będzie 

dodatkowym atutem,

MECHANIK - ELEKTRYK (NR/ ME)
Wymagania:

•	 Wykształcenie średnie,
•	 Doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku,  
•	 Uprawienia elektryczne  - kat. E 
•	 Umiejętność pracy w zespole,  

STOLARZ (NR/S)
Wymagania:

•	 Wykształcenie zawodowe, mile widziane kierunkowe
•	 Doświadczenie na wskazanym stanowisku branży 

drzewnej,  
•	 Zaangażowanie i chęć do pracy,
•	 Dyspozycyjność,   

Oferujemy: 
•	 Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
•	 Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie, 
•	 Możliwość rozwoju zawodowego,
•	 Narzędzia niezbędne do wykonywania zadań,

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres:
Rekrutacja@drewpol.pl

Oferty prosimy przesyłać do dnia  31 maja 2011r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z 
wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 
133 poz. 883)”.

Wędkarze dzieciom!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje z okazji Dnia Dziecka 

otwarte zawody wędkarskie dla dzieci do lat 16 – tu. Zawody od-
będą się w niedzielę 29 maja. Zapisy przy restauracji „Neptun” w 
dniu zawodów od godz. 8.00 do 8.30. Uczestnik zawodów musi 
być wyposażony w siatkę do przechowywania żywych tryb.

Zarząd Koła „Tęczak”

Tak było w roku ubiegłym
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rozkŁad jazdy bu sów

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rOZkŁaD JaZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, Jarosław Bzowy, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 

Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w 
centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I pię-
tro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w 
Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena za 1 działkę 8500 zł, Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo handlo-
wy. Działka 8046 m2 przy ulicy Bohaterów War-
szawy. Cena 1 495 000 zł Biuro Nieruchomości 
Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 m2, plan za-
gospodarowania terenu, przemysł, usługi inwe-
stycyjne. Ogrodzona, droga alfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 m2; plac 
2800 m2 do zagospodarowania utwardzony; po-
mieszczenie  90 m2; pomieszczenie 150 m2 ogrze-
wane; pomieszczenie biurowe 60 m2 ogrzewane, 
kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10 010; 607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z ogrodzonym 
terenem o pow. 0,30 ha na obrzeżach Nowogardu, 
możliwość wynajmu mieszkania obok. 693 850 197

• WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY W NO-
WOGARDZIE PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 14 ( 
OBECNIE AGENCJA PKO ). Telefon 691125617.

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lutego. 
Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie (Centrum), 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Polskiego z ma-
łym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów w 
Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogródkiem 
oraz garażem. Cena do uzgodnienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TaNIO sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 66m2, III pię-
tro po remoncie. Cena 165 tys. Kontakt. 785 710 808

• Sprzedam garaż ul. 700 lecia. 514 620 330

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 67m2 na 
dwupokojowe. 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, cena 
do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum Nowogar-
du. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 70 
m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam działkę budowlaną przy ulicy asnyka. 
609 947 940; 503 120 436

• Do wynajęcia kawalerka 30m2, 650 zł czynsz, kau-
cja 1200 plus opłaty. Tel. 608 332 896

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 maja 44 
(zjazd do Przystani) 694 513 242

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski czynsz, 
spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkaniowo - 
usługową położoną przy ul. Górnej w Nowogardzie 
(31 arów). Cena do negocjacji 90 zł za 1 m2. Tel. Kon-
taktowy 603 262 091

• Wynajmę pokój na ulicy Warszawskiej. 609 004 
967

• Sprzedam działkę budowlaną nad jeziorem w 

Nowogardzie- 800m2. 52 tys zł. 608 622 920

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE 
W NOWOGARDZIE TEL. 511 267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 m. I piętro. 
Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie. Tel. 
693 409 965

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe podwyższo-
ny standard, niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel. 661 510 846

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny z budynkami gospo-
darczymi w Strzelewie. 605 856 584; 91 39 26 698

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 18-stej.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, trzy 
pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 22 298

• kupię działkę budowlaną pod zabudowę jedno-
rodzinną min. 10 arów. 601 182 250

• Sprzedam kawalerkę 23 m2, Warszawska 10. 
502 032 422

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Monte Cassi-
no w Nowogardzie. tel. 601 775 037

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w nowym bu-
downictwie 91 39 25 147 po 20-stej.

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, parter 
przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po godz. 10

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługowa 
przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie spo-
żywczym „Czaruś” 508 105 332

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe lub zakwate-
ruję 6-ciu pracowników. 508 309 980

• Sprzedam 1/2 domu 198 m2 budynek gospodarczy 
120 m2, 63 ar działka, 4 km od Nowogardu. 607 647 
146 po 15-stej

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Zakwateruję 3-4 osoby od 1 czerwca dół domku 
jednorodzinnego. 609 307 327

• Sprzedam dom o pow. 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam sklep murowany na targowisku w Nowo-
gardzie. 603 668 681

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie 41 m2 w Cen-
trum Nowogardu. 880 417 707

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 pokoje. 
519 614 973.

• Sprzedam dom nad Jeziorem w Nowogardzie. 
785 200 900

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu pokojowe (po 
remoncie na dłuższy okres czasu) może być firma. 
693 850 197

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Bankowej. (3poko-
je) 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Centrum 
Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 609 307 408

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te piętro. Cena 170 
zł tys do uzgodnienia. 697 665 791

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie (jak najtań-
sze) w rozliczeniu może być (opieka mieszkania). 
600 121 043

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 pokoje z bal-
konem 79,71 lub zamienię na  2 pokoje z dopłatą. 
609 170 510.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, bezczyn-
szowe dwupokojowe 36 m2 ok. Nowogardu. 
605 943 317.

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 m2 z moż-
liwością budowy domu. Budynek nowy ocieplony, 
ogrzewany. Całość ogrodzona. Nowogard. Cena 
370 tys. 607 646 622 
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• Sprzedam mieszkanie przy ul. Boh. Warszawy 4 po-

koje, I piętro Tel. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 68 m2, parter 
+balkon. 504 898 980

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną, dobra 
lokalizacja. Ul. Monte Cassino. Działka jest uzbro-
jona z warunkami zabudowy. Powierzchnia 1350 
m2. Cena 108 zł/m2. Nr kontaktowy 507  953  705; 
791 721 399

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 691 623 631

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 m2 plus 
dwa duże budynki gospodarcze, działka 19 arów, 
cena 147 tys., tel. 509 702 817

• Sprzedam kawalerkę 28 m2. I piętro, własnościowe, 
ul. Leśna Nowogard 91 39 21 483

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupoziomowe, bez-
czynszowe. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony stan-
dard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 662 638 198; 
694 053 131

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na IV piętrze, 
ładne taniej o 10 tys. Zamkowa. 506 369 963

• Sprzedam dom 17 km od Nowogardu, 200 m2 + 
budynek gospodarczy 280 m2 wraz z działką 1,11 
Ha. 694 994 202

• Do wynajęcia kawalerkę na Osiedlu Bema po gene-
ralnym remoncie. 517 525 923; 505 545 487

• Pilnie sprzedam 11 ha ziemi. 793 908 098

• Dobra k. Nowogardu pilnie sprzedam ½ domu pow. 
100 m2 (dom po remoncie oraz garaż pow. 42 m2 
na działce 7,5 ar. 668 431 301

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na par-
terze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowana, po czę-
ściowym remoncie. Cena 750 zł + czynsz + media. 
601 980 065 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 723 093 009

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię stoisko na 
Rynku Miejskim. 512 012 823

• Wynajmę mieszkanie własnościowe 37 m, duży 
pokój, małe sypialnie, ogrzewanie- gazowe. 
503 514 051

• Sprzedam mieszkanie 49 m, I Pietro w rozliczeniu 
może być kawalerka. 509 530 073

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe umeblo-
wane. 509 530 073

• Odstąpię odpłatnie działkę ogrodowo-warzywną 
lub oddam w użytkowanie. Ok. zakładu karnego. 
782 813 335

• kredyty, pożyczki hipoteczne. Oferta 20 Ban-
ków. Dojeżdżamy do klienta. Tel: 513 164 203.

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 77 m2  225 
tys zł. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 62 m2 170 tys 
zł 608 622 920

• Zamienię mieszkanie cztero i trzypokojowe na 
dom. 608 622 920

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki ROVER 
200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Norway 
Pro Tech II, stan bdb, cena 690 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 132000 km, 5 drzwi (hatch-
back), 2,2 diesel 110 KM, serwisowany w ASO Nis-
san Polmotor Szczecin . Nowe: klocki i tarcze ha-
mulcowe, płyn hamulcowy. Klimatyzacja, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka,  nowe opony letnie 
Continental 185 65 R15, kompletna dokumentacja – 
faktury serwisowe, bezwypadkowy,  zadbany. Cena 
18900 zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny met., rok 
prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM (diesel), przeb. 
143500 km, serwisowany w ASO Opel, przy przeb. 
140.000 km nowe: olej, klocki hamulcowe, filtr oleju, 
filtr powietrza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn hamulco-
wy, pióra wycieraczek przód i tył. Nowy kompletny 

rozrząd (ASO Opel) przy przeb. 119.318 km,  opony 
letnie Viking Norway Pro Tech II 215 55 R16, cena 
41000 zł, do uzgodnienia, kompletna dokumenta-
cja  - faktury serwisowe, bezwypadkowy, zadbany. 
Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera + gratisy. 
Cena do uzgodnienia. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 3 185/65 
R15. Cena 590 zł Tel. 605 522 340

• Sprzedam Opel Astra, rok prod. 1994, poj. 1.4, ben-
zyna. Centralny zamek, szyberdach. Cena 1300. 
723 930 320.

• Sprzedam Fiata 126p, rocznik 1996. ubezp. Ważne 
do lipca 2011. zadbany. 726 280 768

• Sprzedam Citroen Berlingo 1.9 diesel rok prod. 
1998. 600 626 268

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 600 zł do 
uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam Renault Laguna, rok 1996. 609 740 558

• Sprzedam WV Golf 3, rok prod. 1994 benzyna, poj. 
1,4, cena 3000. 723 907 081

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. do negocjacji. 
663 038 027

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 1.4 benzyna + 
gaz. 505 620 285

 rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Tanie wypełnianie wniosków o dopłaty: obszarowe, 
rolno-środowiskowe, ONW, Tel. 661 329 772

• Sprzedam facelie, gorczycę, sadzeniaki jadalne i 
jęczmień jary. 502 853 573

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Kury nioski 10-tygodniowe, sprzedam- 91 39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam przyczepę 10 tonową AUTOSAN. 
603 839 782

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Kupię przyczepę 3 lub 4 tonową- wywrotkę. 9139 
501 40

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 10 315

• sprzedam prosięta 91 39 26 344; 601 553 885

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 691 138 076

• Młode kury nioski rasy rosa 14 tygodniowe 91 39 
106 66

• opryskiwacz 400l nowe pompa i rozdzielacz, sprze-
dam 1000 zł. 606 342 404

• sprzedam prosiaki. 91 39 170 38

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• Sprzedam byczka Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon Z056 z ka-
biną z  słomy, garażowany, pierwszy właściciel. 
514 816 172

• Sprzedam pług DHX- pięcioskibowy i kultywator z 
bronami. 694 038 061

• kredyty dla rolników. Tel: 513 164 203

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 91 
39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i na-
prawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, 
ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – zabawy, we-
sela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkurencyjne. 
Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 697 55 33 
10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja oprogra-
mowania, naprawa komputerów, sieci kompu-
terowe (Windows, linux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Poniatow-
skiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. 
78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy - linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. Pro-
szę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowanie, 
malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkolenia BHP i 
PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i in-
nych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• DUr-DaCH pokrycia i remonty dachów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), prace da-
chowe oraz remontowo-budowlane - terminowo, 
solidnie tanio - tel. 661-382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, pod klucz w 3 
m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, panele. 789 146 025

• kompleksowe remonty domów, mieszkań spe-
cjalność: łazienki, kuchnie. 722  094  286; 91 39 
25 330

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 601  627  044; 
607 092 509

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• Wykonam prace remontowo-budowlane + więż-
by dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solidnie z domu 
pod dom, tel. 603 038 944.

• Usługi ogólnobudowlane; regipsy, szpachle, pane-
le, malowanie. 789 146 025

• Pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 665 544 518

• Korepetycje z matematyki. 503 602 052

• Usługi ogólnobudowlane na zewnątrz i wewnątrz 
budynku. 794 115 153

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-931-513; 091 
39 111 53

• Usługi: pocięcie drzewa lub wykaszanie trawni-
ków. 516 648 561

• Usługi ogólnobudowlane w zakresie: budowa od 
podstaw, malowanie, glazura, kostka. 662 678 895

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 696  138 
406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektryczne. 
790 818 099

•  Naprawa sprzętu AGD, pralki lodówki i inne w 
domu klienta. 607 719 505

• pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 665 544 518

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko solidnie. 
Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• meble na wymiar i panele podłogowe. 
884 288 560

• Pożyczki bez BIK, bez dochodu na dowód osobiaty.
Tel:513 164 203.

• Kredyty dla Firm. Bez zaświadczeń z ZUS i US !!! 
Tel:513 164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch języ-
ków obcych szuka pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-
goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Przyjmę do pracy mechanika samochodowego. 
605 276 271 do 18-stej.

• Zatrudnię brygady tynkarzy (tynki maszynowe) 
tel. 605 069 239

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 788 566 432

• Poszukuję murarzy na Klinkier Fasadowy. 
511 016 833

• Operator wózków widłowych poszukuje pracy. 
603 391 464

• Zatrudnię dziewczyny do nalewania paliwa. 
693 521 211

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłatne wpiso-
we, prezenty na start za 500 zł. 604 189 118

• Pracowników ogólnobudowlanych zatrudnię. 
508 290 657

• Zatrudnię szpachlarza na budowie. 608 817 214

• Zakwateruję 7-8 pracowników. 515 079 103

• Praca dla pilarzy. 692 382 748; 502 616 233

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię do porządków przydomowych. 91 39 
25 147

• Zlecę położenie bruku. 91 39 25 147

• Zatrudnimy pracowników ochrony z terenu Nowo-
gardu i okolic. Mile widziany umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub renta. Telefon 795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murza, zbrojarza. Posia-
dam własny transport i maszyny. 

• Zatrudnię ślusarza - fachowca. 512 509 179

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E – wywrotka. 607  585 
561

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, trans-
port. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 10 656

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, domku, z Nie-
miec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO cena 
1000 zł serwis na miejscu (montaż), dwufunkcyj-
ny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i gwa-
rancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 
na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący z 
wężownicą do podłączenia z piecem węglowym, 
typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i po-
rąbane- 603 353 789

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 200 
HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC P1500, CD 
J500T MC CRYPT – 2 szt., kolumny HQ POWER 500 
W VDSG12, mikrofon bezprzewodowy AZUSA 101, 
scaners HQ POWER VDPC 145. Stan  Cena kom-
pletu 1550 zł do uzgodnienia. Mało używany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC Desire Z 
(nieużywany), na gwarancji, w sieci ERA, cena 1490 
zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam Yorki 2 suczki 850 zł. Tel. 698 882 056

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. Cena 500 
zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. Tel. 91 39 
20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnowszą mapą 
Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
720 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S Fine Pix 
6500, cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Ericsson Elm w sieci 
ERA, nowy, na gwarancji, nieużywany, cena 430 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-miesięczny z 
rodowodem, bardzo ładny mocna budowa, tel: 91 
39 21 828

• Kupię pompę bez silnika. 789 042 263

• Drewno pocięte i porąbane z dowozem. 
501 385 072

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elektryczną Amicę 60. 
Cena 650 zł. Bardzo ładna. 694 029 674

• Okazyjnie sprzedam ladę chłodniczą, wagę elek-
troniczną, lady sklepowe, kosze nastawne, kon-
takt. 504 930 230; 784 519 365

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane model PowerTwin. 
Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od roku do 3 lat, 
rozkładaną firmy TAKO. 600 897 758

• Sprzedam heblarkę -grubościówkę z wyjściem na 
piłę- prod. własna. 601 370 207

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór drzew 
owocowych i ozdobnych. 606 106 142

• Sprzedam króliki. 605 943 496

• Sprzedam lub zamienię pilarko-frezarkę. 
609 312 088

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe oraz kamienie 
polne w ok. Nowogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Wyjeżdżam nagle, sprzedam okazyjnie meble: 
łóżko, duży stół, cztery krzesła RATAN, sofy naroż-
ne z fotelem, komody z witrynami, stolik pod TV. 
796 911 043



Nr 36 (1971)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

Przyjdź na Dni Otwarte i zobacz jeden z najbardziej przestronnych samochodów w swojej klasie. 
a dzięki największemu w segmencie szklanemu dachowi, 7 poduszkom powietrznym w wyposażeniu 
standardowym, kamerze cofania oraz systemowi multimedialnemu Toyota Touch z dotykowym ekranem 
i technologią Bluetooth także jeden z najlepiej wyposażonych. 
Zapraszamy do salonów.

Toyota Verso-S 1,4 D-4D (DPF) - zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: 4,3 l/100 km i 113g/km (cykl mieszany).
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl

reklama

Wesoła Ferajna 
z kolejnym 
wyrÒżnieniem

Zespół Śpiewaczy Wesoła Ferajna z 
Nowogardzkiego Domu Kultury wziął udział w 
Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowisk 
Emeryckich w  Bornem Sulinowie i otrzymał 
tam specjalne wyróżnienie za przygotowanie i 
wykonanie repertuaru wokalno – muzycznego.

Gratulujemy! 

Wesoła Ferajna  - koncert podczas kiermaszu 
wielkanocnego

Powinienieś 
wiedzieć, że

zapewnia najskuteczniejszą reklamę
tel. 501 129 629

DZIENNIK
NOWOGARDZKI



Czytaj s. 10

Czytaj s. 3

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
(wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.05.2011)

Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

PIB "PRO-BUD" s.c. 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na Osiedlu Gryfitów 
KONTAKT: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Piątek 
20 maja 2011 r. 
Nr 38 (1972) 
nakład 2500
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Czytaj s. 2 

reKlAMA

23 maja  2011 r. g. 16.30

Pojawiły się kontenery  
i pierwsi robotnicy

Pierwsi robotnicy pojawili się już na  placu budowy wokół szpitala. Prace nad rozbudową placówki mają ruszyć z początkiem czerwca.

Za czyje 
pieniądze 
ta zabawa!?

Tandetny 
lZS
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Szczecin 
REJON DYSTRYBUCJI GOLENIÓW

Informujemy odbiorców energii elektrycznej, że w dniu 23.05.2011 r. w go-
dzinach od 8°° do 14°° nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla 
odbiorców: Drukarnia; fabryka okien „Arno"; budynek nr 7 Boh. Wa-wy; sklep 
„Biedronka"; budowa Boh. Wa-wy . Spowodowana przebudową linii 1 5kV za-
silającej w/w odbiorców. 

Za utrudnienia spowodowane powyższym faktem przepraszamy, jednocześnie informuje-
my, że prace mogą być odwołane z przyczyn od nas niezależnych. Informacje o odwołaniu 
prac można uzyskać telefonicznie w dniu 23.05.2011 w godz. 7.00 - 7.30 pod numerem tel. 
91 813 45 12, 91 813 45 13.

Za czyje pieniądze ta zabawa!?
Kolesie się pożywią
Radny Tomasz Szafran otrzymał w tych dniach odpowiedź burmistrza na wniosek, który 

zgłosił na sesji rady w kwietniu tego roku- oto treść odpowiedzi.

 Jak wynika z naszych infor-
macji około dwie trzecie (pra-
wie 70%) tej kwoty zostały ulo-
kowane na ogłoszenia w wyda-
wanej w Płotach gazecie bez-
płatnej jak się domyślamy za-
pewne w ramach wspierania 
przychylnego władzy wazeli-
niarstwa, lektura bowiem pa-

negiryków tam zamieszcza-
nych nie pozostawia w tej spra-
wie większych  wątpliwości. 
DN jako że nie należy (i całe 
szczęście) do grona popleczni-
ków władzy ale uprawia od lat 
profesjonalną  prasę otrzymał 
w tym czasie zleceń z UM i G 
na  około 10% kwoty wydat-

kowanej. Pozostała pula jak się 
można było zorientować zosta-
ła  wydana na  media goleniow-
skie i szczecińskie. Oczywiście 
cała ta hojność dla okolicy re-
alizowana jest z pieniędzy no-
wogardzkich podatników i za-
pewne w ramach „wspierania” 
miejscowej przedsiębiorczości. 

red

Przed nowym budynkiem przy ul. 3-Maja wypiękniało i po-
jaśniało. Może w wydzielonych miejscach z pniakami posadzić 
kwiaty? Wrocław daje przykład – znam z autopsji… 

I spalili... Stała sobie piękna altanka (tuż za ogrodami działko-
wymi). Już jej nie ma, a przy okazji nie ma też pięknego świerka. 
I komu to oprzeszkadzało?

Budynki mieszkalne w „czereśniowym sadzie” prawie gotowe. 
Uznanie budzi  kompleksowe i estetyczne wykończenie obiektu i 
jego otoczenia. Brawo!

Z ostatniej chwili 

Zredukował czy się pozbył?
Marek Antczak, wieloletni zastępca kierownika Wydziału Architektury, Budownictwa i Pla-

nowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskiej w Nowogardzie otrzymał wypowiedzenie z pra-
cy z rąk burmistrza Roberta Czapli. 

Jak udało nam się dowiedzieć, w uzasadnieniu rozwiązania umowy o pracę, datowanym na 17 
maja br., burmistrz Czapla podał redukcję stanowiska, które piastował dotychczas M. Antczak. 

Zwolniony urzędnik pracował w ratuszu prawie 20 lat. 
O kulisach zwolnienia w kolejnych wydaniach DN. 

MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER 
lAPtOP

 SERwIS - KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Trwa przygotowanie zaplecza budowy wokół „nowej” części szpitala w Nowogardzie. 
Roboty mają ruszyć z początkiem czerwca. 

Pojawiły się kontenery  
i pierwsi robotnicy

W pierwszym etapie robót nastąpi kompleksowe wykończenie budynku, który jest w tej chwili 
w stanie surowym. 

- Po zakończeniu tej części in-
westycji i uzyskaniu wszystkich, 
niezbędnych pozwoleń nastąpi 
przeniesienie pacjentów ze starej 
części szpitala do nowej. Ten etap 
ma potrwać maksymalnie 1,5 
roku. Dopiero po tym  ruszy dru-
gi etap inwestycji, czyli moderni-
zacja budynku, w którym obec-
nie funkcjonuje placówka – po-
wiedział Adam Czernikiewicz, 
kierownik miejskiego wydziału 
inwestycji i remontów. 

Tyle słów urzędnika. Wyko-

nawca robót, firma Skanska, jest 
jednak jeszcze  w trakcie przygo-
towywania szczegółowego har-
monogramu prac. Ma on być 
przekazany wkrótce do Urzędu 
Miejskiego. 

W związku z pracami remon-
towymi pojawią się częściowe 
utrudnienia w ruchu. Wjazd na 
teren placu budowy będzie się 
znajdował naprzeciwko komisa-
riatu policji. Jak zapewniają jed-
nak miejscy urzędnicy wszyst-
ko będzie odpowiednio przy-

gotowane i oznakowane, tak by 
uniknąć paraliżu komunikacyj-
nego wokół placówki. Również 
pacjenci nie będą mieli żadnego 
kontaktu z budową. 

Rozbudowa  szpitala w Nowo-
gardzie ma kosztować, zgodnie 
z podpisaną umową,  dokład-
nie 18.951.528,00 zł. Pieniądze 
mają pochodzić z obligacji, jakie 
na ten cel wyemituje gmina. Za-
kończenie inwestycji planowane 
jest na 19 maja 2013 rok. 

Marcin Simiński

Krew pilnie 
potrzebna!

Do redakcji DN zadzwoniła pani Urszula Armata – sołtys 
Świerczewa,  która zaapelowała o oddawanie krwi AB rh (mi-
nus), dla swojej ciężko poparzonej siostry ciotecznej. 

Pani Stanisława Machoc-
ka mieszka w Makoszynie w 
woj. świętokrzyskim. W gmi-
nie Nowogard mieszka jednak 
większość jej rodziny. Pani Sta-
nisława uległa kilka dni temu 
poważnemu wypadkowi. Do 
zdarzenia doszło najprawdo-
podobniej podczas rozpalania 
w piecu. W piwnicy wybuchł 
pożar.  Kobieta ma oparzenia 3 
stopnia. Obecnie znajduje się 
na oddziale oparzeniowym w 
szpitalu w Gryficach, do które-
go została przetransportowana 
helikopterem prosto z Kielc. 
Gryficki oddział to jeden z 
dwóch w kraju,  obok siemia-
nowickiego, gdzie przyjmuje 
się pacjentów z takimi ciężki-
mi poparzeniami. 

- Ma poparzone ręce, klatkę 
piersiową, plecy, twarz a nawet 
płuca – powiedziała redak-
cji DN, pani Urszula Armata. 
Lekarze usuwają jej martwicę 
z rąk, ale po zabiegach chirur-
gicznych bardzo krwawi. Dla-

tego ta krew jest tak pilnie po-
trzebna. 

Niestety w szpitalach brakuje 
krwi i to nie tylko tej rzadkiej 
grupy. Dlatego też pani Urszu-
la Armata apeluje o oddawania 
osocza, również innych grup. 
Apele już przyniosły efekty. 
Z informacji jakie otrzyma-
liśmy wczoraj wynika, że no-
wogardzka młodzież sama or-
ganizuje wyjazdy do punktów 
krwiodawstwa. Urszula Arma-
ta za pośrednictwem DN dzię-
kuje za wsparcie. 

Marcin Simiński

Dla wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do akcji, podaje-
my adresy i telefony najbliższych punktów, gdzie można oddać 
krew: 

Goleniów
ul. Nowogardzka 2 
Tel. 91 466 43 32
godz. rejestracji 8.00-11.00

Gryfice 
ul. Niechorska 27 
Tel. 91 384 70 09
godz. rejestracji 7.00-11.00

Informujemy, że w sprawie artykułu „Co z funduszem sołeckim”, autorstwa radnego Bogumi-
ła Gały (WN) otrzymaliśmy, z Urzędu Miejskiego dwa pisma. Poniżej publikujemy tylko ten 
tekst, który, naszym zdaniem, odnosi się do merytorycznej zawartości artykułu radnego. 

Fundusz sołecki na łasce 
prawnej improwizacji

W nawiązaniu do artykułu z dnia 13 maja 2011r. autorstwa Pana Bogumiły Gały pod tytułem „Co z fundu-
szem sołeckim” opublikowanym w Dzienniku Nowogardzkim nr 36 uprzejmie wyjaśniam.

Bezsprzecznym faktem jest, że Rada Miejska w Nowogardzie nie podjęła uchwały o wyodrębnieniu fun-
duszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012 zgodnie z art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku 
o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420).  Dotychczasowa praktyka funkcjonowania funduszu sołeckie-
go ujawnia kilka mankamentów rozwiązań prawnych, w związku z tym Senat RP przyjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw. 
W przepisach przejściowych proponowanej nowelizacji ustawy jest zapis, który statuuje zasadę, że w przy-
padku braku podjęcia jakiejkolwiek uchwały wyodrębniającej fundusz sołecki bądź jego nie wyodrębnienie 
domniemywa się wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Obecnie projekt ustawy został skierowany do Komisji 
Samorządu Terytorialnego Sejmu RP.

Nowelizacja ustawy spowoduje, iż nie będzie musiała być podjęta uchwała Rady gminy do 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżetowy o wyodrębnieniu środków pieniężnych na fundusz sołecki, a środki pienięż-
ne będą uwzględniane w budżecie gminy bez podjęcia odrębnej uchwały. 

Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 

     Ewa Jakubcewicz 
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Komunikacja miejska

Więcej przystanków, 
nowy rozkład jazdy  

Od 23 maja (poniedziałek) 2011 r. autobus komunikacji miejskiej będzie kursował na dłuż-
szej trasie – na razie na próbę.  Pojawi się pięć nowych przystanków. W związku z tym zmienił 
się także rozkład jazdy. 

Linia KM Nowogard 7127 7132 7102 7104 7106 7108 7109 7110 7112 7114 7116 7118 7123 7120 7122 7135 7124 7125 
A A A A A A A A A A A F 6 F F F F F 

0,0 0,0 Osiedle Bema  5.20 6.00 7.05 8.05 9.05  11.20 12.15 14.00 14.55 15.45 15.45 16.45 17.40 18.30  22.00 
1,1 1,1 Bema 1  5.21 6.03 7.08 8.08 9.08  11.23 12.18 14.03 14.58 15.48 15.48 16.48 17.43  22.03 
2,0 < RIETER  < 6.05 < < <  < < 14.05 < < < < < <  22.05 
3,2 2,0 A. Krajowej 17  5.23 6.07 7.10 8.10 9.10  11.25 12.20 14.07 15.00 15.50 15.50 16.50 17.45  22.07 
3,6 2,4 Kościuszki 35  5.24 6.09 7.12 8.12 9.12  11.27 12.22 14.09 15.02 15.52 15.52 16.52 17.47  22.09 
4,1 < Woj. Polskiego 77  < 6.10 < < <  < < 14.10 < < < < < <  22.10 
5,2 < Woj. Pol. „Stadion”  < 6.12 < < <  < < 14.12 < < < < < <  22.12 
6,5 3,0 Woj. Polskiego 4  5.25 6.14 7.13 8.13 9.13  11.28 12.23 14.14 15.03 15.53 15.53 16.53 17.48  22.14 
6,7 3,2 Kościelna  5.26 6.16 7.15 8.15 9.15  11.30 12.25 14.16 15.05 15.55 15.55 16.55 17.50  22.16 
7,6 4,3 Dworzec PKS 5.15 5.28 6.19 7.18 8.18 9.18 11.00 11.33 12.28 14.19 15.08 15.58 15.58 16.58 17.53 18.35 21.20 22.19 
7,9 4,6 Bankowa 5.29 6.20 7.19 8.19  11.01 11.34 12.29 14.20 15.09 15.59  16.59 17.54  21.21 22.20 
8,3 5,0 15 – go Lutego < 5.30 6.21 7.20 8.20  11.35 12.30 14.21 15.10 16.00  17.00 17.55  21.22 22.21 
8,6 5,3 Żeromskiego SP2 < 5.31 6.23 7.22 8.22  11.37 12.32 14.23 15.12 16.02  17.02 17.57  21.23 22.23 
9,0 < Poniatowskiego < < 6.24 7.23 8.23  < 11.38 12.33 14.24 15.13 16.03  17.03 17.58  < 22.24 
9,3 < Ogrodowa 8 < < 6.25 7.24 8.24  < 11.39 12.34 14.25 15.14 16.04  17.04 17.59  < 22.25 
9,8 < Poniatowskiego 21 < < 6.26 7.25 8.25  < 11.40 12.35 14.26 15.15 16.05  17.05 18.00  < 22.26 

10,3 5,5 Żeromskiego < 5.32 6.27 7.26 8.26  11.41 12.36 14.27 15.16 16.06  17.06 18.01  21.24 22.27 
10,7 5,9 B. Warszawy szkoła < 5.33 6.29 7.28 8.28  11.43 12.38 14.29 15.18 16.08  17.08 18.03  21.25 22.28 
11,2 6,4 B. Warszawy POM < 5.34 6.30 7.29 8.29  11.44 12.39 14.30 15.19 16.09  17.09 18.04  21.26 22.29 
11,5 6,7 Radosława < 5.35 6.32 7.31 8.31  11.46 12.41 14.32 15.20 16.11  17.11 18.06  21.27 22.30 

 
 7128 7103 7105 7107  7111 7113 7115 7117 7119  7121 7133  7126  

0,0 0,0 Radosława < 5.35 6.35 7.31 8.35  11.50 13.25 14.35 15.20 16.20  17.15 18.10  21.30  
0,8 0,8 B. Warszawy GS < 5.37 6.37 7.33 8.37  11.52 13.27 14.37 15.22 16.22  17.17 18.12  21.32  
1,6 1,6 Boh. Warszawy 7 < 5.38 6.38 7.34 8.38  < 11.53 13.28 14.38 15.23 16.23  17.18 18.13  21.33  
2,3 < Poniatowskiego < 5.39 6.39 7.35 8.39  < 11.54 13.29 14.39 15.24 16.24  17.19 18.14  21.34  
2,7 < Ogrodowa 8 < 5.40 6.40 7.36 8.40  < 11.55 13.30 14.40 15.25 16.25  17.20 18.15  21.35  
3,2 < Poniatowskiego 21 < 5.41 6.41 7.37 8.41  < 11.56 13.31 14.41 15.26 16.26  17.21 18.16  21.36  
4,0 2,0 700 Lecia < 5.43 6.43 7.39 8.43  11.58 13.33 14.43 15.28 16.28  17.23 18.18  21.38  
4,6 2,6 5 – go Marca 5.44 6.45 7.41 8.45  11.02 12.00 13.35 14.45 15.30 16.30  17.25 18.20  21.39  
5,1 3,1 Kościuszki 35 5.46 6.47 7.43 8.47  11.04 12.02 13.37 14.47 15.32 16.32  17.27 18.22  21.41  
5,6 < Woj. Polskiego 77 < 5.47 < < <  < < 13.38 < < <  < <  21.42  
6,7 < Woj. Pol. „Stadion” < 5.48 < < <  < < 13.40 < < <  < <  21.43  
8,0 3,7 Woj. Polskiego 4 < 5.50 6.48 7.44 8.48  11.05 12.03 13.42 14.48 15.33 16.33  17.28 18.23  21.45  
8,4 4,1 A. Krajowej 46 5.51 6.50 7.46 8.50  11.07 12.05 13.43 14.50 15.35 16.35  17.30 18.25  21.46  
8,7 4,5 A. Krajowej 29 5.52 6.51 7.47 8.51  11.08 12.06 13.44 14.51 15.36 16.36  17.31 18.26  21.47  
9,7 < RIETER < 5.54 < < <  < < 13.46 < < <  < <  21.49  

10,6 5,4 Bema 9 5.56 6.52 7.48 8.52  11.10 12.07 13.48 14.52 15.37 16.37  17.32 18.27  21.51  
11,1 5,9 Osiedle Bema 5.20 5.58 6.54 7.50 8.54  11.12 12.09 13.50 14.54 15.39 16.39  17.34 18.29  21.53  

 

A – kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie 
F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze 
6 – kursuje w soboty 

Autobus będzie kursował 
dodatkowo po następujących 
ulicach: Wojska Polskiego – 
przystanek na parkingu przed 

stadionem miejskim, Ponia-
towskiego – przystanek przy 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nowogardzie im. 

Stanisława Staszica, Ogrodo-
wej oraz Armii Krajowej – plac 
manewrowy przed Firmą Au-
toneum A.G. Nowogard daw-

ny Rieter Automotive Poland. 
Do tej pory  trasa przebiegała 
od stacji PKS, poprzez ul. Ban-
kową, 15 lutego, Żeromskiego, 
Boh. Warszawy, Osiedle Rado-
sław (pętla), 700-lecia, 5 Mar-
ca i Leśną. 

O zmianę trasy komunikacji 
miejskiej wnioskowali wielo-
krotnie radni Wspólnego No-
wogardu. 

Urząd miejski informuje, 
że wydłużenie trasy autobusu 
miejskiego jest na razie swo-
istym badaniem rynku.  Prze-
woźnik ma monitorować ilość 
pasażerów wsiadających do 
autobusu na nowych przy-
stankach. Jeśli wydłużenie tra-
sy autobusu będzie opłacalne, 
zmiana zostanie wprowadzo-
na na stałe. 

Wydłużenie kursów wymu-
siło także zmiany w dotych-
czasowym rozkładzie jazdy 
autobusu. Nowy rozkład pre-
zentujemy obok.

MS

Wiatr w Osinie
Radny Michał Wiatr został inspektorem Urzędu Gminy w Osinie. Zajmuje się pozyskiwa-

niem środków zewnętrznych i promocją. 

- Jest to samodzielne stanowisko w 
wydziale ds. funduszy, promocji, tury-
styki i sportu – potwierdza informa-
cję o zmianie zatrudnieniu, w rozmo-
wie telefonicznej z redakcją DN, Wiatr. 
Przez ostatnie 5 lat,  radny pracował w 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Nowogardzie na sta-
nowisku głównego specjalisty ds. Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zajmował się m.in. obsługą wniosków 
o dopłaty, składanych przez rolników. 

Wcześniej na stanowisku, które obec-
nie zajmuje radny M. Wiatr, pracował 
obecny wójt Osiny – Krzysztof Szwedo. 

MS

Rozwalone ławki przy banku
Ławki przed bankiem Pekao Sa  (ul. Bankowa) proszą o szyb-

ki remont – alarmują liczni Czytelnicy.
Jarosław Bzowy 

Foto Pstryk

Radny Michał Wiatr podczas sesji Rady Miejskiej w 
Nowogardzie. 
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Nieaktualny rozkład jazdy PKP

Konduktorze  
łaskawy…

Do redakcji zadzwoniła z pretensjami była mieszkanka Nowo-
gardu – W waszej gazecie publikujecie nieaktualny rozkład jazdy!

Pani stwierdziła,  że  na pociąg do Szczecina  pasażerowie ocze-
kiwali niecierpliwie ponad 20 minut.  A gdy już przyjechał pani 
konduktor  przekonywała, że przyjechał planowo .  Po sprawdze-
niu rozkładu jazdy w internecie okazało się, że pani konduktor 
miała rację. Dla ścisłości – mówimy o pociągu odjeżdżającym do 
Szczecina o godz. 11.27. Publikujemy zdjęcie z rozkładem jazdy 
wywieszonym na dworcu, a Państwa zapraszamy do lektury in-
ternetowego rozkładu.

Czy już wiecie  o której godzinie można jechać do Szczecina 
lub Kołobrzegu?

Prawidłowy rozkład  podamy Państwu we wtorkowym wyda-
niu.

Bezradny LMM

Kołobrzeg - odjazdy
06:37 - kursuje: 24. Cze do 30. Sie 2011
7.50 – kursuje codziennie w okresie 12.12.2010 – 10.12.2011
11:28 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
nie kursuje w okresie 04.04.2011-21.06.2011
14:57 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
nie kursuje w okresie 04.04.2011-21.06.2011
15:10 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-28.02.2011
17: 18 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
20:32 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-28.02.2011
20:32 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
nie kursuje w okresie 04.04.2011-21.06.2011
22:03 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-28.02.2011
22:03 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
22:09 - kursuje w śr, cz w okresie 22.06.2011-23.06.2011
22:09 - kursuje codziennie w okresie 24.06.2011-31.07.2011

 Szczecin - odjazdy
 04:57 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-10.12.2011
06:34 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-28.02.2011
08:23 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
nie kursuje w okresie 04.04.2011-21.06.2011
nie kursuje w okresie 23.06.2011-30.08.2011
08:23 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-28.02.2011
08:27 - kursuje codziennie w okresie 23.06.2011-30.08.2011
08:30 - kursuje codziennie w okresie 04.04.2011-15.05.2011
kursuje codziennie w okresie 15.06.2011-21.06.2011
08:30 - kursuje codziennie w okresie 01.06.2011-14.06.2011
08:30 - kursuje codziennie w okresie 16.05.2011-31.05.2011
11:27 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-10.12.2011
nie kursuje w okresie 04.04.2011-21.06.2011
11:44 - kursuje codziennie w okresie 04.04.2011-15.05.2011
kursuje codziennie w okresie 15.06.2011-21.06.2011
11:45 - kursuje codziennie w okresie 01.06.2011-14.06.2011
11:45 - kursuje codziennie w okresie 16.05.2011-31.05.2011
14:55 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
nie kursuje w okresie 04.04.2011-21.06.2011
15:07 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-28.02.2011
15:13 - kursuje codziennie w okresie 04.04.2011-15.05.2011
kursuje codziennie w okresie 15.06.2011-21.06.2011
15:14 - kursuje codziennie w okresie 16.05.2011-31.05.2011
15:14 - kursuje codziennie w okresie 01.06.2011-14.06.2011
17:22 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-28.02.2011
17:22 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
nie kursuje w okresie 04.04.2011-21.06.2011
18:38 - kursuje codziennie w okresie 01.03.2011-10.12.2011
nie kursuje w okresie 04.04.2011-21.06.2011
18:38 - kursuje codziennie w okresie 12.12.2010-28.02.2011
19:02 - kursuje codziennie w okresie 04.04.2011-21.06.2011
21:42 - kursuje: 24. Cze do 30. Sie 2011 (pociąg pospieszny, 

PKP Intercity, 1. kl. rezerwacja fakultatywna.
 

Ścieżka rowerowa

Do Olchowa znacznie bliżej…
…powiedziała pewna pani po przejechaniu rowerem kawałka pokrytej już asfaltem ścieżki ro-

werowej  w kierunku Olchowa. Ścieżka faktycznie wygląda imponująco – pięknie wyprofilowana, 
estetyczne zjazdy z drogi krajowej do każdej drogi bocznej i działki, solidne przepusty w rowach.  
I to co najważniejsze – bezpieczna droga dla rowerzystów i pieszych z widokiem na malownicze o 
tej porze roku jezioro.

I jeszcze jedno – tempo prac. Zdjęcia wykonywałem  już od godziny 6 rano, a robotnicy byli na 
stanowiskach – nawet asfalt kładziono  mimo wczesnej pory…

Niecierpliwie czekamy na otwarcie – do Olchowa pozostało około 100 metrów.
Tekst i foto LMM

W rejonie ogrodów położono już asfalt

Wzdłuż całej trasy estetyczne zjazdy i przepusty

Do Olchowa pozostało około 100 metrów.
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PArAFiA PW. WNiebOWZięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PArAFiA PW. ŚW. rAFAłA KAliNOWSKiegO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PArAFiA PW. Mb FATiMSKiej: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

V Niedziela Wielkanocna  (J 14,1-12)

Dom i miłość
„Jezus powiedział: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam po-
wiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie 
drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i ży-
ciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: 
Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo 
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. 
Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 
Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja do-
konuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. (J 14,1-12)

 Niepojęta jest miłość Chrystusa. Jej gestów nikt nie potrafi ani policzyć ani ogarnąć. 
Jezus dzieli się z nami swoim domem. Prawdziwa miłość zawsze zmierza do otwarcia wła-
snego domu i udostępnienia go osobie kochanej. Dom, to mój czysto osobisty świat, w któ-
rym jestem sobą i czuję się bezpiecznie. To świat, do którego nikt nie może wejść, o ile ja 
sam mu nie otworzę. Jeśli kogoś kocham, wprowadzam go do mego domu, dając mu moż-
liwość uczestniczenia w jego bogactwie. Mój dom staje się domem osoby kochanej. Ona 
w nim może czuć się bezpiecznie, tu nie spotka ją żadna krzywda. W moim domu może 
być sobą, może w nim odpocząć po trudach zmagania z twardą rzeczywistością obcych 
ludzi i trudnych spraw. Mój dom staje się jej domem. 

Posiadanie domu jest warunkiem miłości. Nie można prawdziwie kochać nie mając 
gdzie wprowadzić osoby kochanej. Bezdomni ludzie nie mogą przeżywać miłości. Przy-
najmniej jeden z nich musi mieć, choćby skromny, ale własny dom. Rzecz jasna nie chodzi 
o cztery ściany z cegły czy pustaków. Dom, to serce otwarte dla innych. Jest wielu ludzi, 
którzy mają mieszkania, a nie mają domu i wielu, którzy choć są bez mieszkania, mają 
dom. 

Dorastanie do miłości to wysiłek podjęty w  celu budowy możliwie pięknego i  prze-
stronnego domu, by wszyscy, których pokocham, mogli w nim zamieszkać. Ktokolwiek zaś 
na prawach przyjaźni zamieszka w mym domu, staje się, świadomie czy nie, jego współbu-
downiczym. Dom to rzeczywistość ciągle żywa. Ona wzrasta przez wprowadzenie każdego 
nowego mieszkańca. Najłatwiej można to obserwować w małżeństwie i powiększającej się 
rodzinie. Początkowo małżonkowie budują wspólny dom, łącząc w jedno swoje dotychcza-
sowe domy. Z tą chwilą, gdy pojawia się dziecko, ono przez sam fakt zamieszkania w ich 
domu staje się jego współtwórcą. I tak jest z każdym następnym dzieckiem. Serca rodzi-
ców, którzy je przyjmują, rosną i doskonalą się w coraz piękniejszy dom. To samo prawo 
domu dotyczy przyjaźni. Radość budowy wspólnego domu przez przyjaciół jest tym więk-
sza, że świadomie i dobrowolnie w tej budowie uczestniczą. 

Niedościgłym ideałem domu jest dom naszego Ojca, którym podzielił się z nami Jezus 
Chrystus. To według tego wzoru powstają najpiękniejsze domy na ziemi promieniujące 
pokojem i miłością. Jest to jednak nie tylko ideał, to rzeczywistość, a wraz z nią wspaniała 
szansa wejścia w świat prawdziwej miłości. Chrześcijanin nigdy nie jest bezdomny. I z tej 
racji zawsze może kochać. Nawet jeśli sam nie zbudował domu albo przez lekkomyślność 
zbudowany zniszczył, to jest dom Ojca, którym dzieli się z nami Chrystus. Ileż w tej praw-
dzie jest radości. Przed jak wielką szansą stoją chrześcijanie. 

Każdy z nas posiada serce – jedyny materiał, z którego można zbudować prawdziwy 
dom. Każdy z nas ma przed sobą piękny wzór, według którego należy budować. I każdy 
z nas może zamieszkać w domu Ojca, by razem z Nim podjąć współpracę w budowie domu 
otwartego dla innych. 

Wielu współczesnych ludzi usiłuje myśleć o  miłości nie troszcząc się o  szukanie lub 
budowę domu. To poważne nieporozumienie. Prawdziwa miłość musi mieć dom. Pamię-
tajmy o domu Ojca w niebie.

Ks. Tomasz Tylutki

Uczniowie II LO w Nowogardzie finalistami 
Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Trwamy w miesiącu maju, który w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bo-

żej. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Majowe, które odprawiamy po Mszy 
św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają się 
w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Lednicy, któ-
re odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2011 r. Zapisy u katechetów (GG: 2404046). 

Zapraszamy na Światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierpniu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w dniach 9-23.08.2011. Będzie on 
składał się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hisz-
panii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po drodze 
Paryż, Barcelona). Koszt całości ok. 2000 zł (w tym przejazd autokarem, noclegi, 
wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Za-
pisy i informacje w punkcie przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
zapraszamy na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl.

Jesteśmy już po finale VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Uczen-
nica II Liceum ogólnokształcącego w Nowogardzie - Justyna Binięda z IIIa - zdo-
była I miejsce w regionie zachodniopomorskim i wygrała tygodniową wycieczkę 
do Rzymu. Wyróżnienia i nagrody otrzymały także: Katarzyna Korzonek, Sylwia 
Korniluk, Paulina Kaczor, Agata Grosicka, Kamila Bartosik, Angela Sarna. 

II LO na ręce p. Dyrektora  Leszka Beceli  dostało także nagrodę za najlepszy wy-
nik i największą liczbę uczniów, która dostała się do finału. Nagrodę dla najlepsze-
go opiekuna otrzymał ks. Tomasz Tylutki.

 Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy wytrwałości oraz trudu włożone-
go w przygotowanie, a zainteresowanych nauczaniem Jana Pawła II zapraszamy do 
zmagań za rok.

x.TT
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W dniu 17.05.2011 r. 
zmarł nasz najstarszy działacz 

Ruchu Ludowego Ziemi Nowogardzkiej 

kolega 
Stanisław Włodarczyk

Rodzinie i najbliższym 
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Miejsko-Gminny
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie

KONdOleNcje

 „Wielkie kolarskie widowi-
sko” – Przez dwa dni gościli-
śmy u siebie 100 kolarzy, któ-
rzy ścigali się podczas 49 Wy-
ścigu Głosu oraz Międzynaro-
dowego Wyścigu dla Orlików 
po Ziemi Nowogardzkiej”

„Jest bezpiecznie, mimo, że 
wciąż kradną” – W ubiegłym 
roku na terenie miasta i gmi-
ny Nowogard odnotowaliśmy 
spadek przestępczości o 3, 8 
% - informował podczas ostat-
niej sesji Rady Miejskiej Ko-
mendant Komisariatu Policji 
w Nowogardzie Stanisław Sa-
niuk.  

„Wielka Majówka z poezją” 
–  W Nowogardzkim Domu 
Kultury odbył się Regional-
ny Przegląd Twórczości arty-
stycznej pt. „Wielka Majówka” 
z tej okazji do naszego miasta 
zawitał wicepremier Longin 
Komołowski w towarzystwie 
wiceministra Krzysztofa Ka-
węckiego, wicekuratora Kazi-
mierza Pachciarka, doradcy 
premiera Artura Gałęskiego, 
radnego sejmiku Marka Słom-
skiego oraz przewodniczącego 
Zarządu Regionu NSZZ Soli-
darność Mieczysława Jurka.

Wyszperał: 
Jarosław Bzowy 

10 lat temu                  pisał:

Pomóżmy sobie
Oddam sprawny odkurzacz. 

Informacja w redakcji DN. 

Kącik kolekcjonera

Giełda w NDK
Koło Numizmatyczne i Klub Kolekcjonera Zapraszają na 

Giełdę Osobliwości i Rozmaitości, która odbędzie się w dniu 
22 maja 2011 (niedziela), godz. 15.00 w  Nowogardzkim 
Domu Kultury. 

W programie: skup, wymiana, sprzedaż, wycena monet, 
banknotów, medali, znaczków, katalogów, literatury oraz inne 
eksponaty. Zapraszamy i czekamy!

Zarząd Koła PTN Nowogard 

Nowogardzki dom Kultury
zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 12 roku życia chęt-

nych do udziału w 

„Warsztatowych Spotkaniach 
Artystycznych Nowogard’2011” 
które odbędą się w dniach 01.07.-10.07.2011 r. w Nowogar-

dzie. W warsztatach tych uczestniczyć będzie młodzież z Pol-
ski, Niemiec i Serbii. 

Projekt ten dedykowany jest dla osób posiadających już 
podstawy z zakresu jednej z dziedzin artystycznych tj.: taniec, 
plastyka, teatr, wokal, film, fotografia, ceramika, malowanie 
na szkle i jedwabiu. 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat NDK – 91 39 
26 283

  Serdecznie zapraszamy!!!

Monety na beatyfikację Jana Pawła II
Tysiączłotówka z papieżem Polakiem wy-

bita jedynie w 500 egzemplarzach i wykonana 
ze stopu złota o próbie Au 999/1000. Moneta o 
średnicy 50 mm waży dokładnie 93,3 g. Została 
wykonana techniką stempla lustrzanego. Druga 
ze złotych monet  ma nominał 100 zł. Masę 8 g i 
średnicę 21 mm. Też wybita metodą stempla lu-
strzanego, ale w kruszcu o próbie Au 900/1000. 
Jej nakład wynosi 8 tys. egzemplarzy. Trzecia ze 
złotych monet – dwudziestopięciozłotówka zo-
stała wybita w 10 tys. egzemplarzy.  Zawiera 1  

gram złota o próbie Au 900/1000 i średnicy 12 
mm.

Czwarta z monet została  wybita w srebrze o 
próbie Ag 925/1000, ma średnicę 39 mm i masę 
ponad 28 g. Jej nominalna wartość wynosi  20 
zł, a do obiegu trafiło 80 tys. takich monet. Piąta 
z monet dwuzłotówka,  jest  monetą miedzianą 
o średnicy 27 mm i masie 8 g. Wybito ją  w mi-
lionowym nakładzie. Monety wystawiono na li-
cytację przez Narodowy Bank Polski na począt-
ku kwietnia. Do obiegu trafiły  28 kwietnia.
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SKÓrOMeTAl s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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Księdzu

Jackowi Czekańskiemu 
z okazji urodzin 

i rocznicy święceń kapłańskich
wszelkich łask Bożych

życzą parafianie

Strażackie zawody zakładów karnych
W dniu 17  maja w ZK w Nowogardzie OZ w Płotach odbyły się kolejne okręgowe zawody nieetatowych drużyn straży porażanej działających w jednostkach 

organizacyjnych Służby Więziennej okręgu szczecińskiego. 

Swój akces zgłosiło pięć dru-
żyn które reprezentowały: ZK 
w Nowogardzie, ZK w Gole-
niowie, ZK w Gorzowie Wlkp., 
ZK w Stargardzie  Szczeciń-
skim i AŚ w Międzyrzeczu. 

Rywalizacja między nimi 
odbywała się dwuetapowo. 
Pierwszym etapem była szta-
feta a drugi etap stanowi-
ła tzw. „bojówka” zawierająca 
elementy typowego szkolenia 
ogniowego.  Pierwsze miej-
sce zajęła (nie pierwszy raz w 
tego typu zawodach) drużyna 
ZK w Goleniowie, która wy-
przedził o ok. 2” drużynę ZK 
w Nowogardzie. Kolejne miej-
sca zajęły drużyny ze Stargar-
du Szczec. Międzyrzecza i Go-

rzowa Wlkp. Wynik drużyny z 
Nowogardu jest bardzo dobry 
o ile zważy się fakt, że drużyna 
z Goleniowa od kilkunastu lat 
jest mistrzem okręgu szczeciń-
skiego, a w 2004 roku zdobyła 
tytuł mistrza polski w zawo-
dach drużyn strażackich Służ-
by Więziennej. 

Uroczystego wręczania pu-
charów, dokonali dyrektor 
okręgowy SW w Szczecinie - 
płk. Andrzej Pędziszczak i dy-
rektor ZK w Nowogardzie - 
płk. Jerzy Dudzik. Głównym 
jurorem zawodów był Komen-
dant Powiatowy PSP w Gryfi-
cach st. bryg. mgr inż. Edward 
Pruski wspierany przez towa-

rzyszących mu przedstawicie-
li PSP. 

Szkolenia nieetatowych dru-
żyn p.poż. (zwieńczone m.in. 
zawodami) podobnie jak szko-
lenia strzeleckie i ćwiczenia 
ochronno-obronne są stałym 
elementem szkolenia zawodo-
wego funkcjonariuszy Służby 
Więziennej. 

Punktacja i miejsca drużyn: 
ZK Goleniów – 115,83 pkt
ZK Nowogard – 117,97 pkt
ZK Stargard Szcz. - 135,54 

pkt
AŚ Międzyrzecz – 147,47 pkt.
ZK Gorzów Wlkp. - 176,86 

pkt
informacja A. Bojanowicz 

opr. MS

liczy się tylko zwycięstwo
W sobotę o godzinie 17 Pomorzanin Nowogard zmierzy się na własnym boisku z Masovią 

Maszewo. Nowogardzcy piłkarze muszą zdobyć w tym spotkaniu komplet punktów, jeżeli chcą 
jeszcze realnie myśleć o utrzymaniu w V lidze.

Po ostatniej porażce ze Sta-
lą Szczecin Pomorzanin spadł 
na sam koniec tabeli. Z V ligi 
może spaść od trzech do pię-
ciu drużyn, zależy to od licz-
by spadkowiczów z wyższych 
lig z województwa zachodnio-
pomorskiego. Na szczęście dla 
podopiecznych Zbigniewa Gu-
miennego w tej chwili najbar-
dziej prawdopodobne wyda-
je się, że V ligę opuszczą trzy 
ostatnie zespoły. Nie zmienia 
to jednak faktu, że zawodni-
cy Pomorzanina potrzebują 

punktów, aby zająć bezpiecz-
ne 13. miejsce. Obecnie tę lo-
katę zajmuje Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój, do którego nowo-
gardzianie tracą obecnie pięć 
punktów. Znajdujący pozycję 
wyżej Sęp Brzesko ma nato-
miast aż 11 punktów przewa-
gi nad Pomorzaninem. Mecz 
z Masovią może być kluczo-
wy dla losów utrzymania, bez 
pierwszego w tym roku zwy-
cięstwa o utrzymanie może być 
już bardzo ciężko.

W rundzie jesiennej oba ze-

społy zmierzyły się w Masze-
wie. Z tamtego starcia zwycię-
sko wyszli gospodarze, który 
wygrali wówczas z nowogardz-
kimi zawodnikami 3:2, a do 
przerwy prowadzili nawet 3:0. 
W drugiej połowie dwie bram-
ki zdobył Jacek Nieruchaj, ale 
do wyrównania Pomorzanin 
doprowadzić już nie zdążył. W 
tej rundzie Masovia również 
radzi sobie całkiem nieźle. Na 
wiosnę odniosła dwa zwycię-
stwa, czterokrotnie zremiso-
wała, a trzy razy schodziła z 

boiska pokonana. W poprzed-
niej kolejce piłkarze z Masze-
wa zmierzyli się na wyjeździe z 
Unią Dolice i wygrali 2:1.

Piłkarze Pomorzanina wio-
sną zdobyli jedynie dwa punk-
ty, choć często zasługiwali na 

więcej. W meczu z Masovią 
muszą myśleć tylko i wyłącz-
nie o zwycięstwie i walce do 
samego końca, aby znów cen-
ne punkty nie uciekły w ostat-
niej chwili.

Maciej Pietrasik 

II etap zawodów tzw. bojówka

Piotr Śmigielski ZK Nowogard

Zwieńczenie wysiłków - wręczenie pucharów i wyróżnień
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Wędkarze dzieciom!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje z okazji Dnia Dziec-

ka otwarte zawody wędkarskie dla dzieci do lat 16 – tu. Za-
wody odbędą się w niedzielę 29 maja. Zapisy przy restauracji 
„Neptun” w dniu zawodów od godz. 8.00 do 8.30. Uczestnik 
zawodów musi być wyposażony w siatkę do przechowywania 
żywych tryb.

Zarząd Koła „Tęczak”

Zgodnie z życzeniem p. Jerzego Jabłońskiego publikujemy jego 
sprostowanie dotyczące tekstu w DN z  dn. 13 05 2011, jednocze-
śnie informujemy że  bezpośrednio po tzw.  „brukselskim incy-
dencie”  p. Jerzy Jabłoński przeprosił mieszkańców za zaistniałe 
w czasie wycieczki do Brukseli i związane z jego zachowaniem, 
zamieszanie.

redakcja

Pan Marek Słomski
Redaktor Naczelny
Dziennika Nowogardzkiego

Szanowny Panie Redaktorze
W opublikowanym w ,,Dzienniku Nowogardzkim” nr 36 

z dnia 13.05.2011 r. artykule pod tytułem ,,Szef nowy,ale 
stare wraca”podano informację że w podróży do Brukseli 
w 2005 roku brali udział uczniowie goleniowskich szkół.

oświadczam, że powyższa informacja jest niepraw-
dziwa. Uczestniczyło w niej dwóch laureatów olimpiady 
Wiedzy o Unii europejskiej, uczniów klas maturalnych  
Liceów ogólnokształcących z Gorzowa Wielkopolskiego i 
Szczecina.

Z poważaniem
Jerzy Jabłoński

Sprostowanie

Tandetny lZS
Obserwując to, co się ostatnio dzieje, można odnieść wrażenie, że skończył się w gminie Nowo-

gard okres demokracji, rozpoczął okres panowania władcy absolutnego. Pan Czapla powinien 
używać przedrostka imperator, a nie burmistrz Nowogardu - pisze dla Dziennik Nowogardzkiego 
działacz WKS Krzysztof Paulig.

Imperator Nowogardu po-
stanowił wraz z ze swoim par-
tyjnym kolegą i jego upadającą 
organizacją zwaną LZS zorga-
nizować igrzyska dla ludu.

Igrzyska w Rzymie organi-
zowane były dla zapewnie-
nia rozrywki szerokim masom 
prostego ludu w celu zyskania 
poparcia lub przychylności. 
Zawsze trzeba być przygoto-
wanym na to, że powrócą me-
tody z poprzedniego ustroju, 
ale trudno uwierzyć, że dla ku-
powania przychylności miesz-
kańców tak łatwo będzie im-
peratorowi wydawać nie swo-
je pieniądze. aczkolwiek sytu-
acja bardziej przypomina tą 
za czasów komuny. Wiadomo 
nie od dziś, że najłatwiej wy-
daje się publiczne pieniądze 
bez ponoszenia odpowiedzial-
ności. Wydaje się, że idea spor-
tu jest zgoła inna i nie szczu-
je się ludzi pieniędzmi, żeby 
uprawiali sport. Wpaja się od 
dziecka, że sport to zdrowie, 
amatorsko uprawia się go dla 
przyjemności, lepszego samo-
poczucia i sprawności. okazu-
je się, że w mniemaniu pana 
Czapli sport to rywalizacja o 
pieniądze uprawiany we wska-
zanej, jedynie słusznej organi-
zacji. Łaskawość panującego 
Czapli trudno wyrazić w sło-
wach. oprócz 50.000 zł, przy-
znanych wbrew decyzji komisji 
konkursowej, którą sam powo-
łał, postanowił przekazać ko-
lejne 21.000 zł na LZS. I niech 
ktoś teraz powie, że gmina No-
wogard jest biedna.

Irytujące jest jednak to, że 
mieszkańcy wsi nierzadko nie 
mogą doprosić się rozwiązania 
ich bieżących potrzeb, wymia-
ny lampy, budowy lub remon-
tu chodnika, ale za to mogą 
powalczyć w pchnięciu kulą o 
kasę, którą wspaniałomyślny 
władca rzucił plebsowi.

Pojawia się w takim razie 
pytanie, czy mieszkańcy mia-

sta, żeby wyremontowano ich 
ulicę, naprawiono lub zbudo-
wano chodnik czy plac zabaw 
również muszą brać udział w 
igrzyskach? Czy pan Czapla 
chodzi w mieście od drzwi do 
drzwi i zbiera od ludzi pienią-
dze jako wkład własny w za-
mian za remont drogi? Miesz-
kańcy wsi muszą dokładać ze 
swoich, z funduszu sołeckiego 
pieniądze, żeby mogli liczyć na 
łaskawość w remoncie świetli-
cy lub naprawie oświetlenia.

Ciekawe, czy mieszkańcy 
ostrzycy i Sąpolnicy również 
mogą zapisać się do pana Tan-
deckiego i jeśli staną do rywa-
lizacji w igrzyskach władzy, to 
może pan Czapla nie uszczęśli-
wi ich fermą norek. Byłoby to 
jakieś rozwiązanie.

Teraz czas na konkrety, czy-
li samą organizację LZS. oka-
zuje się bowiem, że skoro nie 
można mieszkańców wsi za-
chęcić w uczciwy sposób do 
popierania LZS i pana Tan-
deckiego, który rocznie dostaje 
olbrzymie pieniądze na sport 
wiejski, których na wsiach nie 
widać, to należy ludzi prze-
konać rozdając im pieniądze. 
To zawsze skutkuje i przynaj-
mniej jest gwarancja, że im-
preza nie skończy się, jak to 
ostatnio bywało, na 2 zespo-
łach w turnieju siatkówki czy 

3 osobach na turnieju szacho-
wym. Bo dla takiej właśnie fre-
kwencji pan Tandecki dosta-
wał prawie 50.000 zł.

Nikogo z władz nie zastano-
wiło do tej pory, dlaczego tyle 
osób i prężnie działających wsi 
odeszło z LZS. Nikogo nie in-
teresowały zastrzeżenia co do 
działalności pana Tandeckie-
go, niegospodarności, funk-
cjonowania niezgodnie ze sta-
tutem. Nadszedł najwyższy 
czas, żeby pan Tandecki roz-
liczył się ze swojej dotychcza-
sowej działalności „społecz-
nej”, a nie otrzymywał kolej-
ne ogromne sumy pieniędzy, 
których mieszkańcy wsi nigdy 
nie zobaczą. organizując cu-
dzymi rękoma spartakiady na 
wsiach przekazywał na ich or-
ganizację 150 zł, zdarzało się, 
że przywoził stare, zardzewia-
łe puchary. Nie przeszkadza-
ło mu jednak wydać na obiad 
w jednej z nowogardzkich re-
stauracji 800 zł. Należy się 
wreszcie przyjrzeć, kto pobiera 
pieniądze za sędziowanie i ile 
tych osób jest, kiedy w turnieju 
biorą udział 2 zespoły i ile tych 
turniejów faktycznie jest orga-
nizowanych.

od dłuższego czasu nasuwa 
się jeden wniosek, że kilku ko-
legów znalazło sobie w ramach 
funkcjonowania organizacji 
zwanej LZS dodatkowe źró-
dło dochodu z tzw. „pracy spo-
łecznej”, która nie za wiele ma 
wspólnego z ideą sportu wiej-
skiego.

Nadszedł czas, żeby wreszcie 
przeprowadzić prawdziwy au-
dyt zewnętrzny w nowogardz-
kim LZS.

Paulig Krzysztof
wKS Sikorki

lepszy bruk 
niż polbruk

Na ulicy 3 Maja po trzech latach

Na ulicy Bohaterów  Warszawy po 2 latach

A miało być tak pięknie i równo, ale chyba ktoś kradł cement.
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VI MIEJSKO–GMINNY KONKURS
„MATEMATYCZNE ASY Z VI KLASY”

Dnia 18. 05. 2011 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 1 Nowogardzie odbył się VI Miejsko – Gminny Konkurs Matematyczne Asy  - III poziom dla klas 
VI. Brało w nim udział po trzech najlepszych matematyków ze szkół podstawowych naszej gminy. 

 VI edycja  konkursu zosta-
ła objęta patronatem  Zachod-
niopomorskiego Kuratorium 
Oświaty. Kurator ufundował 
laureatom nagrody książko-
we, a Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1, poczęstunek dla 
wszystkich uczestników.

Na III poziomie, dla klas 
VI, wzięło w udział łącznie 21 
uczniów, ze Szkół Podstawo-
wych: Nr 1, Nr 2 i Nr 3  w No-
wogardzie oraz ze  Żabowa, 
Długołęki, Błotna i Orzecho-
wa.

Uczestnicy konkursu  w cią-
gu 60 minut rozwiązywali test 
składający się z 15 pytań. W 
skład komisji sprawdzającej 
prace wchodzili, opiekunowie 
uczniów: Elżbieta Flis, Maria 
Pastusiak, Jolanta Tychoniec, 
Grażyna Marcinkowska Rena-
ta Fusik, Małgorzata Pietrusz-
ka, Alicja  Bartosik  i Dorota 
Klimczak. 

Tytuł „Matematycznego 
Asa z  VI klasy” otrzymały 
uczennice Oliwia Kosior  ze  
Szkoły Podstawowej  Nr 1 w 

Nowogardzie i Hanna Czura 
ze  Szkoły Podstawowej  Nr 3 
w Nowogardzie. 

II miejsce zajął Adam Mań-
ka  - Szkoła Podstawowa nr 1 
w Nowogardzie.

III miejsce z jednakową 
ilością punktów zdobyło 6 
uczniów. Komisja podjęła de-
cyzję, aby całą szóstkę wyróż-
nić, za wysoki poziom wiedzy 
matematycznej. Byli to:

- Przemysław Ziętara – Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Nowo-
gardzie

- Marta Warzecha - Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Nowogar-
dzie

- Jan Kędziora - Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Nowogardzie

- Wiktoria Kiryk - Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Nowogar-
dzie

- Mikołaj Gała - Szkoła Pod-
stawowa w Orzechowie

- Paweł Orłowski - Szkoła 
Podstawowa w Żabowie

Klasyfikacja drużynowa, 
przedstawiała się następująco:

I miejsce - Szkoła Podsta-

wowa  Nr 1 w Nowogardzie
II miejsce - Szkoła Podsta-

wowa  Nr 3 w Nowogardzie
III miejsce - Szkoła Podsta-

wowa  Nr 2 w Nowogardzie

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu i zapra-
szamy na następną edycję,  w 
przyszłym roku szkolnym. 

Organizatorzy konkursu
 Elżbieta Flis 

i Maria Pastusiak
Informacja własna 

Na zdjęciach laureaci konkursu

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach europej-
skiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra po-

mocy rodzinie
Tytuł projektu: „Z beZrAdNOŚci dO AKTYWNOŚci”
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH POKL 7.1.2 – 
 „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, iż w kwietniu 2011r. odbyła się inau-

guracja rozpoczęcia realizacji projektu systemowego pod tytułem „Z beZrAdNOŚci dO AK-
TYWNOŚci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VII: Promocja in-
tegracji społecznej,  Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania 
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Inaugurację prowadziła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Pani Teresa 
Skibska. Uczestnikami inauguracji byli między innymi: pracownik socjalny Anna Baran, Kierow-
nik projektu Iga Błażewicz, Psycholog Pani Bożena Kawicka oraz beneficjenci ostateczni. 

W trakcie inauguracji kolejnej edycji projektu systemowego przedstawiono założenia Projek-
tu, cele i metody jego realizacji, a także źródło finansowania. 

Zakres projektu systemowego jak i główne cele stanowią kontynuację projektów realizowa-
nych w poprzednich latach. Główne założenie projektu opiera się na rozwijaniu aktywności za-
wodowej wśród osób długotrwale bezrobotnych, będących beneficjentami Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

W tym roku projekt skierowany jest do 22 osób w tym 10 rodzin. Podobnie jak w roku ubie-
głym rodziny w ramach instrumentu aktywnej integracji społecznej od miesiąca kwietnia 2011r. 

są objęte opieką asystenta rodziny. 
      Asystent rodziny pracuje w miejscu zamieszkania z całą rodziną, ponieważ jej problemy są 

zwykle ściśle powiązane. Każda rodzina jest inna i potrzebuje innego postępowania, wobec tego 
asystent w  porozumieniu z pracownikiem socjalnym i beneficjentem przygotowuje indywidu-
alny plan działania w zakresie: pomocy w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych, 
problemów psychologicznych w rodzinie, problemów wychowawczych z dziećmi, wspierania 
aktywności społecznej, motywowania do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomocy w 
poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

Beneficjenci ostateczni projektu zostali objęci indywidualnym wsparciem przez pracownika 
socjalnego oraz wsparciem grupowym poprzez psychologa, doradcę zawodowego oraz uczest-
nictwo w warsztatach i szkoleniach. 

W ramach realizacji projektu zgodnie z harmonogramem od kwietnia 2011r. do 31.12.2011r.  
zaplanowano: zajęcia grupowe z psychologiem, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, warsz-
tat dla rodziców: wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności budowania do-
brych relacji z dziećmi, wyjazd 2 dniowy integracyjny do Trójmiasta, wyjazd do kina, warsztat 
kształtujący umiejętność osobistą: zarządzanie czasem i pracą własną, wyjazd 2 dniowy do War-
szawy, szkolenia zawodowe, warsztat dla rodziców: typowe problemy wychowawcze z dziećmi i 
sposoby radzenia sobie z nimi, wyjazd z okazji Dnia Dziecka do Teatru Lalek Pleciuga wraz z po-
częstunkiem, szkoła dla rodziców, kolonie dla dzieci.

Wszyscy uczestnicy projektu biorący udział w warsztatach otrzymają certyfikat o ukończeniu 
szkolenia. Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie w postaci zasiłku celo-
wego mającego charakter aktywizacyjny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z 
udziałem w projekcie.

      Celem projektu jest zmiana stosunku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wła-
snej sprawczości, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie, zmiana samooceny. Ważne jest 
podążanie za beneficjentem i selektywne wspieranie jego realnych dążeń.

Opr. Kierownik Projektu POKL 
Iga Błażewicz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard
Tel. (091) 39-26-289, fax (091) 39-26-251
Projekt systemowy „Z bezradności do aktywności” realizowany w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OgłOSZeNie
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Z okazji 18 urodzin 
Kochanej wnuczce 

Sandrze Niedbał 
wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 

szczęścia i radości na każdy dzień 

życzą dziadkowie - Bożena i Adam

Z okazji 18 urodzin 

Sandrze Niedbał 
życzymy Ci wszystkiego co najlepsze, 
najmilsze, najsłodsze i najpiękniejsze. 

Spełnienia najskrytszych marzeń!
Niech uśmiech nigdy nie znika z Twej twarzy

życzy: 
Iza, Rida, Sara i Hadi Yahfour

Nowogardzkie książki dla miasta 
partnerskiego Heide w Niemczech

Zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowogard, którzy posiadają 
w swoich zbiorach książki w języku polskim, przede wszystkich książeczki dla dzieci oraz powie-
ści dla dorosłych (zwłaszcza kryminalne) i chcieliby przekazać je miastu partnerskiemu Heide, o 
przyniesienie ich do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, do Biura Obsługi Interesanta (BOI), 
pok. nr 5, Plac Wolności 1, do dnia 25 maja 2011r. (środa) do godz. 15.30.

Z miastem Heide współpracujemy od 15 lat. W tym roku w bibliotece Stadtbücherei Heide 
utworzony jest nowy dział języka polskiego.  Od października br. rozpocznie się kurs języka pol-
skiego dla dzieci i dorosłych z miasta Heide, organizowany przez szkołę językową Volkshoch-
schule. Organizatorzy przedsięwzięć zwrócili się do nas, miasta partnerskiego, z prośbą o pomoc 
w zebraniu książek, które pomogą w nauczaniu języka polskiego. W zamian za to władze Heide 
przekazały nam kilkadziesiąt pozycji książek w języku niemieckim w czasie ich pobytu w dniach 
29 kwietnia – 01 maja br.  

Wszelkich informacji udziela: Krystyna Dwornik, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy, 
tel. 91 39 26 233, e-mail: kdwornik@nowogard.pl

 Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

ŻYcZeNiA

Nauka przez zabawę – część IV
Zabawy z geometrią – figury 

płaskie

Kółko, kwadrat, trójkąt – łatwo je 
rozpoznać... To proste? Nie dla naj-
młodszych. W realnym świecie długo 
by szukać trójkąta, czy koła, jako ta-
kich. Bez trudu natomiast znajdziemy 
w otoczeniu mnóstwo przedmiotów, 
o takich właśnie kształtach. Czy dla 
dziecka daszek to trójkąt? Nie, to da-
szek. A okno to okno, nie prostokąt. 
Księżyc w pełni to księżyc, a nie koło. 
Dopiero starsze dzieci, na podstawie 
gromadzonych z czasem doświad-
czeń logicznych, są w stanie wyło-
nić z grupy okien/klocków/pudełek 
prostokąt i zacząć go postrzegać jako 
abstrakcyjny kształt, nie powiązany z 
istniejącymi przedmiotami.

W matematyce niezwykle ważna 
jest umiejętność operowania określe-
niami w oderwaniu od konkretnych 
rzeczy. Dlatego dziecko musi na-
uczyć się czym jest dana figura bez 
powiązania z przedmiotem, w jakim 
można ją zobaczyć. Czyli musi umieć 
zobaczyć w kwadracie kwadrat, a nie 
np. ścianę niedokończonego rysunku 
domu. Potrafić wyodrębniać wzro-
kiem figury spośród plątaniny kresek. 
Widzieć, że rysunek kwadratu z jed-
ną przekątną pokazuje jednocześnie 
dwa trójkąty. Aby jednak dziecko 
to zrozumiało, nie wystarczy podać 
gotową formułkę: „trójkąt ma trzy 
boki”, albo narysować go. Na podsta-
wie wielu doświadczeń dziecko musi 
zrozumieć samodzielnie, że trójkąt 
może mieć boki różnej długości, róż-

ne kąty, może stykać się z inną figu-
rą i wtedy nadal będzie trójkątem, a 
nie tylko np. daszkiem domku. Może 
mieć różne kolory i trzeba go roz-
różniać na innym tle. Musi umieć 
go samodzielnie sklasyfikować, na-
uczywszy się, że koło nie ma boków, 
kwadrat ma je zawsze równe, trójkąt 
ma trzy wierzchołki itd. To potrafią 
starsze dzieci, młodsze widzą figurę 
jako całość – nie umieją odróżnić jej 
części, nie znają charakterystycznych 
cech, jak wymienione wyżej.

Jak pomóc dziecku oswoić się z 
figurami, ułatwić ich zapamiętanie 
i skojarzenie z prawidłową nazwą? 
Najlepiej oswajać je z nimi podczas 
zabawy. Figury na tablicy: Przygo-
towujemy tablicę korkową lub kawa-
łek styropianu, do którego przypina-
my pinezki-kołeczki (do kupienia w 
sklepach papierniczych) w postaci 
siatki. Z kolorowych gumek recep-
turek dziecko układa figury różniące 
się wielkością, kolorami, rozpinając 
je między kołeczkami. Rodzic może 
zrobić plątaninę kształtów, spośród 
której dziecko będzie musiało zna-
leźć jakieś konkretne – czerwone, 
albo kwadraty itp. By dziecko prze-
konało się, że koło nie składa się z 
prostych odcinków, można zadać mu 
ułożenie takiego kształtu – co się, 
oczywiście, nie uda, ale będzie do-
brym doświadczeniem. Koła i kółka: 
z kawałka sznurka lub grubej włóczki 
i pisaka robimy „cyrkiel” – dziecko 
rysuje większe lub mniejsze koła – w 
zależności od skracania promienia 

–  próbując zrobić to jak najbardziej 
starannie. Wbrew pozorom to jedno z 
trudniejszych ćwiczeń dla niewpraw-
nych rączek. Hop, klask, tup: Z 
kartonu wycinamy trójkąt, kwadrat i 
koło – każdy w innym kolorze. Uma-
wiamy się z dzieckiem, że każda z 
figur coś oznacza – trójkąt podskok, 
koło klaśnięcie w ręce, kwadrat tup-
nięcie. Dziecko wykonuje polecenia 
bez słów – musi zapamiętać, kiedy 
klasnąć, tupnąć, skoczyć. Pałac kró-
lewny/rycerza: Wycinamy z papieru 
dużą liczbę figur o różnych kształtach 
i kolorach. Dziecko na dywanie ukła-
da z nich pałac. Można go też nakleić 
na arkuszu papieru, a potem policzyć 
ile jakich figur i w jakich barwach, 
zostało użyte na jego „budowę”.

Najlepiej, by osobno bawić się w 
„zaprzyjaźnianie się” z kolejnymi fi-
gurami, czyli układać najpierw jeden 
kształt w różnych wielkościach i ko-
lorach, np. prostokąt, a potem szukać 
go w otoczeniu. To samo z trójkątami 
itd. Atrakcyjną formą poznawania fi-
gur jest też origami – książki na ten 
temat można znaleźć w bibliotekach i 
księgarniach.

Powyższe ćwiczenia pozwalają 
dziecku rozpoznawać kształty figur 
geometrycznych, kojarzyć je z pra-
widłową nazwą, odróżniać figurę na 
tle innych. To także ćwiczenia spraw-
ności manualnych, wzroku i dotyku, 
odróżniania kolorów, kojarzenia i 
trochę ruchu przy okazji podskoków.

Agnieszka Gil

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa
Liczby znajdujące się w szarych polach są równe sumom cyfr od 1 do 

9, które należy wpisać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola lub do brzegu dia-
gramu. W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się ta sama cyfra, a 
więc nie może być na przykład: 16=4+3+6+3.

.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych literami A, B, C, D nale-

ży wpisać do poniższych kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

     
A    B    C    D

w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma na-
grodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w 
Polsce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i 
adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać 
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl
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e-mail: dziennikkamienski@domjudy.pl

tel. 501 129 629

Renault Laguna 1.8 wersja RT
Samochód garażowany bezwypadkowy. Ostatnio wymienione wszystkie amortyzatory(kay-

aba),drążki kierownicze, klocki hamulcowe(przód i tył),linka hamulca recznego, stabilizatory, 
łączniki stabilizatora, nowy wydech, łożyska amor-
tyzatorów, łożyska, olej ELF, fi ltr kabinowy, akumu-
lator przed zimą, nagrzewnica, nabita klimatyzacja 
i odgrzybiona, alternator, pasek klinowy(bosch).

Na wszystko mam paragony, wiec mogę pokazać 
,aby mieć pewność. Dla kupującego dodaje kom-
plet opon zimowych (roczne). Do sierpnia mam 
ubezpieczenie, rejestracje i przegląd.

Kontakt telefoniczny: 783484836 lub 609740558

Dorniak już nie przewodniczy

W powiecie rządzą Międzyzdroje
Piątek 13-tego nie był dobrym dniem dla Romana Dorniaka. Podczas sesji Rady Powiatu został odwołany z funkcji jej przewodniczącego. Dorniak o swoim 

odwołaniu dowiedział się przez telefon, bo na sesji był nieobecny.
Roman Dorniak to ostatnia odwołana osoba w trakcie zimowej walki o fotel starosty popierająca tzw. grupę Anatola Kołoszuka. Dorniaka na stanowisku prze-

wodniczącego zastąpił Mateusz Flotyński.   

Marcin Nieradka: Jak się 
Pan czuje po tak zaskakują-
cym odwołaniu?

Roman Dorniak: Nie na-
rzekam i czuję się w marę nor-
malnie. Najważniejsze, że je-
stem w stanie spojrzeć każde-
mu w oczy. Myślę, że ni każdy z 
radnych powiatowych ma taki 
komfort. Powiem szczerze, że 
jestem zdziwiony, że tak długo 
udało mi się sprawować funk-

cję przewodniczącego.
Przed odwołaniem miał 

pan propozycję wejścia w ko-
alicję rządzącą?

- Tak, aczkolwiek propono-
wano mi funkcję wiceprze-
wodniczącego rady. Takie pro-
pozycję składali mi panowie 
Flotyński, oraz wicestarosta 
Radosław Drozdowicz. Odmó-
wiłem, bo uważam, że stano-
wiskami publicznymi nie na-

leży kupczyć. Jako przewodni-
czący chciałem pozostać neu-
tralny. Lubię podejmować sa-
modzielne decyzje i czasem 
ciężko podporządkować mi się 
partyjnym dyrektywą.

Może w koalicji mógłby pan 
zrobić więcej?

- Być może, choć nigdy nie 
ma takiej pewności. Tak na-
prawdę władze w starostwie 
przejęli ludzie z międzyzdroj-
skiej PO. Chodzi o starostę Be-
atę Kiryluk, przewodniczące-
go rady Flotyńskiego, czy prze-
wodniczącej Komisji Rewizyj-
nej Małgorzaty Kościukiewicz. 
Mam wrażenie, że powiatem 
rządzi międzyzdrojski trium-
wirat. Niestety, że nie będzie 
on z korzyścią dla pozostałych 
gmin z powiatu. Wydaje mi 
się, że pozostały skład koalicji 
to jedynie przystawki. W takiej 
sytuacji bardziej poświęcę się 
pracy w Komisji Zdrowia. Te-
raz właśnie opozycja powinna 
trzymać rękę na pulsie. 

Jak pan oceni dotychczaso-
we rządy starosty Kiryluk?

- Choć o kompleksową ocenę 
po trzech miesiącach ciężko, 
to jeśli chodzi o osobę samej 

starosty zdanie mam niezłe. 
Na pewno jest dobra w kon-
taktach międzyludzkich. Jako 
przewodniczący nie mogłem 
narzekać na współpracę z pa-
nią Kiryluk. Myślę, że na ocenę 
pracy merytorycznej jest jesz-
cze zdecydowanie za wcześnie. 
Po kilku latach sprawowania 
władzy będzie można powie-
dzieć więcej. Choć przyznam 
szczerze, że starosta wykaza-
ła dość dużą determinację np. 
w przeprowadzeniu remontu 
drogi Kłęby - Wodzisław.

Jakie największe wyzwania 
przed władzą?

- Na pewno ciężko będzie, je-
śli chodzi o sytuację związaną 
z miejskim szpitalem. Obec-
nie starostwo jest z tego powo-
du bardzo zadłużone i ten dług 
trzeba będzie w końcu zniwe-
lować. Być może uda się sprze-
dać budynki szpitala wraz z 
długiem spółce EMC, która 
prowadzi tam zdrowotną dzia-
łalność.

Czy uda się sprzedać bu-
dynki wraz z 10 mln długiem?

- Odbyły się już pierwsze 
rozmowy ze spółką EMC. Co 
do samej kwoty nie mam jed-

nak konsensusu. Z tego, co 
wiem, to faktyczną wartość 
szpitalnych nieruchomości ma 
obliczyć rzeczoznawca. Na-
wet, jeśli budynki udałoby się 
sprzedać, to w umowie miedzy 
spółką a starostwem na pew-
no musi znaleźć się klauzura, 
o tym, że przez kilkadziesiąt lat 
będzie ona musiała zapewnić 
mieszkańcom powiatu szpital-
ne usługi.

Przed wyborami wszyscy 
obiecywali poprawę stanu 
dróg.

- Fakt, to kolejny problem do 
rozwiązania przez władze. Tyl-
ko skąd wziąć pieniądze na te 
wszystkie remonty. Do tej pory 
wójt Świerzna nie otrzymał 200 
tys. zł. za remont drogi obieca-
ne przez starostwo. A przypo-
minam, że w koalicji znajdu-
je się m.in. radna Szczeblew-
ska. Tak jak mówiłem wcze-
śniej obawiam się, że niektórzy 
radni to tylko koalicyjne przy-
stawki. Niestety oprócz Mię-
dzyzdrojów może stracić na 
tym pozostała część powiatu.   

Rozmawiał 
Marcin Nieradka

Roman Dorniak (w środku) został odwołany z funkcji przewodniczącego. 
Zastąpił go Mateusz Flotyński (po lewej)

Iga laureatką estrady
Wojewódzki fi nał Festiwalu Muzycznego „Rozśpiewana Estrada” wygrała mieszkanka Kamie-
nia. 

Piosenkarska rywalizacja miała miejsce 7 maja. Ich laureatką Festiwalu została Iga Ewa Kuśnie-
ruk z Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie piosenki „Portugalczyk 
Osculati” przez Igę Kuśnierek zostało ocenione jako wykonanie  profesjonalne.

Jednym z członków jury była Ewa Filipowicz solistka Opery na Zamku w Szczecinie
Wyróżnienia Finału Wojewódzkiego „Rozśpiewanej Estrady” otrzymały również Adrianna Ma-

lek z Kamienia Pomorskiego i siostry Anna i Monika Jaźwińskie z Gostynia.
man



20-23.05.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

r e K l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07
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Nasz człowiek na szczycie! 
O alpinizmie, górskich wyprawach i zamiłowaniu do gór rozmawiamy z Markiem Kowalczykiem

Odrobina adrenaliny, emo-
cji a nawet niekiedy i stra-
chu. A to wszystko po to, by 
zdobywać jeszcze niezdoby-
te - szczyty - to tylko niektó-
re cechy, które charakteryzu-
ją pasjonatów gór. Jednym z 
nich jest Marek Kowalczyk – 
mieszkaniec Nowogardu, któ-
ry w 2006 roku zdobył Mont 
Blanc, najwyższy szczyt Euro-
py. 

DN: Jak to się zaczęło, skąd 
u Pana zamiłowanie do gór?

To był trochę przypadek, lub 
może przeznaczenie. kilkana-
ście lat temu zabrał mnie na wy-
prawę w Tatry mój dobry kole-
ga, który tą pasja był pochłonię-
ty do wielu lat. 

DN: Czy od razu myślał 
Pan, że kiedyś uda się zdobyć 
Mount Blanc?

Powiem szczerze, że nie. Je-
stem zakochany w Tatrach, kie-
dy kuzyn podsunął mi pomysł, 
by wejść trochę wyżej nie pod-
szedłem do tego z entuzjazmem. 
Powiem więcej, kiedy już wsze-
dłem na Mt Blanc powiedzia-
łem nigdy więcej takich wysoko-
ści! Mnie przeszło po dwóch ty-
godniach kuzynowi po miesiącu.

DN: Od czego powinien za-
cząć młody alpinista?  

Przede wszystkim od dobre-
go planu - samo wejście to tylko 
mały wycinek wyprawy trzeba 
skompletować sprzęt, zorganizo-
wać zakwaterowanie, zaplano-
wać dokładnie drogę wejścia itp.

DN: Jakie szczyty udało się 
już Panu zdobyć? 

Udało mi się wejść na Mt 
Blanc, Dufourspitze ,Breithorn , 
Matternhorn i oczywiście szczy-
ty w Tatrach.

DN: Który z nich był naj-
trudniejszy, a który najbar-
dziej wyjątkowy i dlaczego?

To trudne pytanie na Mt Blanc 
wchodziłem z gorączką, więc 
była to doga przez mękę, na Du-

fourspitze bardzo wiało i miej-
scami na grani trzeba było kłaść 
się na wbitym w lód czekanie by 
nie odlecieć, a Matternhorn sam 
w sobie jest bardzo trudną górą, 
o czym świadczą niechlubne sta-
tystyki śmiertelnych wypadków 
- wszędzie trzeba uważać. 

DN: Wielu alpinistów ginę-
ło bez śladu podczas wypraw. 
Niektórzy twierdzą, że to ich 
przeznaczenie. Nie boi się 
Pan?

Tylko głupi nie czuje strachu. 
Lecz ja w górach boję się po fak-
cie, wiem, że to brzmi dziwnie, 
ale dopiero w świetle dnia jak 
ujrzałem szczeliny, przez które 
przeskakiwaliśmy w nocy przy 
świetle latarek czołowych to fak-
tycznie się przeraziłem. Patrzysz 
za siebie i widzisz grań z prze-
paściami po 300 m z jednej i 500 
m z drugiej strony i wtedy czu-
jesz strach jak po niej idziesz po 
prostu skupiasz się na tym gdzie 
bezpiecznie postawić nogę .   

DN: Jak wyglądają takie 
przygotowania do wyprawy. 
Czy tylko chodzi o sprzęt czy 
również może o kondycję fi-
zyczną ?

Przede wszystkim o kondycję 
fizyczną. Przed każdym wyjaz-
dem zrzucam zbędne kilogra-
my każdy kilogram na nizinach 

mnoży się w górach razy kilka. 
DN: Czy sukces każdej wypra-
wy jest związany z  przygoto-
waniami tylko fizycznymi, czy 
może są również innymi czyn-
nikami np. psychicznymi?

Psychika jest tak samo ważna 
jak przygotowanie fizyczne.

DN: Wisząc przypięty lina-
mi do górskiego zbocza spo-
gląda Pan w dół? 

oczywiście ,to cudowne uczu-
cie, kiedy wychylasz się wpię-
ty do skały nad urwiskiem, a 
od podnóża góry dzieli cię tylko 
cienka nylonowa linka.

DN: Często podczas wspi-
naczki zdarzają się momenty 
strachu?

Nie wiem jak to działa, ale 
bardziej boję się, kiedy stoję na 
krawędzi dachu 5 m nad zie-
mią. Zdarzyło mi się kilka sytu-
acji, kiedy było bardzo niebez-

piecznie. Szczególnie raz, kiedy 
wypięło mi się zabezpieczenie i 
oderwałem się od ściany, choć 
wtedy niewiele myślisz po pro-
stu działasz, by ratować skórę. 
ale tak jak powiedziałem wcze-
śniej bałem się już po fakcie jak 
wylądowałem na skałach i leża-
łem jak sparaliżowany myśląc 
czy czasem nie połamałem kości 
przy upadku. 

DN: A momenty na głupie 
żarty podczas wspinaczki też 
się zdarzają?

Może nie głupie, ale wspinacz-
ka ma być dobrą zabawą tyle, że 
zawsze na pierwszym miejscu 
musi być bezpieczeństwo - nie 
podstawisz koledze nogi, bo jest 
przypięty do ciebie. 

DN: A co z kryzysami? Pod-
czas zdobywania góry zdarza-
ją się często? 

Przy każdym wysiłku fizycz-
nym zdarzają się kryzysy, trzeba 
zacisnąć zęby i iść dalej ja oso-
biście kiepsko znoszę wysokość 
4000 m

DN: Kiedy alpinista powi-
nien zrezygnować z wyprawy?

Miarą bezpieczeństwa w gó-
rach jest pogoda ,kiedy jest kiep-
ska po prostu trzeba sobie odpu-
ścić. Ciekawostką alp jest duże 
prawdopodobieństwo ładnej po-
gody, kiedy księżyc jest w pełni - 
dziwne, ale działa. 

DN: Jakie uczucia towarzy-
szyły panu w chwili zdobycia 
szczytu Mount Blanc?

Pewnie chciałby Pan usłyszeć 
radość, euforia itp. Podczas wej-
ścia odmroziłem sobie trochę sto-
py i dłonie właściwie w ogóle ich 
nie czułem, było tak zimno, że 
czekoladowe batony żeby ugryźć 
trzeba było trzymać pod pachami, 
więc cieszyłem się po prostu, że 
dałem radę. Na prawdziwą radość 
mieliśmy czas 1000 metrów niżej.

DN: W co powinien za-

opatrzyć się dobry alpinista 
przed wyjazdem na taką wy-
prawę?  Przede wszystkim cie-
płe ciuchy, bardzo ważne są 
buty i rękawice, do tego typo-
wy sprzęt wspinaczkowy taki 
jak raki, uprzęże, dobra czo-
łówka i to, czego mi zabra-
kło bardzo podczas wyprawy 
na Blanca dobry śpiwór, ale 
to zapamiętam na całe życie.

DN: Ile kosztuje profesjonal-
ny sprzęt do wspinaczki?

Nie jest to tani sprzęt, ale z 
drugiej strony można go używać 
wiele lat.

DN: Wyprawa, do której 
najczęściej wraca Pan wspo-
mnieniami to…

Chyba zaskoczę Pana po raz 
kolejny i nie powiem, że była 
to wyprawa na najwyższą górę 
europ., owszem wysokie góry 
przyciągają swoją potęgą i trud-
nością, marzy mi się teraz wy-
prawa na kaukaz i wejście na 
elbrus, ale najczęściej wracam 
myślami do przepięknej tatrzań-
skiej Dolinki Ciężkiej wciśniętej 
pomiędzy potężnego Młynarza, 
ściany Wysokiej i Rysów Ciężki 
Szczyt i Mały Ganek. Marzy mi 
się by wypić kawę nad Zmarz-
łym Stawem by zjeść po raz ko-
lejny najlepsze na świecie Pam-
puchy w Chacie pod Rysami, 
by po raz kolejny usiąść o po-
ranku na szczycie Rysów i po-
pijając herbatkę delektować się 
przepięknym widokiem, cieszyć 
się spokojem zanim po paru go-
dzinach nie nadejdą pierwsi tu-
ryści. ·

DN: Czy była jakaś nieuda-
na wyprawa, która wywarła na 
panu negatywne wrażenie? 

To było w 1992 roku, kiedy 
pierwszy raz byłem w górach. 
Próbowałem wejść na Rysy i z 
powodu bardzo kiepskiej pogo-
dy wspinaczkę musiałem zakoń-
czyć w połowie drogi -  po prostu 
przestraszyłem się warunków, a 
kto wie może i trudności. kilka 
lat temu tą samą drogą zdoby-
łem Rysy dwa razy w ciągu dnia 
( w połowie drogi na dół zorien-
towałem się, że zostawiłem na 
górze okulary

DN: Plany na przyszłość…, 
W jakie kolejne szczyty Pan 
mierzy?

W nieparzystym roku jeździ-
my z kuzynem w Tatry, a za rok 
zobaczymy - może będzie zno-
wu, o czym napisać.

Rozmawiał 
Jarosław Bzowy 

Marek Kowalczyk na zdobytej górze  Monte Rosa z w 2008  rok

Podczas podchodzenia

Najwyższy szczyt Europy Mont Blanc zdobyty przez Marka Kowalczyka

Marek Kowalczyk: zamiesz-
kały w Nowogardzie od 4 lat, 
Zawód -  przedsiębiorca bran-
ży mięsnej  współwłaściciel  fir-
my „Kowalczyk”, stan cywilny – 
żonaty, żona – Monika, Dzieci 
– Julka 8 lat  i Antek 1,5, Szkoła 
– technikum budowlane w Star-
gardzie, lat 36 lat 
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POLECAMY NIERUCHOMOŚCI!

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra (okolica)
Pow : 80 m², Cena : 179 000 zł

MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Miejscowość: Nowogard

Pow : 62 m², Cena: 195 000 zł

DOM : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Dobra

Pow : 73 m², Cena : 180 000 zł

DZIAŁKA : SPRZEDAŻ
Miejscowość : Krasnołęka

Pow : 64000 m², Cena : 128 000 zł

Hurtownia Ogrodnicza 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 54 
oferuje najtańszy w mieście 
węgiel drzewny 2,5 kg

tel. 91 39 20 760

reKlAMA

reKlAMA

bałtyk - Karkonosze Tour

Świetna jazda Wojciecha Ziółkowskiego
We wtorek 17 maja ruszył z Trzebiatowa  Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze. Pierwszy etap tradycyjnie przebiegał przez Nowogard i ro-

zegrano u nas lotną premię. Ku uciesze licznej grupy kibiców najlepszym był Wojciech Ziółkowski – nowogardzianin jeżdżący w nowej grupie zawodowej Da-
riusza Banaszka BDC Team I.

Wojtek powtórzył swój wy-
czyn także na trzeciej premii 
w Stargardzie, a na mecie był 
drugi i zajmował po pierw-
szym etapie pozycję wicelide-
ra.

Na drugim etapie (Sieraków 
– Grodzisk Wielkopolski – 
110,4 km) nie wygrał wpraw-
dzie żadnej premii ale na me-
cie był w zasadniczej grupie i 
po dwóch etapach  zajmował 

doskonałe trzecie miejsce ze 
stratą 6 sekund do lidera.

Bardzo dobrze jadą zawod-
nicy grupy BGŻ I pod wodzą 
nowogardzianina Zbigniewa 
Szczepkowskiego – wygrali 
drużynowo obydwa pierwsze 
etapy i prowadzą  po dwóch 
etapach mając taki sam czas 
jak silny i uważany za fawory-
ta zespół CCC Polsat Polkowi-
ce. Swoją cegiełkę do sukcesów 

tej grupy dokładają kolejni no-
wogardzianie – Ryszard Posac-
ki jako masażysta i Krzysztof 
Kula jako mechanik.

Z grupy Szczepkowskiego  
najlepiej jedzie Marcin Urba-
nowski (piąty w klasyfikacji 
generalnej ze stratą 10 s.) oraz 
Krzysztof Jeżewski (piąty w 
klasyfikacji punktowej). 

Wojciech Ziółkowki wyraźnie odskoczył od czołowej grupy kolarzy

Po dwóch etapach „generalka” była następująca:
1 – Błażej Janaczek CCC Polsat
2 – Marcel Kalz BIANCHI Berlin (wygrał etap w Stargardzie) 

– strata 4 s
3 - Wojciech Ziółkowski  BDC Team I – strata 6 s.
4 - Tomasz Kiendys CCC Polsat – strata 10 s.
5 – Marcin Urbanowski Bank BGŻ Team I – strata 10 s.
6 – Robert Radosz BDC Team I – strata  14 s.
Jak „nasi” pojadą na kolejnych etapach, a szczególnie w górach 

przeczytacie Państwo niestety dopiero we wtorkowym wydaniu 
„DN”. Dociekliwych zapraszam do śledzenia wyników w inter-
necie – w wyszukiwarkę wystarczy wpisać Baltyk Karkonosze 
Tour.

Miłych wieści życzy LMM

Wyścig wzbudził nikłe niestety zainteresowanie…

Sukces „orlików”  
Pomorzanina Nowogard

15 maja 2011 roku w Szczecinie obyła się 3 edycja Hutnik Cup - turnieju piłkarskiego dla „orli-
ków”. Startowało 12 zespołów. Młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard zajęli drugie miejsce prze-
grywając w finale ze Stalą Szczecin 3:1. W drodze do finału zremisowali z Hutnikiem Szczecin 1:1 
i wygrali kolejno z: Błękitnymi Stargard Szczeciński 5:2, Jeziorakiem Szczecin 5:0, Iną Ińsko 1:0, 
Polonią Płoty 3:0, Chemikiem Police 2:1. Królem strzelców turnieju został zawodnik Pomorzanina 
- Patryk Miklas zdobywca 12 bramek.

inf.wlasna
 

Na zdjęciu srebrni medaliści. W górnym rzędzie od lewej:: Michał Sokulski 
(trener), Mateusz Lasocki, Michał Wąsik, Mateusz Toruński, Arkadiusz Nagły. 
W dolnym rzędzie od lewej: Adrian Banasiewicz, Damian Żyła, Patryk Miklas, 
Patryk Olesiński.
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Maszyny Stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KrZYŻÓWKAKupon - 20.05

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reKlAMA

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

Rozwiązania krzyżówki nr 13.05 – ZIMNI 
OGRODNICY – nadesłali:

Agnieszka Skowrońska, Tadeusz Salamon, 
Michał Furmańczyk ze Strzelewa, Maria Ma-
chocka  z Płotkowa,  Krystyna Tretiak z Masz-
kowa, Teresa Krystkiewicz z Dąbrowy, Eliza 
Zawadzka z Orzechowa, Teresa Czarnecka z 
Wierzbięcina, Jolanta Gruszczyńska z Błotna 
oraz z Nowogardu: Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Wiesław Borowik, Urszula Skowron, Re-

nata Dumańska, Marzena Ustyjańczuk, Pelagia 
Feliksiak, Ewa Skowron, Halina Stefańska, Ja-
nina Grudzińska, Krystyna Zawidzka, Jadwiga 
Maknia, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, 
Jerzy Siedlecki.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Maria Machocka z Płotkowa,
- Urszula Skowron z Nowogardu,
-  Jerzy Siedlecki.

Gratulujemy!

WiOSeNNA WiZYTA 
Wiosna jest śliczna, ale kapryśna - 
Jak ta dziewczyna, co do mnie przyszła. 

PrZeMiANY 
Wszystko się kręci ,wszystko płynie, 
Kochane życie wciąż się zmienia, 
Jak barwny obraz w mrocznym kinie - 
W różnych kolorach i odcieniach 
Życie się zmienia i jego styl, 
Zaledwie w parę chwil. 
Pół roku temu pani Ziutka 
Jak heban włosy nosiła czarne.
Dzisiaj już babka to siwiutka, 
Nie ze zmartwienia, lecz od farby. 
Zmienia się moda i modny styl 
Zaledwie w parę chwil. 
Na handel już nie spada lament, 
Każdy sklep starł  z honoru plamę. 
I dziś, gdy nawet ma remanent - 
Na drzwiach wisi napis „Przepraszamy” .
Zmienia się w handlu, pracy styl,
Zaledwie w parę chwil. 
Zmienia się sztuka - jest jak żywa, 
Technika, klimat i tak dalej.
Lecz jeść i kochać, bliźnich kiwać,
Każdy z nas chce dużo i stale. 
Nowe wciąż puka do życia bram, 
Neandertalczyk zawsze ten sam. 

PrZeMYT brONi WiOSSeNej   
Wiązkę strzał Amora na pewno przemycę , 
Gdy z panią przekroczę - zielone granice 

WiOSeNNY WAriAT 
Gdy wiosnom w tatę wstępuje szatan,
Diablicę robią z tata wariata. 

ZbrOdNiA MAjOWA 
Umarł z miłości, Amor nie chybił. 
Dziewczyna miała (z innym) alibi.



20-23.05.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

"Noworim" Sp. z o.o. 
oferuje sprzedaż 

beczek 
plastikowych 
w atrakcyjnych cenach. 

Osoby zainteresowane zapra-
szamy do siedziby firmy przy 
ul. Sienkiewicza 7 c w Nowo-
gardzie lub prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem  
tel. 91 39 22 394. 

Kredyty dla osób 
prowadzących 

działalność gospodarczą; 
601 627 044; 607 092 509

Kredyty hipoteczne 
697 082 509. 

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPrZedAM 
MieSZKANie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

KANcelAriA dOrAdZTWA 
PrAWNegO

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

biUrO KredYTOWe
tel. 513 157 166

Oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

Kancelaria i biuro Kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

SPrZedAŻ dreWNA 
KOMiNKOWegO 

i OPAłOWegO 
TEL. 603 399 346; 

91 418 82 68

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOWOgArd,
 Ul. 3 MAjA 13
tel. 91 392 22 33 

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

nIERUCHOMOŚCI,
KREDYtY, wYCEnA

UBEZPIECZEnIA

NA SPrZedAŻ

Czereśniowy Sad 
3 pokoje 

344 000 zł

Dom wolnostojacy
okolice Dobrej

156 000 zł

Skrajny szeregowiec 
okolice Nowogardu 

110 000 zł

Nowogard 
kawalerka 
950 000 zł
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, Marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław M. Marek, jarosław bzowy, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją:  

Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

regUlArNA liNiA Mi KrO bU SO WA SerOcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

informacja PKS 
91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

regularna linia MeTrO        tel. 505 619 600
OdjAZdY Z NOWOgArdU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdjAZdY Ze SZcZeciNA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓb - rO MAN biŃcZYK - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

Od PONiedZiAłKU dO PiąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiedZielA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PcK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rOZk£AdjAZdYpociągówobowiązuje
od12.12.2010(codziennie)

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOgArd - gOleNiÓW - SZcZeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZcZeciN - gOleNiÓW - NOWOgArd
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

Kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
Koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

 NierUcHOMOŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; i piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 
zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 8500 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. działka 8046 m2 przy ulicy 
bohaterów Warszawy. cena 1 495 000 
zł biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 m2, 
plan zagospodarowania terenu, przemysł, 
usługi inwestycyjne. Ogrodzona, droga al-
faltowa, centrum miasta, 800 m od główne-
go skrzyżowania 15zł/m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; po-
mieszczenie 150 m2 ogrzewane; pomiesz-
czenie biurowe 60 m2 ogrzewane, kontakt 
511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wynaj-
mu mieszkania obok. 693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Polskie-
go z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgod-
nienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TANiO sprzedam dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 66m2, 
III piętro po remoncie. Cena 165 tys. Kon-
takt. 785 710 808

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 
67m2 na dwupokojowe. 91 39 26  528; 
667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 45 m2, cena do uzgodnienia. Tel. 
788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam działkę budowlaną przy ulicy 
Asnyka. 609 947 940; 503 120 436

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Wynajmę pokój na ulicy Warszawskiej. 
609 004 967

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE MA-
GAZYNOWE W NOWOGARDZIE TEL. 511 
267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 m. I 
piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-lokator-
skie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 

604 441 609

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel. 
661 510 846

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny z bu-
dynkami gospodarczymi w Strzelewie. 
605 856 584; 91 39 26 698

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 18-stej.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, 
trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 
22 298

• Sprzedam kawalerkę 23 m2, Warszawska 
10. 502 032 422

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Mon-
te Cassino w Nowogardzie. tel. 601 775 037

• Poszukuję do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w nowym budownictwie 91 39 
25 147 po 20-stej.

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, 
parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po 
godz. 10

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
lub zakwateruję 6-ciu pracowników. 
508 309 980

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Zakwateruję 3-4 osoby od 1 czerwca dół 
domku jednorodzinnego. 609 307 327

• Sprzedam sklep murowany na targowisku 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 
pokoje. 519 614 973.

• Sprzedam dom nad Jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu poko-
jowe (po remoncie na dłuższy okres czasu) 
może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Bankowej. 
(3pokoje) 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te pię-
tro. Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 
697 665 791

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie (jak 
najtańsze) w rozliczeniu może być (opieka 
mieszkania). 600 121 043

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 po-
koje z balkonem 79,71 lub zamienię na  2 
pokoje z dopłatą. 609 170 510.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, bez-
czynszowe dwupokojowe 36 m2 ok. Nowo-
gardu. 605 943 317.

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 m2 z 
możliwością budowy domu. Budynek nowy 
ocieplony, ogrzewany. Całość ogrodzona. 
Nowogard. Cena 370 tys. 607 646 622 

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Boh. Warsza-
wy 4 pokoje, I piętro Tel. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 68 m2, 
parter +balkon. 504 898 980

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną, 
dobra lokalizacja. Ul. Monte Cassino. Dział-
ka jest uzbrojona z warunkami zabudowy. 
Powierzchnia 1350 m2. Cena 108 zł/m2. Nr 
kontaktowy 507 953 705; 791 721 399

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 691 
623 631

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 
m2 plus dwa duże budynki gospodarcze, 
działka 19 arów, cena 147 tys., tel. 509 
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• Sprzedam kawalerkę 28 m2. I piętro, wła-
snościowe, ul. Leśna Nowogard 91 39 
21 483

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupo-
ziomowe, bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam dom 17 km od Nowogardu, 200 
m2 + budynek gospodarczy 280 m2 wraz z 
działką 1,11 Ha. 694 994 202

• Do wynajęcia kawalerkę na Osiedlu Bema 
po generalnym remoncie. 517  525  923; 
505 545 487

• Pilnie sprzedam 11 ha ziemi. 793 908 098

• Dobra k. Nowogardu pilnie sprzedam ½ 
domu pow. 100 m2 (dom po remoncie 
oraz garaż pow. 42 m2 na działce 7,5 ar. 
668 431 301

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na 
parterze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowa-
na, po częściowym remoncie. Cena 750 zł + 
czynsz + media. 601 980 065 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 723 093 009

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię sto-
isko na Rynku Miejskim. 512 012 823

• Wynajmę mieszkanie własnościowe 37 m, 
duży pokój, małe sypialnie, ogrzewanie- ga-
zowe. 503 514 051

• Sprzedam mieszkanie 49 m, I Pietro w roz-
liczeniu może być kawalerka. 509 530 073

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
umeblowane. 509 530 073

• Odstąpię odpłatnie działkę ogrodowo-wa-
rzywną lub oddam w użytkowanie. Ok. za-
kładu karnego. 782 813 335

• Zakwateruję 7-8 pracowników. 515 079 103

• Wynajmę lokal w Dobrej Nowogardzkiej 80 
m2. 602 247 111 

• Pawilon do wynajęcia w Centrum 
886 465 485

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, 
parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po 
godz. 10

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 m2 z 
możliwością budowy domu. Budynek nowy 
ocieplony, ogrzewany. Całość ogrodzona. 
Nowogard. Cena 370 tys. 607 646 622 

• Sprzedam działkę pow. 7,5 ha w Wyszomie-
rzu przy trasie asfaltowej. Cena 1,90/m2. 
696 807 922

• Sprzedam garaż na ul. 700 Lecia. 
514 620 330

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 m 
plus garaż dwustanowiskowy 50m (drugi 
budynek), wszystkie media, działka 1200 m. 
Nowogard ok. Bema. 506 534 179

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 26 
486

• Sprzedam mieszkanie w centrum, ok. 50 
mkw. 2-pokojowe. tel. 607 617 849.

MOTOrYZAcjA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking 
Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 690 zł, 
Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 

3 185/65 R15. Cena 590 zł Tel. 605 522 340

• Sprzedam Fiata 126p, rocznik 1996. 
ubezp. Ważne do lipca 2011. zadbany. 
726 280 768

• Sprzedam Citroen Berlingo 1.9 diesel rok 
prod. 1998. 600 626 268

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 600 zł 
do uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam Renault Laguna, rok 1996. 609 
740 558

• Sprzedam WV Golf 3, rok prod. 1994 benzy-
na, poj. 1,4, cena 3000. 723 907 081

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. do ne-
gocjacji. 663 038 027

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 1.4 ben-
zyna + gaz. 505 620 285

• Sprzedam VW Passat, 1,8 benzyna, 1998 
r. 608 697 092

• Sprzedam Busa MB 100. Samochód jest na 
chodzie, do drobnego remontu. Cena 3000 
zł. 661 923 610

 rOlNicTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam facelie, gorczycę, sadzeniaki ja-
dalne i jęczmień jary. 502 853 573

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Kury nioski 10-tygodniowe, sprzedam- 91 
39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 
691 138 076

• Młode kury nioski rasy rosa 14 tygodniowe 
91 39 106 66

• sprzedam prosiaki. 91 39 170 38

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• Sprzedam byczka Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon Z056 z 
kabiną z  słomy, garażowany, pierwszy wła-
ściciel. 514 816 172

• Sprzedam pług PHX- pięcioskibowy i kulty-
wator z bronami. 694 038 061

• Sprzedam prosięta. 795 916 988

• Sprzedam: hala kontenerowa (magazyn, 
chłodnia) o wymiarach 17,5/6m. cena 65 tys 
zł. 661 923 610

• Sprzedam wężyki do fertygacji (podlewa-
nie. Są one w odcinkach 100m. Mam tego 
na ok. 10 ha. Cena 15 zł/100m. 661 923 610

• Sprzedam ciągnik C-360. Cena 10 tys. 
661 923 610

• Sprzedam agrowłókninię (g. 19) szer. 4,2 dł. 
100 m. Posiadam ponad 100 szt. Cena 40 zł/
szt 661 923 610

• Sprzedam konsolę (BOOM) do nawadnia-
nia. Szerokość podlewania ok. 34 m. cena 
5500 zł, 661 923 610

• sprzedam prosiaki. 885 974 930

• Sprzedam prosiaki 664 349 580

• Sprzedam owies 796 144 225

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny KAj – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu Agd. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNFOrMATYcZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• AWArie. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17. 695 181 070

• Usługi remontowo-budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• DUR-DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budow-
lane - terminowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Budujemy domy jednorodzinne, pod klucz 
w 3 m-ce. 504 595 424

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, panele. 789 146 025

• Kompleksowe remonty domów, miesz-
kań specjalność: łazienki, kuchnie. 
722 094 286; 91 39 25 330

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 601 627 044; 
607 092 509

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• Wykonam prace remontowo-budowlane 
+ więżby dachowe 692 372 117

• docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solidnie 
z domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Korepetycje z matematyki. 503 602 052

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-931-
513; 091 39 111 53

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektryczne. 
790 818 099

•  Naprawa sprzętu AGD, pralki lodówki i inne 
w domu klienta. 607 719 505

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• usługi dekarskie, docieplenia, remonty. Ni-
skie ceny. Tel 783 794 831

• Meble na wymiar, panele podłogowe w do-
brej cenie. 884 288 560

• Usługi glazurnicze - mistrz glazurniczy - 
szybko, tanio: 607 247 421

PrAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy jako 
opiekunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Praca dla pilarzy. 692 382 748; 502 616 233

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 603 366 286

• Zatrudnimy pracowników ochrony z terenu 
Nowogardu i okolic. Mile widziany umiarko-
wany stopień niepełnosprawności lub ren-
ta. Telefon 795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murza, zbroja-
rza. Posiadam własny transport i maszyny.  
91 39 18 307

• Zatrudnię ślusarza - fachowca. 512 
509 179

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E – wywrotka. 
607 585 561

• Zatrudnię dekarza 691 621 141

• kierowca kategorii B, C, E i T podejmie pracę 
dorywczo. 795 911 886

iNNe

• Okazja! Okazyjnie sprzedam ladę chłod-
niczą dowentin, tel. 504 930 230.

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Piece gazowe cO do mieszkania, domku, 
z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie 
cO cena 1000 zł serwis na miejscu (mon-
taż), dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNKerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vail-
lant z Niemiec i gwarancje. cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, 
wiszący małe gabaryty do łazienki, kuch-
ni, cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik sto-
jący z wężownicą do podłączenia z pie-
cem węglowym, typ 120-150 l. cena 600 
zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mikser 
VMX 200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRO-
NIC P1500, CD J500T MC CRYPT – 2 szt., ko-
lumny HQ POWER 500 W VDSG12, mikrofon 
bezprzewodowy AZUSA 101, scaners HQ 
POWER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 
1550 zł do uzgodnienia. Mało używany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), na gwarancji, w sie-
ci ERA, cena 1490 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. 
Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. Tel. 
91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnow-
szą mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena 
do uzgodnienia 720 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Ericsson Elm 
w sieci ERA, nowy, na gwarancji, nieużywa-
ny, cena 430 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny mocna 
budowa, tel: 91 39 21 828

• Kupię ponton bez silnika. 789 042 263

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane model Po-
werTwin. Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od roku do 
3 lat, rozkładaną firmy TAKO. 600 897 758

• Sprzedam heblarkę -grubościówkę z wyj-
ściem na piłę- prod. własna. 601 370 207

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew owocowych i ozdobnych. 
606 106 142

• Sprzedam króliki. 605 943 496

• Sprzedam lub zamienię pilarko-frezarkę. 
609 312 088

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe oraz 
kamienie polne w ok. Nowogardu. 91 38 
13 958; 604 702 817

• Wyjeżdżam nagle, sprzedam okazyjnie me-
ble: łóżko, duży stół, cztery krzesła RATAN, 
sofy narożne z fotelem, komody z witryna-
mi, stolik pod TV. 796 911 043

• Sprzedam komputer z oprogramowanie 
Windows XP. 790 588 164

• sprzedam pojemniki 1000l. 510 680 139

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć kur-
czaków. 603 688 266
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Czytaj s. 3

Czytaj s. 2, 9

Czytaj s. 16

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Czytaj s. 8

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
(wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.05.2011)

Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA  P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

Walne Zgromadzenie Cechu w Nowogardzie 

rzemieślnicy  
nadzieją gospodarki

Zygmunt Lisowski, wieloletni Starszy nowogardzkiego Cechu, otrzymuje najwyższe rzemieślnicze odznaczenie – Szablę Jana Kilińskiego, z rąk 
prezesa Izby Rzemieślniczej w Szczecinie, Władysława Jefremienko. 

Czytaj s. 4

Dzień 
Matki

26 maja

Zamiast 
nominacji 
odprawa
Święto OSP

Czołem 
druhowie!
kOlarSTWO

Zbigniew 
Szkołuda  
Mistrzem Polski
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Kronika policyjna 
16.05.2011r 
12:20 - kradzież portfe-

la wraz z pieniędzmi oraz do-
wodem osobistym w sklepie z 
odzieżą używaną na ul. War-
szawskiej. 

15:30 - Policjanci z gole-
niowskiej drogówki podczas 
kontroli drogowej w miejsco-
wości Węgorza, samochodu 
marki VW Transporter ujaw-
nili,  że kierujący Ryszard L. 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 0.74 promi-
la w wydychanym powietrzu. 

15:45 - dyrektor oddziału 
Banku Spółdzielczego w No-
wogardzie telefonicznie po-
wiadomiła o zatrzymaniu fał-
szywego banknotu 20zł.

18:40 - Policjanci  z gole-
niowskiej drogówki podczas 
kontroli drogowej w  Olcho-
wo ujawnili że kierujący mo-
torowerem Marcin L. ,znajduje 
się w stanie po użyciu alkoholu 
0.22 promila w wydychanym 
powietrz.

 17.05.2011r 
06:20 - pracownik skle-

pu Biedronka znajdującego 
się przy ul. Boh. Warszawy w 
Nowogardzie powiadomił o 
uszkodzeniu okna w sklepie.

10:00 - powiadomienie o 
kradzieży transformatora i 
skrzynki rozdzielczej ze sta-
cji transformatorowej w kom-
pleksie leśnym w okolicy ul. 
Wojska Polskiego w Nowogar-
dzie..

 12:35 - Kolizja drogowa na 
ul. Boh. Warszawy w rejonie 
szkoły nr 3 gdzie doszło do 
zderzenia samochodu osobo-
wego marki Opel Vectra oraz 
samochodu marki VW Passat. 
Kierująca pojazdem  VW Pas-
sat ukarana została mandatem 
karnym w wysokości 200 zł.  

14:45 - Powiadomcie o kra-
dzieży z dwóch przyczep rolni-
czych stojących na posesji pry-

watnej, przewodów z instalacji 
elektrycznej.   

18.05.2011r.  
16:25 - Powiadomienie o 

oszustwie dokonanym na por-
talu internetowym  Allegro 
przy zakupie odzieży.

18:00 - Powiadomienie o 
kradzieży z zakładu fotogra-
ficznego przy ul. 5 Marca  apa-
ratu fotograficznego marki Ni-
kon D-90. Sprawca wykorzy-
stał nieobecność właściciela w 
pomieszczeniu gdzie znajdo-
wał się aparat. 

19:55 - kolizja drogowa na 
ul. Grota Roweckiego w No-
wogardzie, w której udział 
wzięły dwa pojazdy: Skoda i 
Ford.

19.05.2011r 
17:15 - przywłaszczenie sa-

szetki wraz z dokumentami 
(dowodem osobistym, pra-
wem jazdy  i dowodem reje-
stracyjnym sam. BMW) pie-
niędzmi i telefonem komórko-
wym Nokia N70, pozostawio-
nej przez zgłaszającego w ko-
szyku sklepowym przed skle-
pem Lidl.

17:40 - Na ul. Reja doszło do 
ugryzienia dziecka lat 7 przez 
psa. Patrol po  ustaleniu da-
nych personalnych właściciel-
ki zwierzęcia udał się do miej-
sca zamieszkania lecz nikogo 
nie zastał. Sporządzono wnio-
sek o ukaranie do Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie

20.05.2011r, 
08:05-  Kolizja drogowa na 

drodze Sąpolnica-Nowogard, 
gdzie doszło do uszkodzenia 
szyby czołowej w samocho-
dzie marki Ford Mondeo przez 
wysypujący się ładunek z sa-
mochodu ciężarowego marki 
Mann.  Pojazd Mann zatrzy-
many do kontroli na ul. Armii 
Krajowej, kierujący został uka-

rany mandatem
11:00 - Policjanci Ruchu 

Drogowego KPP Goleniów w 
trakcie kontroli drogowej w 
miejscowości Kulice samo-
chodu osobowego marki Ford 
Eskort, ujawnił że kierujący 
Piotr N. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości- 0,66 promila w 
wydychanym powietrzu. 

 12:50 - Policjanci Ruchu 
Drogowego KPP Goleniów w 
trakcie kontroli drogowej ro-
werzysty na drodze Strzelewo- 
Węgorza, ujawnili że kierujący 
Czesław S. znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości- 2.02 promi-
la w wydychanym powietrzu. 

20:50- powiadomienie o za-
borze pojazdu Nissan Sunny  z 
parkingu stacji paliw HL No-
wogard.  Spalony pojazd od-
naleziono w okolicy m. Krze-
mienna.

22:30 - powiadomienie o le-
żącym w rowie przed miejsco-
wością Błotno samochodzie 
osobowym. Na miejscu Patrol 
ustalił, że kierującą samocho-
dem VW była Katarzyna M. 
która straciła panowanie nad 
pojazdem i dachowała w przy-
drożnym rowie. 

22.05.2011r 
05:30 - wybicie szyby w ga-

blocie ogłoszeniowej oraz 
uszkodzenie jednego przęsła 
ogrodzenia betonowego przy 
sklepie PROMYK na ul. Że-
romskiego w Nowogardzie.

13:30 - Dzielnicowy rewi-
ru V podczas kontroli drogo-
wej  na ul. Magazynowej, sa-
mochodu marki Suzuki Swift 
ujawnił, że kierujący Piotr D. 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości, wynik- 1,74 promila w 
wydychanym powietrzu. 

17:17 - kolizja drogowa 
dwóch pojazdów na drodze nr 
6 za miejscowością Żabowo, w 
której uczestniczyły dwa po-
jazdy: Ford Modeno i Citro-
en C4.

Nasza sonda  
na Dzień matki

Wkrótce już ważna data  26.05 -  Dzień Matki. Tym razem za-
pytaliśmy dzieci, jaką zrobią  niespodziankę dla swojej mamy. 

Hania lat 3, Jaś lat 
8 Berg - Rano wstanę 
razem z moją siostrą 
Hanią. A później pójdę 
do szkoły, by tam zro-
bić dla mamy dyplom i 
serduszko na patyku, a 
gdy będę wracał to ku-
pię jeszcze kwiatka i 
wręczę go razem z Ha-

nią i tatą. Życzymy naszej  mamie dużo zdrowia, szczęścia i żeby 
była uśmiechnięta i fajna! 

Izabela Bojanowicz lat 9 - W tamtym 
roku dałam mamie laurkę, ale w tym za-
mierzam coś więcej. Chciałabym, aby po-
goda była słoneczna, bo mogłabym wtedy 
pójść z mamą i tatą na spacer i lody, na 
które ja sama  zapraszam i funduję! Życzę 
mojej mamie, by była zdrowa, szczęśliwa i 
żyła 200 lat. 

Wiktoria Piasecka lat 12 - Dzień 
Mamy wyobrażam sobie tak, że zapro-
szę ją na jakieś dobre lody i zafundować 
jej coś, co by mogłoby się jej spodobać i 
sprawić jej przyjemność. Możliwe, że na-
wet w tym wyjątkowym dniu dla mamy 
zrobię śniadanie do łóżka. Razem z moim 
bratem Mikołajem życzmy naszej mamie 
wszystkiego najlepszego jak również zdro-
wia i szczęścia!

 Nikola Derda lat 7 - Z moją mamą w 
tym dniu będę piec i jeść ciasto i zanio-
sę mamie jeszcze obiad do łóżka i jesz-
cze będę grzeczna, bo jestem czasami nie-
grzeczna razem z moja siostrą. Mojej ma-
musi życzę wszystkiego najlepszego zdro-
wia i szczęścia, że ją bardzo kocham i jest 
najlepsza na świecie!

Z dziećmi rozmawiał: Jarosław Bzowy

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 28.05.2011r.  organizuje bezpłatny 
wyjazd na badania mammograficzne dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical Care CRiDO 
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne - wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program „Profilaktyka Wad Słuchu” przez 

specjalistów. Panie Będą mogły zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia. Czynna będzie również Prywatna 
Poradnia Endokrynologiczna,panie z problemami endokrynnymi i nie tylko będą mogły skorzystać z wizyty 
prywatnej (konsultacja+USG 45zł). Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Re-
jonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam  Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

W miniony piątek (20 maja) w sali obrad w Ratuszu miejskim odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów. Podczas obrad zabrakło 
jednak uroczystej nominacji. Była za to  dyskusja o przyszłości funduszu sołeckiego. 

Zamiast nominacji odprawa
Spośród 33 wybranych sołty-

sów, 17 znalazło się w tej roli 
po raz pierwszy w życiu. War-
to pokreślić, że wśród nowych 
sołtysów jest aż 17 kobiet.  
Burmistrz podziękował tylko 
sołtysom, którzy zakończyli 
swoje kadencje. 

Na zebraniu wybrano kon-
went sołtysów – ciało repre-
zentujące wszystkich sołty-
sów. Zgłoszono dziewięć kan-
dydatów. W tajnym głosowa-
niu najwięcej głosów uzyskali: 
Andrzej Kania  (Wyszomierz), 
Zbigniew Litwin (Miętno), 
Zbigniew Florkowski (Dąbro-
wa), Jolanta Bednarek (Strze-

lewo)  i Krystyna Maciejewska 
(Boguszyce). To te osoby we-
szły ostatecznie w skład kon-
wentu sołtysów, wybierając na 
swojego przewodniczącego A. 
Kanię. 

Bogdański znowu winny...
Podczas zebrania poruszo-

no temat funduszu sołeckiego. 
Przypomnijmy, że wokół spra-
wy pojawiło się ostatnio wie-
le wątpliwości. Rada Miejska 
nie uchwaliła bowiem stosow-
nej uchwały, która gwaranto-
wała zarezerwowanie środków 
na fundusz w budżecie na rok 
2012. 

Burmistrz Robert Czapla za-
pewniał, że niezależnie od tego 
czy fundusz sołecki będzie czy 
nie, sołtysi o pieniądze mar-
twić się nie muszą. Winę za 
brak podjęcia uchwały zrzucił 
na Zdzisława Bogdańskiego, 
kierownika wydziału nieru-
chomości, geodezji i rolnictwa, 
będącego obecnie na zwolnie-
niu lekarskim. Co to oznacza 
dla gminy Nowogard? W przy-
szłym roku wsie stracą kilka-
set tysięcy złotych,  które do 
tej pory częściowo refundował 
budżet państwa. 

Marcin Simiński

W ostatnich wyborach sołeckich swoją siłę pokazały kobiety. Wśród 33 sołtysów, 17 to panie

Podczas spotkania  w Ratuszu, zapytaliśmy kilku sołtysów 
o powody startu w wyborach i działania jakie chcą podjąć w 
trakcie swojej kadencji. 

Pękala Monika (sołtys Wierzbięcina – I 
kadencja) – Przyznam, że zdecydowałam 
się na start w wyborach sołeckich na prośbę 
mieszkańców wsi. Na dzień dzisiejszy pro-
pozycji za wiele nie mam, bo nie wiem czy 
będę miała środki. Przypomnę, że nasza wieś 
nie ma przyznanego funduszu sołeckiego. Na 
pewno będę robiła wszystko, że chociaż ja-

kieś drobne kwoty zebrać na cokolwiek, a potrzeb jest dużo. 

Dariusz Olejnik (sołtys Ostrzycy od 1999 
roku) – zdecydowałem się na ponowny start 
w wyborach, bo szczerze mówiąc, nie było 
chętnych na to stanowisko. Na wsi nie jest ła-
two namówić ludzi do działania. W poprzed-
nich kadencjach reaktywowaliśmy Koło Go-
spodyń Wiejskich, założyliśmy Stowarzysze-
nie Nasza Ostrzyca. Robimy już od 8 lat re-

mont świetlicy, we własnym zakresie. Pozyskujemy fundusze 
z PROW, dzięki którym udało nam się wyposażyć świetlicę. W 
najbliższej przyszłości, planuję dokończenie remontu świetlicy. 

Andżelika Saja (sołtys Wojcieszyna – I ka-
dencja) – do startu w wyborach namówili mnie  
mieszkańcy. Po przemyśleniu uznałam, że war-
to się sprawdzić. Głównym tematem, którym 
chcę się zająć to modernizacja drogi powiato-
wej, która przecina drugą część Wojcieszyna. 
To będzie priorytet. Druga sprawa to remont 
świetlicy wiejskiej. Wiem, że wokół świetlicy 

było wiele kontrowersji, ale podkreślam, że ja będę reprezentowa-
ła zdanie wszystkich mieszkańców. Moje zdanie jest drugorzędne. 

Małgorzata Stańczyk (sołtys Żabowa – I 
kadencja) – Do startu w wyborach namówi-
ła mnie społeczność wsi. Oprócz mnie star-
towała jeszcze jedna osoba. Mamy w Żabo-
wie Stowarzyszenie „Żabowiaki” i chcemy 
co nieco więcej zrobić dla tej wsi. Parę rze-
czy już udało się zrobić. Przydzielono mi pra-
cownika z ośrodka pomocy społecznej, który 
wysprzątał nam cały staw przeciwpożarowy. 

Zakupiliśmy ponad tysiąc kwiatów, którymi wysadziliśmy pas 
drogowy. W dniu 19 czerwca robimy zabawę dla całej wsi, na 
którą zapraszamy wszystkich. 

MS

Na pierwsze zebranie przybyło 31 sołtysów. 
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W dniu 21 maja w restauracji Barnim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie, pod-
sumowujące rok 2010. 

Walne Zgromadzenie Cechu w Nowogardzie 

rzemieślnicy nadzieją gospodarki
Po wyborze przewodniczące-

go obrad, którym został starszy 
Cechu Dariusz Szulejko i przy-
jęciu porządku zebrania nastąpi-
ło wręczenie medali i odznaczeń 
dla zasłużonych członków or-
ganizacji. Najwyższe odznacze-
nie rzemieślnicze, Szablę Jana 
Kilińskiego, z rąk prezesa Izby 
Rzemieślników w Szczecinie - 
Władysława Jefremienko, otrzy-
mał Zygmunt Lisowski – starszy 
Cechu w Nowogardzie w latach 
1993-2009. Natomiast Srebrne 
Medale imienia Jana Kilińskie-
go otrzymali: Cieślakowska Elż-
bieta i Kozłowski Jan. Honorową 
Odznaką Rzemiosła odznaczeni 
zostali: Burzyński Mieczysław, 
Balejko Piotr, Celmer Danuta, 
Koladyński Jarosław, Moraw-
ski Mirosław i Prekwa Mieczy-
sław. Odznaki Zasłużonych dla 

Rzemiosła Ziemi Szczecińskiej 
otrzymali: Dziedzic Anna, Feń-
czak Zbigniew, Filipiak Piotr, 
Kozłowska Justyna, Skubij Sła-
womir, Serafin Sławomir oraz 
Śmigiel Ryszard. 

Po uroczystości wręczenia od-
znaczeń przystąpiono do odczy-

tania i przyjęcia sprawozdania z 
działalności zarządu Cechu za 
rok. 2010. 

-  Sytuacja finansowa Cechu 
jest stabilna, ale środki nie po-
zwalają na realizację wszystkich 
zaplanowanych działań. W ubie-
głym roku spłaciliśmy ostatnią 
ratę pożyczki od Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska na nową kotłownię. Priory-
tetem na najbliższy czas będzie 
wykonanie docieplenia i ele-
wacji Domu Rzemiosła (siedzi-
ba Cech- ul. 3 Maja - dop. red.), 
którego utrzymanie gwarantują 
czynsze od najemców – mówił 
Dariusz Szulejko. 

Nowogardzki Cech zrzesza 
obecnie 47 zakładów. W ubie-
głym roku akces zgłosiło 8 no-
wych podmiotów. Jednym z naj-
ważniejszych zadań statutowych 

Cechu jest prowadzenia szkoleń 
dla młodocianych pracowników.  
Obecnie 18  członków Cechu, 
prowadzi naukę zawodów dla 81 
uczniów. Zarząd Cechu jest jed-
nak zaniepokojony obecną sytu-
ację szkolnictwa zawodowego, 
która może spowodować obni-

żenie liczby zakładów organizu-
jących szkolenia. Powodem tych 
obaw jest stosunek władz do 
szkolnictwa zawodowego, czy-
li brak refundacji wynagrodzeń 
wypłacanych kursantom i opła-
canych za nich składek ubezpie-
czeniowych. Sytuacja ma się po-
noć zmienić w najbliższym cza-
sie. Jak zapowiedział prezes Izby 
Rzemieślniczej ze Szczecina, mi-
nisterstwo pracy przywróciło re-
fundację szkoleń zawodowych 
rezerwując na ten cel 80 mln zł. 
Jak zostaną rozdysponowane te 
pieniądze? Szczegóły mają być 
znane w najbliższym czasie. 

Warto jednak podkreślić, że 
dla rzemieślników przyszły lep-
sze czasy. Świadczą o tym cho-
ciażby inwestycje w kierunku 
rozwoju siatki szkół zawodo-
wych jak również uatrakcyjnia-
niu oferty praktyk zawodowych. 
Izba Rzemieślnicza otworzy-
ła nową szkołę – Zespół Szkół 
Rzemieślniczych w Kamiennym 
Moście. Przy placówce powsta-
nie ośrodek kształcenia prak-

tycznego. W zawodówki inwe-
stuje także powiat goleniowski. 
Obecny na walnym wicestarosta 
Tomasz Kulinicz, zapowiedział, 
że w przyszłym roku nastąpi 
rozbudowa szkoły zawodowej w 
Goleniowie. 

- Jesteśmy, jako powiat goto-
wi do utworzenia każdego kie-
runku, który państwo, jako rze-
mieślnicy oczekują i są w sta-
nie zagwarantować pod kątem 
praktyk. Namawiam też pań-
stwa do korzystania z fundu-
szy dla przedsiębiorców, jakimi 
jeszcze dysponuje Urząd Mar-
szałkowski – mówił do przed-
siębiorców T. Kulinicz. 

Również Nowogard nie chce 
pozostawać w tyle. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica (popularny „rol-
niczak”) realizuje kilka projek-
tów, dzięki którym zwiększona 
zostanie oferta szkoleniowa dla 
uczniów, a tym samym podniosą 
się ich kwalifikacje. W tej chwi-
li w szkole uczy się 130 młodo-
cianych pracowników. Placów-

ka współpracuje z 27 zakładami, 
które prowadzą praktyki i szko-
lenia w rzemieślniczych profe-
sjach. Bardzo dużą popularno-
ścią cieszą się kursy na Prawo 
Jazdy kat. C, operatora obrabia-
rek skrawających, a także bar-
mańskie. Szkoła prowadzi tak-
że naukę w kierunkach nierze-
mieślniczych takich jak sprze-
dawcy i kucharze małej gastro-
nomii. 

W tym roku przypada 65 rocz-
nica powstania struktur organi-
zacji rzemieślniczych na Ziemi 
Szczecińskiej. Będzie to z pew-
nością kolejna okazja do prezen-
tacji osiągnięć Cechów w całym 
regionie. Nowogardzki Cech z 
pewnością może zaliczyć, przy-
najmniej ostatni rok, do uda-
nych. A perspektywy jakie roz-
toczyli przed przedsiębiorcami 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych i oświaty, dają prawo do 
jeszcze odważniejszego patrze-
nia w przyszłość. 

Marcin Simiński

Czytaj komentarz

Prezydium i zaproszeni goście. Od lewej: Stanisław Rynkiewicz- prezes Stowarzyszenia Forum Rozwoju 
Ziemi Nowogardzkiej, Antoni Bielida- przewodniczący Rady Miejskiej, Justyna Kozłowska- członek Cech-u, 
Dariusz Szulejko- starszy Cechu, Władysław Jefremienko - prezes Izby Rzemieślniczej w Szczecinie, Tomasz 
Kulinicz -  wicestarosta Powiatu Goleniowskiego oraz Zdzisław Kostrzewski - kierownik warsztatów w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.

Srebrne Medale imienia Jana Kilińskiego otrzymali Cieślakowska Elżbieta i Kozłowski Jan
Mirosław Morawski, podstarszy Cechu, otrzymuje Honorową Odznakę 
Rzemiosła. 

Członkowie nowogardzkiego Cechu – od lewej: Piotr Filipiak,  Leszek 
Cedro i Andrzej Szczęśniak.
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Nasz komentarz 

Magister chleba 
nie upiecze...

Powoli naprawiane są błędy jakie w 
szkolnictwie popełniono w latach 90-
tych, kiedy to zdeprecjonowano zna-
czenie szkół zawodowych i najprost-
szych, ale jakże niezbędnych zawodów 
rzemieślniczych. W imię podnoszenia 
kwalifikacji i poprawy dostępności do 
szkół wyższych zapomniano, że stwo-
rzona masa magistrów nie zastąpi nam 
hydraulików, mechaników maszyn 
czy chociażby piekarzy i cukierników.  
Zapomniano, że ktoś musi naprawić 
buta, zamek w drzwiach i upiec chleb.  
Przypominam sobie jedną z rozmów, 
jaką w klasie 8 szkoły podstawowej, 
przeprowadziła z nami nasza wycho-
wawczyni, kiedy to jedna z koleżanek 
powiedziała, że chce iść do „zawo-
dówki”. Konsternacja i oburzenie na-
uczyciela, ale i reakcja nas, uczniów do 
dziś utkwiła mi w pamięci. Wpajano 
nam wtedy, że jedyna słuszna droga to 
ogólniaki i studia – nawet byle, jakie! 
Każdy kto myślał inaczej, był wręcz 
wytykany palcami.  Dziewczyna na 
szczęście nie porzuciła swoich planów. 
Została cukiernikiem, a później zrobi-
ła zaocznie maturę i ukończyła wyższą 
uczelnię. A inni? Znam wielu, którzy 
3-4 lata temu ukończyli dzienne, byle 
jakie w myśl wpajanej im idei, studia  i 
dziś zasilają listy bezrobotnych, o per-
spektywie założenia rodziny czy kup-
na własnego M nawet nie myśląc.  

Za takie podejście i katastrofalną w 
skutkach filozofię kształcenia Polska 
bardzo szybko zapłaciła nie małą cenę.  
Rzemieślnicy z fachem w ręku, wy-
jechali do pracy za granicę, nie rzad-
ko doprowadzając do poważnych za-
chwiań na lokalnym rynku pracy. A 
suma summarum, doprowadzając do 
wyludniania i zapaści finansowej ca-
łych miejscowości. Sytuacja ta dotknę-
ła również Nowogard.  W wielu sekto-
rach gospodarki zabrakło rąk do pra-
cy. 

Niestety, dziesięciu lat dziury i krót-
kowzroczności władz oświatowych, 
nie da się naprawić w kilka miesięcy.  
Do dziś brakuje specjalistów w wielu 
dziedzinach typowo usługowych.  A 
Ci, którzy przetrwali na rynku, wydają 
ogromne pieniądze, by na własną rękę 
szkolić kadrę. 

Na szczęście coś zaczyna się zmie-
niać.  Błędy, popełnione na górze,  na-
prawiają lokalni urzędnicy, dyrektorzy 
szkół i w końcu sami przedsiębiorcy – 
zrzeszeni chociażby w Cechu. Zapo-
wiedzi minister Fedak, o przywróce-
niu refundacji do kształcenia zawo-
dowego, to dowód na to, że władza w 
stolicy zeszła na ziemię po rozum do 
głowy. 

Oby tylko, tym razem, znów ktoś 
tego nie popsuł…

Marcin Simiński

Rowerzysta ma większe prawa 
W dniu 21 maja 2011 roku weszły w życie nowe przepisy dla rowerzystów. Najważniejsze z nich to m.in. wprowadze-

nie pojęcia pasa ruchu dla rowerów, śluzy dla rowerów, wózka rowerowego, dopuszczenie (w pewnych sytuacjach) po-
ruszania się rowerzysty środkiem pasa ruchu, wyprzedzania z prawej strony.

Dziennik Nowogardzki: Panie Komendancie, co te 
zmiany oznaczają dla rowerzystów?

Zastępca Komendanta Policji nadkom. Mariusz No-
wak - Te zmiany przede wszystkim mają wpłynąć na bezpie-
czeństwo tych uczestników ruchu drogowego i dają konkretne 
uprawnienia wobec osób poruszających się na rowerach. W 
kontekście wprowadzonych przepisów zmieniała się również 
sama definicja roweru, która rozwinęła się o pojęcie „rikszy 
rowerowej ”, która to nie miała unormowania prawnego. Te-
raz już jest i te pojazdy na pewno mogą się poruszać drogą dla 
rowerów lub pasem rowerowym. 

DN: „Śluza rowerowa”, „Pas drogowy dla rowerzysty” 
to jedne z pojęć, które weszły w życie na stałe, ale co one 
oznaczają dla rowerzysty? 

M.N. -To nowe pojęcia, które wcześniej nie było znane ani 
stosowane w przepisach o Ruchu Drogowym. Mówiąc kon-
kretnie. Śluza rowerowa - jest to częścią pasa ruchu, prze-
znaczonego do zatrzymania wyłącznie rowerów. Znajduje się 
między linią zatrzymań dla samochodów a skrzyżowaniem. 
Rowerzyści w śluzie na zielonym świetle ruszają, jako pierw-
si - co jest dla nich ułatwieniem. Są też doskonale widoczni. 

Kierowcy stojących na światłach pojazdów widzą ich lepiej, 
niż gdyby stali obok, często w martwym polu widzenia. W ten 
sposób śluza rowerowa poprawia bezpieczeństwo rowerzy-
sty.A pas drogowy rowerzysty? To nic innego jak część jezdni 
przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, ozna-
czony odpowiednimi znakami drogowymi. 

DN: Czy pana zdaniem wprowadzone przepisy zwięk-
szą bezpieczeństwo rowerzystów?

M.N. Ależ oczywiście, że tak!. Zostały one właśnie po to 
wprowadzone, by rowerzyści mogli czuć się bezpieczniej. 
Wprowadzenie tych przepisów pozwoliło naszemu krajowi 
dołączyć i zrównać się z wymogami państw Unii Europejskiej, 
w których właśnie te przepisy obowiązują. 

DN: Przewożenie dzieci w przyczepce. To jedna ze 
zmian, które od 21 maja, weszły w życie. Czy to oznacza, 
że teraz rowerzysta wreszcie będzie mógł się czuć bez-
pieczniej jadąc rowerem sam jak i z dzieckiem? 

M.N. Na pewno!.To bardzo dobre rozwiązanie, które dopie-
ro teraz zostało wprowadzone. Pozwala ono na bardziej bez-
pieczne przewożenie dzieci i ochronę ich poprzez np. specjalny 
daszek, który chroni je od deszczu czy słońca nie mówiąc już 
o bezpieczeństwie, którego nie miały jadąc z rodzicem na jed-
nym rowerze i wąskim bagażniku.   

DN: Czy pana zdaniem uda się zmienić mentalność kie-
rowców wobec rowerzystów, którzy są również użytkow-
nikami dróg a teraz ścieżek rowerowych. 

M.N Jestem przekonany, ze uda się zmienić mentalność 
kierowców wobec rowerzystów. By, to ułatwić Policjanci na 
pewno będą starali się być sprawiedliwymi arbitrami po-
między kierowcami a właśnie rowerzystami, którzy otrzy-
mali ważne uprawnienia, ale i jednocześnie obowiązki, któ-
re bezwzględnie powinni przestrzegać, co na pewno uchro-
ni ich od konsekwencji. Kończąc chciałbym w imieniu swo-
im jak i policjantów życzyć wszystkim rowerzystom bez-
pieczniej jazdy, która w oparciu o nowo przyjęte przepisy 
skutkowała będzie przyjemnością i poczuciem bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 

Jarosław Bzowy 

Nowe przepisy reguluje Ustawa z 
dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 
Zmiany przede wszystkim definiu-
ją pojęcie drogi dla rowerów oraz sa-
mego roweru. Zostały również doda-
ne definicje pasa ruchu dla rowerów, 
śluzy rowerowej oraz wózka rowero-
wego, który w rozumieniu tyczy się 
wózka elektrycznego. Ważną zmianą 
jest udostępnienie kierującemu rowe-
rem poruszania się środkiem pasa ru-
chu na skrzyżowaniu i bezpośrednio 
przed nim, jeżeli ten pas ruchu umoż-
liwia opuszczenie skrzyżowania w wię-
cej niż jednym kierunku. Oczywiście 
wówczas, gdy na drodze nie ma dro-
gi dla rowerów lub pasa ruchu dla ro-
werów. W zapisach ustawy  zostało do-
puszczone wyprzedzanie przez kieru-
jącego rowerem innych niż rower po-
woli jadących pojazdów z ich prawej 

strony. W śluzie rowerowej kierujący 
rowerami mogą zatrzymywać się obok 
siebie. Obowiązani są opuścić ją, kie-
dy zaistnieje możliwość kontynuowa-
nia jazdy w zamierzonym kierunku. 
Kierujący rowerem lub motorowerem 
mogą wyjątkowo poruszać się obok 
siebie, jeżeli nie utrudnia to porusza-
nia się innym uczestnikom ruchu albo 
w inny sposób nie zagraża bezpieczeń-

stwu ruchu drogowego. Ważną zmianą 
jest również dopuszczenie przewoże-
nia dzieci w przyczepie przystosowa-
nej konstrukcyjnie do przewozu osób, 
ciągniętej przez rower lub wózek rowe-
rowy. Powyżej zostały wymienione tyl-
ko niektóre zmiany wchodzące w życie. 
By nowości, które wprowadził ustawo-
dawca nie były kolejnym z wielu Poli-
cja zachęca do zapoznania się z cało-
ścią Ustawy i następnie przestrzeganie 
i zapamiętanie przepisów, które świe-
tle wprowadzenia w życie powinny 
dać wymierny efekt w postaci popra-
wy bezpieczeństwa wśród rowerzystów 
i zwiększyć bezpieczeństwo wśród nich   

By, zrozumieć sens wprowadzonych 
zmian poprosiłem o wypowiedzi w tej 
sprawie zastępcę Komendanta Policji 
w Nowogardzie nadkomisarza Mariu-
sza Nowaka 

Policja wyjaśnia
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Poniżej publikujemy dwa pisma w sprawie fermy norek, która ma powstać w okolicy wsi Sąpolnica. Jedno z pism otrzymaliśmy od inwestora, pla-
nującego budowę zakładu. Drugie dostarczył nam przewodniczący Konwentu Seniorów. 

Norki wciąż na widelcu
Uchwała 
Konwentu Sołtysów Gminy Nowogard 
Konwent sołtysów, reprezentujący sołtysów gminy Nowo-

gard, wybrany na kadencję w latach 2011-2015, na pierw-
szym posiedzeniu podjął, co następuje: 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi 
gminy Nowogard stoimy na stanowisku, że to mieszkańcy 
wsi powinni podejmować decyzje dotyczące ich przyszłości, 
w tym inwestycji planowanych w ich najbliższym otoczeniu. 
Dlatego też w pełni solidaryzujemy się z mieszkańcami so-
łectw Ostrzyca i Sąpolnica w ich zdecydowanym sprzeciwie 
dotyczącym budowy fermy norek w tym rejonie. Uważamy, 
że ostateczny głos oraz decyzja należy do najbardziej zainte-
resowanych, czyli mieszkańców ww. miejscowości. 

Jednocześnie oczekujemy od burmistrza Nowogardu podję-
cia stanowiska w tej sprawie i kierowania się dobrem miesz-
kańców wsi gminy Nowogard. 

Przewodniczący Konwentu Seniorów
Andrzej Kania

Byli nowogardzianie

Razem mimo upływu lat
Kochają Nowogard jak lwo-

wiacy Lwów. Nie mieszka-
ją tutaj już dziesiątki lat, a w 
ich wspomnieniach obrazy są 
tak żywe jakby malowane były 
wczoraj. Przebywałem wśród 
nich na kilku już spotkaniach 
i niestety tego fenomenu nie 
pojąłem – więzy przyjaźni we 
współczesnym świecie zani-
kają , każdy myśli o sobie, o 
swojej rodzinie, a Oni trzyma-
ją się razem jak w poprzednim 
ustroju robotnicy bardzo przy-

wiązani do zakładu poprzez 
kasę Zapomogowo- Pożyczko-
wą, i mają jakąś siłę, która każe 
im pokonywać znaczne odle-
głości tylko po to by zobaczyć 
znajomych, zapytać jak się 
żyje, powspominać tych, któ-
rzy odeszli. Pooddychać no-
wogardzkim powietrzem i …
do następnego „zjazdu”. 

Dobry duch tego środowi-
ska, od lat mieszkający w Kali-
szu Stanisław Sobczak „zarzą-
dził” zbiórkę w sobotę 21 maja. 

Zaczęli się gromadzić w lokalu 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego przy dźwiękach melodii 
proponowanych już przy wej-
ściu przez Kapelę Kryzys ży-
jącą  według zapewnień Tade-
usza Łukaszewicza w dobroby-
cie..

O tym kto był , kogo witano, 
i komu grano 100 lat napiszę w 
piątkowym wydaniu „DN”.

Opłacony denarem kaliskim 
Lesław M. Marek

Stanisława Jakubczak, za pomoc w organizowaniu spotkań  otrzymuje…  sowite  wynagrodzenie w denarach

Gości witała Kapela Kryzys

Stanisław Sobczak w obłoku  wspomnień…
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Serdeczne podziękowania 
dla Zakładu Stolarskiego 
ul. a. mickiewicza 6a oraz 
dla Zakładu Stolarskiego 

ul. Dąbrowszczaków 23/26 
za przekazanie materiałów 

dla pracowni. 
Z wyrazami wdzięczności 

uczestnicy i pracownicy WTZ

Księdzu 
Grzegorzowi Legutko

proboszczowi parafii pw. WNMP 
z okazji 

zbliżających się imienin
dużo zdrowia i łask Bożych

życzy 
redakcja Dziennika Nowogardzkiego

ŻYCZeNIa

Przy Pomniku 
Sybiraków

Gdzie świerczek, gdzie gałązki?
Tego nie wie nikt!

Uważny obserwator widzi, 
że  nad Pomnikiem Sybiraków 
zrobiło się jaśniej – mniej cie-
nia, bo ogołocono z gałęzi pnie  
rosnących tutaj świerków.

Bardziej dociekliwy zagląd-
nie za Pomnik i zauważy, że... 
zniknęło także rosnące tu 
drzewo.

Ktoś kto często tutaj przy-
chodzi zapewne się zdenerwu-
je!  Poruszona tym faktem pani 

Franciszka Kobylińska rozpo-
częła „dochodzenie” – nieste-
ty ani Burmistrz, ani zarządca 
pan Furmańczyk nie wiedzieli 
kto, kiedy i dlaczego. Wyczer-
pującej odpowiedzi nie udzie-
lono także w Wydziale Ochro-
ny Środowiska UM. Duszki 
czy może „producenci” wień-
ców pogrzebowych?

Foto TK

Ogołocono z gałęzi pnie  

Zniknęło także rosnące tu drzewo

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP województwa za-
chodniopomorskiego w Szczecinie przy-
znano:
Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa
- Jan Modrzejewski OSP Ostrzyca
- Daniel Kubski OSP Ostrzyca
- Wiesław Kośmider OSP Ostrzyca
Srebrny medal za zasługi dla Pożarnic-
twa
- Marcin Rąpała OSP Osowo
- Marian Jeż OSP Osowo
Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnic-
twa
- Marcin Jakubiuk OSP Osowo
- Maciej Gołdyn  OSP Wyszomierz
- Piotr Wójcik OSP Wyszomierz
- Dawid Pałczyński OSP Wyszomierz
- Tomasz Piszczek OSP Orzechowe
-Rafał Ciechanowski OSP Orzechowe
- Dawid Pluta OSP Błotno
- Krzysztof Borowski  OSP Osowo
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych rP w Goleniowie przyznano:
Odznakę Wzorowy Strażak
- Dariusz Osuch OSP Błotno
- Piotr Białczak OSP Orzechowo
- Patryk Knyspel  OSP Ostrzyca
- Radosław Solarski OSP Wyszomierz
- Łukasz Bartosik OSP Błotno
- Krzysztof Czerwiński OSP Błotno
- Marcin Gadzaliński  OSP Ostrzyca
- Przemysław Mizera OSP Szczytniki 
Uchwałą Zarządu miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
rP w Nowogardzie przyznano:
Odznaki za wysługę lat
- Stanisław Dynarski  OSP Osowo - 50 lat
-Tadeusz Kubski OSP Ostrzyca - 45 lat
- Edmund Nowacki OSP Wyszomierz - 40 lat
- Mirosław Purul OSP Osowo - 40 lat
-Andrzej Woźniak OSP Szczytniki - 30 lat
- Zbigniew Karaś OSP Szczytniki - 30 lat
- Adam Krzywański OSP Szczytniki - 25 lat
- Sylwester Ciechanowski OSP Orzechowo 
- 20 lat
- Tomasz Paś OSP Orzechowo – 15 lat,
- Grzegorz Gurazdowski OSP Orzechowo – 
15 lat,
- Grzegorz Owczarek OSP Szczytniki – 15 
lat,
- Krzysztof Rybak OSP Szczytniki – 15 lat,  
- Bogdan Szuster OSP Wyszomierz – 15 lat
- Zbigniew Skowroński OSP Wyszomierz – 
15 lat
- Rafał Ciechanowski OSP Orzechowo – 10 
lat,
- Tomasz Piszczek OSP Orzechowo – 10 lat,
- Piotr Knyspel  OSP Ostrzyca – 10 lat,
- Tomasz Pietrzyk  OSP ostrzyca – 10 lat,
- Błażej Garło  OSP Błotno – 10 lat,
- Cezary Owczarek OSP Szczytniki – 10 lat,
- Marcin Jakubiuk  OSP Osowo – 5 lat,
- Paweł Seweryniak OSP Orzechowo – 5 lat,
- Łukasz Seweryniak OSP Orzechowo – 5 
lat,
- Dawid Pluta OSP Błotno – 5 lat,
- Dawid Pałczyński OSP Wyszomierz – 5 lat,
- Bogdan Pelc OSP Wyszomietrz – 5 lat.

Dalsza relacja strona 8

Wyróżnienia 
dla druhów  

z OSP

eko-ciekawostka 

Jeżyk, który 
je kitekat

Od kilku lat, na jednej z posesji przy ul. Grota Roweckiego 
mieszka jeż. I nie było by nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że 
osobnik ten przyzwyczaił się do dobrodziejstw jakie niesie za 
sobą bliskie sąsiedztwo z ludźmi, a raczej z domowymi zwie-
rzakami.  Codziennie, w godzinach wieczornych jeżyk ze sma-
kiem wyjada z misek kolację podaną podwórkowym kociakom 
– zresztą bez żadnych oporów z ich strony. W stałym menu jest 
mleko i karma – kitekat. 

W konsumpcji nie przeszkadzają mu nawet flesze aparatów fo-
tograficznych. 

MS
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Święto OSP

Czołem druhowie!
W dniu 21 maja uroczystą zbiórką wszystkich druhów z OSP gminy Nowogard uświetniono 

tegoroczne obchody Dnia Strażaka. Tym razem gospodarzami byli mieszkańcy Szczytnik i oni 
zorganizowali wyjątkowo udaną imprezę.

I po zawodach...

Doceniając ważną rolę 
strażaków ochotników i ich 
ogromne zaangażowanie w 
działalność przeciwpożaro-
wą oraz w Krajowym Syste-
mie Ratownictwa Drogowe-
go przybyli: burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla, Prezes 
Powiatowego OSP Kazimierz 
Ziemba, Inspektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich Barba-
ra Szymaniak, ksiądz Janusz 
Zachęcki od niedawna Ka-
pelan Powiatowy Strażaków 
OSP. Nad sprawnym przebie-
giem świątecznych uroczy-
stości czuwali Józef Dobru-
chowski Prezes Gminnych 

OSP oraz Zygmunt Nawrocki 
Komendant Gminny OSP.

Impreza rozpoczęła się mszą 
polową, którą odprawił ksiądz 
kapelan, a następnie, pod-
czas uroczystej zbiórki doko-
nano wręczania odznaczeń i 
odznak. Po dekoracjach dru-
howie zaprezentowali swo-
je umiejętności w mini zawo-
dach bardziej pokazowych niż 
rywalizacji. Wszystko w wyjąt-
kowo sympatycznej i koleżeń-
skiej atmosferze. Ku pokrze-
pieniu ciała i ducha były kieł-
baski z rożna, słodycze i prze-
różne napoje. Do zobaczenia 
za rok!

Listę wszystkich wyróżnio-
nych i odznaczonych prezen-
tujemy na stronie 7.

Organizatorzy dziękują 
mieszkańcom Szczytnik za go-
ścinność oraz sponsorom za 
wsparcie imprezy: Janowi Cie-
chanowskiemu, Adamowi Fe-
deńczakowi, Janowi Bąkowi, 
Dariuszowi Szarkowi, Walde-
marowi Pedziszczakowi, Kazi-
mierzowi Ziembie i kierownic-
twu Banku Spółdzielczemu w 
Goleniowie, filia w Nowogar-
dzie.

Tekst i foto Lesław M. Marek

 Jakie was trapią problemy – zda się pytać burmistrz Robert Czapla

Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Marcin Rąpała i 
Marian Jeż z OSP Osowo

Druh nad druhy – Stanisław Dynarski z OSP Osowo z medalem za 50 
lat służby… Uściski od prezesa Dobruchowskiego i chóralne 100 lat od 
zebranych druhów i gości…

Edmund Nowacki z OSP Wyszomierz tryska humorem, a tu już 40 lat 
minęło…

To już 45 lat? – dziwi się szef OSP Ostrzyca Tadeusz Kubski

Zbigniew Karaś –  gospodarz uroczystości - odznaka upamiętni 30 lat 
służby w OSP

Mszę św. odprawił ks. kapelan Janusz Zachęcki

Wiesław Kośmider z OSP Osowo ze Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa
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Zwracam się z prośbą 
o informację.

W nocy z piątku na sobotę 20 
maja 2011 r. dokonano kradzie-
ży z domowych ogródków drze-
wek ozdobnych na ulicy Roose-
velta w Nowogardzie. Skradziono 
m.in. sosnę szczepioną widocz-
ną na obrazku, wysokość drzewka 
około 100 cm. Zdjęcie jest z 2010 
roku, sosna posiadała obecnie kil-
ku centymetrowe zielone przyro-
sty. Drzewko stanowi ogromną 
wartość sentymentalną dla właści-
cieli ponieważ zostało posadzone z 
okazji narodzin dziecka. Jeżeli ktoś 
zauważył, lub posiada informację 
gdzie skradzione drzewko obecnie 
się znajduje prosimy o kontakt. Tel. 
601 745 980

Za znalezienie drzewka została 
wyznaczona nagroda. 

Matki młode
Młode matki przechodzą przez ulice
Trzymając za ręce swoje dzieci
Zapomniały siebie już dawno
By odnaleźć, co im dane

Młode matki odwracają wzrok
Od rzeczy niepotrzebnych
Gdy przeglądają się w lustrze
Wiedzą, ze tak jest bardzo dobrze

Młode matki brzemienne życiem
Obarczone torbami łaski
Obmyślają stale nowe stroje
Aby się nikt nie wstydził

Młode matki skupiają  wzrok
Choć nie wygrały w konkursie
Lecz stale malują obrazy nadziei
Której nigdy zbyt wiele

Marek Słomski

Za każdy uśmiech i przytulenie,
pochylenie nad moją chorobą, 

śniadania o świtaniu, 
załatane dziury w dżinsach  

i dobre słowo w chwili zwątpienia. 

Wieczorną bajkę, 
i nocne czuwanie przy moich lękach, 

za dni pełne słońca, 
i wszystkie poranki świata 

Wszystkim Mamom 
radości, zdrowia i szczęścia w rodzinie 

życzy 
redakcja Dziennika Nowogardzkiego 

W 65 rocznicę przybycia transportów ze Wschodu

W hołdzie Bohaterkom
Bezimiennym, cichym i powszednim, bohaterkom na miarę antycznej tragedii – Matkom Sybi-

raczkom, tym, których prochy przechowują śniegi Syberii, stepy Kazachstanu i cmentarze polskie.
Heroicznym Matkom, które z jednakowym oddaniem walczyły z przeciwnościami losu o jedze-

nie dla swoich dzieci jak i o prawość ich serc.
Matkom, które były ostoją  i bezpieczeństwem  w czasach gdy wszystko , z dnia na dzień traciło 

sens.
Matkom o sercach mężnych i pełnych wiary w siłę matczynej miłości, w imieniu żyjących Sybi-

raków składam cześć i hołd.
Mgr Franciszka Kobylińska

Prezes Koła Sybiraków w Nowogardzie

Nowogardzki Dom kultury
zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 12 roku życia 

chętnych do udziału 

w „Warsztatowych Spotkaniach  
Artystycznych Nowogard’2011” 
które odbędą się w dniach 01.07.-10.07.2011 r. w Nowogardzie. W warsztatach tych uczestni-

czyć będzie młodzież z Polski, Niemiec i Serbii. 
Projekt ten dedykowany jest dla osób posiadających już podstawy z zakresu jednej z dziedzin 

artystycznych tj.: taniec, plastyka, teatr, wokal, film, fotografia, ceramika, malowanie na szkle i 
jedwabiu. 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat NDK – 91 39 26 283
  Serdecznie zapraszamy!!!
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r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Hurtownia Ogrodnicza 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 54 
oferuje najtańszy w mieście 
węgiel drzewny 2,5 kg

tel. 91 39 20 760

Podziękowanie

Personelowi Przychodni 
dla Zwierząt 

w Sikorkach za fachowy, 
solidny i bezbolesny zabieg

serdeczne dziękowania
 Dżeki i jego właściciel Tadeusz K. 

IX Edycja Ekologicznego konkursu w Nowogardzie 
W dniu 19.05.2011 w Nowogardzie odbył się IX Edycja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, którego organizatorem jest Urząd Miejski w Nowogardzie. Konkurs od lat 

cieszy się ogromnym powodzeniem. Jego sukces jest tak duży, ze w eliminacjach brało udział  ok. siedemset dzieci łącznie z wszystkich szkół, które zgłosiły udział w 
U.M. Konkurs opiera się na III poziomach, w których rywalizują  dzieci. Formuła opiera się przede wszystkim na wiedzy praktycznej i znajomości takich zagadnień 
jak: prawidłowa nazwa roślin, zwierząt, drzew jak również segregacja śmieci i ich odpowiednie utylizowanie i przetwarzanie. „Pytania były przygotowywane przez na-
uczycieli, które razem ze mną w ciągu tych IX lat nabrały doświadczenia w organizacji konkursu. Pytania są tak ułożone, by trafiły do wszystkich uczniów i były dobrze 
zrozumiane” - mówi w bezpośredniej rozmowie jedna z członkiń komisji -  Joanna Krępa -  pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 

Lista uczestników biorących udział w konkursie  – FINAŁ 
EKOKONKURS 2011

Poziom III
Gimnazjum Publiczne nr 1
IWO DUSZYŃSKI – III B
KONRAD SIKORA – IIIE
JAGODA ROSA – IIIB
Gimnazjum Publiczne nr 2
KLAUDIA HUSARZ – IIIE
ZOFIA SAWICKA – IIC
KATARZYNA PIOTROWSKA – IID 
 Gimnazjum Publiczne nr 3
KATARZYNA ZAWADZKA – IIA
MILENA TRETIAK – IIIC
KATARZYNA NADOLSKA – IA
 Zespół Szkół Publicznych w Osinie
KATARZYNA KOŁACZ – IIIA
MICHAŁ KSIĘŻUK – IIIB
PRZEMYSŁAW GALUS – IIA
Poziom II
Szkoła Podstawowa nr 1
ANITA BIENIAS - VIC
JULIA GWIAZDOWSKA - VC
GRETA KOWALCZYK - VIA
Szkoła Podstawowa nr 2
MATEUSZ TAMBORSKI – VIA
PATRYCJA MENDYK – VIA
PATRYK TOŻEWSKI – VIA
Szkoła Podstawowa nr 3
WIKTORIA KIRYK – VIB
ANGELIKA RUTKOWSKA – VIA
MICHAŁ TĘBŁOWSKI – VIA
Szkoła Podstawowa nr 4
PAULINA PAWŁOWSKA – VI
KINGA NIZIO – VI
DOMINIKA SZYNAL – VI
Szkoła Podstawowa w Błotnie
DARIA URBANIAK – V
WERONIKA GODZISZEWSKA – IV
NIKOLA GRZELAK - V
Szkoła Podstawowa w Długołęka
JAN SAWICKI – VI
KAROLINA PAWLISZAK – VI
ADRIAN KRAWCZYK – V
Szkoła Podstawowa w Orzechowie
MIKOŁAJ GAŁA – VI
MARCIN OGIEWA – V
MONIKA RUSINIAK – IV 
Szkoła Podstawowa w Strzelewie 
ROKSANA MOLKA – V
JUSTYNA STEFAŃSKA – VI
PATRYCJA MACHOL – IV
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
GABRIELA HUSARZ – VA
GRACJAN RAZIK – VI
ARTUR MICHALSKI - VI
Szkoła Podstawowa w Żabowie
ALEKSANDRA GIBKA – V
DOMINIKA TELMANOWSKA – VI
WIKTORIA KAMIENIAK – V 
Zespół Szkół Publicznych w Osinie
ALKSNADRA RUSIECKA – VIA
KATARZYNA BORCZYK – VIA
MIKOŁAJ WĄSIK - IVB
Szkoła Podstawowa w Łosośnicy
JUSTYNA SMYKLA – VI
EDYTA NOWAK – VI
WOJCIECH KURSZESKI – VI 

O tym jak przebiegały przy-
gotowania do konkursu zapy-
taliśmy jedną z uczestniczek 
konkursu. 

Dziennik Nowogardzki. Z 
jakich źródeł się uczyłaś do 
konkursu i jakich pytań się 
spodziewasz? 

Klaudia Husarz - Głównie 
przygotowywałam się sama i 
ze źródeł, które zgromadzi-
łam z poprzedniego roku. Co 
do pytań to nie spodziewam 
się jakiś wyjątkowo trud-
nych, gdyż akurat interesu-
je się ekologią i przygotowy-
wałam się w domu w ciszy i 
spokoju. 

DN: Co najbardziej intere-
suję Ciebie w Ekologii? 

K.H. - Zależności, które obo-

wiązują w przy rodzie i łańcu-
chy pokarmowe. 

DN: Czy współczesny czło-
wiek potrafi zadbać o ekolo-
gię? 

K.H. - Niestety nie bardzo, 
ale i tak jest już dużo lepiej niż 
jeszcze parę lat temu. 

Tyle słów jednej z uczestni-
czek konkursu. O wynikach i 
nagrodach DN napiszę w na-
stępnych wydaniach, gdy tylko 
zostaną one sprawdzone i opu-
blikowane przez komisję. 

Jarosław Bzowy 
Foto: Joanna Krępa 

Konkurs ekologiczny. Podczas egzaminu panowało wielkie skupienie

Wiedza o ekologii przelewana na papier wśród biorących udział uczestników konkursu
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skiej bramki, to golkiper gości 
mógł mieć ogromne problemy 
ze skuteczną interwencją. Tuż 
przed przerwą bardzo dobrą 
okazję mieli również gracze Ma-
sovii. Udanym wyjściem przed 
pole karne popisał się w tej sy-
tuacji Krupski, dzięki czemu za-
żegnał niebezpieczeństwo, a po 
chwili arbiter zakończył pierw-
szą część tego pojedynku.

W drugiej połowie piłka-
rze Pomorzanina mieli jesz-
cze większą przewagę. Pięć mi-
nut po wznowieniu gry szan-
sę miał Dawid Kurek, który na 
boisku pojawił się dopiero po 
przerwie. Uderzył jednak nad 
bramką rywala. Minęło kolej-
ne pięć minut, a nowogardzia-
nie stworzyli sobie najlepszą 
okazję do wyjścia na prowa-
dzenie w tym spotkaniu. Sam 
przed bramkarzem rywala 
znalazł się Miklas, lecz uderzył 
obok bramki. Po chwili niewy-
korzystana sytuacja mogła się 
zemścić. Po uderzeniu z dy-
stansu jednego z zawodników 
Masovii piłkę zdołał musnąć 
Krupski, a piłka trafiła jeszcze 
w poprzeczkę bramki gospo-
darzy i wyszła poza boisko. W 
68. minucie podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego stworzy-
li sobie kolejną okazję. Tym 
razem dobrym uderzeniem 
z rzutu wolnego popisał się 
Mendyk, ale bramkarz gości 
zdołał sparować piłkę do boku.

Minutę później z dystansu 
strzelał natomiast Michał Lasz-
kiewicz, lecz piłka powędrowa-
ła ponad bramką. Nie minęło 
kilkadziesiąt sekund, a Pomo-
rzanin miał kolejną doskonałą 
szansę. Akcję prawą stroną bo-
iska przeprowadził Kurek, do-
środkował w pole karne do sto-
jącego przed bramką Miklasa. 
Doświadczony napastnik ude-
rzył z pierwszej piłki, a futbo-
lówka minęła bramkę. Później 
do głosu doszli zawodnicy go-
ści, ale dwoma dobrymi inter-
wencjami popisał się bramkarz 
nowogardzkiego zespołu. Pięć 
minut przed końcem spotkania 
z rzutu wolnego uderzał jeszcze 

Laszkiewicz, lecz znów lepszy 
okazał się bramkarz Masovii. 
W samej końcówce rzut wolny 
mieli jeszcze goście, Krupski po 
raz kolejny nie dał się jednak 
pokonać, a sędzia zakończył to 
spotkanie. 

Pomorzanin zremisował z 
Masovią 0:0 i powiększył swój 
dorobek o jeden punkt. Wciąż 
jest jednak na ostatnim miej-
scu w tabeli. Miejmy nadzie-
ję, że zmieni się to już po na-
stępnej kolejce, która rozegra-
na zostanie w najbliższą środę. 
Nowogardzianie zagrają wtedy 
na wyjeździe z Unią Dolice.

Maciej Pietrasik

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

Z masovią bez bramek
W sobotnim spotkaniu 25. kolejki V ligi Pomorzanin Nowogard zremisował na własnym boisku z Masovią Maszewo 0:0. W drugiej połowie no-
wogardzcy zawodnicy mieli dwie doskonałe okazje do zdobycia bramki, brakło jednak skuteczności. Podczas spotkania nowogardzcy zawodnicy 
mogli liczyć na żywiołowy doping kibiców.

Pomorzanin od samego po-
czątku zyskał delikatną prze-
wagę. W pierwszych minutach 
gra toczyła się głównie w środ-
ku pola, a piłkarze stwarzali sy-
tuacje jedynie po stałych frag-
mentach gry. Osiem minut po 
rozpoczęciu meczu Pomorza-
nin miał pierwszy w tym spo-
tkaniu rzut wolny. Do piłki pod-
szedł Michał Soska, lecz uderzył 
nad bramką Masovii. Trzy mi-
nuty później sędzia odgwizdał 
kolejne przewinienie piłkarza z 
Maszewa, a tym razem na strzał 
z rzutu wolnego zdecydował się 
kapitan drużyny, Marcin Skór-
niewski. Tym razem dobrą in-
terwencją popisał się golkiper 
gości. W 20. minucie pierwszą 
szansę na zdobycie gola miał 
Krystian Miklas, ale strzelił zbyt 
wysoko. Masovia pierwszy raz 
na prowadzenie mogła wyjść 

dopiero na początku trzeciego 
kwadransa gry. Po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego jeden z 
zawodników gości uderzył gło-
wą, strzał ten obronił jednak 
Mateusz Krupski.

Po chwili na uderzenie z dy-
stansu zdecydował się, obcho-
dzący w dniu meczu osiemna-
ste urodziny, Rafał Mendyk, ale 
piłka po tym strzale powędro-
wała obok słupka. Pięć minut 
przed końcem pierwszej poło-
wy Pomorzanin był bliski wyj-
ścia na prowadzenie. Po znako-
mitym dośrodkowaniu w pole 
karne bramkę mógł zdobyć Pa-
weł Galus. Znajdował się jednak 
w trudnej sytuacji i nie zdołał 
trafić głową w piłkę, choć bra-
kowało do tego bardzo niewiele. 
Gdyby gracz nowogardzkiego 
zespołu trafił wówczas głową w 
piłkę i skierował ją do maszew-

Mimo sprzyjającej pogody mecz zakończył się remisem

W dniu 19 maja br.,  w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbył się konkurs „Mistrz ortografii”, którego laureatem został uczeń SP-1 - Ra-
dosław Kędzierski, uczeń klasy IIIc (op. B. Biniecka).

Mistrz ortografii 
w SP nr 2

Była to IX edycja tego kon-
kursu, którego celem było wy-
łonienie bezbłędnie piszące-
go ucznia z I etapu edukacji 
wczesnoszkolnej. By otrzymać 
tytuł mistrza, należało rozwią-
zać test składajacy się z 7 za-
dań za 102 punkty. Do rozwią-
zania były: zagadki, wyrazy i 
zadania z lukami dotyczącymi 
pisowni „rz”, „ż”,  „h”, „ch”,  „u”,  
„ó”, zapisu słownego liczb oraz 
przeczenia nie z innymi wyra-
zami.

Poziom wiedzy uczestników 
był bardzo wysoki a różnice 
między nimi nieznaczne. Każ-
dy z nich otrzymał dyplomy 
oraz nagrody.

Zwycięzca został wpisany do 
księgi konkursów ortograficz-
nych na mistrza 2011 roku.

Organizatorki E. Żylak i M. 
Wiśniewska dziękują p. B. Jan-
kowskiemu - przedstawicielo-
wi WSiP za ufundowanie na-
gród.

Info. wł. 
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

WITamY GOŚCI Z maCeDONII
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie ma zaszczyt gościć przybyłych z Macedonii uczniów i ich opiekunów  w ramach 

projektu „Wymiana uczniowska pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi” SSOU Kole Nedelkovski Veles - Republika Macedonii i Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie – Polska.

Nasi goście przebywać będą  u nas od niedzieli 22 maja do soboty 28 
maja. Poniżej przedstawiamy harmonogram ich  pobytu: 

22.05.2011 r. – niedziela
1800  Powitanie gości, zakwaterowanie w Internacie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
2000 - 2030 Kolacja

23.05. 2011 r. - poniedziałek
900 - 930 Śniadanie
1000 - 1330 Deskryptaż po mieście
1400 - 1430 Obiad
1500-1530 Wyniki deskryptażu
1540-1710 Zdjęcia z puzzli- rozpoznaj obiekty w mieście
1720-1900 Prezentacja graficzna deskryptażu, pokaz przysłów, gry
2000 - 2030 Kolacja

24.05.2011 r. - wtorek
800 - 830 Śniadanie
830 - 1530 Wyjazd do Szczecina – zwiedzanie z przewodnikiem 

(Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Katedra Szczecińska, 
stare miasto, rejs po Odrze)

1530 - 1600 Obiad
1600 - 2000 Prezentacja programu CAD i AUDATEX, prezentacja 

sprzętu warsztatowego
2000 - 2030 Kolacja
25.05.2011 r. - środa
900 - 930 Śniadanie
1000 Wyjazd do Aquaparku w Gryfinie
1400 - 1430 Obiad

1500 - 1900 Turniej sportowy
2000 - 2030 Kolacja

26.05.2011 r. – czwartek
900 - 930 Śniadanie
1000 Wyjazd do Wolina
1130 Wolin: lekcja pokazowa z poczęstunkiem, rejs statkiem
1430 Wyjazd do Międzyzdrojów
1500 Jezioro Turkusowe, posiłek (suchy prowiant)
1600 Międzyzdroje, spacer, lody, czas wolny
1930 Powrót do Nowogardu
2000 - 2030 Kolacja

27.05.2011 r. - piątek
900 - 930 Śniadanie
1000 - 1100 Telemost – połączenie video (skype) Nowogard – Veles
1115-1200 Przejazd do Kulic – wizyta w dworku Bismarcka
1215-1800 Pobyt u Pana Jerzego Furmańczyka w Ostrzycy (jazda 

konna, grill, zabawy)
2000 - 2030 Uroczysta kolacja

28.05.2011 r. – sobota
900 - 930 Śniadanie
930 - 1100 Czas wolny, zakupy
1200 Wyjazd do Macedonii (zorganizowany przez grupę pożegnal-

ną)

Do Macedonii pojechali również uczniowie naszej szkoły. Relację z ich pobytu 
przedstawimy w następnym wydaniu „WBREW”. 

Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas przyczyni się do zawiązania wie-
lu przyjaźni i nawiązania stałej współpracy między naszymi szkołami i miastami. 

SPOrTOWe WIeŚCI
18.04.2011 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Nowogardzie odbyły się 

Finały Wojewódzkie Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt, w których wystąpiły 
cztery zespoły: I LO Stargard, CKS Szczecin, V LO Koszalin i ZSP  Nowogard (go-
spodarz turnieju). Po pierwszym meczu ZSP Nowogard pokonał  I LO  Stargard 
20:6, w drugim meczu V LO Koszalin pokonało CKS Szczecin 15:9 w meczu o 
trzecie miejsce Stargard Przegrał z CKS Szczecin 24:4. W meczu finałowym V LO 
Koszalin pokonało ZSP Nowogard 29:6.

Miejsca:
I  - LO Koszalin
II- ZSP Nowogard
III-  CKS Szczecin

Skład drużyny ZSP:
1.Jola Parszyk

2.Sylwia Jeziorska
3.Kinga Piwowarczyk
4.Michalina Waszak
5 Malwina Król
6. Monika Nosek
7.Róża Nosek
8.Ola Król
9.Dominika Malicka
10.Gabriela Polak
11.Ola Graszkiewicz 
12.Ines Penczek
Opiekunem naszej drużyny i gospodarzem turnieju był Pan Zbigniew Ceranka.
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- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

szyby samochodowe - Jacek Tworek

sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

mŁODe
KurKi NiosKi 

RASY ROSA- 14-tygodniowe 
W SPRZEDAŻY

Gospodarstwo drobiarskie  
Żabowo 13 tel. 91 39 106 66

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” 
w Nowogardzie

ogłasza 
pisemny nieograniczony  

przetarg ofertowy 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych  

lp adres Powierz-
chnia

kondyg-
nacja

Cena 
wywoławcza

Cena za 
m2 Wadium miesięczna opłata 

eksploatacyjna

NOWOGarD  

1 Bankowa 6 62,30 III piętro 162.000 zł 2.605 zł  16.200 zł 507 zł

2 Światowida 1 62,90 II piętro 161.054 zł 2.560 zł 16.100 zł 512 zł

3 Gryfitów 4 69,30 II piętro 167.000 zł 2.410 zł 16.700 zł 564 zł

4 Gryfitów 5 62,40 III piętro 146.000 zł 2.340 zł 14.600 zł 508 zł

DOBra

1 Traugutta 3a 54,90 parter 84.000 zł 1.530 zł 8.400 zł 447 zł

Miesięczna opłata eksploatacyjna  nie zawiera opłat licznikowych (woda, gaz, energia 
elektryczna). 

Wpłaty wadium należy dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 
0010 w Banku Spółdzielczym o/Nowogard.  

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 No-
wogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG lokal 
nr ....” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Termin składania ofert upływa w piątek 27 maja 2011 r. o godz. 1200 , otwarcie o godz. 
1215.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.  

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia przetar-
gu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje i materiały przetargowe dostępne w dziale członkowskim 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  

telefon: 091-39-100-10, 091-39-100-11. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski
w Nowogardzie

informuje podopiecznych naszej organizacji, że :
wydawanie żywności w tym roku będzie 

raz w miesiącu przez dwa dni, pod koniec 
każdego miesiąca od godz. 10-tej.

/Informacja o terminach w oknie organizacji 
przy ul. 700 Lecia 14 a/.

W każdy poniedziałek i piątek od 10-tej do 12-tej wydajemy 
odzież używaną.

Ponadto informujemy, że z Urzędu Miasta otrzymaliśmy na 
rok 2011 dotacje finansowe min. na: zwrot za zakup leków dla 
najuboższych,oraz zakup pomocy szkolnych.

Warunkiem ubiegania się o zwrot za koszt poniesiony na zakup 
lekarstw jest: dochód na osobę do 800 zł, faktura imienna z apteki 
za wykupiony lek na podstawie recepty. Koszt zwrotu do 100 zł. 
O pomoce szkolne mogą ubiegać się rodziny, które znajdą się w 
wykazie sporządzonym przez OPS w Nowogardzie, oraz stali nasi 
podopieczni - rodziny wielodzietne powyżej 3-je dzieci.

Pomoce szkolne będziemy wydawali w miesiącu sierpniu. Na-
tomiast refundację za leki rozpoczniemy od miesiąca lipca przez 
cały rok do grudnia br.-lub do wyczerpania środków (2.600 zł). 
Ponieważ uzyskaliśmy dotacje na pokrycie kosztów transportu, 
więc przy wydawaniu żywności prosimy o dobrowolne wpłaty na 
nasze cele statutowe. Jesteśmy organizacją poza rządową, utrzy-
mującą się wyłącznie ze składek dobrowolnych. Zebrane wpła-
ty przeznaczamy na naszą działalność /zakup art. i materiałów 
biurowych, koszt znaczków pocztowych, usługi ksero itp./Nasza 
praca jest wyłącznie społeczna/.

Zawracamy się również do mieszkańców miasta ,by nie wyrzu-
cali dobrych rzeczy /odzież, pościel, koce itp/ do śmietników, ale 
dostarczali do naszego magazynu. Tylu jest potrzebujących,więc 
nie zmarnują się.

Zarząd Miejski PKPS
J. Cichecka

Sprzedam
- Renault Laguna II 
(wersja Galileo) 1.8 

benzyna - 122 000 km 
- z salonu. 

Jeden właściciel, 
serwisowana, 
stan idealny. 

Cena 17 500 zł. 
Tel. 601 949 077

Serdeczne 
wyrazy 

wdzięczności 
za znalezienie 

i oddanie 
tel. komórkowego 
dla tajemniczego 

znalazcy, 
wdzięczny Maciej



Nr 39 (1973)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

rozkŁad jazdy bu sów

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rOZkŁaD JaZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, Jarosław Bzowy, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 

Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

      NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub 
biurowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 
tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5 864 m2, plan 
zagospodarowania terenu, przemysł, usługi 
inwestycyjne. Ogrodzona, droga alfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania 15zł/m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 
m2; plac 2800 m2 do zagospodarowania 
utwardzony; pomieszczenie  90 m2; 
pomieszczenie 150 m2 ogrzewane; 
pomieszczenie biurowe 60 m2 ogrzewane, 
kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10  010; 
607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z 
ogrodzonym terenem o pow. 0,30 ha na 
obrzeżach Nowogardu, możliwość wynajmu 
mieszkania obok. 693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam mieszkanie na ul. Wojska Polskiego 
z małym ogródkiem. 603 688 266. 

• Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 87 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do 
uzgodnienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TaNIO sprzedam  dużą działkę 
budowlaną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 66m2, 
III piętro po remoncie. Cena 165 tys. Kontakt. 
785 710 808

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 67m2 
na dwupokojowe. 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam działkę budowlaną przy ulicy 
Asnyka. 609 947 940; 503 120 436

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Wynajmę pokój na ulicy Warszawskiej. 
609 004 967

• WYNAJME BIURO I POWIERZCHNIE 
MAGAZYNOWE W NOWOGARDZIE TEL. 511 
267 991.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 m. I 
piętro. Tel. 509 530 073

• Odstąpię mieszkanie spółdzielczo-
lokatorskie. Tel. 693 409 965

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel. 
661 510 846

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 605 856 584; 91 
39 26 698

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 18-stej.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, 
trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 
22 298

• Sprzedam kawalerkę 23 m2, Warszawska 10. 
502 032 422

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Monte 
Cassino w Nowogardzie. tel. 601 775 037

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w 
nowym budownictwie 91 39 25  147 po 20-
stej.

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, 
parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po 
godz. 10

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe lub 
zakwateruję 6-ciu pracowników. 508 309 980

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Zakwateruję 3-4 osoby od 1 czerwca dół 
domku jednorodzinnego. 609 307 327

• Sprzedam sklep murowany na targowisku w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 
pokoje. 519 614 973.

• Sprzedam dom nad Jeziorem w Nowogardzie. 
785 200 900

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu pokojowe 
(po remoncie na dłuższy okres czasu) może 
być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Bankowej. 
(3pokoje) 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te piętro. 
Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 697 665 791

• Poszukuję do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie (jak najtańsze) w rozliczeniu 
może być (opieka mieszkania). 
600 121 043 po 20 stej.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 pokoje 
z balkonem 79,71 lub zamienię na  2 pokoje z 
dopłatą. 609 170 510.

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 m2 z 
możliwością budowy domu. Budynek nowy 
ocieplony, ogrzewany. Całość ogrodzona. 
Nowogard. Cena 370 tys. 607 646 622 

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Boh. Warszawy 
4 pokoje, I piętro Tel. 604 178 371

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 68 m2, 
parter +balkon. 504 898 980

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną, 
dobra lokalizacja. Ul. Monte Cassino. Działka 
jest uzbrojona z warunkami zabudowy. 
Powierzchnia 1350 m2. Cena 108 zł/m2. Nr 
kontaktowy 507 953 705; 791 721 399

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 691 
623 631

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 m2 
plus dwa duże budynki gospodarcze, działka 
19 arów, cena 147 tys., tel. 509 702 817

• Sprzedam kawalerkę 28 m2. I piętro, 
własnościowe, ul. Leśna Nowogard 91 39 
21 483

• Sprzedam mieszkanie, nowe 
dwupoziomowe, bezczynszowe. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
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standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam dom 17 km od Nowogardu, 200 
m2 + budynek gospodarczy 280 m2 wraz z 
działką 1,11 Ha. 694 994 202

• Do wynajęcia kawalerkę na Osiedlu Bema 
po generalnym remoncie. 517  525  923; 
505 545 487

• Pilnie sprzedam 11 ha ziemi. 793 908 098

• Dobra k. Nowogardu pilnie sprzedam ½ domu 
pow. 100 m2 (dom po remoncie oraz garaż 
pow. 42 m2 na działce 7,5 ar. 668 431 301

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na 
parterze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowana, 
po częściowym remoncie. Cena 750 zł + 
czynsz + media. 601 980 065 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 723 093 009

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię stoisko 
na Targowisku Miejskim. 512 012 823

• Wynajmę mieszkanie własnościowe 37 m, 
duży pokój, małe sypialnie, ogrzewanie- 
gazowe. 503 514 051

• Odstąpię odpłatnie działkę ogrodowo-
warzywną lub oddam w użytkowanie. Ok. 
zakładu karnego. 782 813 335

• Zakwateruję 7-8 pracowników. 515 079 103

• Wynajmę lokal w Dobrej Nowogardzkiej 80 
m2. 602 247 111 

• Pawilon do wynajęcia w Centrum 886 465 485

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, 
parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po 
godz. 10

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 m2 z 
możliwością budowy domu. Budynek nowy 
ocieplony, ogrzewany. Całość ogrodzona. 
Nowogard. Cena 370 tys. 607 646 622 

• Sprzedam działkę pow. 7,5 ha w Wyszomierzu 
przy trasie asfaltowej. Cena 1,90/m2. 
696 807 922

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 10 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam dół domu. 513 045 346

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 16.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
dwupokojowe 46 m2, parter w Nowogardzie. 
602 521 671

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe na ul. Bankowej, Tel. 668 732 944

• Sprzedam mieszkanie z dwupokojowe na 
I piętrze 42 m2 z aktem notarialnym 91 39 
26 587

• Wynajmę mieszkanie w Warnkowie. 
607 289 286

• Sprzedam dom 143 m2 działka 714 m2. 
Cena do negocjacji z korzyścią dla klienta. 
662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszystkimi 
pozwoleniami (media przy granicy) projekt 
gratis. 791 262 391

• Wydzierżawię halę 270 m2 w Nowogardzie 
przy ul. Młynarskiej 7, zakład samochodowy, 
podnośnik, klimatyzacja, cena do 
uzgodnienia. Wydzierżawię plac po byłej 
przesypowni cementu przy ul. Boh. Warszawy, 
230 tys m2 za opłaty do gminy i Starostwa. 
601 330 539

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 m 
plus garaż dwustanowiskowy 50m (drugi 
budynek), wszystkie media, działka 1200 
m. Nowogard ok. Bema. 506 534 179

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. kontakt 605 
315 304.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking 
Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 134500 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 114 KM, serwisowany 
w ASO Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy, 
klimatyzacja uzupełniona, 4*airbag, ABS, 
El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. ster 
przy kierownicy, welur. tapicerka, opony 
letnie Continental 185 65 R15, kompletna 
dokumentacja – faktury serwisowe, 
bezwypadkowy,  zadbany. Cena 17900 zł (do 
uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM 
(diesel), przeb. 147500 km, serwisowany w 
ASO Opel, przy przeb. 140.000 km nowe: olej, 
klocki hamulcowe, filtr oleju, filtr powietrza, 
filtr paliwa, mikrofiltr, płyn hamulcowy, 
pióra wycieraczek przód i tył, uzupełniona 
klimatyzacja. Nowy kompletny rozrząd (ASO 
Opel) przy przeb. 119.318 km, roczne opony 
letnie Viking Norway Pro Tech II 215 55 R16, 
cena 39500 zł, do uzgodnienia, kompletna 
dokumentacja  - faktury serwisowe, zadbany. 
Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 500 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 600 zł do 
uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam WV Golf 3, rok prod. 1994 benzyna, 
poj. 1,4, cena 3000. 723 907 081

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. do 
negocjacji. 663 038 027

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 1.4 
benzyna + gaz. 505 620 285

• Sprzedam VW Passat, 1,8 benzyna, 1998 r. 
608 697 092

• Sprzedam Busa MB 100. Samochód jest na 
chodzie, do drobnego remontu. Cena 3000 zł. 
661 923 610

• Sprzedam VW Golf III rocznik 94 poj, 1.6. 
603 284 503

• Sprzedam- Renault Laguna II (wersja Galileo) 
1.8 benzyna - 122 km - z salonu. Jeden 
właściciel, serwisowana, stan idealny. Cena 
17,500 zł. Tel. 601 949 077

 rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Kury nioski 10-tygodniowe, sprzedam- 91 
39 106 66

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 10 315

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 691 138 076

• sprzedam prosiaki. 91 39 170 38

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• Sprzedam byczka Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon Z056 
z kabiną, zbieracz do słomy, garażowany, 
pierwszy właściciel. 514 816 172

• Sprzedam prosięta. 795 916 988

• Sprzedam prosiaki 664 349 580

• Sprzedam owies 796 144 225

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 
91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (Windows, linux), 
konserwacja pracowni szkolnych. Faktury 
VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio 
reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. 

Szpachlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkolenia 
BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• DUr-DaCH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budowlane 
- terminowo, solidnie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 789 146 025

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 601  627  044; 
607 092 509

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• Wykonam prace remontowo-budowlane + 
więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solidnie z 
domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Korepetycje z matematyki. 503 602 052

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-931-
513; 091 39 111 53

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektryczne. 
790 818 099

•  Naprawa sprzętu AGD, pralki lodówki i inne w 
domu klienta. 607 719 505

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• usługi dekarskie, docieplenia, remonty. Niskie 
ceny. Tel 783 794 831

• Wykonam budowę domów, glazura, 
ocieplenia i inne. 662 678 895

• Docieplenia, remonty i dachy. 692 562 306

• meble na wymiar, panele podłogowe w 
dobrej cenie. 884 288 560

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch 
języków obcych szuka pracy jako opiekunka 
osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłatne 
wpisowe, prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Praca dla pilarzy. 692 382 748; 502 616 233

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Zatrudnimy pracowników ochrony z 
terenu Nowogardu i okolic. Mile widziany 
umiarkowany stopień niepełnosprawności 
lub renta. Telefon 795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murza, zbrojarza. 
Posiadam własny transport i maszyny.  91 39 
18 307

• Zatrudnię dekarza 691 621 141

• Poszukuję pracy na wakacje w charakterze 
opiekunki do dziecka. 609 874 172

• Poszukuję pracowników do pracy w 
gospodarstwie rolnym. 601 748 170

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, domku, z 
Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie CO 
cena 1000 zł serwis na miejscu (montaż), 
dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant 
z Niemiec i gwarancje. Cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, 
wiszący małe gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia z 
piecem węglowym, typ 120-150 l. cena 600 
zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam 2 letnie nagłośnienie: mikser VMX 
200 HPQ, końcówkę mocy OMNITRONIC 
P1500, CD J500T MC CRYPT – 2 szt., kolumny 
HQ POWER 500 W VDSG12, mikrofon 
bezprzewodowy AZUSA 101, scaners HQ 
POWER VDPC 145. Stan  Cena kompletu 
1550 zł do uzgodnienia. Mało używany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 1350 
zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. 
Cena 500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. Tel. 
91 39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnowszą 
mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena do 
uzgodnienia 690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Ericcson 
ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, cena 390 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo ładny 
mocna budowa, tel: 91 39 21 828

• Kupię ponton bez silnika. 789 042 263

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane model 
PowerTwin. Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od roku do 3 
lat, rozkładaną firmy TAKO. 600 897 758

• Sprzedam heblarkę -grubościówkę z 
wyjściem na piłę- prod. własna. 601 370 207

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew owocowych i ozdobnych. 606 106 142

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe oraz 
kamienie polne w ok. Nowogardu. 91 38 
13 958; 604 702 817

• sprzedam komputer z oprogramowanie 
Windows XP. 790 588 164

• sprzedam pojemniki 1000l. 510 680 139

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć 
kurczaków. 603 688 266

• Sprzedam wózek trzyczęściowy, gondola 
używana 6 m-cy, spacerówka nieużywana, 
nosidełko gratis torba i parasolka. Kolor 
czerwony cena 600 zł. 698 513 015

• Sprzedam dachówkę dachową czerwoną, 
szkliwioną, nową (500szt.) 603 895 622
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Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

reklama

Powinienieś 
wiedzieć, że

zapewnia najskuteczniejszą reklamę
tel. 501 129 629

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

kolarskie mistrzostwa Polski masters

Zbigniew Szkołuda 
Mistrzem Polski

W dniach 21-22 maj w podtoruńskim Słu-
żewie rozegrano Mistrzostwa Polski Masters 
w jeździe indywidualnej na czas oraz w jeź-
dzie parami. Ogromny sukces odniósł Zbi-
gniew Szkołuda zdobywając tytuły Mistrza 
Polski w obu konkurencjach w kategorii  50A 
(zawodnicy powyżej 50 roku życia). Partne-
rem Zbyszka w jeździe parami był pan Robert 
Malinowski z Trzebiatowa.

Zawody mastersów cieszą się w Polsce 
ogromną popularnością – na starcie omawia-
nych zawodów stanęło ponad 160 zawodni-
ków. O ogromnym pechu może mówić dru-
gi nowogardzianin Jan Zugaj (kategoria 40A). 
Do jazdy indywidualnej …spóźnił się na start 
i musiał odrabiać doliczone 3 minuty. Mimo 

to zajął dobre IV miejsce. W jeździe parami  
nie miał szczęścia do partnera – dolosowany 
przypadkowy zawodnik nie tylko nie dawał 
zmian, ale nie potrafił nawet „trzymać koła” – 
stąd dopiero V miejsce.

Zbigniew Szkołuda traktuje to hobby bar-
dzo poważnie – gdy tylko czas pozwała dzien-
nie pokonuje ok. 100 km. Marzy mu się suk-
ces na Mistrzostwach Świata – w tym roku za-
wody będą w Austrii.

Tradycyjnie życzymy połamania kół i już 
tak serdecznie  … tęczowej koszulki Mistrza 
Świata!

LMM,
\Foto. M. Simiński

Bałtyk – karkonosze Tour

Wojciech Ziółkowski  
na podium!

Spory sukces zanotował nowogardzki kolarz Wojciech Ziółkowski – zajął III miejsce w klasy-
fikacji końcowej Wyścigu. Równie dobrze prezentowała się grupa Bank BGŻ, której dyrektorem 
jest nowogardzianin Zbigniew Szczepkowski – zajęła drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej, a 
indywidualnie zwyciężyła w dwóch z czterech klasyfikacji – najaktywniejszym zawodnikiem zo-
stał Marcin Urbanowski, a w klasyfikacji punktowej zwyciężył Krzysztof Jeżowski.

Zwycięstwa etapowe zanotowali: Krzysztof Je-
żowski oraz Artur Detko z drugiego teamu Ban-
ku BGZ.

W rozmowie telefonicznej Zbigniew Szczep-
kowski podziękował kibicom z Nowogardu za 
szpalery po trasie. Występ swojego zespołu oce-
nił jako bardzo dobry chociaż pozostał niedosyt 
– sekundowe przegrane?  Nie krył słów podzi-

wu dla Wojciecha Ziółkowskiego za wspaniałą 
jazdę w górach, a szczególnie za wynik na etapie 
jazdy indywidualnej na czas.

Wyścig wygrał Robert Radosz, przed Dariu-
szem Baranowskim i Wojciechem Ziółkow-
skim. Wszyscy jechali w grupie BDC Dariusza 
Banaszka. Gratulacje.

LMM
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Ogłasza nabór na kierunki:  

 technik ekonomista         - 2 lata 
 opiekun medyczny          - 1 rok 
 opiekun osoby starszej    - 2 lata 

czesne w wysokości 100 zł/m-c 
(bez wpisowego i opłat za wakacje) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 
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Absolutorium 
dla burmistrza 

za 2010 r.

Były burmistrz Nowogardu Kazimierz Lembas, dziękuje radnym za przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2010

Więcej czytaj s. 4

Tarasu nie ma 
– są widoki!
O czym  
dyskutowali 
radni
Kolejna porażka 
Pomorzania
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień
Dzisiaj zapraszamy na rowerową przejażdżkę 
po odcinku obwodnicy

Jadąc od Smużyn dojedziemy do budowanego wiaduktu. Ta es-
takada budowana jest (tak żartują znawcy okolicy) dla jednego 
rolnika i dwóch grzybiarzy! Może w przyszłości…

Jedziemy w kierunku Olchowa. Przed wiaduktem, po stronie 
prawej budowa w pełni. Będzie tu wjazd na kolejny wiadukt -  
tym razem skieruje nas na dawną „6” do Nowogardu

Patrzymy za siebie – ależ piękna ta dwupasmówka! I jak gęsto 
oświetlona! A podobno za energię płacić ma gmina. ( Widoczni 
kolarze to grupa Bicykl 50 z Ryszardem Zagórskim na czele. Byli 
tu szybciej od nas..)

Tekst i foto LMM

Wygrała 400 zł i bilety

Wyjątkowa pasażerka  
na goleniowskim lotnisku 

Przewoźnik uhonorował ten 
wyjątkowy jubileusz uroczy-
stością na lotnisku im. NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ w Golenio-
wie, w trakcie, której pasaże-
rowie częstowani byli specjal-
nym tortem, na którym znaj-
dował się napis „15 miliono-
wy pasażer”  i logo firmy. Pani 
Urszula Waszczak odebrała z 
rąk Katarzyny Gaborec - Dy-
rektora ds. Sprzedaży i Mar-
ketingu na rynek wschod-
nio-europejski linii Ryana-
ir talon  o wartości 400 zło-
tych na zakupy w sklepie bez-
cłowym i darmowy bilet dla 
dwóch osób. Tak powiedziała 
o nagrodzie: „czuję ogromne 
zaskoczenie i niedowierzanie, 
że to mnie właśnie trafiła się ta 
nagroda, jaką zafundowały li-
nie Ryanair. W pierwszej chwi-
li niedowierzałam i nawet nie 
chciałam rozmawiać z tą panią, 
która zadzwoniła z linii Ryana-
ir, ale później, gdy zaczęła mó-
wić odnośnie wygranej - uwie-
rzyłam i było mi bardzo miło, 
że to właśnie mnie przypadło 
być tym wyjątkowym pasaże-
rem. Często podróżuję do Irlan-
dii do syna i synowej tymi linia-

mi. Właśnie za chwile odlatuję i 
nie muszę ukrywać, że będzie to 
bardzo miły lot” - kończy wy-
powiedź pani Urszula. O krót-
ką wypowiedź poprosiliśmy 
również reprezentującą prze-
woźnika  panią Katarzynę Ga-
borec: „Cieszymy się ,że mieli-
śmy okazję wręczyć nagrodę dla 
pani Urszuli Waszczak, która 
została naszym 15 milionowym 
pasażerem linii Ryanair w tak 
szczególnym dniu, jakim jest 26 
maja – przecież to  Dzień Mat-
ki.  Nasza linia jest tania, ale 
usługi mamy na najwyższym 

poziomie, co potwierdzają na-
sze  statystyki, a  przede wszyst-
kim często wyrażana  satysfak-
cja  pasażerów, którzy zdecydu-
ją się na przelot naszymi samo-
lotami” - kończy wypowiedź 
pani Dyrektor. Warto przypo-
mnieć że przez lotnisko w Go-
leniowie, które leży zaledwie 
18 km od Nowogardu przewija 
się rocznie około 300 000 pasa-
żerów. Lotnisko posiada kilka 
połączeń dziennie z Warszawą, 
a także codzienne regularne 
połączenia międzynarodowe.   

Jarosław Bzowy 

Miejska Biblioteka 
Publiczna

 im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie 

zaprasza

 na wystawę rzeźby 
Piotra Pazdana „Pyja”

Otwarcie wystawy
31 maja (wtorek) 2011

o godzinie 17oo

Od lewej - Krzysztof Domagalski - rzecznik portu, Urszula Waszczak - 
zwyciężczyni i Katarzyna Gaborec - Dyrektor Ryanair

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. S. ŻEROMSKIEGO W NOWOGARDZIE 

X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
30 maja – 07 czerwca 2011
Po raz kolejny przystąpiliśmy do pięknej i pożytecznej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dla 

dzieci z nowogardzkich przedszkoli i szkół czytać będą: 
30 maja (poniedziałek), godz. 1000 – Pan Antoni Bielida Przewodniczący Rady Miejskiej w No-

wogardzie
31 maja (wtorek), godz. 1000 – Pani Renata Stasiak Przedszkole nr 1

Dyrektor Biblioteki Zofia Pilarz
Program na następne dni w kolejnym wydaniu DN.

Urszula Waszczak z Redła k. Nowogardu została piętnastomilionowym pasażerem obsłużo-
nym w Polsce przez linię lotniczą Ryanair. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w czwar-
tek, 26 maja na goleniowskim lotnisku 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER 
lAPtOP

 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

„Śmieciowa rewolucja” 
16 maja 2011 r. Sejm przyjął  ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakładającą przekazanie kompleksowego zarządzania odpadami gminom.

„Śmieciowa rewolucja” przy-
gotowana przez Ministerstwo 
Środowiska zakłada zdjęcie z 
mieszkańców obowiązku samo-
dzielnego podpisywania umów 
na odbiór śmieci. Nowy system 
zakłada, że to gminy będą prze-
prowadzały przetargi na odbiór 
odpadów, gospodarowały środ-
kami pochodzącymi z opłat po-
bieranych od mieszkańców za 
odpady, a od firm egzekwowały 
odpowiednią jakość usług. Usta-
wa ułatwi nam także w perspek-
tywie następnych lat osiąganie 
unijnych norm Ustawa musi 
jeszcze zostać przyjęta przez 
Senat i podpisana przez Prezy-
denta RP. Tzw. ustawa śmiecio-
wa ma wejść w życie w styczniu 
przyszłego roku. Od tego mo-
mentu samorządy będą miały 
18 miesięcy (do lipca 2013 r.) na 
zaktualizowanie planów gospo-
darki odpadami i ustalenie wy-
sokości opłaty śmieciowej. Co 
najważniejsze, do połowy 2013 
r. muszą zostać zbudowane sor-
townie, kompostownie i nieste-
ty spalarnie. - Samorządy, które 
sobie z tym nie poradzą, dosta-
ną dotkliwe kary.

W trudnej sytuacji możemy 
mieć niespodziewane wsparcie - 
międzynarodowe koncerny do-
tąd nie chciały budować kosz-
townych instalacji śmieciowych, 
nie miały bowiem pewności, że 
samorząd zapewni im potrzeb-
ny strumień odpadów. W in-
ternecie znalazłem wypowiedź- 
Izabeli Van den Bossche z firmy 
Fortum, do której należy Hög-
dalen - elektrociepłownia na-

pędzana odpadami w Sztokhol-
mie: „Ta ustawa to świetny krok 
-  jesteśmy zainteresowani bu-
dową w Polsce elektrociepłowni 
napędzanej odpadami”. – 

Polska jako członek Unii Eu-
ropejskiej ma obowiązek do-
stosowania swojego prawa do 

norm unijnych w świetle któ-
rych, za prawidłowe składowa-
nie odpadów odpowiadają sa-
morządy. Takie prawo obowią-
zuje już w 25 krajach wspólnoty. 
Jedynie Polska i Węgry wyłamu-
ją się z tego schematu. 

W Szwecji, Niemczej, czy 
Wielkiej Brytanii gminy mają 
m.in. obowiązek dbania o segre-
gację śmieci już u źródła, dzięki 
czemu łatwiej jest izolować nie-
bezpieczne odpady. Przedsię-
biorstwa odpowiadające za go-
spodarkę śmieciami, muszą na-
tomiast spełniać szereg norm 

związanych np. z odpowiednim 
recyklingiem, czy bezpiecznym 
spalaniem. 

Także mieszkańcom nie bę-
dzie opłacało się wywożenie 
śmieci do lasu, ponieważ opłata 
za składowanie i odbiór odpa-
dów przekazana gminie będzie 

jedyną obowiązującą opłatą. Jej 
wysokość będzie natomiast za-
leżna m.in. od charakterystyki 
nieruchomości i ilości zamiesz-
kałych w niej osób. Prognozy 
nie są jednak pocieszające – po-
datek będzie znacznie wyższy 
od dotychczasowych opłat – w 
Warszawie twierdzą, że może to 
być 10 do 20 złotych od osoby 
miesięcznie!

Ważnym punktem nowych 
przepisów jest próba odkomer-
cjalizowania rynku śmieciowe-
go. - Teraz to gmina będzie wy-
bierać, które przedsiębiorstwo 

dostanie kontrakt na gospoda-
rowanie odpadami na danym 
terenie. Wszystko odbywać się 
będzie na zasadzie otwartego 
przetargu. Wygra ta firma, któ-
ra zaproponuje najkorzystniej-
szą ofertę, nie tylko ze względu 
na cenę, ale i jakość świadczo-
nych usług. Ponieważ to gmina 
będzie bezpośrednio odpowie-
dzialna za utrzymywanie do-
puszczalnego poziomu składo-
wania śmieci, w jej interesie bę-
dzie wybieranie takich przedsię-
biorstw, które to w 100 proc. za-
gwarantują  Do 2013 roku Pol-
ska ma obowiązek zejść poniżej 
50% ilości śmieci znajdujących 
się na składowiskach (obecnie 
ten poziom wynosi w naszym 
kraju aż 87%). Dla porówna-
nia średnia w Unii Europejskiej 

to 47%. Jeżeli do tego czasu nie 
osiągniemy narzuconego puła-
pu, czekają nas sankcje w wyso-
kości do 250 tys. euro miesięcz-
nie.

Przeciwko ustawie protestu-
ją firmy dotychczas „zbierające” 
i wywożące odpady – niektóre 
robią to od lat i sporo zainwe-
stowały - gdy przegrają przetarg 
(nowi mogą być lepsi i nowo-
cześniejsi) muszą ogłosić upa-
dłość. 

Jak będzie w Nowogardzie? O 
roli Związku Celowego Gmin i 
Zakładu w Słajsinie oraz o moż-
liwości budowy spalarni w Glic-
ku (teraz zapewne znajdzie się 
inwestor) w następnych wyda-
niach „DN”.

LMM

Czy zakład przeróbki odpadów w Słajsinie załatwi problem „śmieciowy” 
w gminie

Komunikat   PSL
W związku z organizacją Wojewódzkiego Święta Ludo-

wego w dniu 12 czerwca 2011 roku w Nowogardzie, na 
placu Szarych Szeregów, Komitet Organizacyjny  zwraca 
się z prośbą do właścicieli straganów, stoisk handlowych, 
gastronomicznych wystawowych, zjeżdżalń itp. o zgłasza-
nie swojego udziału  w w/w imprezie. Ze względu na ogra-
niczenie terenowe, a także organizacyjne  o udziale  w im-
prezie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia proszę kierować i omawiać szczegóły z pa-
nem Tadeuszem Banachomskim. Tel.+ 48 669 910 736  do 
dnia  2 czerwca 2011 r. do godziny 12.00.

Komitet Organizacyjny Wojewódzkiego Święta Ludowego
Zarząd  Wojewódzki PSL w Szczecinie
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Rada Miejska w Nowogardzie negatywnie ustosunkowała się do komercjalizacji szpitala w Goleniowie i stworzenia na jego bazie spółki prawa han-
dlowego ze 100% udziałem powiatu. 

PSl: Jesteśmy za, a nawet przeciw

Na „nie” dla komercjalizacji szpitala powiatowego
Dług goleniowskiego szpi-

tala wynosi, według różnych 
źródeł,  8- 9 mln złotych. Od 
początku roku 2011 placówka 
odnotowuje miesięcznie 200 
tys. zł strat. Zdaniem rady po-
wiatu szpital, w takiej formie 
zarządzania (organem założy-
cielskim jest powiat) nie ma 
szans na zbilansowanie. Związ-
ku z tym powiat zdecydował 
o przekształceniu szpitala w 
spółkę prawa handlowego. Z 
tym, że całe mienie, w tym bu-
dynek oraz sprzęt medyczny 
pozostaje własnością powia-
tu. Aby tak się stało, zgodnie z 
procedurą prawną, szpital na-
leży najpierw postawić w stan 
likwidacji a następnie na jego 
bazie utworzyć nowy podmiot 
zarządzający. 

- Koncepcja jest taka, że szpi-
tal publiczny stanie w stan li-
kwidacji i na nim zostaną 
wszystkie długi czyli ok. 9 mln 
złotych – tłumaczył radnym, 
Kazimierz Lembas, radny po-
wiatowy.   Dług zostanie w jed-
nostce obecnie funkcjonują-
cej. Spółka zostanie powołana 
przez powiat.  W związku z tym 
rada powiatu te długi przejmie. 

Planuje się udzielenie pożyczki 
szpitalowi w  kwocie 2 mln 200 
tys. zł na spłatę długów wyma-
galnych i przedłużenie terminu 
płatności pożyczki, którą po-
wiat zaciągnął w poprzedniej 
kadencji w kwocie 4 mln, na 
okres 2 lat. 

Projekt przekształcenia szpi-
tala trafił do rady miejskiej w 
Nowogardzie w celu wydania 
opinii, która formalnie nie jest 
w żaden sposób wiążąca dla 
rady powiatu. Jednak szpital 
goleniowski jest szpitalem po-
wiatowym i procedury nakła-
dają, w tym przypadku, obo-
wiązek uzyskania opinii rad 
wszystkich gmin wchodzących 
w skład powiatu. Propozycja 
wywołała zaskakującą dysku-
sję. 

- My jako klub będziemy gło-
sowali przeciw przekształceniu 
tego szpitala.  Naszym zdaniem 
to pierwszy krok do prywaty-
zacji tej placówki – powiedział 
Mieczysław Laskowski (PSL), 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. 

Słowa te wywołały zdziwie-
nie wśród innych radnych. 

Jak to się dzieje, że PSL będą-

cy w koalicji w radzie powia-
towej jest za przekształceniem 
szpitala, a Nowogardzie jest 
przeciw. Widzę tutaj jakąś nie-
spójność – dopytywał Marcin 
Nieradka (klub Prawica). 

Pozytywnie o planach po-
wiatu wypowiedział się radny 
Marek Krzywania. 

- Jeżeli jest zagrożenie upadku 
tego szpitala w obecnej formie, 
to uważam, że powinniśmy po-
przeć propozycję rady powia-
tu, żeby uratować ten szpital. 
A to oznacza przejęcie szpitala 

przez spółkę prawa handlowego 
ze 100% udziałem powiatu. Nie 
jest to żaden krok do prywaty-
zacji – mówił Krzywania (klub 
Prawica). 

Opiniami swoich kolegów 
z partii zaskoczony jest także 
wicestarosta powiatu Tomasz 
Kulinicz (PSL). 

- W mojej opinii decyzja rad-
nych Nowogardu nie była opar-
ta na merytorycznych przesłan-
kach. Przekształcamy szpital, 
bo chcemy go ratować i stwo-
rzyć szerszą ofertę dla pacjen-

tów. Szkoda, że przy okazji tej 
decyzji znów próbuje się podzie-
lić społeczność naszego powiatu 
– komentował wczoraj w roz-
mowie telefonicznej z redakcją 
DN decyzję Rady Miejskiej w 
Nowogardzie wicestarosta.  

Rada Miejska, z drobnymi 
potyczkami w liczeniu głosów,  
ostatecznie negatywnie zaopi-
niowała koncepcję rady powia-
tu stosunkami głosów 7 za, 10 
przeciw, 4 wstrzymujące się.

Marcin Simiński 

Kto za a kto przeciw? Po raz kolejny na sesji powstało zamieszanie w liczeniu głosów. Ostatecznie radni 
negatywnie odnieśli się planów związanych z przekształceniem goleniowskiego szpitala. 

Rozmowy w kuluarach
 

Przy okazji problemów go-
leniowskiego szpitala, także 
o przyszłości nowogardzkiej 
placówki medycznej, rozma-
wiamy z dyrektorem Kazi-
mierzem Lembasem.

DN: Jak Pan będzie głoso-
wał w sprawie szpitala w Go-
leniowie na kolejnych sesjach 
rady powiatu? 

Kazimierz Lembas: Ja my-
ślę, że przyszłość szpitali w 
Polsce to chyba będą jednak 
szpitale w formie spółek. Na-
tomiast jeśli chodzi konkret-

nie o szpital goleniowski, to 
jako klub (SLD) uważamy  że 
temat ten został nam za szyb-
ko wrzucony – bez dyskusji i 
merytorycznego przygotowa-
nia. Zbyt mało wiemy o tym,  
jakie będą koszty, czy nowa 
spółka ma szansę na zbilanso-
wanie. Ponieważ nie ma na ra-
zie odpowiedzi na te pytania, 
ja będę głosował przeciwko tej 
propozycji. 

Ale sama koncepcja jest 
Pana zdaniem słuszna? 

Nie wiem, czy słuszna ale 
wiem, że w pewnym momen-
cie będzie konieczna. 

Czyli nowogardzki szpital 
czeka ta sama przyszłość? 

Tego nie umiem powiedzieć. 
To jest decyzja organu założy-
cielskiego. Natomiast w dale-
kiej przyszłości, myślę, że tak. 

To może nie warto inwesto-
wać w nasz szpital? 

 Właśnie dlatego warto. Jeśli 
nawet dojdzie do zmiany kon-
cepcji zarządzania, właściciel 

zostanie ten sam. Zmieni się 
tylko forma prawna. Gmina 
będzie dalej właściciel całego 
obiektu.  Spółka to nic inne-
go jak zmiana sposobu zarzą-
dzania, tak jak nam tłumaczą 
w Goleniowie. Oni uważają, że 
nowa forma przyczyni się zbi-
lansowania tej placówki. 

Mówi się jednak, że taka 
koncepcja, to pierwszy krok 
do prywatyzacji. Pan też tak 
uważa? 

Jest taka obawa. Pamiętajmy 
jednak, że jedna spółka upada 
i tworzy się następną. Mamy 
na to wiele przykładów w kra-
ju. 

 Do czego zmierzam. Spół-
ka, która powstanie w Gole-
niowie będzie mogła przede 
wszystkim dodatkowo pro-
wadzić usługi komercyjne. 
To z pewnością daje szansę 
na większe zyski. Szpital w 
Nowogardzie jest uzależnio-
ny w 100% od kontraktu z 
NFZ. Czy nie warto już dziś w 

Nowogardzie przyjąć takiego 
modelu, zważając, że wyda-
my na szpital 18,5 mln? 

 Ja generalnie jestem prze-
ciwnikiem formy prawnej tej 
działalności, ale pod warun-
kiem zapewnienia środków. 
Obecne przepisy w jakiś spo-
sób faworyzują publiczne za-
kłady opieki. Ale to się zmie-
ni 1 lipca. Pamiętajmy, że pro-
wadzenie spółki jest droższe, a 
my jesteśmy małym szpitalem. 

 Ale lekarze też co raz wię-
cej nas kosztują. Patrząc na 
sprawozdanie finansowane 
naszego szpitala za rok 2010 
widzimy, że o 0,5 mln zł w 
zrosły koszty usług medycz-
nych. 

Usługi nie wzrosły. To jest 
ruch między pracownikami 
będącymi na umowie o pracę a 
kontraktem. U nas jest dowol-
ność. I ten ruch w ciągu roku 
następuje. 

Droższe są kontrakty czy 
umowy o pracę? 

Zdecydowanie korzyst-
niejsze dla nas są kontrakty. 
Przede wszystkim nie ma wte-
dy limitu godzinowego, a więc 
nie ma zastosowania kodeks 
pracy w tym wymiarze. 

Czy w koncepcji funkcjo-
nowania naszego szpitala 
ujęto ten czynnik? Wynagro-
dzenia dla lekarzy raczej nie 
będą malały. 

 Zaplanowaliśmy nowe usłu-
gi, w związku z wybudowa-
niem nowej części szpitala. Bę-
dziemy mieli OIOM, to wzrost 
kontaktu co najmniej o 1 mi-
lion złotych, chcemy wprowa-
dzić opiekę długoterminową 
to dalsze kilkaset tysięcy zło-
tych. W ten sposób zbilansu-
jemy koszty związane z utrzy-
maniem szpitala po remoncie. 
Jeśli chodzi o kontrakt z NFZ, 
to ja liczę, że będzie on rósł co 
najmniej o procent inflacji. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Podczas ostatniej sesji 

Kazimierz Lembas
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radni udzielili absoluto-
rium dla burmistrza, a w 

zasadzie dwóch – byłego i obec-
nego. Jednak to głównie Kazi-
mierz Ziemba, przez 11 mie-
sięcy, realizował budżet, któ-
ry ułożył wspólnie z Koalicyj-
nym Klubem Samorządowym. 
Poniżej rozmowa z byłym bur-
mistrzem, na temat bieżących 
spraw miasta. 

DN: Głosowanie w spra-
wie zaopiniowania projektu 
uchwały rady powiatu dotyczą-
cego przekształcenia goleniow-
skiego powiatu pokazuje, że w 
PSL-u nie ma jednomyślności. 

Kazimierz Ziemba: Jest.  My-
ślę, że zabrakło tylko przekona-
nia radnych z klubu PSL i wy-
jaśnienia na czym ma polegać 
to przekształcenie. Oczywiście 

proces przekształcenia jest taki, 
że najpierw trzeba szpital zlikwi-
dować, żeby powołać spółkę.

Ale to tylko technika legisla-
cyjna. 

Dokładnie tak. Powiat zapro-
ponował 100% swojego udział, a 
więc placówka dalej pozostanie 
powiatu. Z tym wyjątkiem, że 
dług zostanie po jednej stronie. 

A Pan uważa, że powiat pod-
jął dobrą decyzję? 

Myślę, że to dobre rozwiąza-
nie. Tylko radni nie zostali zbyt 
dobrze poinformowani o szcze-
gółach. 

Czy Pan się zastanawiał nad 
tym dlaczego w wielu gminach 
podejmowane są takie koncep-
cje zarządzania szpitalami. Nie 
ma żadnej pewności, że szpi-
tal w Nowogardzkie za kilka 
lat utrzyma kontrakty z NFZ 
na dotychczasowym poziomie 
– czy władze nie powinny już 
dziś przyjąć podobnej strategii 
w Nowogardzie? 

Pewności nie ma żadnej. Ale 
jednocześnie przez ostatnie trzy 
lata finanse szpitala w Nowogar-
dzie zamykają się na plusie. Li-
czymy, że w przyszłości te wyni-
ki będę rosły. 

W biznesie liczą się jednak 
suche kalkulacje a nie wróżby 

i przewidywania. Gmina pla-
nuje wydać 18,5 mln złotych na 
remont szpitala, a pewności, że 
ta inwestycja się zwróci nie ma. 

Oddzielmy remont od funk-
cjonowania szpitala. Bez mo-
dernizacji nie było by szans na 
jego utrzymanie. Uważam, że 
nowogardzki szpital również w 
przyszłości czeka przekształ-
cenie. Tyle, że w naszym przy-
padku właścicielem nadal zo-
stanie gmina a nie powiat. Taka 
przyszłość czeka moim zdaniem 
wszystkie małe szpitale. 

Jako doradca premiera Paw-
laka, często Pan bywa w War-
szawie.  Co mówi się w stolicy 
na temat propozycji ministra 
Rostowskiego dotyczącego li-
mitów zadłużenia w samorzą-
dach? 

Polsce zarzuca się, że zbyt 
szybko rośnie dług publiczny. 
Stąd też minister Rostowski za-
proponował najprostsze roz-
wiązanie. PSL jest przeciwny tej 
koncepcji.  Naszym zdaniem to 
ograniczy gminy w inwestowa-
niu. Z tego co wiem, przeciwne 
są także kluby PiS i SLD. Projekt 
ministra ma więc małe szanse na 
powodzenie. 

Na sesji radni pytali o dal-
sze losy kierownika Zdzisława 

Bogdańskiego. Jakie jest stano-
wisko PSL-u w tej sprawie? 

My tej sprawy nie odpuszcza-
my. Pan Bogdański złożył kon-
kretną propozycję burmistrzo-
wi i czekamy na dalsze rozstrzy-
gnięcia. Wiem, że odbyło się 
także spotkanie p. Bogdańskiego 
z p. Bielidą. Tam też poczyniono 
pewne ustalenia. 

Co zrobicie jeśli burmistrz 
Czapla jednak zwolni kierow-
nika Bogdańskiego? 

Nie może go zwolnić. Bog-
dańskiego chroni ustawa emery-
talna. Uważam, że powinna na-
stąpić dobra, męska rozmowa, 
dwóch stron, która wyjaśni co 
było złe, a co dobre. Wierzę, że 
to się rozstrzygnie pozytywnie. 

Taka rozmowa się jeszcze nie 
odbyła? 

Nie. Nie było takiej rozmowy. 
Jak już mówiłem było spotkanie 
z przewodniczącym Bielidą. 

Skoro jesteśmy przy tema-
cie kaplicy w Wojcieszynie, to 
jak Pan by rozwiązał tą sprawę 
jako burmistrz?

Zostawił bym wszystko tak jak 
jest. 

Burmistrz zrzucił też ostat-
nio na Zdzisława Bogdańskie-
go odpowiedzialność  za brak 
przygotowania uchwały o fun-

duszu sołeckim. Jak Pan to oce-
nia?

Wszystko co się dzieje w urzę-
dzie podlega burmistrzowi. Tu-
taj nie ma zmiłuj się. Za pra-
cę podwładnych odpowiada ich 
szef. 

Ostatnio wiele zamieszania 
jest również wokół fermy no-
rek, która ma powstać pod Są-
polnicą. Co by Pan zrobił, gdy-
by dzisiaj musiał o tym decy-
dować? 

Ta sprawa uciekła trochę w 
kierunku polityki. Burmistrz 
jest organem, który zezwolenie 
wydaje bądź nie. Tam nie ma 
nad czym głosować. Burmistrz 
musi podjąć męską decyzję. 

Jak by Pan podsumował 
pierwsze miesiące kadencji 
burmistrza Czapli? 

Jest mi nie zręcznie o tym mó-
wić i oceniać. Dokańczane jest 
sporo rzeczy, które zaplanowane 
były jeszcze za mojej kadencji. 
Oddano mieszkania socjalne, 
trwa budowa ścieżki rowerowej 
do Olchowa. Nie jest to praca ła-
twa i przyjemna. Potrzeba tutaj 
dużego doświadczenia. Trzeba 
się znać na wielu rzeczach. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Kazimierz Ziemba

Bogumił Gała

etaty zbędne, czy niezbędne 

Konkurs na  
„rzecznika” UM?

Burmistrz Robert Czapla ogłosił konkurs na stanowisko re-
ferenta w wydziale Kancelarii w Biurze Informatyki i Infor-
macji. 

Z ofertą można zapoznać 
się w nowogardzkim Biu-
letynie Informacji Publicz-
nej. Osoby pretendujące do 
otrzymania pracy muszą: 
posiadać co najmniej śred-
nie wykształcenie i wyka-
zać dziesięcioletni staż pracy 
dziennikarskiej. 

Osoba, która otrzyma pracę 
oprócz kontaktów z mediami 
będzie m.in. odpowiedzialna 
za zbieranie i opracowywanie 
informacji, notatek prasowych 
ze spotkań, narad, posiedzeń 
Rady Miejskiej, oraz wydarzeń 
kulturalnych i innych z terenu 
gminy Nowogard.

Co ciekawe, w ofercie nie 
określono konkretnych umie-
jętności, które powinien posia-
dać przyszły pracownik – np. 
praca w odpowiednich progra-
mach komputerowych.   

Aczkolowiek z ogłoszenia to 
nie wynika, można się domy-
ślać, że nowy urzędnik będzie 

kimś w rodzaju rzecznika pra-
sowego UM. 

Na stanowisku przewiduje 
się wynagrodzenie miesięczne 
do 2 tys. 250 zł. brutto. Ofer-
ty należy składać do 31 maja w 
Urzędzie Miejskim. Co cieka-
we, nowy urzędnik ma praco-
wać w  wydziale Kancelarii w 
Biurze Informatyki i Informa-
cji, który w strukturze orga-
nizacyjnej Urzędu na dziś nie 
istnieje. Jest jedynie Wydział 
Informatyki. Dodatkowych 
informacji udziela sekretarz 
gminy Agnieszka Biegańska-
Sawicka. 

Przypomnijmy, że w minio-
nym tygodniu burmistrz wrę-
czył wypowiedzenie wielolet-
niemu pracownikowi miej-
skiego Wydziału Architektury 
Markowi Antczakowi. Według 
Roberta Czapli przyczyną tego 
posunięcia jest redukcja zbęd-
nych etatów w urzędzie.     

ms

Zupełnie nie dziwi mnie 
fakt, że Dziennik Nowogardzki 
mając do wyboru dwa artyku-
ły (art. p. Czapli i art. p. Jakub-
cewicz)  na temat funduszu so-
łeckiego opublikował stanowi-
sko tej drugiej, z którego zbyt 
wiele nie wynikało ale miał on 
przynajmniej merytoryczną 
treść. 

Nie trzeba być ekspertem 
w dziedzinie dziennikarstwa, 
aby wystawić obiektywną oce-
nę pod artykułem pt: Odpo-
wiedź Burmistrza na temat 
„Co z funduszem sołeckim”. Po 
przeczytaniu kilku zdań staje 
się jasne, że p.Czapla nie ma 
zamiaru odpowiedzieć czy-

telnikom konkretnie   i jasno 
„Co z funduszem sołeckim”?. 

Zamiast tego w swoim nie 
merytorycznym artykule po-
kazuje, jak po mistrzowsku 
można zmanipulować czytel-
nika pisząc nie na temat, opi-
sując dokonania, które tak na-
prawdę wynikają z obowiąz-
ków pełnienia urzędu i regu-
lowane są przepisami ustawy 
oraz pisząc nieprawdę na te-
mat mojego stanowiska pod-
czas głosowań na sesjach rady 
miejskiej.

Tym samym zmusza mnie 
do przypomnienia mu kilku 
bardzo ważnych faktów:

- nie kto inny jak my 
(Wspólny Nowogard) złoży-
liśmy wniosek i głosowaliśmy 
za dietami dla sołtysów.

- to Wspólny Nowogard 
wnioskował i głosował za 
podwyżkami dla pracowni-
ków oświaty

- to wreszcie mój klub wnio-
skował o zapisanie w budże-
cie większej ilości inwesty-
cji na tereny wiejskie, stwo-
rzenia wydziału ds. terenów 

wiejskich i większej pomocy 
mieszkańcom wsi.

Nie będę w dalszej części 
ustosunkowywał się do pana 
Czapli, ponieważ jego wywo-
dy uważam, za typowy dla 
niego styl manipulacji słow-
nej oraz nachalny sposób 
promowania własnej osoby 
wszystkimi możliwymi spo-
sobami.

Kontynuując wątek zanie-
dbania uchwały o funduszu 
sołecki nie jest on, jak okre-
śla to urzędnik gminny na ła-
sce prawnej improwizacji. Wy-
starczyło podjąć stosowna 
uchwałę, co do której obliguje 
nas ustawa o funduszu sołec-
kim, zamiast z góry zakładać, 
że pierwotna ustawa zostanie 
zmieniona. Jest to skrajna nie-
odpowiedzialność, ponieważ 
decyzja burmistrza Czapli spo-
woduje, że gmina straci moż-
liwość dofinansowania, któ-
re przysługuje nam z budżetu 
państwa.

 Radny WN
Bogumił Gała

Sprawa funduszu sołeckiego - ciąg dalszy

Gała odpowiada burmistrzowi
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PArAfiA Pw. wNiebOwzięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PArAfiA Pw. Św. rAfAłA KAliNOwSKiegO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PArAfiA Pw. Mb fATiMSKieJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

VI Niedziela Wielkanocna  (J 14,15-21)

„Nie zostawię was sierotami”
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie za-

chowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela 
da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u 
was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, 
ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w 
Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje 
je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca 
mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie (J 14,15-21)”     

Każda kochająca matka czy ojciec, w obliczu zbliżającej się śmierci, myśli 
o przyszłości swych dzieci. Podobnie i Chrystus na kilkanaście godzin przed 
ukrzyżowaniem myśli o przyszłości swoich uczniów. Zależy Mu bardzo nie 
tylko na utrzymaniu kontaktu, lecz i na obecności wśród nich. 

Chrystus w chwili śmierci kończy okres przebywania z Apostołami ramię 
w ramię, ale bynajmniej nie rezygnuje z przebywania z nimi w inny sposób. 
Pozostanie na ziemi do końca świata, w sposób tysiące razy doskonalszy i ła-
twiej dostępny dla milionów ludzi. Warto ten gest miłości Jezusa dostrzec 
i głębiej się nad nim zastanowić. 

W grę wchodzą trzy wydarzenia stanowiące jedną organiczną całość. 
Pierwszym jest Eucharystia – czyli obecność Chrystusa pod postaciami 
chleba i wina. Jezus staje się pokarmem dostępnym dla każdego, kto w Nie-
go wierzy, i komu autentycznie zależy na życiu wiecznym. Dziś na Ziemi ist-
nieją setki tysięcy świątyń, w których przebywa Chrystus jako pokarm nie-
śmiertelności. Ktokolwiek pragnie się z Nim spotkać, może to uczynić prawie 
w każdej minucie dnia i nocy. Oto pierwsza niepojęta forma nowej obecności 
Zbawiciela wśród nas. 

Druga forma, to Jego Słowo ukryte w Piśmie Świętym i żywej tradycji. 
On ciągle naucza. Jezusa można słuchać, można Mu zadawać pytania. On 
ciągle odpowiada. Ktokolwiek pragnie porozmawiać z Chrystusem, może to 
uczynić również o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy jak otworzy Ewange-
lię i w duchu tradycji przekazywanej w Kościele odczyta sercem jej orędzie. 
Oto druga forma obecności Zbawiciela wśród nas, jeszcze bardziej dostępna 
niż pierwsza. 

Trzecia, najmniej doceniona, to spotkanie z ludźmi miłującymi się wza-
jemnie. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali”. Obecność Jezusa przez Ducha Miłości w sercach tych, 
którzy prawdziwie w  Niego wierzą. „Tam gdzie dwu jest zgromadzonych 
w imię Moje, tam Ja jestem wśród nich”. 

W każdej Mszy świętej możemy spotkać Chrystusa w  tych trzech for-
mach Jego obecności na Ziemi. Jest w Słowie Bożym, czytanym i głoszo-
nym przez kapłana, jest w konsekrowanych postaciach chleba i wina i jest 
we wspólnocie zgromadzonej wokół ołtarza i jest w osobie kapłana spra-
wującego święte sakramenty. Warto dodać, że zarówno w Słowie jak i w po-
staciach chleba i wina, może być dostrzeżony wyłącznie oczami wiary. Do 
człowieka niewierzącego nie przemówi ani tekst Biblii, ani konsekrowana 
hostia. Może natomiast przemówić miłość wspólnoty zgromadzonej w imię 
Chrystusa. To nasza codzienna miłość względem bliźnich przemawia najbar-
dziej. Uczmy się tej miłości z Eucharystii.

Ks. Tomasz Tylutki

informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Trwamy w miesiącu maju, który w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bożej. 
Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Majowe, które odprawiamy po Mszy św. wie-
czornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają się w 
każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Lednicy, które od-
będzie się w sobotę 4 czerwca 2011 r. Zapisy u katechetów (GG: 2404046). 

W pierwszy Czwartek miesiąca czerwca dziękujemy za sakrament Eucharystii i Ka-
płaństwa oraz modlimy się o nowe powołania do stanu duchownego.

W Pierwszy Piątek miesiąca czerwca wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa za nasze grzechy. Pamiętajmy w tym dniu o spowiedzi pierwszo piątkowej, która 
odbędzie się od g.16.30.

W Pierwszą Sobotę czerwca oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Ma-
ryi Panny. W tym dniu odwiedzamy chorych z terenu naszej parafii. Będzie to dla 
nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., czy sakramentu Namaszcze-
nia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego spotkania, ponieważ będzie przy-
niesiony Najświętszy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od 
godz. 9.00. 

W dniu 5-6 czerwca 2011 r. odbędzie się wizytacja kanoniczna parafii pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego. W niedziele 5 czerwca o g.16.00 podczas Mszy św. ks. Bp Marian 
Błażej Kruszyłowicz udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania oraz poświęci nowe 
witraże, przedstawiające Matkę Bożą Fatimską oraz dzieci fatimskie. Serdecznie zapra-
szamy do wspólnej modlitwy. 

zapraszamy na Światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierpniu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w dniach 9-23.08.2011. Będzie on 
składał się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpa-
nii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po drodze Paryż, 
Barcelona). Koszt całości ok. 2000 zł (w tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, 
pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy i informacje 
w punkcie przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. 
Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na spotkania 
w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl.

zaproszenie na lednicę 
Drodzy Młodzi Przyjaciele! 
Już po raz piętnasty sam Chrystus zwołuje nas nad 

brzegi polskiego Jordanu, do Źródeł Chrzcielnych Pol-
ski. Zapraszam Was na sobotę 4 czerwca 2011 na Pola 
Lednickie, aby dziękować za świętość Jana Pawła II oraz 
wspólnie wybrać Chrystusa, tak jak uczynili to nasi 
przodkowie przed tysiącem lat. 

W tym roku pragniemy pochylić się nad świętością 
Jana Pawła II, stąd zawołanie tegorocznego spotkania 
“JPII - Liczy się świętość!”. Odbywa się ono w 20-lecie 
bierzmowania młodzieży świata podczas VI Światowego 
Dnia Młodzieży w Częstochowie, kiedy to płynęliśmy na 
falach pieśni “Abba Ojcze” oraz w 14-lecie przybycia do 
nas na Pola Lednickie Ojca Świętego Jana Pawła II w he-
likopterze, aby przeprowadzić nas przez granicę czasu w III tysiąclecie.

Program spotkania oparty będzie na przesłaniach kierowanych przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II do młodych gromadzących się na Polach Lednickich w latach 1997-2004. 
Stąd pragniemy przypomnieć sobie znaczenie chrztu i bierzmowania, na nowo odkryć 
cel naszej drogi, którym jest dom Ojca naszego w niebie oraz wspólnie wybrać Chrystu-
sa. Ważnym punktem spotkania będzie błogosławieństwo narzeczonych. Zaś uwieńcze-
niem całości egzamin z miłości i Eucharystia.

Bogatsi o te doświadczenia na nowo podejmujemy entuzjazm wiary zwróceni w przy-
szłość, w którą prowadzi nas Duch Boży.

Przybywajcie na Pola Lednickie, abyśmy - dziękując za świętość Jana Pawła II - prze-
kazali sobie znak pokoju, wspólnie wybrali Chrystusa i umocnili się w wierze. 

 Zapisy i informacje u katechetów. Wyjazd z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie. Koszt 60 zł. (GG: 2404046). 
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Młodzież nowogardzka 
na Spiritual Attack

„Duchowy atak” przeszedł nad Szczecinem sobotniej nocy. 
Około tysiąca młodych ludzi bawiło się na pierwszej w mieście 
dyskotece ewangelizacyjnej bez używek w jednym ze szczecińskich 
klubów nocnych. Spiritual Attack, który swoje początki wziął 1,5 
roku temu w Łodzi tym razem dotarł na Pomorze Zachodnie.

Z naszego miasta wybrała się 
też grupa młodych ludzi wraz 
z ks. Tomaszem Tylutkim i ks. 
Marcinem Gudełajskim. Mło-
dzież bawiła się m.in. przy mu-
zyce zespołu Jesienni Przyja-
ciele, nie zabrakło pokazów ta-
necznych Kimama Dance Stu-
dio czy występy m.in. Grzego-
rza Jankowskiego - gwiazdy 
programu You can dance, a o 
północy wystawiono pantomi-
mę ewangelizacyjną.

- Chrześcijanie doskona-
le potrafią się bawić bez żad-
nych „podkręcaczy”, ponieważ 
ich radość wypływa z wnętrza 
– mówił jeden z uczestników 
sobotniego „duchowego ata-
ku” w Szczecinie. Jednocześnie 
zastanawiał się czy świadectwo 
takiej zabawy nie byłoby bar-
dziej potrzebne na zwyczaj-
nych imprezach.

- Powiem szczerze, że jak je-
chaliśmy na koncert, to zasta-
nawialiśmy się czy będzie dla 
kogo grać - mówi Joanna Sta-
nuch-Piotrowicz, wokalistka 
zespołu Jesienni Przyjaciele z 
Goleniowa. Zaimponowała jej 

liczba młodych, którzy potra-
fią bawić się bez alkoholu.

Przy scenie imprezę tanecz-
ną, pomagał również rozkrę-
cać jeden z kapłanów. - Księża 
dobrze się bawili i dawali do-
bry przykład, a młodzież po-
szła za nimi – dodała Joanna 
Stanuch-Piotrowicz.

Inni księża czekali na mło-
dzież, która chciałaby wyko-
rzystać ten czas na rozmowę 
dotyczącą tematów związa-
nych z duchowością, jako że 
jednym z punktów całego pro-
jektu były tzw. clergy-talk, czy-
li rozmowy z kapłanami.

- Trzeba być obecnym wszę-
dzie - tłumaczył ksiądz Zbi-
gniew Regucki, duszpasterz 
akademicki Szczecina.

- Chrześcijaństwo człowie-
ka dotyka całego życia, a nie 
jakiegoś wycinka niedzielne-
go. Jestem chrześcijaninem na 
dyskotece, na uczelni, wszę-
dzie - dodał.

Oby więcej takich dyskotek 
dla młodzieży.

Agata Grosicka

Wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Zygmunta 
Klukowskiego 

wyrazy 
wdzięczności 

składa 
Rodzina 

PODzięKOwANiA

Nowogardzki poeta w Warszawie
W ubiegła sobotę w War-

szawie w ośrodku kultury Ar-
sus odbył się wieczór poetycki 
z udziałem znanej poetki pol-
skiej Julii Hartwig oraz twórcy 
nowogardzkiego Marka Słom-
skiego. W trakcie spotkania 
poeci przedstawili swoje życio-
rysy twórcze ze szczególnym 
uwzględnieniem  elementów 
biograficznych mających cha-
rakter inspirujący kształt i tre-

ści ich poezji. Odbyła się tak-
że prezentacja utworów, któ-
re p. Hartwig odczytała osobi-
ście natomiast niektóre utwory 
Marka Słomskiego zostały za-
prezentowane w interpretacji 
Magdaleny Słomskiej - córki 
autora. Końcowym fragmen-
tem wieczoru była dyskusja ze 
zgromadzonymi miłośnikami 
sztuki poetyckiej. Poruszono w 
niej zarówno tematy dotyczące  

przedstawianej twórczości  jak 
i rozmawiano o kondycji sztu-
ki poetyckiej w Polsce, poru-
szono także kwestie znanych 
środowiskowo trudnych relacji 
pomiędzy noblistą Czesławem 
Miłoszem i legendą poezji pol-
skiej Zbigniewem Herbertem - 
obu tych poetów p. Julia Har-
twig  znała osobiście i miała z 
nimi  również bardzo prywat-
ne kontakty.    

Wizytacja biskupia
W dniu 29 maja w parafii 

WNMP odbędzie się wizytacja 
Kanoniczna Biskupa Mariana 
Andrzeja Kruszyłowicza. Wi-
zytacja biskupia w diecezji jest 
czynnością apostolską. Uka-

zuje ona, że Biskup jest fun-
damentem i znakiem jedności 
Kościoła diecezjalnego. Wizy-
tacja stanowi także okazję do 
pogłębienia kontaktów z dusz-
pasterzami i wiernymi oraz 

różnymi wspólnotami modli-
tewnymi i apostolskimi, dzia-
łającymi w parafii. Kanoniczna 
wizytacja pasterska odbywa się 
w każdej parafii co 5 lat. 

Program wizytacji (29 maja):
godz. 9.00 Msza św. w Karsku
godz. 10.00 Msza św. w Dąbrowie
godz. 11.00 - uroczysta suma odprawiana przez Księ-

dza Biskupa 
godz. 12.30 Msza św. dla rodzin i dzieci z kazaniem 

Księdza Biskupa

godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego przy 
grobie księży proboszczów. Zapraszamy parafian z ca-
łego dekanatu. 
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30.05.2011 r. 
godz. 16

SKÓrOMeTAl s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Rozpoczęcie kursu 1 czerwca g. 16.00

r e K l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07
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Z okazji 65 urodzin 
Kochanej żonie, mamie i babci 

Urszuli Boratyńskiej 
wszystkiego co najlepsze dużo zdrowia 

i radości na każdy dzień 
życzą 

mąż dzieci i wnuki do życzeń 
dołącza się  Mirek

Z okazji 

Dnia Mamy 
Beacie Bandos 

z Trzechla 
najserdeczniejsze 

życzenia 
składają 

Asia z Adasiem, 
Kamil z Elą, 

Jarek z Anią i Piotrek.

ŻYczeNiAŻYczeNiA

Antosia Misiewicz znowu wygrała

Jeździectwo to taki sport, gdzie liczy się elegancja!
Antosia Misiewicz - Uczennica kl. V ze szkoły podstawowej nr 1 w Nowogardzie. Oprócz nauki w godzinach wolnych oddaje się swojej pasji - skokom przez prze-

szkody konno. Mimo jeszcze niewielu lat ma już w swoim dorobku wiele sukcesów sportowych, do których trzeba zaliczyć zdobycie I miejsca w Halowym Pucharze 
Polski w skokach przez Przeszkody Dzieci i Młodzieży w grupie - „Koń kuc”

Inne osiągnięcia Antosi 
to:

V miejsce Puchar Polski 
2009

III miejsce Zawody Ogól-
nopolskie 26-28.02.2010

IV miejsce Halowy Puchar 
Polski 2010

II miejsce Zawody Ogólno-
polskie 20.08.2010

I miejsce Zawody Ogólno-
polskie 21.08.2010

I miejsce Zawody Ogólno-
polskie 22.08.2010

V miejsce Puchar Polski 
2010

I miejsce halowe zawody 
Ogólnopolskie 5.-7.11.2010

III miejsce Halowe za-
wody Ogólnopolskie. 25-
27.02.2011

I miejsce Halowy Puchar 
Polski 2011

II miejsce zawody Ogólno-
polskie 20-22.05.2011

  Ponadto wiele osiągnięć i 
sukcesów w zawodach Regio-
nalnych w całej Polsce

 Oto, co nam powiedziała o 
swojej pasji i zawodach: 

Dziennik Nowogardzki - An-
tosiu nie boisz się koni? 

Antosia Misiewicz - Na po-
czątku, gdy dopiero zaczynałam 
swoją przygodę z nimi to bardzo 
się ich bałam, ale teraz jest już 
inaczej. Dla mnie są to najlepsze 
zwierzaki na świecie, bo są takie 
kochane i mimo swojej siły mają 
coś z dziecka. 

DN. Antosiu, co to były za za-
wody i gdzie, w których uczest-
niczyłaś i zdobyłaś I miejsce? 

A.M Zawody, na których zdo-
byłam pierwsze miejsce odby-
ły się pod Warszawą w miejsco-
wości Kuźnia Nowowiejska w 
dniach 15 - 17 kwietnia. W za-
wodach tych brały udział dzieci 

z całej Polski. W mojej kategorii 
wiekowej były dzieci od 12 do 14 
lat. Ja byłam tam najmłodsza.

DN., W jakich konkuren-
cjach brałaś udział? 

A.M Całe zawody składały się  
najpierw z 2 półfinałów, a póź-
niej już samego finałów, gdzie 
trzeba było przejechać swój prze-
jazd po parkurze poprawnie tech-
nicznie i w  jak najkrótszym cza-
sie. Mnie udało się przejechać tor 
bezbłędnie i bez żadnych punk-
tów karnych. 

DN. Od kiedy bierzesz udział 
w zawodach. Przyniesione fo-
tografie i trofea sugerują, że są 
to już zawody o wysokiej ran-
dze 

A.M  No tak. Mimo młodego 
wieku biorę udział w profesjonal-
nych zawodach i uczestniczę w 
nich od dwóch lat. Treningi odby-
wam w zasadzie, codziennie pod 
okiem mojego trenera pana Mar-
ka Markiewicza, ale pierwszym 
trenerem był sam hrabia Anto-
ni Chłapowski , do którego mam 
ogromny sentyment. To On  od-
sprzedał pierwszego konia. 

DN. Kuce to jeszcze małe ko-
nie. Czy zatem w przyszłości 
przesiądziesz się na większego 
konia?

A.M  Na pewno, gdy tylko osią-
gnę odpowiedni wiek. Kuc, mimo, 
że jest dużo mniejszy od konia 
normalnego to jest koniem doro-

słym, który jest bardziej energicz-
ny, chociaż mniejszy. Zdobyłam 
na nim wiele osiągnięć, ale już za 
dwa lata przesiądę się na konia 
dużego, gdzie będę mam nadzie-
ję zdobywać kolejne osiągnięcia i 
puchary.   

DN. Twoja pasja to konie, 
ale jest jeszcze nauka jak je go-
dzisz ze sobą? 

A.M Mówiąc szczerze to sama 
dbam o to, by godzić te rzeczy. 
Wiem, że muszę przyjść ze szko-
ły odrobić lekcje i pouczyć się, ale 
muszę to podkreślić, że bardzo 
pomagają mi Rodzice i Pani wy-
chowawczyni ze szkoły i to wła-
śnie dla nich posyłam podzięko-
wania jak również trenerowi i 
wcześniej wymienionej  pani wy-
chowawczyni. 

DN. Nauka i konie najważ-

niejsze twoje cele. Ale wiem, że 
rodzice próbowali Cię namówić  
do uprawiania  innego sportu?

A.M Próbowali poprzez wska-
zanie innej dyscypliny twierdząc, 
że jazda konno może być niebez-
pieczna. Ale ja jakoś tak od razu 
założyłam sobie, że będzie to ten 
sport. Chociaż wiem, że rodzice 
drżą o mnie gdy siedzę w siodle 
lub gdy skaczę przez przeszkody.

DN. Czy z koniem da się 
uprzyjemnić czas tak  jak z in-
nym zwierzętami  np. psem czy 
kotem? 

A.M - Nie tak do końca, bo jest 
duży i słucha się najczęściej, gdy 
go ujeżdżam. W innych przypad-
kach po prostu grzecznie sobie 
stoi. 

Rozmawiał: Jarosław Bzowy 
Foto: „Świat Koni”  

Antonina pokonuje kolejną przeszkodę podczas konkursu

PiS zaprasza na pikietę
Dość smrodu w gminie!
Od pewnego czasu interesujemy się tematem…smrodu i doszli-

śmy do wniosku, że to my-mieszkańcy miast i wsi powinniśmy wy-
móc na władzach naszego  państwa, by w kwestii norm smrodu za-
jęły zdecydowane stanowisko. Naukowcy doskonale wiedzą jakie są 
dopuszczalne normy fetoru, jaki on ma wpływ na nasze zdrowie i 
życie. Wystarczy tylko skorzystać z ich wiedzy  i podjąć stosowne 
uchwały, a nasze problemy znikną. Młode pokolenie powinno wal-
czyć o to, by w przyszłości dało się żyć w naszych miejscowościach, 
by ”gazowe maseczki” nie stały się wyposażeniem plecaków i torni-
strów naszych dzieci. 

Liczymy na wasz rozsądek i zaangażowanie w życie społeczne No-
wogardu. Prosimy o to również lokalną prasę oraz właścicieli portali 
internetowych  naszego miasta.

ZAPRASZAMY NA PLAC WOLNOŚCI. MAMY WSZYSCY 
WSPÓLNY CEL - BROŃMY TEGO CO JESZCZE ZALEŻY OD NAS.

Jeśli prawdą jest, że protesty mieszkańców mogą powstrzymać 
budowę smrodliwych ferm, chlewni, spalarni, zapraszamy wszyst-
kich w sobotę 28 maja 2011r. o godz. 15 na Plac Wolności. Wśród 
nas pojawią się goście z samej Warszawy - posłowie i senatorowie 
Prawa i Sprawiedliwości. To oni w naszym imieniu będą walczyć w 
Parlamencie. To oni przedstawią nasze protesty w tak ważnych dla 
naszego miasta sprawach.

MAMY  NADZIEJĘ, ŻE NIE ZNIECHĘCI PAŃSTWA FAKT 
PRZYNALEŻNOŚCI PARTYJNEJ ORGANIZATORÓW JAK I 
GOŚCI. ROZMAWIAĆ POWINNO SIĘ Z KAŻDYM, KTO MA 
COŚ WAŻNEGO DO POWIEDZENIA. ROZMAWIAJMY O NA-
SZYCH SPRAWACH SAMI, BY INNI NIE ZROBILI TEGO ZA 
NAS. 

ZAPRASZAMY
CZŁONKOWIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

 KOŁO W NOWOGARDZIE

 Parafialny Zespół Caritas 

zaprasza dzieci  
z parafii WnMP 

na zabawę z okazji Dnia Dziecka, która rozpocznie 
się o godz. 11.00 na plaży miejskiej w dniu 28 maja. 
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bezpieczna, czysta i bezpłatna

Plaża przed sezonem
Po rozwiązaniu umowy z 

dzierżawcą za plażę odpowia-
da miasto. Trwają intensyw-
ne przygotowania do sezonu. 
Najważniejsza wiadomość to 
zapewnienie opieki 4 profe-
sjonalnych ratowników. Po-
winno być bezpiecznie. Napra-

wiane są mola oraz general-
ne sprzątnie plaży i dna jezio-
ra. W wyniku porozumienia z 
dzierżawcą zjeżdżalni miasto 
zapewni jej fachową obsługę i 
będzie można z niej korzystać 
bezpłatnie. Według zapew-
nień burmistrza wszystko bę-

dzie gotowe na czas – otwarcie 
przewidziano na dzień przed 
świętem Bożego Ciała czyli 22 
czerwca.

O innych atrakcjach jakie 
przygotowuje Klub Żeglarski 
„KNAGA” napiszemy wkrótce.

Tekst i foto LMM

Co wykazał audyt?
Zakończył się audyt w klubie piłkarskim Olimpia Nowogard. Burmistrz Robert Czapla na środowej sesji Rady Miasta nabrał jednak wody w usta i nie chciał 

zdradzić czy w klubie doszło do finansowych przekrętów.

Audyt został zlecony pry-
watnej firmie przez burmistrza 
Czaplę. Inspiratorem tego dzia-
łania był radny Marcin Wolny 
(prywatnie trener Pomorzani-
na Nowogard, którego ojciec 
Jerzy pełni funkcję kierowni-
ka i sekretarza). Jak wynika z 
protokołu posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej Wolny zarzucił by-
łemu prezesowi Olimpii, dziś 
radnemu opozycji Marcino-
wi Nieradce m.in.: zarządzanie 
klubem przy współudziale jego 
brata. Na komisji padły rów-
nież zarzuty pobierania klubo-
wych pieniędzy przez człon-
ków zarządu. 

Zakończona kilkanaście dni 
temu kontrola klubu koszto-
wała prawdopodobnie kilka 
tysięcy złotych. Prywatna fir-
ma zakończyła badanie. Ra-
port wykazuje błędy formal-
ne w prowadzeniu księgowo-
ści. Najczęściej chodzi o brak 
podpisów i nieprecyzyjne opi-
sy faktur.

W dokumencie pada jedno-
znaczne stwierdzenie, iż pie-
niądze zostały wykorzystane 
przez klub zgodnie z przezna-

czeniem. Jest także zapis, iż 
nie wystąpiły powody do roz-
wiązania umowy z klubem, a 
członkowie jego zarządu nie 
pobierali pieniędzy.

Co ważne audytor ma rów-
nież pretensje do Urzędu Miej-
skiego o brak określenia stan-
dardów prawnych w rozlicza-
niu organizacji pozarządowych.

Temat audytu został poru-
szony na środowej sesji Rady 
Miasta.

- Niech pan burmistrz odpo-
wie mi na pytania. Czy w klubie 
doszło do malwersacji finanso-
wych? Czy pieniądze zostały 
wykorzystane zgodnie z prze-
znaczeniem? Czy członkowie 
mojej rodziny pobrali z klubu 
jakiekolwiek pieniądze? – pytał 
Roberta Czaplę radny Marcin 
Nieradka.

Odpowiedzi ze strony bur-
mistrza jednak nie padły. 

- Zadałem panu konkret-
ne pytania i liczę na konkretne 
odpowiedzi. Ja zapoznałem się 
w wynikami audytu. Padają w 
nim odpowiedzi na wszystkie 
zadane przeze mnie pytania. 
Przy różnych okazjach opowia-

da pan burmistrz czego tam nie 
wykryto. Pytam więc, jakich 
przestępstw dopuścili się człon-
kowie klubu? Dziś widać, że na-
wet nie zapoznał się pan z do-
kumentem – mówił Nieradka, 
ale odpowiedzi się nie docze-
kał.

Do kontroli w Olimpii od-
niósł się również radny To-
masz Szafran: - Audyt w Olim-
pii to śmiech na sali. Niech prze-
prowadzi pan kontrolę w LZS, 
które pieniądze dostały nie speł-
niając warunków formalnych 
konkursu, prowadzonych przez 
swojego partyjnego kolegę.

Na piątkowej konferencji 
prasowej burmistrz o Olimpii 
mówił znacznie więcej. 

- Dużo umów - zleceń było 
podpisywanych z członkami ro-
dzin zarządu klubu, źle wypisy-
wane były delegacje. Zastana-
wiamy się, co z tym fantem zro-
bić – powiedział Czapla. 

Burmistrz Stwierdził, iż wie-
le wydatków budzi wątpliwo-
ści. 

- W klubie pracował posia-
dający kwalifikacje trener Gra-
cjan Golema i księgowa. Pierw-

szy zarabiał około 250 zł. netto 
miesięcznie, a księgowa  za swo-
ją pracę otrzymała około 1400 
zł. rocznie. Proszę znaleźć tań-
szych pracowników. Czy bur-
mistrz widzi w tym coś niesto-
sownego? – komentował po se-
sji Nieradka.   

Nieradka złożył wytoczył już 
proces Marcinowi Wolnemu za 
stwierdzenia wypowiedziane 

na Komisji rewizyjnej zarzuty. 
Zapowiada, iż podobnie postą-
pi w przypadku Czapli – jeśli 
posunie się do pomówień.

Jak dowiedziała się redak-
cja DN, obecne władze klubu 
Olimpia zastanawiają się czy w 
sytuacji powielania pomówień 
nie zakończyć działalności w 
klubie.

Marcin Simiński

Były prezes Olimpii, a obecnie radny Marcin Nieradka bezskutecznie 
próbował uzyskać odpowiedź na zadawane burmistrzowi pytania.
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Tarasu nie ma – są widoki!
Przed kilku laty prężnie działające Koło Ornitologiczne we współpracy z naukowcami ze 

Szczecina zaproponowało mieszkańcom miasta i turystom obserwację rzadkich gatunków pta-
ków jakie gnieżdżą się  wśród traw użytku ekologicznego Szuwary Nowogardzkie.

Usypano w tym celu wzgórek 
na którym usadowiono stoły i 
ławeczki za estetycznym ogro-
dzeniem.

(wejście od ul. Dąbrowszcza-
ków na dawny skład węgla).

Było pięknie! Niestety było… 

Młodzież zaczęła wykorzysty-
wać to ustronne miejsce do spo-
tkań o innym, bardziej towarzy-
skim charakterze. Obserwowa-
no jedynie czy nie zbliża się ktoś 
niepowołany…

Na stoły zamiast lornetek co-

raz częściej trafiały butelki. Po 
spotkaniach pozostawały tyl-
ko szkła i opakowania po arty-
kułach konsumpcyjnych. Potem 
wyposażeniem tarasu zaintere-
sowali się starsi mieszkańcy – 
pnie z których wykonano stoły i 

ławki okazały się cennym surow-
cem na opał – zniknęły. Resz-
ty dopełniła przyroda – wiatr i 
deszcze spowodowały rozsypkę 
ogrodzenia, rozkleiła się tablica 
z …regulaminem korzystania ze 
stanowiska obserwacyjnego.

Niektórzy odpowiadający za 
porządek w mieście doszli do 

wniosku, że tak zaniedbane 
miejsce jest dobrym miejscem 
na …wysypisko wywożonych z 
miasta traw, gałęzi i liści.

Piękne widoki oglądać moż-
na nadal – tylko patrzeć trzeba 
nie w kierunku na szuwary ale 
na miasto.

LMM

Wiatr i deszcze spowodowały rozsypkę ogrodzenia

Zaniedbane miejsce jest dobrym miejscem na… wysypiskoRozkleiła się tablica z …regulaminem korzystania ze stanowiska obserwacyjnego

Kolejna porażka

Nie pomógł nawet karny
W rozegranym w środę meczu 26. kolejki V ligi Pomorzanin Nowogard przegrał na 
wyjeździe z Unią Dolice 0:1. Nasz zespół miał kilka dogodnych sytuacji do zdobycia 
bramki, kilka minut przed końcem spotkania nawet rzut karny, lecz mimo tego nie 
udało się trafić do bramki rywala.

Oba zespoły rozpoczęły to 
spotkanie dość spokojnie, a gra 
toczyła się głównie w środku 
pola. Dopiero dwanaście minut 
po pierwszym gwizdku sędzie-
go pierwszą okazję mieli piłka-
rze Unii Dolice, ale strzał z dy-
stansu minął bramkę, strzeżo-
ną przez Mateusza Krupskie-
go. Dwie minuty później po raz 
pierwszy zrobiło się groźnie pod 
bramką gospodarzy. Dobrą in-
dywidualną akcję przeprowa-
dził Paweł Galus i dośrodkował 
w kierunku stojącego w polu 
karnym Jacka Nieruchaja. Ten 
drugi znajdował się jednak pod 
bardzo ostrym kątem i nie zdo-
łał skierować piłki do bramki. 
W 24. minucie okazję miał Kry-
stian Miklas. Napastnik Pomo-
rzanina zza pola karnego ude-
rzył wprost w bramkarza rywa-
li. Mecz znacznie ożywił się w 
ostatnim kwadransie pierwszej 
połowy. Najpierw Nieruchaj do-
brze zagrał do Dawida Kurka, 
lecz ten nieczysto trafił w piłkę i 

golkiper Unii bez problemu zła-
pał futbolówkę.

Po chwili niezwykle gorąco 
zrobiło się pod nowogardzką 
bramką. Napastnik gospodarzy 
znalazł się bowiem w sytuacji 
sam na sam z Krupskim. Nowo-
gardzki bramkarz zażegnał nie-
bezpieczeństwo, wygrywając ten 
pojedynek. Napór Unii trwał 
jednak dalej, ale kolejne uderze-
nie było już niecelne. W 35. mi-
nucie po raz kolejny zrobiło się 
bardzo niebezpiecznie. Znów je-
den z napastników gospodarzy 
znalazł się tuż przed nowogardz-
kim golkiperem, ale także z tej 
sytuacji bramkarz Pomorzanina 
okazał się lepszy. Siedem minut 
przed końcem pierwszej połowy 
Pomorzanin miał najlepszą oka-
zję w tej części gry. Po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego głową 
uderzał Jarosław Fijałkowski, 
golkiper Unii stał jednak na po-
sterunku. Do przerwy wynik nie 
zmienił się, Pomorzanin remiso-
wał z Unią 0:0.

Drugą połowę lepiej rozpo-
częli gospodarze. Siedem mi-
nut po wznowieniu gry mieli 
oni rzut rożny. Po dośrodkowa-
niu z tego stałego fragmentu gry 
na główkę zdecydował się jeden 
z graczy gości, lecz uderzył zbyt 
wysoko. Kilka chwil później od-
powiedział Pomorzanin, ale Mi-
klas uderzył wprost w bramka-
rza. Kilkadziesiąt sekund po tej 
akcji mogło być już 0:1. Zawod-
nik Unii znalazł się sam przed 
bramką Pomorzanina, lecz ude-
rzył tuż obok słupka. Niestety, 
chwilę później gospodarze byli 
już skuteczniejsi. Krupskim nie-
potrzebnie wyszedł wówczas z 
bramki, nie trafił w piłkę, a fut-
bolówkę przejął Adam Milkow-
ski i bez problemu skierował ją 
do siatki, dając swojemu zespo-
łowi prowadzenie. Kilka minut 
po tej bramce nowogardzianie 
byli bardzo blisko wyrównania. 
Bramkarza rywali minął Dawid 
Langner i po sporym zamiesza-
niu piłka trafiła do Miklasa, któ-

ry jednak uderzył niecelnie.
Chwilę później napastnik Po-

morzanina trafił do siatki po 
dośrodkowaniu z rzutu wol-
nego, lecz arbiter dopatrzył się 
w tej sytuacji pozycji spalonej 
Miklasa i bramki tej nie uznał. 
W ostatnim kwadransie znów 
groźnie zrobiło się pod bramką 
nowogardzkiego zespołu. Krup-
ski bardzo dobrze obronił jed-
nak uderzenie z bliskiej odległo-
ści. Pięć minut przed końcem 
spotkania nasi piłkarze mieli do-
brą okazję po uderzeniu z rzutu 
wolnego, który zer sporym tru-
dem obronił bramkarz Unii. Po 
sporym zamieszaniu obrońcy 
gospodarzy zdołali wybić piłkę 
na aut. Tuż przed końcem spo-
tkania nowogardzianie mieli do-

skonałą szansę do wyrównania. 
W polu karnym przez bramka-
rza rywali faulowany był Miklas 
i sędzia podyktował jedenastkę. 
Do piłki podszedł Rafał Men-
dyk, uderzył w prawy róg bram-
ki, lecz uderzenie odbił golkiper 
Unii, naprawiając błąd sprzed 
kilkudziesięciu sekund. Tym sa-
mym trzy punkty pozostały w 
Dolicach, gdzie miejscowa Unia 
pokonała Pomorzanin 1:0. Szan-
se na utrzymanie są już więc je-
dynie czysto teoretyczne. Do 
końca sezonu pozostało jednak 
jeszcze pięć spotkań, a w najbliż-
szą niedzielę podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego zagrają na 
wyjeździe z Sępem Brzesko.

Maciej Pietrasik
fot. Bartosz Zalewski
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rozpoczęty sezon motocrossowy

zawodnicy KM „cisy” na torach całej Polski 
Dnia 17-04-2001 na torze motocrossowym w Olsztynie odbyła się pierwsza runda Pucharu Polski. Nasz klub reprezentowało dwóch zawodników 
- Michał Kozera i Krzysztof Łabuda  klasa MX2.

Jak na pierwszy start trening 
dowolny poszedł naszym za-
wodnikom całkiem dobrze, 
trochę nerwowości ale cza-
sy wyszły nieźle: Michał 9-ty, 
Krzysztof 10 – ty. Trening kwa-
lifikacyjny skończyli kolejno 
Michał 10; Krzysztof 14.

Niestety do wyścigu mógł 
przystąpić tylko Krzysztof ze 
względu na dużą liczbę star-
tujących (chętnych było 63 za-
wodników), Michał Kozera ze 
względu na zajęcie miejsca w 
pierwszej dziesiątce w ubie-
głym sezonie musiał dać szan-
se wystartować słabszym kole-
gom i zmuszony był pauzować.

Krzysztof skończył pierw-
szy wyścig na miejscu 14- tym, 
drugi na 11- tym co dało 12- te 
miejsce w klasyfikacji końco-
wej - jak na pierwsze zawody 
tego zawodnika genialny wy-
nik . 

Dnia 02-05-2011 zawodni-
cy naszego klubu: Żaneta Za-
charewicz, Paweł Klewicz kla-
sa młodzik i Dariusz Pustelnik 
klasa Quad  startowali na Mi-
strzostwach Polski Strefy Za-
chodniej, które odbyły się na 
torze motocrossowym w Nekli.

Pierwszy start w tym sezo-
nie i ogromna niespodzian-
ka! W treningu kwalifikacyj-
nym Paweł przyjechał z pierw-
szym czasem, a zaraz za nim 
z drugim czasem zameldowa-
ła się Żaneta. Wyścig pierwszy 

również fascynujący i zacięty i 
znowu sukces - zawodnicy na-
szego klubu dojeżdżają kolejno 
Paweł na drugim, a Żaneta na 
trzecim miejscu. Wyścig drugi 
był analogiczny do pierwsze-
go Paweł z Żanetą zameldowa-
li się na mecie cało i zdrowo na 
wspaniałych miejscach  - Pa-
weł 2, Żaneta 3. Dwa pucha-
ry trafiają w ręce zawodników 
KM „CISY” Gratulacje!!

Nasz quadowiec Darek Pu-
stelnik trening kwalifikacyj-
ny skończył na 9 miejscu. W 
pierwszym biegu jako trzeci 
przekroczył linię mety. Wyścig 
drugi i znowu trzecie miejsce i 
w klasyfikacji generalnej zawo-
dów kolejne podium.

Dzień później 03-05-2011 
i kolejny start -  tym razem 
Michał Kozera startował w 
Chełmnie gdzie rozegrano ko-
lejną rundę Mistrzostw Polski.

Starty w najmocniejszych 
wyścigach w Polsce jakimi są 
Mistrzostwa Polski nie nale-
żą do najłatwiejszych, ale tre-
ning dowolny napawał opty-
mizmem, ósme miejsce na to-
rze o zupełnie innej charakte-
rystyce niż ten na którym ćwi-
czą nasi zawodnicy to całkiem 
niezły wynik. Trening kwalifi-
kacyjny miejsce 13 mówi o sil-
nej konkurencji w klasie MX2 
junior. Jest to klasa motocykli 
o pojemności 125 cm3 i wiek 
zawodników 15 – 19 lat. Wy-

ścig pierwszy skończony na 
miejscu 12, wyścig drugi na 
miejscu 14 co dało Michałowi 
12 miejsce w kwalifikacji gene-
ralnej.

Runda Mistrzostw Polski w 
Olsztynie.

Po czterech dniach odpo-
czynku Michał Kozera zamel-
dował się na kolejnej rundzie 
Mistrzostw Polski klasy MX2 
Junior tym razem w Olsztynie 
i znowu ciężka walka, trening 
dowolny miejsce 5, kwalifika-
cyjny już gorzej 13. Po zmianie 
przepisów przez PZM zawod-
nikom trochę ciężko przesta-
wić się do nowych zasad, otóż 
trening dowolny i kwalifikacyj-
ny odbywają się razem. Podzie-

lone są po dziesięć minut jazdy 
dowolnej i 15min czasówki . 
Pierwszy bieg po dobrym star-
cie i Michał długo utrzymywał 
się na bardzo dobrym 8 miej-
scu lecz w ostatnich siedmiu 
minutach zabrakło mu sił i do-
jechał na miejscu 12. W wyści-
gu drugim start znowu dobry, 
długo utrzymywana 8 pozycja i 
znowu brak sił spowodował że 
Michał dojechał 11 co pozwo-
liło mu utrzymać w klasyfika-
cji generalne bardzo dobre 12 
miejsce . 

Puchar Polski Kobiet. Tego 
samego dnia odbył się pierw-
szy w tym sezonie Puchar 
Polski Kobiet w motocrossie. 
Przybyło do Olsztyna 11 za-

wodniczek z całego kraju, aby 
rywalizować o najlepsze miej-
sca. W tym gronie nie zabrakło 
naszej reprezentantki Żanety  
Zacharewicz. Walka była za-
cięta, trudne warunki atmos-
feryczne i błoto na torze .Jed-
nak dziewczyny twardo wal-
czyły. Najlepiej pojechała Joan-
na Miller, która była pierwsza 
na linii mety. Po zaciekłej wal-
ce  Żanety z Sylwia Siebielec z 
klubu z Olsztyna, dziewczyny 
przekroczyły linię mety kolej-
no-Sylwia jako 2, Żaneta  jako 
3.co zagwarantowało jej miej-
sce na podium.

Inf. Michał Warkalewicz

Oczyszczą jezioro
Opisywane przez nas przedsięwzięcie roboczo zwane rekulty-

wacją terenów zdegradowanych przez pozostałości po byłej ga-
zownio nabrało realnych kształtów. Nad jeziorem stanął potęż-
ny dźwig, który zamocuje w lustrze wody jeziora stalową ścia-
nę , rodzaj cembrowiny, która stworzy swoistą „studnię” o po-
wierzchni ok.45 metrów kwadratowych. Potem zostanie z tej 
„studni” wypompowana woda i wybrany zanieczyszczony grunt 
z dna jeziora. Na razie omijamy zamkniętą alejkę i podziwiajmy 
rzadki widok – dźwig wpisuje się w krajobraz  imponująco i ma-
jestatycznie.         LMM
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Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

W Dniu Matki
najlepsze życzenia 

zdrowia i radości z dzieci
wszystkim Mamom

         życzy

30 maja  2011 r. g. 16.30

fotopstryk - Sklep „MUlTi”

U nas się nie pośliźniesz…
W trosce o estetykę sklepy i instytucje dbają o wizerunek – już 

przy wejściu widać troskę – na schody kładzie się ceramiczne 
płytki. Niestety po deszczu stają się one ślizgawkami. Sklep Multi 
rozwiązał problem – nie uzupełnia wykruszonych przez ząb cza-
su płytek. Widok nie jest już tak miły, ale za to wejście do sklepu 
bezpieczne. Nowy patent? Foto – Tadeusz K.

Hurtownia Ogrodnicza 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 54 
oferuje najtańszy w mieście 
węgiel drzewny 2,5 kg

tel. 91 39 20 760
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WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 28.05.2011r. 
organizuje bezpłatny wyjazd na badania mammograficzne dla Pań w wie-
ku 50- 69 lat do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. 

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny pro-

gram „Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów.Panie Będą mogły 
zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia.

Czynna będzie również Prywatna Poradnia Endokrynologiczna,panie 
z problemami endokrynnymi i nie tylko będą mogły skorzystać z wizyty 
prywatnej (konsultacja+USG 45zł).

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii 
Bogus po godz.14.30 tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Konferencja podsumowująca
Dnia 03 czerwca 2011 r. o godzinie 1000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie odbędzie się konferencja 
podsumowująca realizację projektu WENI 2 SPG (Wsparcie Edu-
kacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 Szkoły Powiatu Gole-
niowskiego) realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Gole-
niowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic w ja-
kości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODZIĘKOWANIE
W ramach projektu WENI 2 SPG współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej prowadziłam warsztaty sprawnych 
rąk, podczas których dzieci poznawały sekrety z zakresu cera-
miki. 

Dziękuję p. dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury za 
możliwość korzystania z pieca do wypalania glinianych wytwo-
rów. Bez tego prace nie nabrałyby blasku.

Dziękuję p. Katarzynie Gnacińskiej-Olczyk, instruktor-
ce, która swoim zaangażowaniem, wiedzą, umiejętnościami, 
a przede wszystkim serdecznością sprawiła, że dzieci uczest-
niczyły w zajęciach bardzo chętnie i miały odwagę pracować 
zgodnie z własną wyobraźnią. Warsztaty te dały dzieciom wie-
le radości.

M. Kaczmarska

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Cisy” 
w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Lokalizacja, położenie:             Nowogard ul. Boh. Warszawy 44B  - parter
Kategoria lokalu:                        M-4  (3 pok.) o pow. użytkowej   59,90 m2
Rodzaj ogrzewania:                    centralne  
Cena wywoławcza: 151.128,00zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1. Wpłacenie  wadium w wysokości 15.113,00 zł  na konto Spółdzielni 07 1020 4812 0000 0902 

0007 2157 najpóźniej do dnia 07.06.2011r. do godz. 1000
2. Złożenie pisemnej oferty przetargowej w terminie do dnia  07.06.2011r. do godz . 1045 
Oferta winna zawierać:   imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu i  oferowaną cenę  oraz  być 

złożona w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg w dniu 7 czerwca 2011r.”  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2011r.   o godz. 1100
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do 
1)  uiszczenia zaoferowanej kwoty na konto Spółdzielni , w terminie 7 dni od otrzymania 
     pisemnego zawiadomienia  (wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia)
2)  przystąpienia w poczet członków Spółdzielni 
3)  przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej, w terminie określonym przez Zarząd 
    Spółdzielni.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej , o ustano-
wienie i przeniesienie  odrębnej własności tego lokalu, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu lub w następ-
nym dniu roboczym po rozstrzygnięciu o przetargu.

Oględziny lokalu w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.
Operat szacunkowy wyceny lokalu  jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatow-

skiego 7a w Nowogardzie.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze SM: Cisy” lub telefonicznie 
pod nr tel. 91 3925261 lub kom. 697 104 578

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub kontynuowany w for-
mie przetargu ustnego.

52 Mały wyścig Pokoju
remigiusz Komisarek  
wśród najlepszych

W sobotę i niedzielę (21 i 22 
maj) na terenie gmin Dopiewo, 
Rokietnica, Poznań i Tarnowo 
Podgórne rozegrano najwięk-
szy i najstarszy w Wielkopol-
skie wyścig szosowy dla mło-
dych zawodników i zawodni-
czek – 52 (jaka tradycja!) Mały  
Wyścig  Pokoju. W interesują-
cej nas klasie startowało 68 ko-
larzy w wieku 13 i 14 lat. Wie-
loosobowe składy przysłały sil-
ne kluby KTK Kalisz, Pacific 
Toruń oraz UKS Koźminianka. 
Rozegrano aż cztery etapy – in-
dywidualną jazdę na czas i trzy 
wyścigi na okrężnych trasach 
ulicznych. Na pierwszym eta-
pie wspaniałym finiszem popi-
sał się zawodnik LUKS Chra-
bąszcze Nowogard Remigiusz 
Komisarek i został pierwszym 
liderem Wyścigu.

Drugi etap – jazdę indywi-
dualną na czas wygrał Krzysz-
tof Sójka z KTK Kalisz, a Re-
mek był czwarty ze stratą ok.13 
sek. Na trzecim etapie znowu 
dobry finisz i trzecie miejsce. 
Etap czwarty  to udana nie-
stety ucieczka bez naszego za-
wodnika i w efekcie dopiero 7 
miejsce ze stratą 16 sekund. W 
klasyfikacji końcowej nasz za-
wodnik zajął „najgorsze”, bo 
4 miejsce. Wygrał wspomnia-
ny już Krzysztof Sójka z Kali-
sza, przed Dawidem Łączkie-
wiczem z UKS Koźminianka 
i Damianem Sławkiem z LKS 
POM Strzelce Krajeńskie. Nie 
mamy zdjęć z Wyścigu, ale też 
nie przypadkiem prezentuję 
foto z Kazimierzem Ziembą - 
były burmistrz pytał o takty-
kę i współpracę z innymi. Otóż 

każdy kibic wie, że jazda na 
szosie to współpraca zawodni-
ków - gdy Remek startuje sam, 
a rywale mają silne wspar-
cie grupy to o sukces trudno. 
Dlatego zwycięstwo etapowe i 
miejsce na podium świadczy o 
klasie naszego młodzika – jeź-
dzi nie tylko nogami ale także 
z głową. Potrafią to naprawdę 
dobrzy kolarze.

W internetowych relacjach 
można przeczytać, że chłop-
cy prezentowali bardzo wyso-
ki poziom sportowy – średnia 
prędkość całego wyścigu  40,29 
km/godz. (Na „czasówce” Re-
mek wykręcił 47 km/godz!) 
Przy niesamowitym upale. 

Wielkie gratulacje!
LMM
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

w TYM TYgODNiU POlecAMY NierUcHOMOŚci!
MieSzKANiA NA SPrzeDAŻ

Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 265.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Płoty – 2 pokoje, pow. 54m² – CENA 145.000 zł

DOMY NA SPrzeDAŻ

Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Dobra – okolica, 2 pokoje, pow. 80m², działka 1000m² – CENA 170.000 zł

DziAłKi NA SPrzeDAŻ

Tucze – działka budowlana o pow 2700m² – CENA 67.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 128.000 zł
Kościuszki gm. Osina – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki gm. Osina -działka z linią brzegową  o pow 2,34 ha – CENA 50 zł / m²
Olchowo – działka o pow. 3000 m² – CENA 150.000 zł

ObieKTY

Dobra –lokal usługowy o pow. 80m² – CENA 1200 / m-c

SKARB PAŃSTWA
 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO  NOWOGARD
72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem nieruchomości zabudowanej – garażem

 w Nowogardzie przy ul. Gen. Bema 
1. Przedmiotem najmu jest nieruchomość zabudowana w postaci jednego  boksu garażowego 

przy  ul. Gen. Bema  w Nowogardzie  o  powierzchni użytkowej  16,53 m 2  , na działce grun-
tu oznaczonej nr ewid. 75/3 w obrębie geodezyjnym  nr 2 Nowogard , stanowiący własność 
Skarbu Państwa będący w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Nowogard.    

2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 14.06.2011 roku o godzinie 1100 w siedzibie 
Nadleśnictwa Nowogard  - świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

3. Cena wywoławcza czynszu najmu za przedmiot przetargu  wynosi:  50,00 zł netto (słownie:  
pięćdziesiąt złotych 00/100).

4.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w kwocie 100 zł, które 
należy wpłacić w terminie do dnia 14.06.2011 roku do godz. 10 30 na konto Nadleśnictwa 
Nowogard : BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w kasie Nadleśnictwa No-
wogard.

5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników, od-
wołaniu lub unieważnieniu przetargu, a dla wybranego oferenta zostanie ono zaliczone na 
poczet zadeklarowanej ceny najmu (netto + podatek VAT) za nieruchomość . 

6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego  w razie uchylenia się od zawarcia umo-
wy przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 

7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym miejscu i terminie do podpisania umo-
wy najmu. 

8.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem przetargu obciążają wynajmującego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji ze strony 

Nadleśnictwa jest  Helena Zawadzka  - tel. ( 091 ) 39 20640 .
10. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unie-

ważnienia przetargu bez podania przyczyn.

„gMiNNe PODSTAwÓwKi  
DO wOJewÓDzKieJ czOłÓwKi”

Od września 2010 roku w dziesięciu szkoła podstawowych, 4 miejskich 
i 6 wiejskich prowadzonych przez Gminę  Nowogard, w ramach projek-
tu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołów-
ki”, prowadzone są zajęcia w pięciu blokach tematycznych: zajęcia mate-
matyczno – przyrodnicze, zajęcia z języka polskiego przeznaczone dla 
uczniów z dysfunkcjami, zajęcia z języka obcego, zajęcia świetlicowe – 
wyrównawcze i socjoterapeutyczne oraz zajęcia edukacji matematycz-
no – przyrodniczej dla klas III.

Celem głównym tych zajęć jest wzrost wyników sprawdzianu klas VI, 
który uczniowie piszą na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Zaję-
cia mają również na celu  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów sła-
bych o utrudnionym dostępie do edukacji lub z orzeczeniem o dysfunk-
cjach.

Każde dziecko ma niepowtarzalną drogę rozwoju. W związku z tym 
proces kształcenia, treści i metody nauczania, należy dostosować do moż-
liwości psychofizycznych uczniów, aby każdy z nich mógł realizować obo-
wiązek szkolny zgodnie ze swoimi potrzebami. Dotyczy to szczególnie 
uczniów z trudnościami w nauce.  Na zajęciach uczniowie pracują w ma-
łych kilkuosobowych grupach. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach, udział w nich daje tak-
że możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych, co jest bardzo 
istotne, gdyż wielu uczniów, którzy miewają niepowodzenia szkolne, staje 
się bardzo wstydliwymi i wycofanymi w stosunku do rówieśników.

W ramach projektu przewidziano spektakle teatralne, które raz na 
kwartał odbywają się w każdej ze szkół. Profesjonalni aktorzy wprowa-
dzają uczniów w bajkowy świat teatru.  Każdy uczestnik projektu posiada 
zestaw składający się z ćwiczeń, książki, segregatora i przyborów do pisa-
nia. Szkole zostały przekazane liczne modele figur przestrzennych, przy-
rządy geometryczne, modele ułamków, które  są bardzo przydatne w pro-
wadzeniu zajęć. Dzieci otrzymały piórniki, teczki kolorowe, w których 
mogą trzymać swoje prace, długopisy. Zeszyty ćwiczeń są specjalnie do-
stosowane dla takich grup jak te, które mamy na zajęciach 

Wspaniałym urozmaiceniem zajęć jest korzystanie z pozyskanego z 
funduszy unijnych sprzętu multimedialnego. Dzięki niemu dzieci mogą 
oglądać prezentacje multimedialne, ciekawe filmy oraz słuchać muzyki 
w doskonałej jakości. Mikroskopy, mapy, programy multimedialne, ko-
lekcje skał, preparatów chemicznych, słowników, gier i zabaw dydaktycz-
nych w ogromny sposób uatrakcyjniają zaplecze dydaktyczne szkoły. Be-
neficjenci  projektu obok poprawy i wzbogacenia wiedzy i umiejętności 
uczą się samodzielnej aktywności w rozwijaniu swoich zainteresowań i 
nabywają wiary we własne możliwości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

reKlAMA

Jak wytłumaczyć dziecku, że 
ktoś bliski choruje lub umie-
ra? Co powiedzieć gdy boi się 
pójść do przedszkola albo nie 
może sobie poradzić z roz-
wodem rodziców. Wszyst-
kim, którzy znaleźli się w ta-
kiej sytuacji, ruszyło z pomocą 
… Książkowe Pogotowie Ra-
tunkowe. To stworzona i cią-
gle uzupełniana przez pisarzy, 
psychologów i rodziców lista 
książek, które można przeczy-
tać dziecku, by pomóc mu w 
kryzysowej sytuacji.

Jak twierdzą pomysłodaw-
cy Książkowego Pogoto-
wia Ratunkowego trudne te-
maty to te, z którymi dziec-
ko nie może sobie poradzić, 
więc zadaje pytania starszym 
albo co gorsza, zamyka się 
w sobie. To może być buli-
mia, anoreksja albo burzli-
we dorastanie. Przed wizytą 
u lekarza rodzice  często mó-
wią, że zastrzyk nie boli. Ta-
kie wyjaśnienia dziecku nie 
pomogą, w książce z serii 
„Mądra mysz” brzmi to tak: 

Biblioteka poleca

KSIĄŻKOWE POGOTOWIE 
RATUNKOWE

„Trochę szczypie, ale noga 
przestaje boleć”. Pisarka Joan-
na Papuzińska podkreśla, że 
dzięki takim lekturom dzie-
ci rozumieją, że nie są same, 
że inni przeżywają podob-
ne problemy. „Ogród” Geo-
rga Maaga, mówi o śmierci 
bliskiej osoby, „Hipopotam” 

Anny Moszyńskiej o proble-
mach z zasypianiem we wła-
snym łóżeczku, „Śmierdzący 
ser” Catherine DePino o tym, 
jak się bronić przed przemo-
cą w szkole, i tak dalej i tak 
dalej.

Książek, które mówią o trud-
nych sprawach naszych dzieci 
jest coraz więcej. Jest na nie za-

potrzebowanie dzieci, rodzi-
ców, wychowawców i nauczy-
cieli poszukujących książek be-
letrystycznych, ale poruszają-
cych ważne problemy psycho-
logiczne. W naszej Bibliotece 
znajdziecie Państwo duży wy-
bór książek, które mogą pomóc 
w różnych niecodziennych sy-
tuacjach dotykających nasze 
rodziny a szczególnie dzieci. 
Gorąco zachęcam do przyjścia 
i przeczytania chociaż jednej z 
nich.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz
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Maszyny Stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KrzYŻÓwKAKupon - 27.05

- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Szyby samochodowe - Jacek Tworek

Sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reKlAMA

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

Rozwiązania krzyżówki nr 20.05 – KANIA 
OCZEKUJE DŻDŻU – nadesłali:

Stanisława Pokorska, Jerzy Siedlecki, Hali-
na Stefańska, Natalia Furmańczyk, Janina Gru-
dzińska, Pelagia Feliksiak, Jacek Słomski, Jadwi-
ga Maknia, Teresa Młynarska, Bogdan Kryst-
kiewicz, Teresa  Krystkiewicz, Eliza Zawadzka, 

Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Boro-
wik, Teresa Czarnecka, Stanisław Szoplik.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Teresa Młynarska ze Słajsina
- Halina Szwal z Nowogardu, 
- Janina Grudzińska z Nowogardu,

Gratulujemy!

TeOriA wzglęDNOŚci 
Pomnij, że szympans 
W oczach szympansicy 
Jest miły, zgrabny, 
I pięknolicy. 

MOc UrzęDOwA 
O, jakże dziwnie brzmią te proste słowa:
„M o c   u r z ę d o w a „… 
Oto złożyłem zwyczajne podanie - 
Już po kwartale mam odpowiedź na nie, 
Która obwieszcza mi zupełnie szczerze, 
Że czekać muszę wiele dni i nocy, 
Nim moja sprawa nabierze 
U r z ę d o w e j   m o c y” 
Więc cóż, poczekam… 
A sprawa nabiera 
Tej właśnie „mocy” , gdy ja czekam ciągle
I pełen troski zapytuję nieraz, 
Jak się to długo przeciągnie? 
Nic nie wiadomo. 
Na wszelkie pytania - 
Urząd się wzbrania, oraz się zasłania, 
I wciąż podkreśla surowo 
„M o c   u r z ę d o w ą” 
Przechodzę sobie cicho, ze wzruszeniem, 
Tając po prostu zwykłe zawstydzenie. 
Słyszę znowu, że ta sprawa mała, 
Tej „mocy” właśnie jeszcze nie nabrała… 
Gdy tak mijają miesiące, ba, lata, 
Całe oblicze gdy zmienia się świata,
Człek już kosmosu łowi tajemnice, 
Nawet osobiście poznał się z księżycem - 
Tę  drobną sprawę cień niezmienny tłoczy :
Nabiera ciągle „urzędowej mocy”…
Więc gdy od strapień już pęka mi głowa,
Wyrasta pewność wprost apodyktyczna, 
Że tu nie działa „moc urzędowa” 
Lecz ciągle „NIEMOC BIUROKRATYCZNA” !

MrÓwczA PrAcA 
Aby zaobserwować to zjawisko, 
Potrzebny jest kij. I mrowisko. 

czAS PrAcY 
Pracodawców spisek uknuty 
Są nadgodziny.
A gdzie są… nadminuty?
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kredyty dla osób 
prowadzących 

działalność gospodarczą; 
601 627 044; 607 092 509

Kredyty hipoteczne 
697 082 509. 

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPrzeDAM 
MieSzKANie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

KANcelAriA DOrADzTwA 
PrAwNegO

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

biUrO KreDYTOwe
tel. 513 157 166

Oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

Kancelaria i biuro Kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

SPrzeDAŻ DrewNA 
KOMiNKOwegO 

i OPAłOwegO 
TEL. 603 399 346; 

91 418 82 68

 Nowogard, ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

goleNiów, ul. Szkolna 6
tel/fax 91 407 33 77

gryfice, ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

zapraszamy do naszych biur:

www.extradom.net.pl

zapraszamy do naszego biura

NOwOgArD,
 Ul. 3 MAJA 13
tel. 91 392 22 33 

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

nIERUCHOMOŚCI,
KREDYtY, WYCEnA

UBEZPIECZEnIA

NA SPrzeDAŻ

Czereśniowy Sad 
3 pokoje 

344 000 zł

Dom wolnostojacy
okolice Dobrej

156 000 zł

Skrajny szeregowiec 
okolice Nowogardu 

110 000 zł

Nowogard 
kawalerka 
950 000 zł
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁOSZENIAdrObNErOZkŁAdjAZdYbuSów iNfOrMATOr lOKAlNY - NOwOgArD

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

re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, Marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław M. Marek, Jarosław bzowy, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra cu ją:  

Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7A,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

regUlArNA liNiA Mi KrO bU SO wA SerOcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

informacja PKS 
91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

regularna linia MeTrO        tel. 505 619 600
ODJAzDY z NOwOgArDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAzDY ze SzczeciNA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzewÓz OSÓb - rO MAN biŃczYK - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONieDziAłKU DO PiąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDzielA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PcK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rOZk£AdjAZdYpociągówobowiązuje
od12.12.2010(codziennie)

firmy Usługowo-Handlowej Adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOgArD - gOleNiÓw - SzczeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczeciN - gOleNiÓw - NOwOgArD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

Kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
Koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

     NierUcHOMOŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w 
centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; i pię-
tro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w 
wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo handlo-
wy. Działka 8046 m2 przy ulicy bohaterów war-
szawy. cena 1 495 000 zł biuro Nieruchomości 
Progres tel. 501 620 628

• Działka o łącznej powierzchni 5  864 m2, plan za-
gospodarowania terenu, przemysł, usługi inwe-
stycyjne. Ogrodzona, droga alfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowania 15zł/
m2 660 424 989 

• Wynajmę: - plac 1300 m2 w tym wiata 250 m2; plac 
2800 m2 do zagospodarowania utwardzony; po-
mieszczenie  90 m2; pomieszczenie 150 m2 ogrze-
wane; pomieszczenie biurowe 60 m2 ogrzewane, 
kontakt 511 267 991

• Sprzedam mieszkanie 091 39 10 010; 607 607 814

• Wynajmę dwa budynki gospodarcze z ogrodzonym 
terenem o pow. 0,30 ha na obrzeżach Nowogardu, 
możliwość wynajmu mieszkania obok. 693 850 197

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lutego. 
Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów w 
Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogródkiem 
oraz garażem. Cena do uzgodnienia Tel.: 604942164

• Sprzedam dom. Tel. 662 678 895

• TANiO sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 66m2, III pię-
tro po remoncie. Cena 165 tys. Kontakt. 785 710 808

• Zamienię mieszkanie czteropokojowe 67m2 na 
dwupokojowe. 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, cena 
do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum Nowogar-
du. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 70 
m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski czynsz, 
spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• wynajmę pokój na ulicy warszawskiej. 609 004 
967

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 m. I piętro. 
Tel. 509 530 073

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe podwyższo-
ny standard, niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 I piętro Tel. 661 510 846

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny z budynkami go-
spodarczymi w Strzelewie. 605  856  584; 91 39 26 
698

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 18-stej.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, trzy 
pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 22 298

• Sprzedam kawalerkę 23 m2, Warszawska 10. 
502 032 422

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Monte Cassi-
no w Nowogardzie. tel. 601 775 037

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w nowym 
budownictwie 91 39 25 147 po 20-stej.

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, parter 
przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po godz. 10

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe lub zakwate-
ruję 6-ciu pracowników. 508 309 980

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• zakwateruję 3-4 osoby od 1 czerwca dół domku 
jednorodzinnego. 609 307 327

• Sprzedam sklep murowany na targowisku w Nowo-
gardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 pokoje. 
519 614 973.

• Sprzedam dom nad Jeziorem w Nowogardzie. 
785 200 900

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu pokojowe (po 
remoncie na dłuższy okres czasu) może być firma. 
693 850 197

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Bankowej. (3poko-
je) 519 614 973

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Centrum 
Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te piętro. Cena 170 
zł tys do uzgodnienia. 697 665 791

• Poszukuję do wynajęcia dwupokojowe miesz-
kanie (jak najtańsze) w rozliczeniu może być 
(opieka mieszkania). 600 121 043 po 20 stej.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 pokoje z bal-
konem 79,71 lub zamienię na  2 pokoje z dopłatą. 
609 170 510.

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 m2 z moż-
liwością budowy domu. Budynek nowy ocieplony, 
ogrzewany. Całość ogrodzona. Nowogard. Cena 
370 tys. 607 646 622 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 68 m2, parter 
+balkon. 504 898 980

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 691 623 631

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 m2 plus 
dwa duże budynki gospodarcze, działka 19 arów, 
cena 147 tys., tel. 509 702 817

• Sprzedam kawalerkę 28 m2. I piętro, własnościowe, 
ul. Leśna Nowogard 91 39 21 483

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupoziomowe, 
bezczynszowe. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony stan-
dard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 662 638 198; 
694 053 131

• Sprzedam dom 17 km od Nowogardu, 200 m2 + 
budynek gospodarczy 280 m2 wraz z działką 1,11 
Ha. 694 994 202

• Do wynajęcia kawalerkę na Osiedlu Bema po gene-
ralnym remoncie. 517 525 923; 505 545 487

• sprzedam 11 ha ziemi + działki pod zabudowę. 
793 908 098

• Dobra k. Nowogardu pilnie sprzedam ½ domu pow. 
100 m2 (dom po remoncie oraz garaż pow. 42 m2 
na działce 7,5 ar. 668 431 301

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na par-
terze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowana, po czę-
ściowym remoncie. Cena 750 zł + czynsz + media. 
601 980 065 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 723 093 009

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię stoisko na 
Targowisku Miejskim. 512 012 823

• Wynajmę mieszkanie własnościowe 37 m, duży 
pokój, małe sypialnie, ogrzewanie- gazowe. 
503 514 051

• Odstąpię odpłatnie działkę ogrodowo-warzywną 
lub oddam w użytkowanie. Ok. zakładu karnego. 
782 813 335

• Wynajmę lokal w Dobrej Nowogardzkiej 80 m2. 
602 247 111 

• Pawilon do wynajęcia w Centrum 886 465 485
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OGŁOSZENIAdrObNE
• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, parter 
przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po godz. 10

• Sprzedam halę 250 m2 na działce 2000 m2 z moż-
liwością budowy domu. Budynek nowy ocieplony, 
ogrzewany. Całość ogrodzona. Nowogard. Cena 
370 tys. 607 646 622 

• Sprzedam działkę pow. 7,5 ha w Wyszomierzu przy 
trasie asfaltowej. Cena 1,90/m2. 696 807 922

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 okolice 
Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam dół domu. 513 045 346

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
514 506 416 po 16.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwupokojowe 
46 m2, parter w Nowogardzie. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 pokojowe na 
ul. Bankowej, Tel. 668 732 944

• Sprzedam mieszkanie z dwupokojowe na I piętrze 
42 m2 z aktem notarialnym 91 39 26 587

• Wynajmę mieszkanie w Warnkowie. 607 289 286

• Sprzedam dom 143 m2 działka 714 m2. Cena do ne-
gocjacji z korzyścią dla klienta. 662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 m2 z wa-
runkami zabudowy oraz wszystkimi pozwoleniami 
(media przy granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Wydzierżawię halę 270 m2 w Nowogardzie przy ul. 
Młynarskiej 7, zakład samochodowy, podnośnik, 
klimatyzacja, cena do uzgodnienia. Wydzierżawię 
plac po byłej przesypowni cementu przy ul. Boh. 
Warszawy, 230 tys m2 za opłaty do gminy i Staro-
stwa. 601 330 539\

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłużeniem w 
rozsądnej cenie. 601 441 763

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 m plus 
garaż dwustanowiskowy 50m (drugi budynek), 
wszystkie media, działka 1200 m. Nowogard ok. 
bema. 506 534 179

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 26 486

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia. 
697 119 963

• Okazja sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w czere-
śniowym sadzie. Kontakt: 691 374 021

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkalną, 
bądź usługową. Miejscowość Krzywice, 4016 
m2, prąd, woda, gaz. Możliwość podziału działki 
na dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. Kontakt 
605 315 304.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługowa 
przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie spo-
żywczym „Czaruś” 508 105 332

MOTOrYzAcJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki ROVER 
200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking Norway 
Pro Tech II, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 134500 km, 5 drzwi (hatch-
back), 2,2 diesel 114 KM, serwisowany w ASO Nissan 
Polmotor Szczecin . Nowe klocki i tarcze hamulco-
we, płyn hamulcowy, klimatyzacja uzupełniona, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. 
ster przy kierownicy, welur. tapicerka, opony letnie 
Continental 185 65 R15, kompletna dokumentacja 
– faktury serwisowe, bezwypadkowy,  zadbany. 
Cena 17900 zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny met., rok 
prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM (diesel), przeb. 
147500 km, serwisowany w ASO Opel, przy przeb. 
140.000 km nowe: olej, klocki hamulcowe, filtr ole-
ju, filtr powietrza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn hamul-
cowy, pióra wycieraczek przód i tył, uzupełniona 
klimatyzacja. Nowy kompletny rozrząd (ASO Opel) 
przy przeb. 119.318 km, roczne opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 215 55 R16, cena 39500 zł, do 
uzgodnienia, kompletna dokumentacja  - faktury 

serwisowe, zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera + gratisy. 
Cena do uzgodnienia. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Continental 
Conti 3, stan bdb, cena 500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 600 zł do 
uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam WV Golf 3, rok prod. 1994 benzyna, poj. 
1,4, cena 3000. 723 907 081

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. do negocjacji. 
663 038 027

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 1.4 benzyna + 
gaz. 505 620 285

• Sprzedam Vw Passat, 1,8 benzyna, 1998 r. 
608 697 092

• Sprzedam VW Golf III rocznik 94 poj, 1.6. 603 284 503

• Sprzedam- Renault Laguna II (wersja Galileo) 1.8 
benzyna - 122 km - z salonu. Jeden właściciel, 
serwisowana, stan idealny. Cena 17,500 zł. Tel. 
601 949 077

• Sprzedam Mercedesa 190 poj. 2.0 diesel rok 1987, 
Cena 3200 zł. 693 162 198

• Sprzedam VW Passat B5 rok 1999, 2.5 TDI. Cena 
16 800. 693 162 198

• Sprzedam AUDI 80 rok 1989, benzyna+gaz. Cena 
1500. 695 982 904

• Sprzedam skuter 0,49 poj. 668 183 497

• Sprzedam Skodę Octavię 2.0i benzyna + nowy gaz, 
rok 1999, przebieg 155 km; 793 753 903

• Sprzedam Busa MB 100. Samochód jest na chodzie, 
do drobnego remontu. Cena 3000 zł. 661 923 610

• Sprzedam BMW E36 380 TDF, cena do uzgodnienia, 
880 910 656

 rOlNicTwO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 603 467 609

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 10 315

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 691 138 076

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon Z056 z kabiną 
szarpaczem do słomy, garażowany, pierwszy właści-
ciel. 514 816 172

• Sprzedam prosiaki 664 349 580

• Sprzedam owies 796 144 225

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam przyczepę 10t AUTOSAN. 603 839 782

• Sprzedam: hala kontenerowa (magazyn, chłodnia) 
o wymiarach 17,5/6m. cena 65 tys zł. 661 923 610

• Sprzedam wężyki do fertygacji (podlewanie. Są one 
w odcinkach 100m. Mam tego na ok. 10 ha. Cena 15 
zł/100m. 661 923 610

• Sprzedam ciągnik C-360. Cena 10 tys. 661 923 610

• Sprzedam agrowłókninię (g. 19) szer. 4,2 dł. 100 m. 
Posiadam ponad 100 szt. Cena 40 zł/szt 661 923 610

• Sprzedam konsolę (BOOM) do nawadniania. Sze-
rokość podlewania ok. 34 m. cena 5500 zł, 661 
923 610

• sprzedam prosiaki. 885 974 930; 795 911 886

USłUgi

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 91 
39 20 737

• Transport bUS-MAX. 604 963 120

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
dro

• bne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

• zespół muzyczno – taneczny KAJ – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. ceny konkuren-
cyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AgD. Tel. 697 55 
33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNfOrMATYczNe– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (windows, linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• AwArie. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio 
reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowa-
nie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• DUr-DAcH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), prace 
dachowe oraz remontowo-budowlane - termi-
nowo, solidnie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpachlowa-
nie, malowanie, panele. 789 146 025

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 601  627  044; 
607 092 509

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• wykonam prace remontowo-budowlane + 
więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solidnie z 
domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Korepetycje z matematyki. 503 602 052

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-931-513; 
091 39 111 53

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektryczne. 
790 818 099

•  Naprawa sprzętu AGD, pralki lodówki i inne w 
domu klienta. 607 719 505

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko solid-
nie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• usługi dekarskie, docieplenia, remonty. Niskie 
ceny. Tel 783 794 831

• Wykonam budowę domów, glazura, ocieplenia i 
inne. 662 678 895

• Zlecę wykonanie i montaż konstrukcji solara na 
dachu budynku. 660 206 833

• Korepetycje z języka niemieckiego. 518 908 535

• pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 665 544 518

• Zlecę wykonanie i montaż konstrukcji solara na 
dachu budynku. 660 206 833

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik szybko, 
tanio. 607 347 4210

• Docieplenia, remonty i dachy. 692 562 306

• Meble na wymiar, panele podłogowe w dobrej 
cenie. 884 288 560

PrAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch ję-
zyków obcych szuka pracy jako opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-
goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 788 566 432

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 603 366 286

• Zatrudnimy pracowników ochrony z terenu No-
wogardu i okolic. Mile widziany umiarkowany 
stopień niepełnosprawności lub renta. Telefon 
795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murza, zbrojarza. 
Posiadam własny transport i maszyny.  91 39 
18 307

• zatrudnię dekarza 691 621 141

• Poszukuję pracy na wakacje w charakterze opie-
kunki do dziecka. 609 874 172

• Poszukuję pracowników do pracy w gospodar-
stwie rolnym. 601 748 170

• Zatrudnię murarza-szpachlarza. 608 817 214

• Zatrudnię murarzy. 694 455 280

• zatrudnię osoby do dociepleń z doświadcze-
niem 726 573 868

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Piece gazowe cO do mieszkania, domku, z 
Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie cO 
cena 1000 zł serwis na miejscu (montaż), 
dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNKerS gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli firmy Vaillant z Niemiec i 
gwarancje. cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wiszą-
cy małe gabaryty do łazienki, kuchni, cena 
250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik stojący 
z wężownicą do podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i 
porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC Desi-
re Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy trzyczęściowy. Cena 
500 zł. 502 792 416

• Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy. Tel. 91 
39 20 014

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnowszą 
mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena do 
uzgodnienia 690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Ericcson 
ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, cena 390 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-miesięczny 
z rodowodem, bardzo ładny mocna budowa, tel: 
91 39 21 828

• Kupię ponton bez silnika. 789 042 263

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane model Power-
Twin. Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od roku do 3 
lat, rozkładaną firmy TAKO. 600 897 758

• Sprzedam heblarkę -grubościówkę z wyjściem 
na piłę- prod. własna. 601 370 207

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew owocowych i ozdobnych. 606 106 142

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe oraz ka-
mienie polne w ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć kurcza-
ków. 603 688 266

• Sprzedam wózek trzyczęściowy, gondola uży-
wana 6 m-cy, spacerówka nieużywana, nosideł-
ko gratis torba i parasolka. Kolor czerwony cena 
600 zł. 698 513 015

• Sprzedam dachówkę dachową czerwoną, szkli-
wioną, nową (500szt.) 603 895 622

• Oddam za darmo okna drewniane ok. 50 szt. 
609 493 979; 91 39 14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa komplety i 
2 telewizory 21, 25 cali – tanio. 504 703 563

• Cegłę rozbiórkową, poniemiecką, czerwoną 
sprzedam. 91 39 22 990; 724 541 510

• Betoniarkę 150l piłę tarczową i silnik elektryczny 
tanio sprzedam. 697 086 561

• Sprzedam wypoczynek- zestaw trzyelementowy 
brąz skóra. Stan bardzo dobry. Tel. 502 193 472

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-miesięczny 
z rodowodem, bardzo ładny mocna budowa 
oraz młodsze, tel: 91 39 21 828
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Czytaj s. 8 i 9

Czytaj s. 10

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
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Kronika policyjna 
23.05.2011  - poniedziałek 
godz. 10:10 Pracownik kan-

toru wymiany walut znajdują-
cym się przy ul Warszawskiej 
w Nowogardzie powiadomił o 
kradzieży pieniędzy z kantoru 
przez osoby ciemnej karnacji 
skóry. 

 11:50 Powiadomienie o kra-
dzieży z prywatnej  posesji na ul. 
Wiejskiej drabiny aluminiowej i 
łuparki do drewna

 13:00 Patrol Policji   w trak-
cie kontroli drogowej na ul. Boh. 
Warszawy zatrzymał do kontroli  
kierującego samochodem  mar-
ki Fiat Uno, nie posiadającego 
obowiązkowego ubezpieczenia 
OC.

13:55 Zgłoszenie kradzie-
ży przewodów elektrycznych z 
terenu posesji w miejscowości 
Orzesze.

14:50 zatrzymanie Wojciecha 
K. poszukiwanego przez KPP 
Myślenice na podstawie listu 
gończego.

15:30 Powiadomienie o oszu-
stwie polegającym na nie otrzy-
maniu ze sklepu internetowego 
zamówionego i wcześniej  zapła-
conego towaru.

24.05.2011 - wtorek
 godz. 01:00 Patrol Policji  w 

trakcie kontroli drogowej sam. 
marki Volvo, na ul. Boh. War-
szawy, ujawnił że Dawida K., 
znajduje się pod działaniem 
środków odurzających. Ponad-
to nie posiadał przy sobie doku-
mentów potwierdzających po-
siadane uprawnienień do kiero-
wania pojazdem. 

 18:17 Powiadomienie o kra-
dzieży na ul. Dąbrowszczaków 
z otwartej kabiny samochodu  
ciężarowego dokumentów tj, 
prawo jazdy, dowód osobisty i 
karty bankomatowej oraz pie-
niędzy.

25.05.2011 - środa 
godz. 09:40 kradzież pienię-

dzy na ul. Wojska Polskiego 
przez ustalonego sprawcę.

11:00 uszkodzenie pojemnika 
na śmieci, stojącego na ul. Wa-
ryńskiego 

11:51 wyłudzenie pobytu i po-
siłku w Hotelu Oskar w Nowo-
gardzie, przez Marian M.

13:10 oszustwo za pośred-
nictwem portalu internetowego 
„Allegro” przy zakupie obuwia. 

22:06 Policjanci   w trakcie 
kontroli drogowej  na ul. 3 Maja 
ujawnili, że kierujący samocho-
dem  VW T4  Andrzej N. po-
siada  zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych wydany 
przez SR Gryfice.

26.05.2011 - czwartek 
godz. 10:00 patrol  Policji  

podczas kontroli drogowej na ul. 
Kościuszki w Nowogardzie za-
trzymał poszukiwanego listem 
gończym  Romana J. poszukiwa-
nego przez SR w Goleniowie.

10:30 zatrzymanie do kontro-
li samochodu  marki Renault, 
którego kierowca Tomasz N. nie 
posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdami.

11:55 policjanci goleniowskiej 
drogówki w trakcie kontroli 
drogowej w miejscowości Świer-
czewo ujawnili nietrzeźwego ro-
werzystę Zbigniewa K. z wyni-
kiem 2,52 promila w wydycha-
nym powietrzu.

.20:45 pracownik sklepu 
Lidl powiadomił o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Patrol na miejscu ustalił, iż 
jest to  Beata G., została ukarana 
mandatem karnym.

 21:19 właścicielka sklepu 
spożywczego „Banan” przy ul. 
Boh. Warszawy zgłosiła telefo-
nicznie o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Parol  na 
miejscu wylegitymował Krystia-
na W. który dokonał kradzieży  
skrzynki alkoholu. 

27.05.2011 - piątek 
godz. 01:10 patrol policji  w 

trakcie kontroli drogowej na 
ul Boh. Warszawy ujawnił sam 
marki VW Golf, którego kieru-
jący Jerzy P. znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości- 1,74 promila 
w wydychanym powietrzu. 

04:05 zgłoszenie o kradzie-
ży radioodtwarzacza CD, radio 
CB, przenośnika DVD oraz do-
kumentów w postaci prawa jaz-
dy i dowodu osobistego z dwóch 
sam ciężarowych zaparkowa-
nych na ul. Boh. Warszawy. 

 06:58 zgłoszenie o włamaniu 
do samochodu marki  Fiat Do-
blo, który stał zaparkowany na 
parkingu przed blokiem na ul. 
Czarnieckiego w Nowogardzie i 
kradzieży radia CB, dwóch uży-
wanych akumulatorów, panelu 
radioodtwarzacza CD.

11:40 pracownik Pogotowia 
Elektrycznego ENEA w No-
wogardzie powiadomił o kra-
dzieży transformatora, który 
był usytuowany na podwójnym 
słupie za miejscowością Warn-
kowo.

12:00 kradzież roweru typu 
damka koloru bordowego, po-
zostawionego w pomieszczeniu 
gospodarczym w miejscowości 
Piaski. 

16:40 dyspozytor ratownic-
twa Medycznego powiadomi-

ła o przygnieceniu mężczyzny 
przez koparkę w miejscowo-
ści Grabin. Na miejscu patrol, 
ustalił, że w trakcie prac do-
szło do przechyłu koparki w 
wyniku czego został przygnie-
ciony Robert K., który  prze-
wieziony został na leczenie  do 
szpitala w Szczecinie.

28.05.2011 - sobota 
godz. 01:50 patrol policji  w 

trakcie kontroli drogowej na ul. 
Bema w Nowogardzie ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę. Mate-
usza K., który  miał 1,76 promila 
w wydychanym powietrzu. 

 10:15 pracownik ochrony 
sklepu Biedronka przy ul. War-
szawskiej powiadomił o ujęciu 
sprawczyni kradzieży sklepo-
wej. Została ukarana  manda-
tem karnym.  

23:08 kradzież z ogródka 
przydomowego na ul. Lutyków 
6szt. iglaków.

29.05.2011 - niedziela 
godz. 12:20 zgłoszenie o wła-

maniu do altanki na ogródkach 
działkowych nr 2 przy ul 3 Maja 
w Nowogardzie, gdzie sprawca 
poprzez wybicie szyby w oknie 
dokonał kradzieży kurtki skó-
rzanej oraz butli gazowej tury-
stycznej.

16:25 patrol policji  podczas 
kontroli drogowej  w m. Bochlin 
sam. marki Renault, ujawnił że  
kierujący Stanisław P. znajduje 
się w stanie nietrzeźwości- 2,12 
promila w wydychanym powie-
trzu. 

 16:26 kolizja drogowa w 
miejscowości Glicko w której 
uczestniczyły  pojazdy BMW i 
Fiat Cinquecento. 

Policja radzi:  
Do kradzieży najczęściej do-

chodzi w czasie, kiedy pozo-
stawiamy samochody na nie-
strzeżonych parkingach lub po 
prostu na ulicy. Aby zapobiec 
włamaniu do auta, policja radzi:  
- nie zostawiaj w samochodzie 
przedmiotów, które mogą zwró-
cić uwagę włamywacza, 

- parkuj samochód najlepiej 
na parkingach strzeżonych - 
wtedy jest pewność, że po po-
wrocie nie spotka cię przykra 
niespodzianka, 

- zamykaj wszystkie szyby 
okien samochodu przed jego 
opuszczeniem, zamknij drzwi, 

- włącz auto alarm, zwróć 
uwagę na osoby chodzące przy 
samochodach bez celu, o takiej 
sytuacji   poinformuj policję. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Nasza sonda na Dzień Dziecka

Wszyscy jesteśmy 
dziećmi  

Dominik Dęga lat 9 
i  Mateusz Dęga lat 7  
- Myślimy sobie, że nasi 
rodzice zabiorą nas na 
basen do Świdwina. Bę-
dziemy się tam kąpać, a 
po powrocie pójdziemy 
pewnie do dziadków na 
super imprezkę, gdzie 
na pewno będą inni ku-
zyni wraz z ciociami i 
wujkami!. Mamy na-

dzieję, że w tym dniu dostaniemy dużo prezentów, a najbardziej 
chcielibyśmy dostać konsolę do gier. Wszystkim dzieciom życzmy 
dużo zdrowia i uśmiechu. 

Michał Lisiewicz lat 9 - No nie wiem 
jak będę spędzał Dzień Dziecka, bo ro-
dzice szykują dla mnie i mojej siostry ja-
kąś niespodziankę. Chciałbym, by było 
to np. mikrofon bezprzewodowy ze sto-
jakiem albo klawisze do grania. W tam-
tym roku dostałem od rodziców dwie 
gry. Życzę wszystkim dzieciom niepoła-
mania nóg!, niepołamania  rąk! i żeby 
byli tylko zdrowi. A mojej siostrze życzę, 
by też była zdrowa.  

Natalia Agacińska lat 8 - Dzień 
Dziecka będę spędzała ze swoją klasą, 
a później na pewno z rodzicami. Chcia-
łabym, by w tym dniu wszystkie dzieci 
były radosne i szczęśliwe i dostały wy-
marzone od rodziców prezenty. Ja chcia-
łabym dostać laptopa. Wszystkim dzie-
ciom życzę wszystkiego najlepszego.

Ola Kister 11 lat i Michał Ki-
ster 9 lat  - Dzień Dziecka spę-
dzę razem z bratem i rodzicami 
w Szczecinie, gdzie pójdziemy 
do Multikina na bajkę w 3D. A 
później na zakupy. Ale, to jeszcze 
nie wszystko. Wkrótce wyjeżdża-
my wszyscy  na tydzień do Da-
nii. Będziemy tam zwiedzać Le-
goland i odpoczywać. Życzymy 
wszystkim dzieciom zdrowia, 
szczęścia i wymarzonych prezen-
tów jak również by, były zawsze 
uśmiechnięte i radosne i nigdy nie doświadczyły złych rzeczy. 

Z dziećmi rozmawiał: Jarosław Bzowy 

„[...] dzieciństwo jest jedyną porą, 
która trwa w nas całe życie.”

Z okazji Dnia Dziecka 
wszystkim dzieciom 

dużym i tym małym, 
uśmiechu i radości z każdego dnia 
życzy Redakcja Dziennika Nowogardzkiego.
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

kolejne nowe sołectwo

Łęgno odłączyło się od Błotna
Radni przychyli się do wniosku mieszkańców o wyodrębnieniu sołectwa wsi Łęgno, która dotychczas wchodziła w skład sołectwa Błotno.  To już 
trzecie, nowe sołectwo w gminie Nowogard utworzone w tym roku. 

„Ni mnie ziębi ni Czapli”
Nawiązując do artykułów odnośnie Funduszu Sołeckiego chciałbym zauważyć, że wszyscy tylko 

uprawiają „pyskówkę’ na łamach dziennika, przerzucają winę jedni na drugich. A w konsekwencji 
to wszystko nic nie daje bo Funduszu i tak nie będzie.(Chyba że Pan Burmistrz dotrzyma obietni-
cy ze spotkania sołtysów). Chciałbym aby Radni zastanowili się jakie działania Oni podjęli w celu 
podjęcia uchwały. Bo to, że Urząd Gminy nic nie zrobił to już wiemy. Pytam więc gdzie byli sza-
nowni Radni na marcowej sesji. Zwala się winę na Burmistrza - czyżby sprawdziło się to co napisa-
łem po wyborach Burmistrza gdy był zaprzysiężony nowy i żegnany ustępujący burmistrz, że Prze-
wodniczący rady pomijając sołtysów, czy Konwent Sołtysów wyraził stosunek władzy do miesz-
kańców wsi. Może jest to ciąg dalszy? Ale przecież jest opozycja, która patrzy burmistrzowi na ręce 
i co? I nic!!! O ile mi wiadomo to Radni dostają zaproszenie na sesje ok. tygodnia wcześniej i nikt 
nie zwrócił uwagi, że w programie sesji nie ma nic o funduszu sołeckim? A może trzeba naszych 
radnych nauczyć czytania ze zrozumieniem? Chyba nie bo wśród Radnych są nauczyciele. Żeby 
było jeszcze śmieszniej to Radnymi są sołtysi i też nie zauważyli, że w programie sesji nie ma nic o 
funduszu. Funduszu dla ich wiosek. Na pewno zaraz zarzuci mi się, że sołtysi też mogli być na sesji 
i mogli próbować zabrać głos w tej sprawie. Otóż jest mała różnica - wielu z nas pracuje i nie każ-
dy może zwolnić się z pracy aby wysłuchiwać mądrości i wywodów. Panowie Radni za sesję biorą 
diety. Przed wyborami wszyscy byli przyjaciółmi wsi i obiecywali dużo. Po wyborach, każdy upra-
wia swój ogródek . Widać to na łamach prasy: pyskówki i obwinianie jedni drugich. poziom tego 
wszystkiego dalece inny od poprawności politycznej, zwykłe targowisko. Po tylu artykułach dalej 
nikt ni z lewa ni z prawa nie przyznał „tak daliśmy ciała” - przepraszamy. Na zakończenie drodzy 
Czytelnicy jest to dla nas wszystkich dobra lekcja aby zastanowić się na przyszłość kogo wybiera-
my jako naszych reprezentantów. Czas szybko płynie. Mam nadzieję, że to zakończy tę niesmaczną 
i już po czasie dyskusję. 

Z poważaniem 
zbigniew Florkowski, Sołtys Dąbrowy

Analogiczna sytuacja miała 
miejsce w styczniu tego roku. 
Wówczas Rada Miejska  podję-
ła uchwałę w sprawie podziele-
nia sołectw - Sikorki i Żabów-
ko i wyodrębnienia z ich tery-
torium Wierzchów i Konarze-
wa. 

W dniu 27 kwietnia na ze-
braniu sprawozdawczo-wybor-
czym sołectwa Błotno, miesz-
kańcy  Łęgna zgłosili wolę utwo-
rzenia swojego sołectwa. Wnio-
sek został poparty 60 podpisami 
mieszkańców wsi, co stanowi 
2/3 wszystkich uprawnionych. 
Przychylili się do niego także 
radni, którzy jednogłośnie po-
parli starania mieszkańców. 

Sołectwo Błotno obejmuje 

swoim terytorium 6 miejsco-
wości: Błotno, Błotny Młyn, 
Dobroszyn, Łęgno, Miodne i 
Zakłodzie. Na terenie sołectwa 
mieszka łącznie 417 pełnolet-
nich mieszkańców, z tego 92  w 
Łęgnie. 

Mieszkańcy uzasadnili swój 
wniosek tym, że nigdy nie 
mieli swojego przedstawiciela 
we władzach sołectwa ani gmi-
ny i czują się niedostrzegani w 
życiu społecznym i gospodar-
czym gminy. Błotno i Łęgno  
poza tym nie  są związane żad-
nymi więzami ekonomiczny-
mi ani społecznymi – czytamy 
w uchwale w sprawie podziału 
sołectwa Błotno, którą przyjęła 
Rada Miejska. 

Zanim nowe sołectwa za-
czną jednak formalnie funk-
cjonować upłynie kilka mie-
sięcy. Po publikacji uchwały w 
Dzienniku Urzędowym musi 
być uchwalony przez radę 
miejską statut sołectwa. Póź-
niej burmistrz zwoła zebrania 
wiejskie, na których mieszkań-
cy nowych sołectw wybiorą 
swoje władze – radę sołecką i 
sołtysa. 

Obecnie na mapie admini-
stracyjnej gminy Nowogard są 
33 sołectwa. Po zakończeniu 
wszystkich procedur praw-
nych związanych z wyodręb-
nieniem nowych sołectw ich 
liczba wzrośnie do 36. 

 MS
 wieś Łęgno jest położona w odległości 3 km od Błotna. Jej okolice 
słyną z lasów pełnych grzybów i jagód.

@    Ludzie listy piszą  @  ZAPROSZENIE  - WIERZBIĘCIN

Sołtys i Rada Sołecka Wierzbięcina 
zaprasza mieszkańców wsi  5 czerwca (niedziela) 

na imprezę 
z okazji Dnia Dziecka 

Miejsce: stadion Olimpii, Czas: godz. 14.00. 
Organizatorzy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Wierzbięcina

na badania z zakresu:
- poziomu cukru we krwi

- poziomu cholesterolu we krwi
- poziom trójglicerydów we krwi

- ciśnienia tętniczego 

Badania odbędą się 5 czerwca (niedziela) 
przy okazji organizowanej imprezy 

Dnia Dziecka. 
Miejsce: stadion Olimpii. Czas godz. 14.00. 

Stowarzyszenie Diabetyków - Nowogard

reklama
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Władza się wyżywi... poseł Napieralski też

Dla kogo te staże?
Sytuacja budżetu Państwa spowodowała że wiele pozycji  w tegorocznych wydatkach zostało poważnie okrojo-

nych. Cięcia te dotknęły w zakresie wspomagania rynku pracy szczególnie fundusze przeznaczane na tzw. staże. 

Przypomnijmy, że staże organizo-
wane są przez pracodawców, a staży-
sta w okresie odbywania stażu otrzy-
muje wynagrodzenie z Urzędu Pracy. 
Staż pozwala nie tylko zdobyć bezro-
botnemu absolwentowi  umiejętno-
ści na konkretnym stanowisku pra-
cy ale dla pracodawcy stwarza moż-
liwość prawie bezkosztowego przy-
gotowania osoby, która może być 
następnie zatrudniona na stałe. W 
czasach gdy prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, zwłaszcza wobec 
ogromnych porównawczo w Polsce 
kosztów pracy, wymaga nie lada wy-
siłku - staże były istotną pomocą nie 
tylko dla bezrobotnych, ale także dla 
pracodawców. W tym roku, o czym 
pisaliśmy w DN, środki na staże zo-
stały ograniczone o około 70 % w po-
równaniu do kwot ubiegłorocznych. 
Z tego powodu wiele wniosków pra-
codawców zostało załatwionych od-
mownie, a regulamin przyznawania 
został poważnie zaostrzony ograni-
czając grupę pracodawców, którzy 

przechodzili wstępną kwalifikację do 
tych, którzy po raz pierwszy wnio-
skowali oraz gwarantowali dalsze za-
trudnianie stażysty.  Taką informacje 
podawano nam w pierwszych mie-
siącach tego roku w nowogardzkim 
urzędzie pracy. Wobec tych okolicz-
ności nasze zdumienie wywołała wi-
sząca na korytarzu naszego UP li-
sta tegorocznych beneficjentów po-
mocy stażowej. Otóż mamy na niej 
przede wszystkim wiele urzędów w 
tym urzędy miast i gmin naszego po-
wiatu, policję, urząd skarbowy, sic- 
urząd pracy. Swoistym rodzynkiem 
na tym torcie władzy jest staż przy-
znany... biuru poselskiemu posła G. 
Napieralskiego. Pytamy czy władza 
wstydu nie ma? Czy w sytuacji kryzy-
su wspomaganie realnie tworzących  
miejsca pracy w gospodarce i usłu-
gach nie jest ważniejsze aniżeli budo-
wanie tylko wygody bo nie sprawno-
ści, urzędników i urzędów. Warto tu-
taj dodać, że możliwość zatrudnienia 
po stażu stażysty w przypadku urzę-

du wymagała by otworzenia nowe-
go stanowiska w siatce organizacyj-
nej co dzieje się niezmiernie rzad-
ko, ponadto urzędy i tak mają środki 
na wydatki własne w tym osobowe  i 
tego typu wspieranie jest co najmniej 
nieetyczne. Pytamy dalej - kogo za-
trudni po upływie stażu biuro posel-
skie posła Napieralskiego skoro je-
sienią przestanie formalnie istnieć? 
A nawet jeśli poseł będzie nadal po-
słem (nie wiadomo czy w naszym 
województwie) to czy poseł posiada-
jący środki publiczne na funkcjono-
wanie biura powinien wyciągać ręce 
po nikłe i niewystarczające środki 
wspomagające realnie lokalny rynek 
pracy? Pytamy bez nadziei uzyska-
nia  rzetelnej odpowiedzi bo ta wy-
magałaby uderzenia się w pierś na co 
nie liczymy. Pytamy raczej z nadzie-
ją, że już to się nie powtórzy – ludzie 
jednak widzą i oceniają i wnioski wy-
ciągają nawet jeśli na co dzień wie-
le uczynić nie mogą to przychodzi 
dzień wyborów….                         red.

Gdzie ten Nowogard? 

Druga strona medalu (obwodnicy)

Las się skończył, dojeżdżamy do wiaduktu przed Karskiem. Widać tylko nasyp. Gdzie to miasto?

Lista pracodawców, u których praktykują stażyści 
jest wywieszona gablocie w Urzędzie Pracy

Tym razem jechałem odcinkiem obwodnicy od Olchowa do 
Karska i starałem się wcielić w turystę z dalekiego miasta. Tury-
sta jadący z głębi kraju nad morze  zapewne będzie chciał odpo-
cząć , a przy okazji coś zwiedzić. Nie wybierze Szczecina ani Go-
leniowa bo na mapie widać, że to nie po drodze. Zobaczy więc 
Nowogard (na mapie oczywiście), bo zbliżając się do Olchowa 
spojrzy tylko na kierunkowskaz  - miasta z odległości ok. 2 ki-
lometrów nie widać wcale, tafla jeziora może wpaść w oko tyl-
ko przez przypadek  i to na jedną sekundę. Widać tylko las. I to 
przez trzy kilometry. Gdy wreszcie las się kończy obniżenie jezd-
ni obwodnicy jest tak duże, że patrząc na prawo widać tylko na-
syp. Dalej w kierunku miejscowości Otręby jeszcze gorzej.  Kto 
skręci do miasta? Tylko ci, którzy znają okolicę, a oni dodatko-
wych profitów raczej nie wnoszą.

Czyżby Krzysztof Daukszewicz 
pisząc poniższy tekst miał 
na myśli Nowogard?

Czy ludziom wystarczy solidny opłotek
Co daje oparcie w tę wolną sobotę
I piwo za złote, kapela w niedzielę
By zmęczonym ludziom było weselej
I będą się kręcić, nie mając gdzie uciec
Z pięknego miasteczka co zwie się zadupie…; 

Tekst i foto LMM
Po minięciu wiaduktu w Olchowie, kierowca  nie zobaczy  nawet wieży 
kościoła …
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Przyjmę nieodpłatnie sprawny rower (SKŁADAK). 
Informacja w redakcji DN. 

Przyjmę używane, ale nie zniszczone meble ku-
chenne. 

Informacja w redakcji DN. 

W ubiegłą sobotę, 28 maja, ponad 40 osób wyruszyło ro-
werami z Nowogardu by pokonać  25  kilometrową tra-
sę po okolicznych miejscowościach.  Organizatorem raj-
du był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowo-
gardzie. To już druga impreza tego typu organizowana 
przez Cech. 

Z Cechem na rajd 
po raz drugi 

Pierwsza edycja rajdu rowerowego Cechu odbyła się w ubie-
głym roku – dokładnie w dniu 22 maja. Wówczas trasa wiodła 
przez Świerczewo, Strzelewo Czermnicę, Płotkowo, Ogorzele, 
Karsk oraz Warnkowo. 

W tym roku trasa została wytyczona przez Karsk, Dąbrowę, 
Bochlin, Sikorki, Glicko, Miętno by zakończyć się na plaży miej-
skiej.

Kolejną imprezą integracyjną, którą planuje zorganizować no-
wogardzki Cech będzie spływ kajakowy. 

 MS
foto: Mirosław Morawski

Przystanek w Glicku

Początek trasy - okolice Karska

Foto pstryk

Ktoś tu opuszczał  lekcje polskiego –  czyżby były MONOtonne?

Na ulicy Boh. Warszawy naprawili po naszej interwencji
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W Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 1 zespoły uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych zmierzyły się w kon-
kursie dotyczącym znajomo-
ści Konstytucji 3-go Maja i 
okoliczności jej powstania. 
Do konkursu przystąpiło pięć 
trzyosobowych zespołów w 
dwóch kategoriach. W kate-
gorii gimnazjów zwyciężył ze-

spół z Gimnazjum nr 3 w No-
wogardzie pod opieką Pana 
Arkadiusz Wiśniewskiego, na-
tomiast w kategorii szkół pod-
stawowych - zespół z SP 2 w 
Nowogardzie pod opieką Pani 
Anny Kowalczyk-Krzywani. 
Honorowy patronat nad kon-
kursem objął Zachodniopo-
morski Kurator Oświaty, który 
również ufundował wszystkie 

nagrody. W imieniu Kuratora 
zaszczycił nas swoją obecno-
ścią Pan Krzysztof Wcisło. 

Dziękujemy Panu Kurato-
rowi - Arturowi Gałęskiemu 
za patronat i cenne nagrody, a 
uczestnikom konkursu gratu-
lujemy sukcesów! 

inf. własna

W dniu 27 maja 2011 r., w 
Szkole Podstawowej w Go-
leniowie odbył się Powiato-
wy Konkurs Matematyczny 
pn. „Czwóreczka”, w którym 
uczestniczyło 13 szkół z po-
wiatu Goleniowskiego.

Nasza szkoła została zapro-
szona na ten konkurs po raz 
pierwszy. Każda szkoła delego-
wała troje uczniów, po jednym 
z klasy 4, 5, i 6.

,,Trójkę” reprezentowały: 
Zuzia Bakalarczyk, Julia Dro-

bińska i Hania Czura, mery-
torycznie przygotowane przez 
nauczycielki: Grażynę Marcin-
kowską i Ludmiłę Heiser.

W klasyfikacji indywidual-
nej Hania Czura została Mi-
strzem Matematyki II stopnia, 
a Julia Drobińska – Mistrzem 
Matematyki III stopnia. Nato-
miast w klasyfikacji zespoło-
wej uczennice zajęły I miejsce 
i zdobyły Puchar Burmistrza 
Goleniowa.

Inf. ET

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny 
Klas Trzecich

We wtorek 24 maja 2011 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Nowogardzie odbył się Międzysz-
kolny Konkurs Matematyczny klas trzecich

Do konkursu przystąpiło 5 szkół z gminy No-
wogard: SP1, SP2, SP3, SP4 i Szkoła Podstawo-
wa ze Strzelewa.

Uczniowie rozwiązywali test składający się 
z 12 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. 
Test nie należał do łatwych, jednakże dzieci wy-
kazały się ponadprzeciętnym  poziomem wie-
dzy i uzyskały wysoką punktację, zatem wyra-
zy uznania należą się  wszystkim opiekunkom 
uczniów.

Oto wyniki:
Indywidualnie:
1 miejsce – Jakub Znyk – SP3
2 miejsce – Szymon Karapuda – SP2 i Korne-

lia Cieślak – SP3
3 miejsce – Agata Salamon – SP2
Zespołowo:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Szkoła podstawowa nr 2
3. Szkoła Podstawowa nr 1
4. Szkoła Podstawowa w Strzelewie
5. Szkoła Podstawowa nr 4
Organizatorkami konkursu były Ewa Ant-

czak, Marzanna Kijowska, Grażyna Marcin-
kowska i Ludmiła Heiser.

Inf. ET 

Wieści z „trójki”

Na zdjęciu od lewej stoją: Zuzia Bakalarczyk, Julia Drobińska i Hania 
Czura

Laureaci konkursu

SP nr 2 

Odżywiaj się zdrowo 
W dniu 20 maja br.,  w SP nr 2 w Nowogardzie odbył się kon-

kurs pod hasłem „Dzień Zdrowej Żywności”. Pomysłodawczy-
nią konkursu była  Ewa Żylak.  

Konkurs  skierowany był do 
uczniów klas od 0 do IV.  Mu-
siały one prawidłowo rozpo-
znać warzywa, owoce jak rów-
nież rozwiązać zagadki i wy-
kazać się „pięknym uśmie-
chem” po wypiciu soku z cy-
tryny. Uczniowie brali rów-
nież udział w konkursie pla-
stycznym pt. „Lubię warzywa 
i owoce”. I tak w poszczegól-
nych konkurencjach wyłonio-
no zwycięzców: 

I miejsce Patrycja Zawi-
ślak; Liwia Filipczak;

II miejsce - Daria Szym-
czak; Wiktoria Bogdaniec;

III miejsce - Paula Kolib-
ska; Nicola Wielowska; 

Oprawą konkursu był  spe-
cjalnie przygotowany  mini  
spektakl.  Dzieci pokazały do 
czego może doprowadzić zła 
dieta i jedzenie niezdrowych 
pokarmów, z którymi spotyka-
ją się na codzień np. w kiosku 
szkolnym. Poprzez rozmowę, 
wykonanie kanapek, korecz-
ków, soków z owoców i wa-
rzyw dzieci dowiedziały się  co 
to jest zdrowa żywność i gdzie 
należy ją kupować. 

A wszystko to przegryzane 
smacznymi sałatkami ze świe-
żych warzyw, które ufundowa-
ła firma pani Ewy Kasprzyk z 
Nowogardu. 

Jarosław Bzowy

Dzieci prezentują przygotowane potrawy!!!!
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mIeJSka BIBlIOTeka PUBlICZNa  
im. S. ŻerOmSkIeGO W NOWOGarDZIe 

X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
30 maja – 07 czerwca 2011

Po raz kolejny przystąpiliśmy do pięknej i pożytecznej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dla 
dzieci z nowogardzkich przedszkoli i szkół czytać będą: 

- 31 maja (wtorek), godz. 1000 – Pani Renata Stasiak Przedszkole nr 1
- 1 czerwca (środa), godz. 1000 – Pani Zofia Pilarz Dyrektor Biblioteki Publicznej
- 2 czerwca (czwartek), godz. 1000 – Pani Ewa Wróbel Dyrektor Przedszkola nr 3
- 3 czerwca (piątek), godz. 1000 – Pani Elżbieta Majchrzak Dyrektor Przedszkola nr 4
- 6 czerwca (poniedziałek), godz. 1000  – Pan Robert Czapla Burmistrz Nowogardu
- 7 czerwca (wtorek), godz. 900 – uroczyste podsumowanie i zakończenie X Ogólnopolskiego Ty-

godnia Czytania Dzieciom oraz występ Grupy Teatralnej Jacka Piotrowskiego PROLOG ze Szcze-
cina.

Dyrektor Biblioteki, zofia Pilarz

Pikieta na Placu Wolności
Członkowie koła Prawa i Spra-

wiedliwości w Nowogardzie 
dziękują wszystkim mieszkań-
com miasta i gminy Nowogard 
za udział w spotkaniu, które od-
było się 28 maja, ok. godz. 15 na 
Placu Wolności z Parlamenta-
rzystami naszego ugrupowania. 
Wśród nas był poseł Jarosław 
Stawiarski z komisji finansów 
oraz senator Jerzy Chróścikowski 
z komisji rolnictwa. Po przywita-
niu przez zebranych każdy miał 
możliwość rozmowy z gośćmi, 
ale przewodnią myślą spotkania 
zgodnie z planem był apel do po-
słów, by w naszym imieniu prze-
kazali do odpowiednich służb o 
dopracowanie norm „smrodu”. 
Normy pozwolą mieszkańcom 
miast i wsi protestować, doma-
gać się zgody na inwestycje typu 
chlewnie, fermy norek, spalarnie 
od mieszkańców okolicy w któ-
rej one mają powstawać. Jednym 
słowem „nic o nas bez nas”.

Wśród rozmówców znaleźli się 
przedstawiciele Stowarzyszenia 

na rzecz ochrony środowiska, z 
jego przewodniczącym Panem 
Eugeniuszem Kornelukiem oraz 
troje sołtysów wsi, w których 
planuje się budowę fermy norek. 
Zebrani po wymianie zdań na te-
mat norm smrodowych  wyrazi-
li chęć współpracy i wzajemnej 
pomocy w walce ze smrodem. 
Mimo, że temat powinien doty-
czyć każdego zatroskanego losem 
naszego miasta nowogardzianina 
to frekwencja była raczej niska. 
Tłumów nie było, ale serdeczna 
atmosfera oraz poziom spotka-
nia zasługuje na uznanie. Po po-
żegnaniu z obecnymi na placu 
mieszkańcami Parlamentarzyści 
udali się do kościoła pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego, gdzie złożyli 
kwiaty pod tablicą ofiar katastro-
fy smoleńskiej. Serdeczne powi-
tanie przez księdza dziekana Ka-
zimierza Łukjaniuka zapocząt-
kowało spotkanie, a zakończyło 
wręczeniem przez gości pamiąt-
kowym albumem.

informacja: Magdalena 
Zarębska-Kulesza

klaudia Pasik nowym  
„komendantem policji” 

Wybrano laureatkę III edycji 
Konkursu plastycznego ogło-
szonego z okazji Dnia Dziec-
ka pt.: ”Razem przeciwko: uza-
leżnieniom, agresji, przestęp-
czości internetowej, zagroże-
niom w Nowogardzie-zobra-
zuj problem wybierając jedno 
z zagadnień”. Pierwsze miejsce 
i objęcie funkcji Komendanta 
Nowogardzkiej Policji w dniu 
01 czerwca 2011 r. otrzyma-
ła  Klaudia Pasik - uczennica 
Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie.

Wyróżniono prace wykona-
ne przez:

- Marysię Borczyk, - Zespół 
Szkół Publicznych w Osinie

- Elizę Kowalczyk -  Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Nowogar-
dzie

- Kaję Kowalską -  Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Nowogar-
dzie

Policja informuje jednocze-
śnie, że w związku ze zmianą 
na stanowisku Komendanta 
Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie  w dniu 01 czerwca br. 
wszelkie wnioski i zapytania 
należy kierować do Pani Ko-
mendant Klaudii Pasik. 

Informacja 
st. insp. Klaudia Gieryń  

 Od redakcji: Obszerną in-
formację z przebiegu „komen-
dantowania” zamieścimy w 
dniu 03 czerwca. Zapraszamy 
równocześnie do uczestnic-
twa w obchodach Dnia Dziec-
ka w dniu 01 czerwca na Placu 
Szarych Szeregów w Nowogar-
dzie.  

Śpiewać każdy może…
Nowogardzki Dom Kultury zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców naszej gminy na cykl 

spotkań, które mogą być dla jednych relaksem po godzinach wytężonej pracy, dla drugich sposo-
bem spędzenia wolnego czasu w rozśpiewanym towarzystwie – a dla jednych i drugich okazją do 
zaśpiewania w organizującym się nowogardzkim chórze... dla dorosłych! Prowadzący spotkania 
instruktor Lech Jurek ze szczególnym sentymentem wspomina swoje chórzystki z czasów wielolet-
niej pracy w SP 2, i bardzo liczy na ich liczne przybycie.

Pierwsze spotkanie wszystkich, którzy dysponują dopołudniowym wolnym czasem odbędzie się 
już 31 maja o godzinie 10, natomiast dla pracujących o godz. 18.

Oba spotkania odbędą się w sali 31.

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” zaprasza do Dąbrowy  

na spotkanie pokoleń pod nazwą  „Powróćmy jak za dawnych lat” w dniu 
23 lipca 2011. Zapraszamy , byłych i obecnych mieszkańców Dąbrowy, 
ich bliskich i znajomych. Zapraszamy nie tylko mieszkańców Dąbrowy. 
Zapewniamy, że będzie świetna impreza. Bardzo Miło nam będzie Was 
Gościć! 

W programie min. Rozpoczęcie mszą święta o godz.16.00, Część arty-
styczno – wspomnieniowa, Od 21.00 zabawa Ludowa

Zarząd Stowarzyszenia.

Inicjatywa dofinansowana jest z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizowane w ramach 
otwartego konkursu Ofert w zakresie Rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kul-
tury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard

10 lat temu                  pisał:
„Publiczne - niepublicz-

ne” - Debata na temat oświa-
ty samorządowców z przed-
stawicielami rządu. W Sali 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury przy okazji przeglą-
du dorobku artystycznego 
uczniów szkół niepublicz-
nych, zebrali się przedstawi-
ciele rządu w składzie: wice-
premier Longin Komołow-
ski, Edward Janiszewski, dy-
rektor departamentu MEN 
oraz samorządowcy z oko-
licznościowych gmin. Te-
matem spotkania miały być 
szkoły niepubliczne. Jed-
nak pod nieobecność przed-
stawicieli tych szkół temat 
zszedł na ogólne problemy 
oświaty. 

„Dyrektor szpitala od-
wołany” -Na ostatnim po-
siedzeniu zarząd powiatu w 
Goleniowie podjął decyzję o 
odwołaniu dyrektora szpitala 
powiatowego dr Janusza Sy-
ferta. Jest to dość nieoczeki-
wana decyzja. Wcześniej nie 
było żadnych sygnałów, że dr 
Janusz Syfert może stracić to 
stanowisko. Choć goleniow-
skie media gorączkowo do-
pytywały się podczas konfe-
rencji prasowej u przewodni-
czącego rady - kiedy zostanie 
odwołany dyrektor szpitala? 

„Zginął na służbie” W 
środę w wypadku drogowym 
w Szczecinie zginął 33 letni 
policjant. Do tragedii doszło 
około południa na ul. Struga, 

między ul. Kurzą Pomorską 
w Szczecinie.  33 Letni po-
licjant z Nowogardu jechał 
motocyklem lewym pasem 
jezdni. Pilotował radiowóz 
na sygnale, którym konwo-
jowano podejrzanego z go-
leniowskiego więzienia do 
Sądu w Szczecinie chcąc wy-
przedzić jadący tym samym 
pasem samochód ciężarowy 
z naczepą, który najprawdo-
podobniej zajechał mu dro-
gę. Policjant zmienił pas ru-
chu na prawy i uderzył w sto-
jący tam samochód Zakła-
du Energetycznego. Nowo-
gardzki policjant pracował 
w policji od 1991 roku, naj-
pierw w Nowogardzie a póź-
niej w Goleniowie, w stopniu 
sierżanta sztabowego. 

Wyszperał: 
Jarosław Bzowy 
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Dzień Matki...
...w kościuszkach

W dniu 28 maja, w Świetlicy Środowiskowej w Kościuszkach odbyła się wie-
czornica z okazji Dnia Matki. Dzieci i młodzież przygotowane przez panią 
Henrykę Bogdanowicz zaprezentowały program artystyczny dedykowany swo-
im mamom. 

Jako szczególną niespodziankę przygotowano wystawę prac plastycznych. Swoje 
obrazy, akwarele i rysunki udostępniła Pani Janina Detz z Osiny, ponadto zosta-
ły wyeksponowane obrazy wykonane przez Uczestników Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z Nowogardu ( Grzegorz Olewicki, Agnieszka Podleś, Teresa Konieczna, 
Eryk Wesołowski, których opiekunem jest Pani Karolina Dubienecka i Grzegorz 
Wiśniewski oraz Katarzyna Woźnicka, których opiekunem jest pani Monika Dą-
browska) oraz prace pani Małgorzaty Lewińskiej z Kościuszek. Obrazy przemie-
niły salę świetlicy w prawdziwą galerię malarską. Wystawę będzie można jeszcze  
obejrzeć we wtorek od godziny 17.00 do 21.00.  w Kościuszkach. Serdecznie za-
praszamy. 

 Henryka Bogdanowicz

...w Strzelewie
W dniu 26 maja,  w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Matki. Podczas spotkania przedstawiono, przygotowaną przez 
panią Justynę Barczak, prezentację multimedialną podsumowującą mijający 
rok szkolny. 

Licznie zgromadzone mamy zobaczyły też przygotowane przez swoje pociechy 
występy. Nie zabrakło wierszyków, piosenek i ciepłych słów. Klasa IV przygotowa-
ła specjalny pokaz mody, podczas którego można było zobaczyć mamę wiosenną, 
wakacyjną, pracującą, a nawet Matkę Polkę. Wszystkim gościom prezentacje bar-
dzo się podobały. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Nie zabrakło śmiechu, 
łez i dobrego nastroju. Wszystkie mamy zostały obdarowane drobnymi  upomin-
kami. 

Przed nami kolejne święto. Już w środę w naszej szkole rozpocznie się Dzień 
Sportu. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników. Liczymy na sukcesy i … do-
brą pogodę.

mdp

...w Domu kultury
W miniony piątek, w sali kinowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbył się 

koncert z okazji Dnia Mamy i Taty. Podczas kilkugodzinnego występu na scenie 
zaprezentowały się  wszystkie  grupy taneczne i wokalne jakie prowadzone są w 
Domu Kultury. W programie gościnnie wystąpiły wokalistki ze Szczecina pod 
kierunkiem Izabeli Turowskiej ze Studia  Wokalnego LIDUS ART oraz zespo-
ły taneczne „Smyk” i „Gest” ze Studia Ruchu i Tańca STRIT .Choreograf Regina 
Mąkowska instr. Ewa Paś .  Aby nikogo nie pominąć, poniżej prezentujemy pełny 
scenariusz koncertu: Dzieci z rytmiki grupa BRZDAC, Zespół FENIKS I  i FE-
NIKS II, Zespół TIM 2012, Zespół PROMYCZEK, Zespół FLESZ III  , FLESZ II,  
FLESZ I, Zespół FLESZ DANCE  II  FLESZ DANCE I oraz WOKALISTKI.

MS
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Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

reklama

Dzień dziecka... 
...w Klubie „Hania”

W dniu 29 maja b. r. w siedzibie Nowogardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ha-
nia” miały miejsce obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez członków Klubu. Impreza 
miała charakter otwarty i mile byli widziani także goście nie należący do klubu, a w szcze-
gólności gorąco witano ich pociechy. 

Okazało się, że grono sympa-
tyków Stowarzyszenia jest nie-
małe ponieważ uczestników za-
bawy zgromadzonych w siedzi-
bie Klubu było wielu. Nie ma co 
się dziwić.- organizatorzy stanęli 
na wysokości zadania zapewnia-
jąc zebranym atrakcje takie jak 
dmuchany zamek ze zjeżdżal-
nią, watę cukrową, dania z grilla, 
pieczone przy ognisku kiełbaski 
i słodycze. Dla dzieci zorganizo-
wano gry i zabawy pod nadzo-
rem dorosłych. 

W zasadzie jest to impreza ja-
kich wiele w tym okresie, ale na-
leży zwrócić uwagę na jej specy-
fikę. Przede wszystkim bawio-
no się bez spożywania alkoho-
lu (nawet w symbolicznych ilo-
ściach) bo tak przystało w Klu-
bie Abstynenta, którego człon-
kami są zarówno tzw. „trzeźwi 
alkoholicy” jak również ludzie 
pracujący na to miano. Bolesław 
Boratyński – prezes Stowarzy-
szenia w komentarzu udzielo-
nym gazecie stwierdził, że jest 
to jedna z wielu imprez organi-
zowanych przez Zarząd. Rok-
rocznie członkowie Klubu or-
ganizują zakończenie lata, Mi-
kołajki, spotkania wigilijne, za-
wody wędkarskie oraz szereg in-
nych imprez na które zapraszają 
uczestników z poza klubu. Kosz-
ty działalności klubu pokrywa-
ne są ze środków wyasygnowa-
nych przez Gminną  Komisję  

Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Są w tym oczywi-
ście nie tylko środki na propa-
gowanie idei grup samopomo-
cowych AA poprzez tego typu 
działania jak masowe imprezy. 
Główne koszty to koszty utrzy-
mania obiektów klubu „Hania”, a 
te są wyjątkowo zadbane. Jolanta 
Przystasz – psycholog wspoma-
gająca działalność prowadzoną 
w klubie stwierdziła, że nowo-
gardzka grupa samopomocowa 
jest wyjątkowo prężna, skonso-
lidowana i otwarta na środowi-
ska zewnętrzne. „ Poprzez swo-
ją działalność poznałam tego 
typu kluby w różnych miastach, 
ale w nowogardzkim jest wy-
jątkowo dobra atmosfera. To 
nie chodzi tylko o stricte tera-
peutyczne spotkania członków 
grupy ale też o fakt, że do klu-
bu można przyjść ot tak po po-
łudniu po tylko, żeby porozma-
wiać, spotkać znajomych i miło 
spędzić czas. Spotkania terapeu-
tyczne stanowią podstawę dzia-
łalności kluby ale nie można nie 
doceniać tego wszystkiego co 
tworzy dobrą atmosferę. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że klub „Ha-
nia” dysponuje oprócz budyn-
ku klubowego dużym i dobrze 
zorganizowanym  zapleczem do  
organizacji imprez klubowych 
czyli obszernym podwórkiem 
i zabudowania gospodarczymi.  
Niewątpliwie kluby mające do 

dyspozycji jedynie pomieszcze-
nie w centrum miasta nie mają 
takich możliwości”- stwierdziła  
rozmówczyni. Prezes Boratyński 
podkreślił, że oprócz funduszy z 
gminy to wkład pracy członków 
klubu pozwolił na przygotowa-
nie klubu jako miejsca sprzyjają-
cego terapii jak i zabawie. Obec-
nie po 18 latach funkcjonowania 
stowarzyszenia do klubu moż-
na przyjść poza zajęciami po to 
aby pooglądać telewizję, pograć 
w ping ponga czy bilard. „Ha-
nia” oprócz swojej statutowej 
działalności na rzecz Stowarzy-
szenia jest po prostu klubem do 
którego w godzinach wieczor-
nych codziennie (oprócz wtor-
ków i weekendów) może przyjść 
praktycznie każdy. Pan Bolesław 
w konkluzji swojej wypowiedzi 
serdecznie zaprosił wszystkich 
chętnych mieszkańców Nowo-
gardu do udziału w imprezach 
organizowanych przez członków  
Stowarzyszenia organizowanych 
z różnych okazji a będzie ich w 
ciągu bieżącego roku jeszcze kil-
ka.  Stwierdził, że jest dumny z 
tego czego dokonali członkowie 
Stowarzyszenia bo oznacza to, 
że można być alkoholikiem ale 
pomimo tego można być trzeź-
wym. Można normalnie funk-
cjonować realizować się w życiu, 
pracować,  bawić się i wychodzić 
naprzeciw innym ludziom.

info A.Bojanowicz, fot.rec

...w Dąbrowie !!!
W dniu 29.05.2011 w Dąbrowie Nowogardz-

kiej Rada Sołecka zorganizowała  Dzień Dziec-
ka dla dzieci z całego sołectwa. Po zeszłorocznej 
wycieczce do ZOO Safari w tym roku bawiliśmy 
się na boisku. Rozpoczęliśmy tradycyjnie lodami, 
potem były drożdżówki i soki. Przez całe popołu-
dnie dzieci uczestniczyły dzielnie w konkur-
sach zdobywając nagrody. Ma boisku do ko-
sza dzieci utworzyły wielki obraz wioski na-
malowany kredkami do malowania na beto-
nie.  Przeciągały linę i rzucały do kosza. Bili-
śmy rekord w skakaniu grupowym przez ska-
kankę. Udało się dziesięciu osobom. Całą im-
prezę zakończyliśmy ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasy. W trakcie imprezy odwiedzili nas 
Policjanci z Nowogardu wygłaszając poga-
dankę o zachowaniu na drodze. Dzieci otrzy-
mały paski odblaskowe oraz miały możliwość 
przejechać się radiowozem. Dzień Dziecka 
zorganizowano z Funduszu Sołeckiego. Jako 
organizatorzy dziękujemy Paniom za zaan-
gażowanie w organizację imprezy. Dziękuje-

my bardzo serdecznie Panu Komendantowi Policji 
z Nowogardu za oddelegowanie Panów policjan-
tów na naszą imprezę. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do Firmy Lodos oraz Masarni Pana Ko-
walczyka.                                                                                                                    

Sołtys i Rada Sołecka

Malowanie obrazu na płycie boiska
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Składam serdeczne podziękowania 
burmistrzowi Robertowi Czapli 

za inicjatywę podjęta z zatrudnieniem osadzonym. 
Panie burmistrzu dzięki Panu zaczynamy odczuwać, 

że wreście ktoś zajął się problemami terenów wiejskich. 
Sołtys sołectwa Czermnica Nagły Monika

W końcu się udało...
Piłkarze Pomorzanina wreszcie odnieśli pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. 
Podopieczni Zbigniewa Gumiennego pokonali w wyjazdowym spotkaniu ekipę Sępa 
Brzesko 3:1. Bramki dla nowogardzkiego zespołu zdobyli Paweł Galus, Marcin Skór-
niewski i Krystian Miklas.

Oskar Bonda na podium 
eliminacji do mistrzostw europy!
W dniach 28 i 29 maja na torze w Kruszwicy rozegrano Centralne Regaty Otwarcia Se-
zonu Juniorów.

W czwartek, 26 maja br.,  przy Zespole Szkół Publicznych w 
Osinie odbyło się uroczyste otwarcie „wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego”. 

Nowe boisko w Osinie
W ramach budowy wykonano boisko do piłki ręcznej, bieżnię 

lekkoatletyczną, boisko do koszykówki, kort tenisowy oraz boisko 
do minigolfa. Inwestycja za kwotę 717248,70 zł zrealizowana zo-
stała przez Gminę Osina z dofinansowaniem 270.000 tys. zł  ze 
środków Unii Europejskiej – w ramach  działania „Odnowa i roz-
wój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

Uroczystościom towarzyszył  „Mityng Lekkoatletyczny”, który 
zainaugurował XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2011 odby-
wający się w dniach 26 maja – 1 czerwca w Gminie Osina. 

MS

Zawodnicy Pomorzanina od 
samego początku spotkania 
stworzyli sobie przewagę. Pięć 
minut po rozpoczęciu meczu 
uderzali z rzutu wolnego, ale 
strzał ten był niecelny. Trzy 
minuty później Michał Lasz-
kiewicz dobrze podał do stoją-
cego w polu karnym Krystiana 
Miklasa, który został powalo-
ny na ziemię przez obrońcę ry-
wala. Arbiter faulu jednak nie 
dostrzegł i nakazał dalszą grę. 
W 12. minucie spotkania no-
wogardzianie wyszli na prowa-
dzenie. Laszkiewicz dośrodko-
wał w pole karne, a głową piłkę 
do siatki skierował Paweł Ga-
lus. Pomorzanin szybko mógł 
podwyższyć prowadzenie, ko-
lejną dobrą akcję przeprowa-
dzili bowiem Laszkiewicz i 
Galus. Tym razem strzał tego 
drugiego zdołał jednak obro-
nić bramkarz rywali. Później 
do głosu doszli wreszcie go-
spodarze. Najpierw strzela-
li niecelnie, a chwilę później 
nas zespół przed utratą bramki 
ochronił słupek.

W 28. minucie kolejną oka-
zję do wyrównania mieli za-
wodnicy z Brzeska, lecz znów 
nie trafili w światło bramki. 
Pod koniec drugiego kwadran-
sa gry prowadzenie Pomorza-
nina mógł podwyższyć Marcin 
Skórniewski, jednak jego strzał 
głową po dośrodkowaniu Do-
minika Wawrzyniaka z rzutu 
wolnego był niecelny. Po chwi-
li sprzed pola karnego uderzał 
Laszkiewicz, ale on także nie 
przymierzył zbyt dobrze. Pięć 
minut przed końcem pierwszej 
połowy mógł być już remis, 
strzał zawodnika gospodarzy 
z kilku metrów znakomicie 
obronił jednak Mateusz Krup-
ski. Już w doliczonym czasie 
gry pierwszej połowy zrobi-
ło się 1:1. Sęp miał rzut wolny 
tuż przed linią pola karnego, a 
jeden z zawodników tej dru-
żyny znakomicie przymierzył, 
posyłając piłkę w prawy gór-
ny róg nowogardzkiej bramki 
i Krupski musiał wyciągać pił-
kę z siatki. Na przerwę piłka-
rze obu drużyn schodzili więc 

przy wyniku remisowym.
Druga połowa rozpoczęła się 

znakomicie. Już dwie minuty 
po wznowieniu gry w pole kar-
ne przedarł się Miklas i wycofał 
piłkę na skraj szesnastki gdzie 
znajdował się Skórniewski. Ka-
pitan nowogardzkiej drużyny 
bez namysłu uderzył, piłka od-
biła się jeszcze od lewego słup-
ka, po czym wpadła do siatki. 
Trzy minuty później Miklas 
po raz drugi był faulowany w 
polu karnym, ale sędzia znów 
nie podyktował rzutu karnego. 
W 56. minucie bardzo groź-
nie zrobiło się z kolei pod na-
szą bramką, ale po sporym za-
mieszaniu obrońcy zdołali wy-
bić piłkę z linii bramkowej. Po 
kilku minutach strzał z rzutu 
wolnego bardzo dobrze obro-
nił natomiast Krupski. Nowo-
gardzianie szybko odpowie-
dzieli, strzał głową Miklasa był 
jednak niecelny. W 68. minu-
cie Miklas był już jednak sku-
teczny. Po indywidualnej ak-
cji zdecydował się na uderze-
nie zza pola karnego i pokonał 

bramkarza rywali, dając Po-
morzaninowi dwubramkowe 
prowadzenie.

Pod koniec drugiego kwa-
dransa gry tej części spotka-
nia szansę na gola miał Ma-
ciej Dobrowolski, ale nie tra-
fił w światło bramki. Dziesięć 
minut prze końcem spotka-
nia swojego bramkarza omal 
nie pokonał jeden z graczy z 
Brzeska, lecz golkiper wykazał 
się sporym refleksem i zdołał 
sparować piłkę. Osiem minut 
przed końcem spotkania szan-
sę na gola miał jeszcze Dawid 
Langner, który uderzał z rzu-
tu wolnego, ale dobrą inter-
wencją popisał się bramkarz 
Sępa. W końcówce gospodarze 
starali się jeszcze o strzelenie 
kontaktowej bramki, lecz ude-
rzali niecelnie i niedługo póź-

niej sędzia zakończył to spo-
tkanie. Pomorzanin zwyciężył 
w Brzesku 3:1 i dzięki korzyst-
nym wynikom w innych spo-
tkaniach, wciąż może liczyć się 
w walce o utrzymanie. Teraz 
podopiecznych Gumiennego 
czeka jednak niezwykle trud-
ny pojedynek z rezerwami Po-
goni Szczecin, który zostanie 
rozegrany w Nowogardzie już 
w najbliższą sobotę.

Pomorzanin: Mateusz Krup-
ski, Jakub Tomporowski, Ra-
fał Mendyk, Piotr Nieradka, 
Maciej Grzejszczak, Dominik 
Wawrzyniak (Jacek Nieruchaj), 
Marcin Skórniewski (Dawid 
Kurek), Michał Laszkiewicz, 
Maciej Dobrowolski, Paweł Ga-
lus (Dawid Langner) (Adrian 
Kram), Krystian Miklas

Maciej Pietrasik

Regaty były zarazem elimi-
nacjami do Mistrzostw Euro-
py. Tym bardziej cieszy więc 
fakt, że w  silnie obsadzonej 
kategorii  „czwórka bez sterni-
ka” bardzo dobrze zaprezento-
wała się osada AZS Szczecin z 
Oskarem Bondą i zajęła trze-
cie miejsce  przegrywając je-
dynie z osadami Wrocławia i 
Bydgoszczy. Cieszy dobra for-
ma Oskara – widać, że zimę 
przepracował solidnie i wie-
rzymy, że i w tym roku osią-
gnie poważne sukcesy.

Gratulacje!
Opr. LMM, foto archiwum

Radość piłkarzy po długo oczekiwanym zwycięstwie
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PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO NOWOGARD
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

działając na podstawie: ( Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 Dz. U. nr 97 z dnia 
19.10.1993 r. poz. 443 z póź. zmianami )

OGŁASZA
I-szy  przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż :
        1 - Agregat sprężarkowy Typ AS6-16.0  1 szt. cena wywoławcza     980 zł.
        2 - Szlifierka kątowa   1 szt.  cena wywoławcza    60 zł.
        3 - Zespół silnikowy   1 szt. cena wywoławcza   330 zł.

II-gi  przetarg nieograniczony ustny
na sprzedaż :

1- Agregat elektryczny wraz z pompą „Irys” 1 szt.  cena wywoławcza  1500 zł.
2- Rury aluminiowe Ø 76/6000 mm z klamrą  200 szt. cena wywoławcza  18 zł/szt.
3- Rury aluminiowe Ø 76/6000 mm z klamrą i wyjściem na zraszacz 100 szt. 
    cena wywoławcza  24 zł/szt.
4- Rury aluminiowe Ø 102/6000 mm z klamrą  190 szt. cena wywoławcza  25 zł/szt.
5- Rury aluminiowe Ø 120/6000 mm z klamrą  100 szt.  cena wywoławcza  29 zł/szt.
6- Złącze ukośne Ø 76 mm z klamrą    26 szt.  cena wywoławcza  18 zł/szt.
7- Złącze ukośne Ø 102 mm z klamrą    7 szt.   cena wywoławcza 20 zł/szt.
8- Trójnik prosty z zaworem i kolanem   30 szt.  cena wywoławcza  35 zł/szt.
9- Kolano proste z klamrą   13 szt.   cena wywoławcza  14 zł/szt.
10- Zaślepka rury z klamrą   56 szt.   cena wywoławcza  10 zł/szt.
11- Redukcja przelotowa  rurowa z klamrą   25 szt. cena wywoławcza  10 zł/szt.
12- Rozgałęźnik redukcyjny ( trójnik, czwórniki) z klamrą  23 szt. cena wywoławcza  15 zł/szt.
13- Zawór przelotowy    3 szt. cena wywoławcza  28 zł/szt.
14- Zraszacze sprężynowe z podstawą żeliwną  110 szt. cena wywoławcza  17 zł/szt.
15- Żuraw bramowy B-06-02 nr inw. 642/371 1 szt. – cena wywoławcza  2.100 zł. 
16- Szafy metalowe BHP  15 szt. – cena wywoławcza  26 zł/szt.
17- Stół spawalniczy – kowalski   1 szt. – cena wywoławcza 230 zł.
18- Kotlina kowalska-palenisko ( własny wyrób )  1 szt. – cena wywoławcza  260 zł.

W przetargu mogą uczestniczyć :
- wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne nie posiadające osobowości prawnej.
Sprzęt będący przedmiotem sprzedaży w I-szym przetargu wymieniony w pozycji: 3,  i w II-

gim przetargu wymieniony w pozycjach od 1 do 14, można oglądać w dniach
13 i 14..06.2011 r. w godzinach od 800 do 1400 na terenie Szkółki Leśnej w m. Danowo gm. Go-

leniów. 
Pozostały sprzęt do sprzedaży w I-szym przetargu wymieniony w pozycjach: 1, 2  oraz sprzęt 

do sprzedaży w II-gim przetargu wymieniony w pozycjach 15, 16, 17, 18  można oglądać w 
dniach 13 i 14.06.2011r. w godzinach od 800 do 1400 na terenie Bazy Transportowej w Nowogar-
dzie przy ul. Bohaterów Warszawy 64A. W tych miejscach można zapoznać się z ekspertyzą i 
wyceną wykonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Przetarg ustny ( licytacja ) odbędzie się w dniu 15.06.2011 r. o godzinie 1100  w świetlicy Nad-
leśnictwa Nowogard  w Nowogardzie przy ul. Radosława 11.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzętu będącego przedmiotem zainteresowa-
nia, które należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Nowogard  najpóźniej do godz. 1030 w dniu prze-
targu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia sprzętu, wadium 
złożone przez pozostałych uczestników, którzy nie nabędą sprzętu podlega zwrotowi po zakoń-
czeniu licytacji i udzieleniu przybicia. Wadium nabywcy przepada na rzecz sprzedawcy w przy-
padku nie uiszczenia ceny nabycia i odmowy podpisania dokumentów sprzedaży.

Nadleśnictwo Nowogard nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte elementów będących 
przedmiotem sprzedaży oraz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia  przetargu bez 
podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Henryk Wojnowski tel. 091 
3920640.   

Konferencja podsumowująca
Dnia 03 czerwca 2011 r. o godzinie 1000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie odbędzie się konferencja 
podsumowująca realizację projektu WENI 2 SPG (Wsparcie Edu-
kacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 Szkoły Powiatu Gole-
niowskiego) realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Gole-
niowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic w ja-
kości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wieści z WkS
Spartakiada w Miętnie
WKS Miętno zaprasza w niedzielę, 5 czerwca na spartakiadę. 

W programie turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej oraz boga-
ty blok konkurencji dla dzieci. Zapraszamy zespoły zawodników 
oraz kibiców.

Renowacja boiska w Wyszomierzu
W ramach przygotowania do sezonu sołtys Wyszomierza i za-

razem prezes Wiejskich Klubów Sportowych Andrzej Kania od-
nowił i dodatkowo wyposażył boisko sportowe. Znajdujemy tu-
taj estetyczną wiatę, ogrodzenie  linii bocznych boiska oraz na-
sadzenia drzew iglastych . Całość  pomysłowo wkomponowane. 
Gratulacje!

Dobra wiadomość
Dzięki dobrej współpracy i stałemu kontaktowi z Panią Poseł 

Renatą Zarembą  nowogardzkie Wiejskie Kluby Sportowe zyska-
ły poważnego sponsora – jest nią znana i prężna firma ze Szcze-
cina.

Inf. TS

Spartakiada w Wojcieszynie
Rada Sołecka, Koło LZS oraz Miejsko-Gminny Zarząd LZS zapra-

szają na spartakiadę do Wojcieszyna w niedzielę 5 czerwca.
W ramach tej imprezy odbędą się konkurencje punktowane w 

Igrzyskach Sołectw Gminy Nowogard.
Program:
- godz. 10.00 – Przeciąganie liny (zawodnicy powyżej 14 roku ży-

cia),
- godz. 11.00 – Biegi Przełajowe: panie – 400 m, panowie – 800 m,
-  godz. 11.30 – rzut wałkiem do celu – panie powyżej lat 18.
Po tych konkurencjach turnieje spartakiadowe w piłce nożnej i pił-

ce siatkowej.
Zapraszamy zawodników i kibiców. Organizatorzy
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Uwaga uczniowie klas trzecich 
gimnazjum! 

Poniżej prezentujemy informator ZSP i warunki przyjęcia do naszej szkoły.
INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

im. Stanisława Staszica 72-200 Nowogard ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21 
dyrektor szkoły: mgr inż. Stefan Sitkowski

sekretariat: 091 392 11 62
internat: 091 392 11 62 w. 40

fax: 091 392 11 62
e-mail: zspnowogard2@wp.pl  www.zsp.nowogard.pl

BAZA SZKOŁY:  biblioteka, stołówka, internat, Internet, pedagog, pielęgniarka, pra-
cownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, plac nauki jazdy, warsztaty,  czytelnia

WARUNKI NABORU
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

na rok szkolny 2011/2012 zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. 
oraz rozporządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 7/2011 z 4.01.2011 r.

I.  Termin składania podań:   9 maja – 3 czerwca 2011 r.

II.  Szkolny punkt informacyjny ds. rekrutacji: od 11 kwietnia 2011 r. w sekretariacie 
szkoły w godz. 800 - 1500.

III.  Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum razem z zaświadcze-
niem o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca do 27 czerwca 2011 r. do godz. 
15:00, dwie fotografie (podpis na odwrocie) karta zdrowia we wrześniu do pielęgniarki 
szkolnej. 

Kandydaci do szkół zawodowych (wszystkie technika i zasadnicze) dodatkowo:
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształce-

nia  w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy(wykaz przeciwwska-
zań w sekretariacie).

Kandydaci - młodociani pracownicy - do klas wielozawodowych dodatkowo: -  umowa 
o pracę w celu przygotowania zawodowego w zakładzie uprawnionym do szkolenia mło-
docianych pracowników (wykaz przeciwwskazań od pracodawców). 

IV.  Do 27 czerwca 2011 r. kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:
opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
zaświadczenie komisji (finalisty, laureata konkursów przedmiotowych ostatniego stop-

nia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim),
- zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i za-

jętym miejscu,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnopraw-

nych.
V.  Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie:
• przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów ze 

świadectwa ukończenia gimnazjum, 
• punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i mate-

matyczno-przyrodniczej, 
• punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 

oraz za szczególne osiągnięcia ucznia  wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.. 

VI.  Kandydat do szkoły może otrzymać maksymalnie 200 pkt.
• 100 punktów  za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

(liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych 
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu)

• Maksymalnie 60 punktów za oceny z 4 następujących przedmiotów: 
- język polski,
- matematyka,
- dwóch   przedmiotów  wybranych  przez  szkolną komisję  rekrutacyjno - kwalifikacyj-

ną  w zależności   od zawodu lub profilu kształcenia spośród pozostałych, występujących 
w ramowym planie nauczania, zgodnie   z zasadą: 

celujący - 15 punktów
bardzo dobry - 12 punktów
dobry  - 9 punktów
dostateczny  - 5 punktów
• 40 punktów za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyj-

ną za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
• 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu o zasię-

gu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

Dodatkowe kryteria: Za potwierdzony przez dyrektora gimnazjum udział w konkur-
sach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych na szczeblu:

ogólnopolskim   - 20 pkt.
wojewódzkim (okręgowym)  - 15 pkt.
powiatowym (miejskim)  - 10 pkt.
międzyszkolnym   - 5 pkt.

VII. Przedmioty wybrane przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną:
technik handlowiec – informatyka, język obcy nowożytny, matematyka
technik ekonomista – informatyka, język obcy nowożytny, matematyka
technik żywienia – biologia, chemia, matematyka
technik pojazdów samochodowych – informatyka, fizyka, matematyka
technik informatyk – informatyka, język obcy nowożytny, matematyka
technik hotelarstwa – geografia, język obcy nowożytny, matematyka
ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych – fizyka, wos, matematyka
ZSZ – wielozawodowa – biologia, wos, matematyka

VIII.  Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których pro-
gram obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryte-
riów ustalonych przez szkołę (§ 8 ust. 7 rozporządzenia MEN  z 27.08.2001).

IX.   Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

- Absolwenci gimnazjum ubiegający się o status młodocianego pracownika przyjmo-
wani są do szkół zasadniczych na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu, nieza-
leżnie od wyniku testu gimnazjalnego.

X. Ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego 30 czerwca 2011 r. godz. 1400.

XI. 30 czerwca 2011 r. do 4 lipca 2011 r. do godz. 12:00 .Potwierdzenie przez uczniów 
woli nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 
oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

XII. 4 lipca 2011 r. do godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły.

XIII.   Kandydaci którzy nie zostali przyjęci do szkoły mogą składać podania do szkół 
dysponującymi wolnymi miejscami w terminie do 5 lipca 2011 r. do godz. 15:00

XIV. Od 4 lipca do 5 lipca 2011 r. godz. 10:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia 
do szkoły potwierdzają wolę nauki.

XV. 8 lipca 2010 r. godz. 13:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

XVI. Odwołania do wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do dyrek-
tora szkoły w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia

XVII. 31 sierpnia 2011 r. ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.

ZAPROSZENIE 
IX WYSTAWA TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ

12 czerwca 2011 r. w ramach wojewódzkich obchodów Święta Ludowego 
odbędzie się IX WYSTAWA TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ, 
na której swoje prace będą  prezentowali ich twórcy. Wszystkich, do 
których nie dotarliśmy z zaproszeniami, a chcieliby pokazać ( i ewentualnie 
sprzedać ) efekty swoich zręcznych rąk, zapraszamy do wystawienia 
prac. Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy 12 czerwca od godz. 
12:00 na plac Szarych Szeregów, gdzie będzie można zwiedzić wystawy 
i skorzystać z innych atrakcji przygotowanych na Święto Ludowe. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt w sekretariacie ZSP pod numerem 
(091) 39 21 162.
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- wszystkie części do aut nowe i używane  
- Płyny i oleje - wymiana gratis

Nowogard, ul. Zamkowa 7 (teren myjni sam.) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

szyby samochodowe - Jacek Tworek

sklep i warsztat samochodowy
sprzedaż • montaż • naprawa • ceny konkurencyjne • rabaty dla warsztatów

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABiNeT KOSMeTYCzNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

"Noworim" Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko  

pracownik produkcji. 
Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki   

zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych.  
Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Cisy” 
w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Lokalizacja, położenie:             Nowogard ul. Boh. Warszawy 44B  - parter
Kategoria lokalu:                        M-4  (3 pok.) o pow. użytkowej   59,90 m2
Rodzaj ogrzewania:                    centralne  
Cena wywoławcza: 151.128,00zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1. Wpłacenie  wadium w wysokości 15.113,00 zł  na konto Spółdzielni 07 1020 4812 0000 0902 

0007 2157 najpóźniej do dnia 07.06.2011r. do godz. 1000
2. Złożenie pisemnej oferty przetargowej w terminie do dnia  07.06.2011r. do godz . 1045 
Oferta winna zawierać:   imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu i  oferowaną cenę  oraz  być 

złożona w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg w dniu 7 czerwca 2011r.”  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2011r.   o godz. 1100
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do 
1)  uiszczenia zaoferowanej kwoty na konto Spółdzielni , w terminie 7 dni od otrzymania 
     pisemnego zawiadomienia  (wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia)
2)  przystąpienia w poczet członków Spółdzielni 
3)  przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej, w terminie określonym przez Zarząd 
    Spółdzielni.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej , o ustano-
wienie i przeniesienie  odrębnej własności tego lokalu, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu lub w następ-
nym dniu roboczym po rozstrzygnięciu o przetargu.

Oględziny lokalu w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.
Operat szacunkowy wyceny lokalu  jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatow-

skiego 7a w Nowogardzie.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze SM: Cisy” lub telefonicznie 
pod nr tel. 91 3925261 lub kom. 697 104 578

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub kontynuowany w for-
mie przetargu ustnego.

"Noworim" Sp. z o.o., 
ul. Sienkiewicza 7 c 

oferuje sprzedaż  
nowych skrzynek 

plastikowych 
w atrakcyjnej cenie - 

18,00 zł za sztukę.

Bliższe informacje pod 
numerem telefonu  

91 39 22 394.
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rozkŁad jazdy bu sów

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

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

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

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

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rOZkŁaD JaZDY pociągów obowiązuje  
od 12.12.2010 (codziennie)

kołobrzeg 7.50, 11.28, 12.44, 14.57, 17.18, 
20.32, 22.03
koszalin 7.50, 12.44
Szczecin 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 14.55, 
17.22, 18.38

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursu-
je do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  F - 
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedział-
ki, środy i piątki oprócz świąt

oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, Jarosław Bzowy, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 

Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

      NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulic-
kiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przylega-
jącym ogródkiem oraz garażem. Cena do 
uzgodnienia Tel.: 604942164

• TaNIO sprzedam  dużą działkę budow-
laną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
66m2, III piętro po remoncie. Cena 165 
tys. Kontakt. 785 710 808

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
45 m2, cena do uzgodnienia. Tel. 
788 478 881

• Do wynajęcia lokal handlowy w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49 
m. I piętro. Tel. 509 530 073

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we. 508 309 980

• Sprzedam dom jednorodzinny z bu-
dynkami gospodarczymi w Strzelewie. 
605 856 584; 91 39 26 698

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 
91 39 22 298

• Sprzedam działki budowlane przy ul. 
Monte Cassino w Nowogardzie. tel. 
601 775 037

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w nowym budownictwie 91 39 25 147 po 
20-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
lub zakwateruję 6-ciu pracowników. 
508 309 980

• Sprzedam ziemię 0,6ha w Nowogardzie 
603 668 681.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 
pokoje. 519 614 973.

• Sprzedam dom nad Jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu poko-
jowe (po remoncie na dłuższy okres cza-
su) może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te pię-
tro. Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 

697 665 791

• Poszukuję do wynajęcia dwupokojo-
we mieszkanie (jak najtańsze) w rozli-
czeniu może być (opieka mieszkania). 
600 121 043 po 20 stej.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 
pokoje z balkonem 79,71 lub zamienię na  
2 pokoje z dopłatą. 609 170 510.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 691 
623 631

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 
m2 plus dwa duże budynki gospodarcze, 
działka 19 arów, cena 147 tys., tel. 509 
702 817

• Sprzedam dom 17 km od Nowogardu, 
200 m2 + budynek gospodarczy 280 m2 
wraz z działką 1,11 Ha. 694 994 202

• Do wynajęcia kawalerkę na Osiedlu Bema 
po generalnym remoncie. 517  525  923; 
505 545 487

• sprzedam 11 ha ziemi + działki pod zabu-
dowę. 793 908 098

• Dobra k. Nowogardu pilnie sprzedam ½ 
domu pow. 100 m2 (dom po remoncie 
oraz garaż pow. 42 m2 na działce 7,5 ar. 
668 431 301

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na 
parterze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowa-
na, po częściowym remoncie. Cena 750 zł 
+ czynsz + media. 601 980 065 

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupo-
ziomowe, bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

• Wynajmę lokal w Dobrej Nowogardzkiej 
80 m2. 602 247 111 

• Pawilon do wynajęcia w Centrum 
886 465 485

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 
m2, parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 
397 po godz. 10

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam dół domu. 513 045 346

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
dwupokojowe 46 m2, parter w Nowogar-
dzie. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe na ul. Bankowej, Tel. 668 732 944

• Sprzedam mieszkanie z dwupokojowe na 
I piętrze 42 m2 z aktem notarialnym 91 39 
26 587

• Wynajmę mieszkanie w Warnkowie. 
607 289 286

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Wydzierżawię halę 270 m2 w Nowogar-
dzie przy ul. Młynarskiej 7, zakład samo-
chodowy, podnośnik, klimatyzacja, cena 
do uzgodnienia. Wydzierżawię plac po 
byłej przesypowni cementu przy ul. Boh. 
Warszawy, 230 tys m2 za opłaty do gminy 
i Starostwa. 601 330 539\

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia. 
697 119 963

• Okazja sprzedam mieszkanie trzypokojo-
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we w Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w czereśniowym sadzie. Kontakt: 691 374 
021

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiado-
mość w sklepie spożywczym „Czaruś” 508 
105 332

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyż-
szony standard 4 pokoje, III piętro. Niski 
czynsz. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1600 
m2. Tanio 791 262 391

• Wynajmę mieszkanie  trzypokojowe, Gry-
fitów, parter, częściowo umeblowane- 800 
zł +opłaty. 608 622 920

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam mieszkanie 33 m2 (99 tys.) dwu-
pokojowe I piętro, Centrum. 722 059 769

• Do wynajęcia garaż na ul. Nadtorowej. 
722 059 769

• Sprzedam mieszkanie  trzypokojowe, Gry-
fitów, parter, częściowo umeblowane, 160 
tys. 608 622 920

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta mar-
ki ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 134500 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 114 KM, serwiso-
wany w ASO Nissan Polmotor Szczecin 
. Nowe klocki i tarcze hamulcowe, płyn 
hamulcowy, klimatyzacja uzupełniona, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, ra-
dio/magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka, opony letnie Continental 185 
65 R15, kompletna dokumentacja – fak-
tury serwisowe, bezwypadkowy,  zadba-
ny. Cena 17900 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny 
met., rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM 
(diesel), przeb. 147500 km, serwisowa-
ny w ASO Opel, przy przeb. 140.000 km 
nowe: olej, klocki hamulcowe, filtr oleju, 
filtr powietrza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn 
hamulcowy, pióra wycieraczek przód i tył, 
uzupełniona klimatyzacja. Nowy kom-
pletny rozrząd (ASO Opel) przy przeb. 
119.318 km, roczne opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 215 55 R16, cena 39500 
zł, do uzgodnienia, kompletna dokumen-
tacja  - faktury serwisowe, zadbany. Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 500 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 600 zł 
do uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. do 
negocjacji. 663 038 027

• Sprzedam VW Passat, 1,8 benzyna, 
1998 r. 608 697 092

• Sprzedam VW Golf III rocznik 94 poj, 1.6. 
603 284 503

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 1.4 
benzyna + gaz. 505 620 285

• Sprzedam Mercedesa 190 poj. 2.0 diesel 
rok 1987, Cena 3200 zł. 693 162 198

• Sprzedam VW Passat B5 rok 1999, 2.5 TDI. 
Cena 16 800. 693 162 198

• Sprzedam AUDI 80 rok 1989, benzyna-
+gaz. Cena 1500. 695 982 904

• Sprzedam skuter 0,49 poj. 668 183 497

• Sprzedam Skodę Octavię 2.0i benzyna 
+ nowy gaz, rok 1999, przebieg 155 km; 
793 753 903

• Sprzedam Busa MB 100. Samochód jest 
na chodzie, do drobnego remontu. Cena 
3000 zł. 661 923 610

• Sprzedam BMW E36, 318 TDS. Cena do 
uzgodnienia. tel. 880 910 657.

• Sprzedam przyczepkę samochodową. 
608 143 712

• Kawalerka do wynajęcia w centrum mia-
sta. Telefon 728 543 464

 rOlNICTWO

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 
691 138 076

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon Z056 z 
kabiną szarpaczem do słomy, garażowany, 
pierwszy właściciel. 514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam przyczepę 10t AUTOSAN. 
603 839 782

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i fortsh-
nitch.609 480 049

• Sprzedam prosiaki, 888  757  586; 
788 777 137

• Sprzedam prosiaki 608 143 712

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne dro

• bne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szko-
lenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa 
firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• DUr-DaCH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budow-
lane - terminowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 601 627 044; 
607 092 509

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazu-
ry. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-budowla-
ne + więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solid-
nie z domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Korepetycje z matematyki. 503 602 052

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-
931-513; 091 39 111 53

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektryczne. 
790 818 099

•  Naprawa sprzętu AGD, pralki lodówki i 
inne w domu klienta. 607 719 505

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• usługi dekarskie, docieplenia, remonty. 
Niskie ceny. Tel 783 794 831

• Korepetycje z języka niemieckiego. 
518 908 535

• pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 
665 544 518

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik 
szybko, tanio. 607 347 421

• Docieplenia, remonty i dachy. 692 562 306

• Meble na wymiar, panele podłogowe w 
dobrej cenie. 884 288 560

• KOREPETYCJE DLA LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW, Z MATEMATYKI, STATYSTYKI, 
EKONOMETRII, ORAZ  PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIA, DO EGZAMINÓW 
POPRAWKOWYCH KONTAKT: TEL. 600 
924128; MAIL: iwonand@wp.pl 

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pra-
cy jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 500 
zł. 604 189 118

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Zatrudnimy pracowników ochrony z te-
renu Nowogardu i okolic. Mile widziany 
umiarkowany stopień niepełnosprawno-
ści lub renta. Telefon 795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murza, zbroja-
rza. Posiadam własny transport i maszyny.  
91 39 18 307

• Zatrudnię dekarza 691 621 141

• Poszukuję pracy na wakacje w charakterze 
opiekunki do dziecka. 609 874 172

• Poszukuję pracowników do pracy w go-
spodarstwie rolnym. 601 748 170

• Zatrudnię murarza-szpachlarza. 
608 817 214

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytkarzy z 
doświadczeniem. Tel. 782 860 130

• Zatrudnię murarzy. 694 455 280

• Zatrudnię osoby do dociepleń z do-
świadczeniem 726 573 868

• Zbiór truskawek deserowych z szypuł-
ką (dobre zarobki) duże owoce- Dąbro-
wa. 694 968 962

• Emeryt mund. 45l poszukuje pracy jako 
dozorca itp. Tel. 796 864 145

• Podejmę pracę w butiku itp. Opłacam 
KRUS. 792 388 004

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant tylko 
ogrzewanie CO cena 1000 zł serwis na 
miejscu (montaż), dwufunkcyjny 1200 
zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant 
z Niemiec i gwarancje. Cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiecki 
Vaillant, wiszący małe gabaryty do ła-
zienki, kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia z 
piecem węglowym, typ 120-150 l. cena 
600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnow-
szą mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena 
do uzgodnienia 690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 390 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny moc-
na budowa oraz młodsze, tel: 91 39 21 828

• Kupię ponton bez silnika. 789 042 263

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane model 
PowerTwin. Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od roku 
do 3 lat, rozkładaną firmy TAKO. 600 
897 758

• Sprzedam heblarkę -grubościówkę z wyj-
ściem na piłę- prod. własna. 601 370 207

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe oraz 
kamienie polne w ok. Nowogardu. 91 38 
13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć kur-
czaków. 603 688 266

• Sprzedam dachówkę dachową czerwoną, 
szkliwioną, nową (500szt.) 603 895 622

• Oddam za darmo okna drewniane ok. 
50 szt. 609 493 979; 91 39 14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa kom-
plety i 2 telewizory 21, 25 cali – tanio. 
504 703 563

• Cegłę rozbiórkową, poniemiecką, czerwo-
ną sprzedam. 91 39 22 990; 724 541 510

• Betoniarkę 150l piłę tarczową i silnik elek-
tryczny tanio sprzedam. 697 086 561

• Sprzedam wypoczynek- zestaw trzyele-
mentowy brąz skóra. Stan bardzo dobry. 
Tel. 502 193 472

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny moc-
na budowa oraz młodsze, tel: 91 39 21 828
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NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
Ogłasza nabór na kierunki:  

 technik ekonomista         - 2 lata 
 opiekun medyczny          - 1 rok 
 opiekun osoby starszej    - 2 lata 

czesne w wysokości 100 zł/m-c 
(bez wpisowego i opłat za wakacje) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
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Apteka Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

7 CZERWCA7 CZERWCA

ZAPRASZAMY

WIELKIE 
OTWARCIE
Apteki Majowej

w Nowogardzie!

WIELKIE 
OTWARCIE
Apteki Majowej

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

 Nowo otwarty 

punkt PLAY 
w Nowogardzie

Zapraszamy: pn.- pt. od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.30

ul. Blacharska 1/B

tel. 91 3910273

HURTPOL SP. Z O.O. 
SP. KOMANDYTOWA w Nowogardzie

zatrudni do działu 
zakupów na stanowisko:

KUPIEC
 Wymagane:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub 
techniczne,
• znajomość techniki grzewczej 
doświadczenie min. 3 lata,
• umiejętność nawiązywania kontaktów,
• dyspozycyjność,
• samodzielność,
• język angielski będzie dodatkowym atutem

Oferty kadry@hurtpol.pl

Grozi mu dożywocie
Ruszył proces mężczyzny 
oskarżonego  o wykorzy-
stanie seksualne i usiło-
wanie zabójstwa 10-letniej 
dziewczynki z Trzechla. 
25-letniemu Ryszardowi 
D. grozi nawet dożywocie.

Na zdjęciu miejsce, gdzie znaleziono pobitą 
i nieprzytomną dziewczynkę. foto. archiwum

Zachować  
pamięć o  
pionierach!
reKlAMA
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Przysłowie głosi, że pod latarnią jest najciemniej. Ale nie pod 
naszymi latarniami! (parking „Biedronki” przy ul. Boh. Warsza-
wy)

Już pojawiły się 
grzyby. Takiego grzy-
ba w dniu 01.06. zna-
lazł pod miejscowo-
ścią Szczytniki Tomasz 
Grzelczyk. - Gratuluje-
my! Red.

Czas na zarybia-
nie. W związku z 
przejęciem przez Pol-
ski  Związek Wędkar-
ski jeziora w Olcho-
wie, nastąpił okres za-
rybiania tego akwenu. 
W ostatnich dniach 
PZW koło Miejsko 
Gminne  zarybiło je-
zioro narybkiem wę-
gorza i sandacza. H.S. 

Był sklep i nie ma sklepu. Rozumiemy prawa rynku, ale nie 
możemy zrozumieć aż takiej niegospodarności i beztroski. Wła-
ściciel ma obowiązek dbać o wygląd, a tym bardziej o bezpie-
czeństwo.  (Osiedle Radosław)  

III edycja konkursu organizowanego 
przez Policję z okazji Dnia Dziecka 

Fotel Komendanta oddany!
Klaudia Pasik uczennica kla-

sy V z Orzechowa pod No-
wogardem wygrała III Edycję 
Konkursu Plastycznego pt.”Ra-
zem przeciwko uzależnieniom, 
agresji i przestępczości inter-
netowej ”i tym samym zdoby-
ła główną nagrodę: Objęła Fo-
tel Komendanta Policji Komi-
sariatu w Nowogardzie.

Komendant Policji kom. Le-
szek Nowak każdego roku w 
dniu  01.06 oddaje dobrowol-
nie swój fotel i obowiązki i nie 
jest to wynik odwołania czy 
zwolnienia dyscyplinarnego, 
lecz bardzo miły gest wobec 
dzieci. W ostatnią środę obo-
wiązki komendanta przejęła 
Klaudia Pasik, to właśnie ona 
wygrała  III  edycję konkur-
su plastycznego. Do udziału 
w konkursie zostali zaprosze-
ni  uczniowie ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych  mia-
sta i gminy Nowogard. Wszy-
scy startujący uczestnicy mie-
li za zadanie wykonania wła-
snej pracy, techniką  dowol-
ną, która artystycznie wyraża 
zaproponowany temat. Z na-
desłanych prac właśnie szkic 
wykonany przez Klaudię zo-
stał najlepiej oceniony przez 
komisję, co pozwoliło jej wy-
grać ufundowaną nagrodę. W 

dniu 01.06. punktualnie o go-
dzinie 7:30 nowa pani komen-
dant rozpoczęła odprawę te-
lekonferencyjną z komendan-
tem powiatowym policji,  insp. 
Krzysztofem Targońskim, w 
której najpierw wysłucha-
ła listy zdarzeń, by następnie  
udzielić konkretnych zaleceń 
i zadań na bieżący dzień .Jed-
nocześnie  komendant powia-
towy pożyczył nowej pani ko-
mendant dobrej służby i traf-

nych decyzji. Następny etap 
to zejście do stanowiska do-
wodzenia zwane „dyżurką” i 
zapoznanie się z pracą ofice-
ra dyżurnego, a właściwie pani 
oficer, która  poinformowała 
o zadaniach i pokazała możli-
wości techniczne, jakimi dys-
ponuje w bezpośredniej pracy 
z policjantami, poruszającymi  
się na terenie miasta. 

DN. Jak się czujesz w roli Komendanta Poli-
cji i czym dla ciebie jest wygrana? 

K.P To dla mnie bardzo fajna radość i zasko-
czenie, że udało mi się wygrać ten konkurs i na-
grodę - właśnie fotel Komendanta Policji.

DN. Wszyscy nowogardzcy policjanci dziś 
podlegają Tobie? 

K.P  No tak, ale zdaję się na pomoc tego praw-
dziwego pana Komendanta. Wcześniej nigdy nie 
miałam doczynienia z policjantami. Nadal nie 
mogę w to uwierzyć, że dziś tu jestem i siedzę na 
tak ważnym miejscu. 

DN. A jak było z twoją pracą konkursową. 
Co cię zainspirowało do jej powstania?

K.P Lubię rysować i interesuję się takimi tema-
tami. Wybór tematu był trudny do przedstawie-
nia, ale ostatecznie poradziłam sobie. 

DN. A jak podoba ci się zawód policjanta? 
K.P -Jest bardzo ciekawy. Dlatego może kiedyś  

zostanę policjantką, ale  też lubię malować dlate-
go zobaczymy. Korzystając z okazji chciałabym 
wszystkim dzieciom złożyć najlepsze życzenia w  
Dniu Dziecka.

Jarosław Bzowy 

O tym szczególnym i dniu i jego wyjątkowych okolicznościach rozmawiamy bezpośrednio z 
Klaudią

Wspólna odprawa komendantów w KP Nowogard 
- kom. Leszek Nowak i Klaudia Pasik 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748

Ruszył proces mężczyzny oskarżonego  o wykorzystanie seksualne i usiłowanie zabójstwa 10 -letniej dziewczynki z Trzechla. 25-letniemu Ryszar-
dowi D. grozi nawet dożywocie.  

ruszył proces w sprawie napadu w Trzechlu

Grozi mu dożywocie
Przypomnijmy, że do ma-

kabrycznego napadu doszło 
8 lutego ubiegłego roku.  Jak 
ustalono w toku śledztwa, Ry-
szard D., mieszkaniec Trzech-
la,  zwabił dziewczynkę do 
opustoszałego domu sąsiadów, 
skrępował, rozebrał i ude-
rzył drewnianym kołkiem w 
głowę. Najprawdopodobniej 
doszło także do gwałtu. Po 
wszystkim porzucił nieprzy-
tomne dziecko na drewnianej 
ławie pod wiejskim sklepem. 
Dziesięciolatka była rozebra-
na, cała we krwi, wyziębiona i 
nieprzytomna.

Do zdarzenia doszło praw-
dopodobnie po godzinie 19.00. 
Dziecko znaleziono dopiero o 
godz. 22. Szybko wezwano po-
gotowie.   Dziewczynka z  cięż-
kimi obrażeniami głowy i pęk-
niętą czaszką trafiła do szpita-

la. Przez długie miesiące do-
chodziła do zdrowia. 

Szokujący jest fakt, że dziec-
ko doskonale znało swojego 
oprawcę. Obie rodziny utrzy-
mywały ścisłe kontakty i wza-
jemnie się odwiedzały. 

Ponad rok od tragicznych 
wydarzeń ruszył proces.  Pro-
kurator oskarżył mężczyznę o 
usiłowanie zabójstwa, spowo-
dowanie ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu  i wykorzystanie 
seksualne dziewczynki. Ry-
szard D., przyznaje się tylko do 
napaści i rozebrania dziecka, 
ale nie do gwałtu. Jak mówił 
podczas śledztwa chciał jedy-
nie go upozorować żeby zrobić 
wrażenie na kolegach. 

Proces toczy się w Sądzie 
Okręgowym w Szczecinie. 
Mężczyźnie grozi dożywocie. 

MS W dzień po zbrodni w Trzechlu zaroiło się od telewizyjnych kamer. Wieś była na językach całej Polski. 
foto. archiwum

Przyjechali tu 65 lat temu

Święto Sybiraków 
W tym roku mija 65 lat, od-

kąd na Pomorze Zachodnie 
przyjechały pierwsze trans-
porty wiozące Sybiraków, Kre-
sowiaków i łagierników. W 
związku z tym, Urząd Mar-
szałkowski zaprasza na obcho-
dy rocznicowe, które odbędą 

się 2 i 3 czerwca w Szczecinie.,
W dniu 2 czerwca odbyła się 

w Muzeum Narodowym kon-
ferencja naukowa pod znaczą-
cym hasłem: „W poszukiwa-
niu Ziemi Obiecanej”.

Dzisiaj gdy czytacie Pań-
stwo tę informację uczestni-

ków obchodów gościć będzie 
Dworzec Główny w Szczeci-
nie (peron I, godz. 13), gdzie 
dojdzie do symbolicznego po-
witania Sybiraków i Kresowia-
ków przez władze regionu, a 
w inscenizacji wystąpi Grupa 
Rekonstrukcyjna, która ode-
gra sceny sprzed lat. Zaprezen-
towana zostanie też  specjalnie 
przygotowana na tę okazję, re-
plika wagonu, którym przy-
bywali na Ziemie Zachodnie 
Sybiracy i Kresowiacy. Będzie 

można zapoznać się z wystawą 
fotograficzną „Polskie drogi 
na Pomorze Zachodnie po II 
wojnie światowej”.

Dodatkowo 3 czerwca w bu-
dynku Dyrekcji Kolei odbę-
dą się lekcje historii, prowa-
dzone przez świadków histo-
rii, dla sześciu klas ze szkół 
ponadpodstawowych (kla-
sy ze Szczecina, Wałcza, Świ-
noujścia i Gryfic). Lekcje po-
prowadzą Sybiracy Francisz-
ka Kobylińska i Zdzisław Frej. 

Młodzież zwiedzi też  miejsca 
pamięci narodowej na Cmen-
tarzu Centralnym – wyciecz-
kę poprowadzi przewodnik 
Tomasz Wieczorek. O Pomni-
ku Sybiraków i miejscach zsy-
łek na terenie dawnego ZSRR 
opowie Danuta Kwiatkowska.

O przebiegu uroczystości, w 
której bierze udział liczna gru-
pa przybyłych ze Wschodu no-
wogardzian napiszemy w  ko-
lejnym wydaniu „DN”.
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Trwa remont kaplicy na cmentarzu, który wymusił na gminie Sanepid. Pracę mają się 
zakończyć w najbliższy poniedziałek. 

Remontują kaplicę 
W ubiegłym roku Sanepid 

wydał decyzję administracyj-
ną, zobowiązując gminę No-
wogard do wyremontowania 
kaplicy na cmentarzu, w któ-
rej odbywają się nabożeństwa 
pogrzebowe. Inspekcja mia-
ła zastrzeżenia co do wyglądu 
i stanu technicznego podłogi, 
ścian a także katafalku. 

Zgodnie z zaleceniami, do 
końca roku wymieniono po-
sadzkę i odnowiono katafalk. 
Pojawiły się także nowe stoja-
ki na wieńce i świeczniki. Pra-
ce kosztowały gminę 35 tys. zł. 

Kilka dni temu rozpoczął się 
kolejny etap remontu polega-
jący na odnowieniu ścian we-

wnątrz kaplicy.  Wykonawcę 
prac wyłoniono w drodze za-
pytania o cenę. Najtańszą ofer-
tę, spośród sześciu zaintereso-
wanych, złożyła firma „Tomi 
Desing” z Waleńczowa w woj. 
śląskim. Przedsiębiorstwo wy-
liczyło koszt robót na prawie 
19 tys. zł.  

- Firma wykonuje remont za 
pomocą technologii tapety na-
tryskowej. Powierzchnia ta nie 
przyjmuje wilgoci, nie brudzi 
się tak szybko i jest zmywalna. 
Można ją też w razie potrzeb w 
przyszłości przemalowywać  w 
celu odświeżenia – informu-
je Adam Aniuksztys, z miej-
skiego Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska, nad-
zorujący prace remontowe w 
kaplicy.  

Na czas remontu kaplica zo-
stała wyłączona z użytkowa-
nia. Nabożeństwa pogrzebo-
we, w porozumieniu z parafia-
mi, są odprawiane w kościo-
łach. 

Zgodnie z umową prace za-
kończą się już w najbliższy po-
niedziałek.  

W przyszłości gmina planu-
je  także wymianę drzwi głów-
nych do kaplicy i zakup nowe-
go żyrandola. 

MS Zgodnie z zaplanowaną kolorystyką, ściany kaplicy będą w trzech 
kolorach – biały, żółty i kremowy.

Radni i sołtysi, nie są od tego, 
żeby  przygotowywać projekty 
uchwał

Dla mnie sprawa funduszu 
sołeckiego jest jasna. Nie na-
leży formułować tezy o szu-
kaniu winnych, ponieważ od-
powiedzialnym za nieprzy-
gotowanie uchwały wprowa-
dzającej fundusz sołecki do 
przyszłorocznego budżetu jest 
burmistrz. Ani radni, ani tym 
bardziej sołtysi, nie są od tego, 
żeby przygotowywać projekty 
uchwał. Chcąc doszukiwać się winnych, moglibyśmy zadać 
pytanie, dlaczego uchwały nie przygotował poprzedni kon-
went sołtysów lub sami mieszkańcy. Odpowiedź jest prosta, 
w gestii żadnej z wymienionych wyżej grup nie leży przygo-
towywanie uchwał, za które odpowiada burmistrz ze swoim 
aparatem urzędniczym. Rolą radnego, zgodnie ze statutem 
gminy, jest m.in. wytyczanie kierunków rozwoju gminy, gło-
sowanie nad uchwałami, sygnalizowanie urzędnikom i bur-
mistrzowi spraw istotnych dla mieszkańców, pomoc i anga-
żowanie się w sprawy społeczności lokalnej. I wielu radnych 
wywiązuje się ze swojej roli. Odnosząc się do radnych opozy-
cji, w tym również mojego klubu Wspólny Nowogard, który 
jako jedyny poruszył kwestie niepodjęcia uchwały, muszę za-
znaczyć, że w ramach konstruktywnej krytyki działań koali-
cji rządzącej wskazujemy nieporadność lub zaniechania osób 
odpowiedzialnych za konkretne działania. Nie zgadzam się 
ze stwierdzeniem, że radni mogli przypilnować uchwały do-
tyczącej funduszu sołeckiego. Według mnie uchwała o fun-
duszu sołeckim została pominięta przez urząd świadomie.

Tomasz Szafran 
Wspólny Nowogard

@    Ludzie listy piszą  @  WYBORY ŁAWNIKÓW        
Kolegium Sądu Okręgowe-

go w Szczecinie ustaliło liczbę 
ławników z terenu gminy No-
wogard dla potrzeb Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie na ka-
dencję 2011 – 2015 w ilości: 

-  2 ławników dla spraw ro-
dzinnych, 

- 10 ławników dla spraw pra-
cy, 

Kandydatów na ławników, 
radom gmin mogą zgłaszać 
prezesi sądów, stowarzysze-
nia, organizacje związkowe, 
organizacje pracodawców i 
inne organizacje zarejestro-
wane na podstawie przepi-
sów prawa z wyłączeniem 
partii politycznych oraz co 
najmniej 25 obywateli mają-
cych czynne prawo wybor-
cze, zamieszkujących stale na 
terenie gminy. Kandydatów 
na ławników do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa 
pracy mogą zgłaszać jedynie 
związki zawodowe oraz orga-
nizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wy-
brany ten, kto: 

1. posiada obywatelstwo pol-
skie i korzysta z pełni praw cy-
wilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego cha-
rakteru,

3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub za-

mieszkuje w miejscu kandydo-
wania co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu 

na stan zdrowia, do pełnienia 
obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wy-
kształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być: 
1. osoby zatrudnione w są-

dach powszechnych i innych 
sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład 
organów, od których orzecze-
nia można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowania 
sądowego,

3. funkcjonariusze Poli-
cji oraz inne osoby zajmujące 
stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci ad-
wokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci 
radcowscy,

6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służ-

bie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby 

Więziennej,
9. radni gminy, której rada 

dokonuje wyboru ławników.

Zgłoszenia kandydatów do-
konuje się na karcie zgłosze-
niowej, którą można pobrać 
ze strony internetowej www.
nowogard.pl lub w pokoju nr 
7 Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 1, 72-
200 Nowogard.

Do karty kandydat ma obo-
wiązek załączyć: 

- 3 aktualne fotografie,

- informację z Krajowego 
Rejestru Karnego,

- oświadczenie, że nie toczy 
się przeciwko kandydatowi 
postępowanie karne,

- zaświadczenie lekarskie, 
stwierdzające brak przeciw-
wskazań do wykonywania 
funkcji ławnika.

Do karty złożonej przez gru-
pę obywateli dołącza się listę 
osób popierających kandydata. 
Lista osób, zawiera imię (imio-
na), nazwisko, numer ewiden-
cyjny PESEL, miejsce stałego 
zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z dwudziestu 
pięciu osób zgłaszających kan-
dydata. 

Koszt opłaty za wydanie in-
formacji z Krajowego Rejestru 
Karnego oraz opłaty za bada-
nie lekarskie ponosi kandydat 
na ławnika. Zgłoszenia kandy-
datów, które nie będą spełniać 
wymogów formalnych lub któ-
re wpłyną do Rady Miejskiej w 
Nowogardzie po upływie w/w 
terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

Wszelkich informacji na te-
mat wyborów ławnika można 
uzyskać w Wydziale Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, tel. 91 3926210

Termin zgłaszania kandyda-
tów na ławników do Sądu Re-
jonowego w Goleniowie upły-
wa 30 czerwca 2011 roku.
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Kochanej 
córeczce siostrze i wnusi 

Monice 
Ustyjańczuk 

z okazji 18 rocznicy 
urodzin, dużo uśmiechu, 
samych słonecznych dni, 

wysokiej cenzury w szkole 
oraz zdania prawka 

życzą 
rodzice, rodzeństwo i babunia.

ŻYCZeNIA

ZAPROSZENIE  - WIERZBIĘCIN

Sołtys i Rada Sołecka Wierzbięcina 
zaprasza mieszkańców wsi  5 czerwca (niedziela) 

na imprezę 
z okazji Dnia Dziecka 

Miejsce: stadion Olimpii, Czas: godz. 14.00. 
Organizatorzy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Wierzbięcina

na badania z zakresu:
- poziomu cukru we krwi

- poziomu cholesterolu we krwi
- poziom trójglicerydów we krwi

- ciśnienia tętniczego 

Badania odbędą się 5 czerwca (niedziela) 
przy okazji organizowanej imprezy 

Dnia Dziecka. 
Miejsce: stadion Olimpii. Czas godz. 14.00. 

Stowarzyszenie Diabetyków - Nowogard

Mamy też strażaka
Miło  nam poinformować 

Państwa, że pracownik na-
szej firmy pan Mirosław Purul 
jest jednocześnie druhem OSP 
Osowo. I to jakim druhem! 

Otrzymał właśnie  honoro-
wą odznakę za 40 lat służby w 
OSP. 

Gratulujemy!
Foto – ms

Stosowną legitymację i odznakę 
wręczają – prezes OSP Szczytniki 
Zbigniew Karaś i Prezes Gmin-
nych OSP Józef Dobruchowski

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Paniom i Panom, 

przedsiębiorcom z Targowiska Miejskiego 
w Nowogardzie  

za podarunki dla dzieci, 
które nasze Święto Strażaka 
uczyniły atrakcyjniejszym.

Prezes OSP w Szczytnikach
Zbigniew Karaś

Głębią duszy chwalę Jego dar
Wystawa rzeźby Piotra Pazdana rzeźbiarza i poety w Miejskiej Bibliotece w Nowogardzie 

Piotr Pazdan ps. „Pyja” - 
mieszkaniec niewielkiej wsi 
Przypólsko w gminie Osia-
na. Rzeźbiarz i poeta wywo-
dzący się z Beskidu Wyspo-
wego. Od młodych lat chwa-
lący Boga i zafascynowany 
pięknem przyrody, z której 
czerpie inspirację do rzeź-
bienia i pisanych przez sie-
bie wierszy Jego motto ży-
ciowe brzmi „Stwórca ob-
darował mnie cząstką siebie, 
nie prostotą ciosu, lecz głębią 

duszy chwalę jego dar” Tę-
skniąc za górami, z których 
się wywodzi tworzy rzeźby i 
wiersze tak mówiąc o swojej 
twórczości:

Dziennik Nowogardzki - 
„Pyja”, dlaczego taki pseudonim 

Piotr Pazdan - Pseudonim 
ten wybrałem sobie już dość 
dawno. A pochodzi od cze-
goś ulotnego i metafizyczne-
go np. pyłu. 

DN. Jest pan i rzeźbia-
rzem i poetą. Czy można 

pogodzić te profesje? 
P.P Mnie  się jakoś udaje. 

W obu profesjach posługu-
ję się słowem. Każda moja 
rzeźba oprócz bryły ma rów-
nież podpis. Jakąś sentencję, 
która umieszczona jest pod 
każdym obrazkiem 

D.N A wiersze? 
P.P Rodzą się z przypadku. 

Nawet w szopie. Staram się 
zawsze nosić przy sobie ja-
kąś karteczkę i długopis, bo 
łatwiej jest mi wtedy udoku-

mentować szybko tę myśl, z 
której rodzi się wiersz. 

DN. W rzeźbie, co jest 
dla pana inspiracją 

P.P Piękno kobiety, przyro-
dy i postaci historyczne. 

DN. To jaką postać ostat-
nio pan wyrzeźbił? 

P.P Może to dziwnie za-
brzmi, ale rzeźbę” matki na-
tury”, która nie ma konkret-
nego kształtu. 

DN. A kto jest dla pana 
mistrzem rzeźby? 

P.P Zdecydowanie Wit 
Stwosz jego największe dzie-
ło - Ołtarz, który jak wiemy 
znajduje się w Krakowie. 

DN. Czy jest jakaś rzeźba 
marzeń, którą chciałby pan 
stworzyć? 

P.P Bardzo bym chciał wyrzeź-
bić ołtarz z wizerunkiem Matki 
Boskiej i husarki Króla Jana.  

Rozmawiał: 
Jarosław Bzowy 

Piotr Pazdan ze swoją rzeźbą

Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PArAfIA Pw. wNIebOwZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PArAfIA Pw. Św. rAfAłA KAlINOwsKIeGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PArAfIA Pw. Mb fATIMsKIej: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

VII Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  (Mt 28,16-20)

„Niebo w sercu”
 „Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do 
nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idź-
cie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,16-20)”   

Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym po raz 
ostatni spotkał się w sposób widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliw-
nej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie można Chrystusa dziś spotkać? Gdzie 
można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy szczęście chrześcijanina.

Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko. Między zie-
mią, na której żyjemy, a niebem, w którym On się znajduje, jest wielka przepaść. Nie-
bo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji 
chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo trzeba umrzeć, 
albo czekać, aż On po raz drugi przyjdzie na ziemię.

Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony tęsknią za nawiązaniem kon-
taktu z Chrystusem, za ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, 
w której jest tylko i wyłącznie radość i szczęście, a z drugiej strony muszą być na ziemi, 
muszą zajmować się tym wszystkim, co składa się na ludzkie życie. Traktują pobyt na 
ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to wszystko, co 
się składa na doczesne życie.

Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny błąd, bo Chrystus odchodząc do 
nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata”. On pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na ziemi nie można Go spo-
tkać. On przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć i nie można włożyć swojego pal-
ca w miejsce gwoździ, tak jak to zrobił św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy obecności 
dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowa-
na dla niewielu. Przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami.

Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostatnie zda-
nie Chrystusa: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oni 
odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich otacza, i we wszystkim, co przeżywają. Nie 
tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie przyrody, w kwiatach, 
które się teraz rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny 
sposób rok w rok wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i 
w miłości matki do dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w każ-
dym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji, w jakiej są.

Tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ci ludzie nie szukają nieba da-
leko od ziemi, nie szukają szczęścia dopiero po śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej 
aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo jest w naszym 
sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On jest w każdym ludzkim ser-
cu. Tylko jest za obłokiem doczesności, za obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, 
czasami grzechu. Jeżeli człowiek potrafi odsunąć ten obłok i odkryje Chrystusa w swo-
im sercu, już Go nigdy nie będzie szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie 
szczęśliwy bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdzie.

Powiedzmy coś więcej. Gdyby grzesznik został wprowadzony w grono świętych, to 
nie będzie wiedział, że jest w niebie, bo on w to grono razem z sobą zaniesie piekło. 
Gdyby człowiek czystego serca, wypełniony Bogiem, znalazł się wśród potępionych, nie 
będzie wiedział, że jest w piekle, bo on w sercu ciągle przeżywa radość nieba. Nie szu-
kajmy nieba na górze, a piekła na dole. Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludz-
kim sercu. Człowiek, który odkryje Chrystusa w sobie, pójdzie przez świat zawsze ze 
szczęściem na twarzy. Tym szczęściem będzie zdumiewał innych i tego szczęścia będą 
mu zazdrościli.

Niech Chrystus, który w  sposób eucharystyczny, sakramentalny się spotka z nami 
przy ołtarzu, pomoże nam uczynić z  naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to 
wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, który w sposób szczególny poświęcony jest 
kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa 
Czerwcowe, które odprawiamy po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o 
g. 17.30.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają się 
w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

W Pierwszy Piątek miesiąca czerwca wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za nasze grzechy. Pamiętajmy w tym dniu o spowiedzi pierwszo piątkowej, 
która odbędzie się od g.16.00.

W Pierwszą Sobotę czerwca oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny. W tym dniu odwiedzamy chorych z terenu naszej parafii. Będzie 
to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., czy sakramentu Na-
maszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego spotkania, ponie-
waż będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż). Cho-
rych odwiedzimy od godz. 9.00. 

W tym tygodniu wspominamy:
- środa 8 czerwca – św. Jadwigi królowej
- piątek 10 czerwca – św. Bogumiła biskupa
- sobota 11 czerwca – św. Barnaby Apostoła
W sobotę 11 czerwca wieczorem rozpoczynamy już wigilią Uroczystość Ze-

słania Ducha Świętego. Zapraszamy na wieczorną Mszę św. o g. 18.00 połączoną 
w czuwaniem modlitewnym, które potrwa do g.21.00 i zakończy się Apelem Jasno-
górskim. 

Zapraszamy na Światowe Dni 
Młodych do Madrytu w sierpniu 
2011 roku.

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na ŚDM w 
dniach 9-23.08.2011. Będzie on składał się z dwóch eta-
pów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian 
w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madry-
cie w dniach 15-21.08.2011 (po drodze Paryż, Barcelo-
na). Koszt całości ok. 2000 zł (w tym przejazd autoka-
rem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpie-
czenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy i infor-
macje w punkcie przygotowań przy Parafii pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylut-
ki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapra-
szamy na spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.
madryt2011.pl.

W dniu 5-6 czerwca 2011 r. 
odbędzie się wizytacja kanoniczna 

parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego. 
W niedziele 5 czerwca o g.16.00 

podczas Mszy św. ks. Bp Marian Błażej Kruszyłowicz 
udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania oraz poświęci 
nowe witraże, przedstawiające Matkę Bożą Fatimską oraz 

dzieci fatimskie.
W poniedziałek 6 czerwca Ks. Biskup Marian odwiedzi filie 

naszej parafii: Kulice, Jarchlino, Sąpolnicę.
 Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Ks. Kanonik Kazimierz Łukjaniuk Proboszcz Parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego 

   Dziekan Dekanatu Nowogard
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Pani 
Krystynie Gieryń 

wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia 
z powodu śmierci matki  

składają: 
Rada Nadzorcza, 

Zarząd i pracownicy 
S.M. „Cisy” Nowogard

Śladami śp. ks. Grzegorza Zakliki 

DPS podróżuje

Kontynuując tradycje śp. ks. 
Grzegorza Zakliki 23.05.2011 
o godz. 09:00 wyruszyliśmy z 
czterdziestoma  mieszkańcami  z 
Domu Pomocy Społecznej w No-
wogardzie i sześcioma opiekuna-
mi: Teresą, Danutą, Eweliną, Do-
rotą, Marcinem, Zdzisławem oraz 
z opiekunem duchowym ks. Jac-
kiem do Trójmiasta. Po drodze 
zwiedziliśmy kościół św. Jakuba 
w Elblągu wraz z wałami  obron-
nymi. Wieczorem dotarliśmy do 
ośrodka „CARITAS” w Warzen-
ku, gdzie mieliśmy zakwatero-
wanie i całodzienne wyżywienie. 
Następnego dnia udaliśmy się do 
Szymbarku aby zwiedzić skansen, 
bunkier przeciwlotniczy, dom Sy-
biraka, dom sprowadzony z Ka-
nady, dom zbudowany na dachu 
(niesamowite wrażenie), kościół 
w którym gromadzą się Sybiracy 
na uroczystościach osiem razy w 
roku, lokomotywę i wagony któ-
rymi wywożono Polaków na Sy-
bir oraz, by zobaczyć najdłuższa 
deskę świata. Później weszliśmy 
na punkt widokowy znajdują-
cy się 500 m nad poziomem mo-
rza. Po powrocie wieczorem spo-
tkanie integracyjne przy ogni-
sku i pieczenie kiełbasek. Kolejny 
dzień to Gdańsk - Oliwa: Katedra 

Oliwska, piękne organy, których 
brzmienia mieliśmy okazję posłu-
chać podczas koncertu po którym 
zwiedziliśmy Park Oliwski. Kilka 
godzin zeszło nam, by odwiedzić 
mieszkańców oliwskiego zoo: 
Słonie, żyrafy, lwy, małpy, pingwi-
ny i nie sposób wszystkich wy-
mienić. Podopieczni byli oczaro-
wani i bardzo szczęśliwi co moż-
na było wyczytać z ich twarzy. 
Następnego dnia to już Gdańsk: 
Twierdza Westerplatte, Stare Mia-
sto z Neptunem, olbrzymi kościół 
Mariacki, kościół św. Brygidy i za-
budowania Motławy.  Atrakcji tak 
wiele iż nie chciało się wracać na 
nocleg. Ostatniego dnia wybra-
liśmy się do Gdyni, by zwiedzić 
nowy stadion jeszcze w trakcie 
budowy, delfinarium, Skwer Ko-
ściuszki, okręt  Błyskawica, Ko-
piec Kościuszki z pięknym wido-
kiem natomiast port zwiedziliśmy 
pływając po nim statkiem. Na ko-
niec pozostał Sopot piękny dep-
tak i molo. Atrakcji i wrażeń wiele 
i czas płynie nie błagalnie, zatrzy-
mać się  go nie da i sobotę musie-
liśmy wrócić do Nowogardu. 

Wypocząć wprawdzie mi się nie 
udało gdyż zajęć było sporo dzień 
rozpoczynałem od Eucharystii 
i nie zabrakło też wspólnej mo-

dlitwy później wspólne eskapa-
dy. Miałem za to czas na przemy-
ślenia i refleksje. Zaintrygowa-
ła mnie praca opiekunów, którą 
miałem okazję zobaczyć całodo-
bowo nawet w nocy jak z wielką 
życzliwością, spokojem, poświę-
ceniem a nawet powiedziałbym 
z miłością płynąca z serca, by w 
każdej sytuacji przyjść z pomocą 
podopiecznym. Praca opiekunów 
sądząc po zaangażowaniu  była 
niczym innym jak powołaniem. 
Nigdy sobie nie zdawałem sprawy 
z tego ile to wysiłku i serca kosz-
tuje ich praca i za to jestem im 
bardzo wdzięczny. Podopieczni 
natomiast zadziwi mnie tak wiel-
ka troską o czystość. Zatrzymując 
się na posiłek podczas podróży 
mieliśmy przygotowany prowiant 
w różnych opakowaniach a teren 
na którym spożywaliśmy posiłek 
był tak starannie posprzątany iż 
nie można było się domyśleć, by 
tu ktoś był. A ludzie, którzy uwa-
żają się za lepszych jak po sobie 
zostawiają takie miejsca? Często 
słyszmy słowo TOLERANCJA a 
młodzi ludzie wytykali nas pal-
cami głupio się uśmiechając a nie 
zdają sobie sprawy z tego iż jedna 
chwila i role mogą się odwrócić. 

Pierwszy raz mogłem przeżyć 
tak wspaniałą pielgrzymko - wy-
cieczkę   z mieszkańcami Domu 
Pomocy Społecznej chociaż nie 
ukrywam obawiałem się czy so-
bie poradzę dlatego tym bar-
dziej jestem wdzięczny śp. Księ-
dzu Grzegorzowi Zaklice za to, 
że mogę jego dzieło rozpoczęte 
kontynuować i być tam gdzie i 
On był. Dziękuję wszystkim któ-
rzy pomogli nam zorganizować 
ten wspaniały wyjazd i dołożyli 
wszelkich starań, by przebiegł tak 
wspaniale i sprawnie. 

Ks. Jacek   

„Caritas” dzieciom
W minioną sobotę, 28 maja, 

Parafialny Zespół Caritas dzia-
łający przy parafii p.w. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie 
przygotował już po raz trzeci raz 
Dzień Dziecka. Spotkaliśmy się w 
Ośrodku Wypoczynku i Rekre-
acji „Przy Promenadzie”, O godz. 
11.00 dzieci i ich rodziców przy-
witał Ks. Proboszcz Grzegorz Le-
gutko oraz z-ca Burmistrza No-
wogardu Damian Simiński. Mimo 
pochmurnej pogody frekwencja 
dopisała. 

Jak zawsze w organizowanym 
przez PZ Caritas Dniu Dziec-
ka nie mogło zabraknąć atrakcji. 
Dzieci mogły jeździć konno bo do 
dyspozycji były dwa konie, które 
użyczył Pan Jerzy Furmańczyk  - 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„U Furmana”. Ponadto dzieci za-
poznały się z wyposażeniem ra-
diowozu policyjnego, a nawet po-
jechały na krótki patrol z poli-
cjantami. Nie zabrakło wspólne-
go ogniska i pieczenia kiełbasek a 
na stołach słodyczy, ciastek i na-
pojów.

W trakcie świętowania wszy-
scy zgromadzeni złożyli życzenia 
urodzinowe oraz odśpiewali „Sto 
lat” naszemu nieocenionemu wo-
lontariuszowi Panu Stanisławowi 
Pietrzykowskiemu, który w maju 
obchodził okrągłe urodziny.    

W tym miejscu Parafialny Ze-
spół Caritas działający przy pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie dziękuje wszyst-
kim, którzy pomogli przy organi-
zacji teghorocznej imprezy Dnia 

Dziecka, a są to: ksiądz Grzegorz 
Legutko, ks. Marcin Krycki, Ks. 
Piort Buda, Z-ca Burmistrza No-
wogardu p. Damian Simiński, p. 
Zbigniew Gumienny właściciel 
Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 
„Przy Promenadzie”, piekarnie: p. 
Pędziszczaków, L. Szocik z Satur-
na, właściciele piekarni z Karska, 
pani Malinowskiej, ASPROD z 
Klinisk, sklep Netto, p. Marek Ko-
walczyk z masarni Krzemienna, p. 
Adam Fedeńczak, Firma Handlo-
wo – Usługowa „LODOS – Kry-
styna Sachryń”, Jerzy Furmańczyk  
- Gospodarstwo Agroturystyczne 
„U Furmana”, Z-ca Komendanta 
Policji Pan Mariusz Nowak z Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie, 
Henryk Grygowski, p. Jan Smoli-
ra, p. Marian Jeż z PBO  GRIN-
BUD, uczniowie I Gimnazjum i I 
LO w Nowogardzie, panie: Wan-
da Kaczmarek, Halina Wąsik, 
Krystyna Maciąg, Barbara Szy-
maniak, Barbara Dziedzic, Irena 
i Mieczysław Burakowie. Ponad-
to serdecznie dziękujemy ano-
nimowym sponsorom za pysz-
ną grochówkę, która była m.in. 
dużą niespodzianką i atrakcją dla 
wszystkich biorących udział w 
wyżej wspomnianym święcie.

Szczególne podziękowania 
składamy Jarkowi Bzowemu za 
wyjątkowe zaangażowanie i nie-
ocenioną pomoc w zorganizowa-
niu i prowadzeniu tej uroczysto-
ści.  

CARITAS przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP 

w Nowogardzie
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BIAŁY  PUNKT  GSM Telefony komórkowe nowe i używane 
skup - sprzedaż

Serwis naprawa telefonów komórkowych 
Akcesoria telewizyjne

Akcesoria GSM

ul. Bankowa 3e, Nowogard
czynne : pn-pt od 10.00 do 18.00  •  sobota od 10.00 do 14.30

Zapraszamy

Punkt wyrobu pieczątek

Autoryzowany punkt 
Telewizji N 

Radia samochodowe USB

Transmitery FM

Odtwarzacze mp3 mp4

 • obudowy pokrowce • filie LCD 
 • ładowarki samochodowe i sieciowe

 • baterie  •  smycze  •  rysiki  •  uchwyty  •  słuchawki 
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sPrZeDAM
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 szczecin ul. fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIOTr

Informowaliśmy na naszych łamach o spotkaniu  byłych nowogardzian jakie odbyło się w dniach 21 i 22 maja. Teraz publikujemy reminiscencje 
pana Stanisława Sobczaka inicjatora i głównego „wodza diaspory nowogardzian”, która mimo upływu lat ma wciąż zwarte szeregi…

Zachować pamięć o pionierach!

Zacznę od podziękowań – pi-
sze Stanisław Sobczak, aktual-
nie mieszkający w Kaliszu. 

- Damianowi Simińskiemu, 
zastępcy burmistrza miasta No-
wogard, który mimo zapełnio-
nego kalendarza spotkań, spo-
tkań większych i znaczniejszych 
zarówno dla władz samorzą-
dowych jak i mieszkańców  ze-
chciał spotkać się z nami z okazji 
kolejnego spotkania byłych no-
wogardzian mimo iż aktualnie 
nie uczestniczymy w życiu spo-
łecznym miasta. Dla nas jest to 
ważny i istotny gest, świadczący 
o tym, że władze samorządowe 
akceptują i cenią ciągłość poko-
leniową w historii tego pięknego 
i wyjątkowego miasta.

- Pani Prezes Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Stanisławie Jakubczak 
oraz Jej współpracownicy za 
włożony wysiłek w organizację i 
przebieg tego spotkania, a także 
wyjątkową w obecnych czasach 
serdeczność i życzliwość jaką 
ujęła wszystkich uczestników.

- Wszystkim pozostałym 
zaproszonym gościom jak i 
uczestnikom z których wielu 
pokonało niemałe  trudności 
aby na to spotkanie przybyć i 
czynnie w nim uczestniczyć.

Wśród uczestników tego spo-
tkania znaleźli się również Ci, 
co dawniej pełnili znaczące 
funkcje – dyrektorzy szkół i pre-
zesi ZNP. Osób, które tworzyły 

Odśpiewano  „Sto lat!” – czy nie są to życzenia minimum?  

Radość Stanisława Sobczaka = jest nas wciąż liczne grono…

historię miasta od 1945 roku 
jest już niewiele.

My rozpoczynaliśmy pracę w 
Nowogardzie z początkiem lat 
50 –tych, pracowaliśmy więc 
razem z pierwszymi osadnika-
mi. Poprzez bezpośredni kon-
takt i częste rozmowy znaliśmy 
doskonale ich życie i problemy 
z jakimi się borykali od pierw-
szych dni po wyzwoleniu. Sądzę 
więc, że nasza wiedza o tych 
czasach, utrwalana w pisanych 
przez nas wspomnieniach bę-
dzie uzupełniała i wzbogacała 
historię miasta pisaną później 
przez zawodowych historyków. 
Myślę również, że spotkania te 
przypominają wszystkim dzi-
siejszym mieszkańcom, że poza 
ich Nowogardem istnieje też 
drugi Nowogard – Nowogard 
tysięcy osób, byłych nowogar-
dzian, którzy dzisiaj mieszkają 
w różnych częściach kraju, jak 
również wcale niemałej liczbie 
za granicą.

Na co dzień nas nie widać, 
ale naszymi myślami  i uczu-
ciami jesteśmy tu  ciągle…

Lesław M. Marek Spotkanie po latach – Barbara Mucha spotyka swego byłego ucznia 
jako  wiceburmistrza!

Szczególne podziękowania dla Stanisławy Jakubczak i Damiana Simiń-
skiego
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Psychozy nie ma 

Nasze ogórki 
są bezpieczne 

Mimo ogólnej psychozy 
związanej z zakażeniem hisz-
pańskich ogórków przez bak-
terie szczepu okrężnicy EHEC. 
Rodzime polskie ogórki  są 
zdrowe. Na naszym targowi-
sku ich ceny  kształtują się od 
4 zł do 5 zł za kg. 

  „My nie widzimy jakieś pa-
niki związanej ze sprzedażą 

ogórków. Klienci kupują je bar-
dzo chętnie, bo są polskie, a nie 
z importu” -  mówią sprzedaw-
cy warzyw i owoców na nowo-
gardzkim rynku.

 Rzeczywiście ogórki wyglą-
dają apetycznie, ale po zakupie 
na wszelki wypadek, lepiej je 
umyć pod bieżącą  wodą. 

J.B. 

Przez wszystko do mnie 
przemawiałeś Panie” - W so-
botę miało miejsce doniosłe wy-
darzenie. Po dziewięciu latach 
od chwili powstania nowej pa-
rafii św. Rafała Kalinowskiego 
w nowym kościele odprawiono 
Mszę Świętą. Mszę celebrował 
ks. Kazimierz Łukjaniuk, który 
dokładnie w tym czasie obcho-
dził 25 lecie swojej posługi ka-
płańskiej 

„Kolegia do likwidacji” 
Z dniem 17 października br. 
przestają istnieć Kolegia do 
spraw wykroczeń. Ich funkcję 
przejmują wydziały cywilno-
prawne działające przy Sądach. 

„Jedynka do generalnego 

remontu” - W piątek o godz. 
09: 00 w Szkole Podstawowej 
nr 1 spotkali się przedstawiciele 
samorządu oraz firmy PEBEO, 
aby oficjalnie przekazać obiekt 
do remontu. Gmina na ten cel 
zaciągnęła kredyt w wyrskości 
9 mln złotych 

 „Szczególnie uzdolnieni” 
We wtorek w starostwie miała 
miejsce szczególna uroczystość. 
Na zakończenie roku szkolnego 
władze starostwa poprosiły na-
uczycieli i uczniów, którzy swo-
ja pracą i osiągnięciami w spo-
sób szczególny zaznaczyli swoją 
obecność w naszym życiu spo-
łecznym

Wyszperał: Jarosław Bzowy 

10 lat temu                  pisał:

Dni otwarte  
w pogotowiu

W dniu 4 czerwca 2011 r. w godz. od 10.00 do 14.00 odbędą 
się Dni Otwarte Pogotowia Ratunkowego w Nowogardzie – in-
formuje NDK.  Można będzie obejrzeć od wewnątrz karetki po-
gotowia i sprzęt ratowniczy, zmierzyć ciśnienie, sprawdzić po-
ziom cukru, porozmawiać z ratownikami o specyfice ich pracy. 
Serdecznie zapraszamy.

Red. 

AGRO HANZA 2011 
w Goleniowie
Stowarzyszenie „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”, przy wsparciu 
Województwa Zachodniopomorskiego, organizuje wydarzenie pn. „AGRO HANZA 
2011”, które odbędzie się w dniach od 1 do 3 lipca br. w Goleniowie.

Zarząd Województwa Za-
chodniopomorskiego dofi-
nansuje to wydarzenie kwo-
tą 19 790 zł brutto ze środków 
pomocy technicznej PROW 
2007-2013, schemat III, w ra-
mach realizacji zapisów Planu 
Działania Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich na lata 2010-
2011. „AGRO HANZA 2011” 
będzie autonomicznym wy-
darzeniem, towarzyszącym III 
Festiwalowi Hanzeatyckiemu 
w Goleniowie.

Impreza odbędzie się na te-
renie goleniowskich Plant, 
przy ul. Konstytucji 3 Maja, 
które zamienią się w podgro-
dzie z odtworzoną historyczną 
Bramą Stargardzką, rzemieśl-
nikami, zielarkami, jadłem i 
produktami regionalnymi. Po-
wrócą – w formie zabawy – 
czasy średniowiecznego han-
zeatyckiego Goleniowa.

AGRO HANZA 2011 stwo-
rzy okazję Lokalnym Grupom 
Działania do zaprezentowa-
nia swojej działalności, a także 
pozwoli mieszkańcom regio-
nu zapoznać się z Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 realizowa-
nym w naszym województwie. 
Na stoiskach, stylizowanych na 
starodawne chaty, będą pre-
zentowane produkty kulinar-
ne, rzemieślnicze oraz wyro-
by rękodzielnicze. Wydarzenie 
pozwoli na dotarcie do spo-
łeczności województwa w celu 
przekazania dobrych praktyk 
w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, a także przekazania 
tradycji kulinarnych i kulturo-
wych. 

Tegoroczny Festiwal Han-
zeatycki to już trzecia edycja 
spotkań miast zrzeszonych 
pod egidą Hanzy, w Golenio-

wie. Poprzednie edycje w 2005 
i 2007 roku odwiedziło ponad 
100 tys., a udział wzięło ok. 
400 wystawców.

Powyższe działanie wpisuje 
się w cele Planu Działania Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2010-2011, Dzia-
łanie 3.1. Identyfikacja i anali-
za możliwych do przeniesienia 
dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich 
oraz przekazanie informacji 
na ich temat – Poddziałanie 1. 
Wsparcie imprez regionalnych 
i lokalnych promujących roz-
wój obszarów wiejskich i tere-
ny wiejskie.

AGRO HANZA 2011 w Go-
leniowie

Termin: 1-3 lipca 2011 r.
Miejsce: Goleniów, Planty, 

ul. Konstytucji 3 Maja
Opr. LMM

Nowogardzkie Koło Numizmatyczne

Tadeusz Łukaszewicz  
na X Walnym Zjeździe w Płocku
W dniach 27 – 29 maja br.  w Płocku odbył się X Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wybor-
czy Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w którym uczestniczył Pre-
zes Oddziału PTN w Szczecinie prof. Franciszek Łuczko i jako jedyny delegat Oddziału 
PTN Szczecin  Tadeusz Łukaszewicz.

W piątek 27 maja uczestni-
cy zostali zakwaterowani w 
Ośrodku Szkoleniowo- Wypo-
czynkowym Mazowsze, prze-
prowadzili spotkanie kolekcjo-
nerskie i udali się na kolacyjne 
pogaduszki.

W sobotę 28 maja o godz. 
9.00 odbyło się oficjalne otwar-
cie obrad Zjazdu po czym wy-
słuchano wykładu pani ku-
stosz Muzeum Mazowieckiego  

- Grażyna Tryka przybliżyła 
sylwetkę wybitnego medaliera 
i rzeźbiarza jakim był Włady-
sław Gruberski.  Następnie Je-
rzy Koziczyński mówił o pie-
niądzach papierowych i war-
tościowych miasta Płocka. Już 
o godz. 10.30 rozpoczęto ro-
boczą część Zjazdu – wybrano 
Prezydium, Sekretariat i Komi-
sje robocze Zjazdu, wysłucha-
no sprawozdania z działalno-
ści Zarządu Głównego, Skarb-
nika i Komisji Rewizyjnej oraz 
Sadu Koleżenski9ego. Po dys-
kusji przystąpiono do podję-
cia uchwały o udzieleniu ab-
solutorium Zarządowi Głów-
nemu i przygotowano wybory. 
Prezesem Zarządu Głównego 
PTN wybrano po raz kolejny 
Mariusza Mielczarka.

Oficjalnie Zjazd zakończył 
się o godz. 19.00. W niedzie-
lę po śniadaniu zafundowano 
uczestnikom strawy duchowe 

– zwiedzanie Muzeum Mazo-
wieckiego i uczestnictwo w III 
Jarmarku Tumskim.  Jako cie-
kawostkę z Jarmarku pan Ta-
deusz wspomina publiczną 
zbiórkę na pomnik dla Miry 
Zimińskiej - Sygietyńskiej 
twórczyni zespołu „Mazow-
sze”, która pochodziła z Płocka.

W czasie roboczej dysku-
sji Zjazdu głos zabierał także 
nasz delegat – Tadeusz Łuka-
szewicz w swoim wystąpieniu 
wnioskował o to by następ-
ny XI Walny Zjazd odbył się u 
nas w Nowogardzie. Oddział 
Szczecin popiera ten pomysł i 
lobbuje w Zarządzie Głównym 
Towarzystwa o jego przeforso-
wanie.

Trzymajmy kciuki – taki 
Zjazd to niebywała promocja 
dla miasta!

LMM
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Dzień Dziecka z NDK i Policją
1 czerwca to wspaniała okazja do zabawy. W tym właśnie dniu wraz z Komendą Policji w Nowogardzie zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla dzie-
ciaków z nowogardzkich szkół podstawowych. Choć pogoda nie była dla nas łaskawa (dzień wcześniej skwar lał się z nieba), impreza się udała i na 
placu Szarych Szeregów pojawiło się mnóstwo dzieci wraz z wychowawcami i opiekunami. 

Parę minut po godz. 9.00 
rozpoczęliśmy imprezę. Pani 
dyrektor Aneta Drążewska 
wraz z komendantem Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie 
Panem Leszkiem Nowakiem 
przywitali wszystkie dzieci, 
opiekunów oraz gości, któ-
rzy wsparli przedsięwzięcie – 
Straż Graniczną reprezento-
waną przez kapitana Arkadiu-
sza Grunwalda, Straż Ochrony 
Kolei i dowódcę, strażnik Pa-
nią Edytę Damas. Naszą ofer-
tę wzbogaciła również karetka 
z nowogardzkiego szpitala. 

Pan Komendant ogłosił wy-
niki konkursu plastycznego, 
rozpisanego przez Komisariat 
Policji w Nowogardzie, wrę-
czono dyplomy wyróżnień. 
Laureatką konkursu zosta-
ła Klaudia Pasik, która w na-
grodę przez cały dzień pełni-
ła funkcję komendanta na po-
sterunku policji.(O pani Ko-
mendant piszemy oddzielnie 
– red.). 

W chwilę później zaczęło się 
szaleństwo. Dzieciaki mogły 
do woli korzystać z dmucha-
nych zamków, które nieod-
płatnie udostępnił Pan Daniel 
Grycner. Mogły obejrzeć wozy 
policyjne tzw. więźniarkę, wóz 

operacyjny, motocykle i ra-
diowóz. Funkcjonariusze stra-
ży granicznej zaproponowali 
daktyloskopię czyli zdejmo-
wanie odcisków palców. Pra-
cownicy Straż Ochrony Kolei 
przywieźli psa i zademonstro-
wali pokaz tresury. Dzieciaki 
mogły własnoręcznie włączyć 
syreny w radiowozach i karet-
ce pogotowia, mogły również 
poleżeć na noszach. Przez cały 
czas trwania imprezy anima-
torzy prowadzili z zaimprowi-
zowanej sceny konkursy i za-
bawy. Uśmiechnięte, z wyma-
lowanymi buziami i wymaza-
ne watą cukrową pożegnały 
się z organizatorami i wraz z 
wychowawcami wróciły do 
szkół.

Nowogardzki Dom Kultury 
i Komisariat Policji w Nowo-
gardzie dziękują Straży Gra-
nicznej, Straży Ochrony Ko-
lei, Samodzielnemu Publicz-
nemu Szpitalowi Rejonowe-
mu w Nowogardzie, Panu Da-
nielowi Grycnerowi za pomoc 
w zorganizowaniu imprezy. 
Dziękujemy również dziecia-
kom i wychowawcom, mamy 
nadzieję że impreza im się po-
dobała. 

Inf. własna
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Gwarnie i wesoło  
w Przedszkolu nr 4 

Dzień Dziecka w Maszkowie
W niedzielę 29 maja w Maszkowie 

Rada Sołecka zorganizowała Dzień 
Dziecka. Impreza rozpoczęła się efek-
townym wjazdem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Osowa i pokazem umie-
jętności strażaków. Z zaproszenia sko-
rzystali także funkcjonariusze Policji w 
Nowogardzie: mł. aspirant Piotr Ma-
łek i mł.aspirant Sebastian Źróbek, któ-
rzy przeprowadzili z dziećmi pogadan-
kę na temat bezpieczeństwa na drodze 
i bezpiecznego korzystania z interne-
tu. Dzieci otrzymały również  od poli-
cjantów  upominki . Następnie odby-
ły się konkurencje sportowe dla dzieci. 
Wszystkie dzieci zostały obdarowane 
upominkami oraz paczkami. W trak-

cie imprezy dzieci smażyły kiełbaski, 
otrzymały również  lody, napoje oraz 
słodki poczęstunek . Na koniec im-
prezy został rozegrany mecz piłki noż-
nej dzieci przeciwko rodzicom . Mecz 
zakończył się zwycięstwem rodziców. 
Dzięki  pomocy mieszkańców oraz 
ofiarności sponsorów impreza  ta mo-
gła się odbyć w takiej formie, a uśmiech 
dziecka był uwieńczeniem naszej pracy. 
Bardzo serdecznie dziękujemy sponso-
rom firmie Lodos, hurtowni Bodzio- 
panu Bogdanowi Jaklińskiemu, hur-
towni  materiałów budowlanych pana 
Cedro, oraz  właścicielom sklepu Mały 
Ogrodnik- państwu Kolles.  

Informacja własna 

Personel Przedszkola nr 4 w Nowo-
gardzie przygotował dla dzieci i ich ro-
dziców piknik rodzinny z okazji dnia 
Mamy i Taty. W programie były nie-
spodzianki dla rodziców: występy ar-
tystyczne, prezenty, życzenia i całusy. 
Po występach dzieci znalazło się tak-
że coś dla ciała. Rodzice i dzieci po-
częstowani zostali grochówką., kieł-
baskami i ciastem. Pani dyrektor Elż-
bieta Majchrzak gorąco podziękowała 
rodzicom za tak liczne przybycie oraz 
personelowi  przedszkola za aktywny 
udział w organizacji imprezy. Na te-
renie przedszkolnego ogrodu odbył 
się jeszcze jeden piknik. Tym razem z 

okazji Dnia Dziecka. Na imprezę, wraz 
ze swoimi rodzicami, przybyły rów-
nież dzieci nieuczęszczające do przed-
szkola. Główną atrakcją tej wspaniałej 
zabawy były dwa ogromne, dmuchane 
zamki. Łasuchy natomiast znalazły coś 
dla siebie - kiełbaski z grilla, watę cu-
krową, pączki i lody. Po pięciogodzin-
nych harcach na zamkach, na dzie-
ci czekały niespodzianki zakupione 
przez Radę Rodziców - zabawki i sło-
dycze. Pani Dyrektor i personel przed-
szkola dziękuje Radzie Rodziców za 
pomoc i zaangażowanie w organizacji 
tej przepysznej zabawy. Zapraszamy 
wszystkie dzieci za rok.

Anna Mądrowska 
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Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

6.06.2011 r. 
godz. 16

- dobieranie lakierów samochodowych
- chemia gospodarcza

- ubrania robocze, - buty robocze
PUPH "AUTO - AKTIV" s.c.

ul. 15 lutego 17, Nowogard, tel. 91 39 26 160

PU
N

K
T:

reKlAMA

Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny „Kangur” 

Sukcesy uczniów SP 2
Dnia 26.05.2011r. w Gimna-

zjum nr 5 w Szczecinie, odbyło 
się podsumowanie dwudzie-
stej edycji Międzynarodowe-
go Konkursu Matematyczne-
go „Kangur”. Nowogard repre-
zentował ( jako jedyny) uczeń 
klasy III „b” Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Nowogardzie - Szy-
mon Karapuda (na foto) op. 
Urszula Zajda. Szymon uzy-

skał bardzo dobry wynik i jest 
8 w województwie zachodnio-
pomorskim - gratulujemy!

Ponadto bardzo dobre wyni-
ki na poziomie klas drugich w 
„Kangurku” otrzymali ucznio-
wie: A. Gralak /kl. II a/, P. Za-
jąc /kl.II b/. Oni także otrzy-
mali nagrody.

Inf. własna



Nr 42 (1976)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

lider przyjeżdża  
do Nowogardu

Do zakończenia rozgrywek V ligi podopiecznym Zbignie-
wa Gumiennego pozostały cztery spotkania. Najcięższe z nich 
czeka ich już w najbliższą sobotę. Do Nowogardu przyjadą 
piłkarze lidera rozgrywek, rezerwy Pogoni Szczecin. Mecz 
rozpocznie się o godzinie 17.

Rozmawiamy z Marcinem Skórniewskim, kapitanem drużyny Pomorzanina

Istnieje spora szansa, że pozostaniemy w V lidze

Maciej Pietrasik: Co mo-
żesz powiedzieć o zwycię-
skim spotkaniu z Sępem? W 
końcu się przełamaliście.

Marcin Skórniewski: Re-
zultat ten jest konsekwen-
cją ciężkiej pracy, jaką wy-
konał cały zespół. W koń-

cu przyszedł upragniony 
efekt. Wreszcie mogliśmy za-
grać  w najsilniejszym skła-
dzie.  Trener Zbigniew Gu-
mienny zmienił  ustawienie. 
Ja zostałem przesunięty  do 
środka pomocy gdzie zagra-
liśmy 1wspólnie z   Michałem 
Laszkiewiczem. Dzięki temu 
jako doświadczeni zawodni-
cy wraz z Pawłem Galusem 
i Krystianem Miklasem po-
kierowaliśmy grą zespołu w 
ofensywie. 

Co sądzisz o grze młodych 
zawodników Pomorzanina?

Zagrali znakomicie. Przede 
wszystkim należy pochwalić 
najmłodszego z nas, Domi-
nika Wawrzyniaka, który za-
grał bardzo dojrzale. Reszta 
również zaprezentowała się 
świetnie. To oni zabezpieczali 

przestrzeń przed naszą bram-
ką, doświadczeni zawodnicy 
grali przecież z przodu. Dobra 
gra w defensywie jest ogrom-
ną sztuką. Im to się udało. Za 
to należą im się wielkie brawa.

Jak myślisz, czy w następ-
nych spotkaniach Pomorza-
nin będzie grał podobnym 
ustawieniem?

W następnym meczu Paweł 
będzie niestety pauzował za 
nadmiar żółtych kartek. My-
ślę jednak, że szkoleniowiec 
nie zmieni zbytnio ustawie-
nia. Jeżeli zdrowie i trener po-
zwoli, znów zagram w środku 
pola razem z Michałem. Mam 
nadzieję, że wróci do  nas z 
Kalisza Michał Soska.

Pojedynki poprzedniej ko-
lejki ułożyły się korzystnie, 
szkoda tylko wygranej Osad-

nika z Kłosem Pełczyce
Trudno. Nie możemy pa-

trzeć jednak na drużynę z My-
śliborza. Powinniśmy zdobyć 
więcej punktów w poprzed-
nich spotkaniach. Zawiodła 
jednak skuteczność i nad po-
prawieniem tego elementu 
musimy najwięcej pracować. 
Mecz w Brzesku był przecież 
pierwszym spotkaniem tego 
sezonu, w którym strzeliliśmy 
więcej niż trzy bramki. Miej-
my nadzieję, że teraz skutecz-
ność wróci i udanie powalczy-
my o utrzymanie.

Czy ostatni mecz będzie 
początkiem dobrej passy?

Mam taką nadzieję. Zosta-
ły nam cztery mecze i jeże-
li uda nam się je wygrać, to 
istnieje spora szansa, że po-
zostaniemy w V lidze. Trze-

ba uwzględnić to, że z III ligi 
spaść może Energetyk Gryfi-
no. To spowoduje, że z naszej 
ligi spadną wówczas cztery 
zespoły. Do końca nie wiado-
mo więc, ile zespołów opuści 
V ligę. Trzeba jednak założyć, 
że będą to minimum trzy eki-
py. Może być tak, że to ostat-
ni mecz z Osadnikiem zade-
cyduje o tym, kto spadnie z 
ligi. Czeka nas bardzo trud-
ny mecz z liderem, rezerwa-
mi Pogoni, a także wyjazdowy 
pojedynek z Orłem Trzciń-
sko-Zdrój.

Pozostaje wygrywać i liczyć 
na to, że pozostałe mecze uło-
żą się dla nas korzystnie. Mu-
simy wierzyć do samego koń-
ca, nadzieja umiera ostatnia.

Rozmawiał 
Maciej Pietrasik

W rundzie jesiennej oba 
zespoły miały spotkać się w 
Szczecinie, ale piłkarze z No-
wogardu nie pojechali na ten 
mecz, oddając go walkowe-
rem. Tym razem mecz dojdzie 
już do skutku. Zdecydowany-
mi faworytami będą piłkarze 
ze Szczecina, którzy mają już 
pewny awans do IV ligi. Wy-
grali pięć ostatnich spotkań, a 
od dziewięciu meczów są nie-
pokonani. W ekipie ze Szcze-
cina często występują także za-
wodnicy, którzy na co dzień 
trenują z pierwszą drużyną 
„Dumy Pomorza”. Tym razem 
będzie jednak inaczej. Tego 
samego dnia pierwszy zespół 
Pogoni zmierzy się bowiem u 
siebie w przedostatniej kolej-
ce I Ligi z Odrą Wodzisław. Do 
Nowogardu przyjadą więc tyl-

ko i wyłącznie piłkarze rezerw.
Pomorzanin ostatnim zwy-

cięstwem nad Sępem udowod-
nił, że jest w stanie nie tylko 
nawiązać równorzędną walkę 
z innymi drużynami, ale tak-
że zdobywać punkty. Mimo 
tego zwycięstwa sytuacja no-
wogardzkich piłkarzy wciąż 
jest jednak bardzo trudna, a 
do końca pozostały jeszcze tyl-
ko cztery spotkania. Koniecz-
ne jest więc także zdobywanie 
punktów z tak mocnymi jak 
na V ligę drużynami, jak wła-
śnie rezerwy Pogoni. Miejmy 
nadzieję, że podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego sprawią 
sporą niespodziankę i udo-
wodnią, że na grę w V lidze po 
prostu zasługują.

Maciej Pietrasik

spartakiada wKs  
w Miętnie

WKS Miętno zaprasza w niedzielę, 5 czerwca na spartakiadę. 
W programie turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej oraz bogaty 
blok konkurencji dla dzieci. Zapraszamy zespoły zawodników 
oraz kibiców. Startujemy o godz. 10.00



3-6.06.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

w TYM TYGODNIU POleCAMY NIerUCHOMOŚCI!
MIesZKANIA NA sPrZeDAŻ

Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 265.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Płoty – 2 pokoje, pow. 54m² – CENA 145.000 zł

DOMY NA sPrZeDAŻ

Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Dobra – okolica, 2 pokoje, pow. 80m², działka 1000m² – CENA 170.000 zł

DZIAłKI NA sPrZeDAŻ

Tucze – działka budowlana o pow 2700m² – CENA 67.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 128.000 zł
Kościuszki gm. Osina – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki gm. Osina -działka z linią brzegową  o pow 2,34 ha – CENA 50 zł / m²
Olchowo – działka o pow. 3000 m² – CENA 150.000 zł

ObIeKTY

Dobra –lokal usługowy o pow. 80m² – CENA 1200 / m-c

reKlAMA

Konkurs ofert na wyłączność
handlowo-gastronomiczną podczas festynu przy zawodach
Puchar Polski  w Motocrossie Nowogard 26-06-2011
Klub Motorowy „CISY” ogłasza konkurs ofert na wyłączność handlowo – gastronomiczną przy 

organizowanych Pucharu Polski w Motocrossie w dniu 26-06-2011 Miejsce: Tor motocrossowy 
Smoczak w Nowogardzie.

Oczekiwania wobec oferenta:
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich  pozwoleń na prowadzenie tego typu 

działalności oraz pozwolenia na sprzedaż piwa  
Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Nowogardzie) 
2. Zabezpieczyć:
-min. 2 punkty sprzedaży piwa
-min. 2 stoiska gastronomiczne oferujące min: szaszłyk, kiełbasę, frytki, hamburgery, pizze i inne
-namioty, stoliki  parasole i miejsca siedzące dla około 200 osób w tym część pod zadaszeniem
3.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania festynu i dba-

nia o porządek w bezpośrednim sąsiedztwie swoich stoisk.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy, adres NIP, telefon
2. Rodzaj asortymentu, cena jednostkowa
3. Ilość stanowisk Handlowych i gastronomicznych
4. Ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy
5. Oświadczenia o:
- posiadaniu przez oferenta uprawnień do prowadzenia działalności handlowo – gastronomicznej 

zgodnie z wymogami ustawowymi
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu przez Oferenta potencjału 

technicznego i osobowego do obsługi wyłączności gastronomiczno – handlowej.
- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przyjęcie i realizację wyłączności handlowej 

przez oferenta.

Oferty należy składać do dnia 17-06-2011 w zamkniętych kopertach z dopiskiem Puchar Polski w 
Motocrossie wyłączność handlowo – gastronomiczna pocztą lub osobiście pod adresem Centrum Mo-
tocyklowe TiM ul. Boh. Warszawy 4a 72-200 Nowogard

Rozstrzygnięcie konkursu  ofert   wyłączności  na kompleksową obsługę handlowo – gastronomicz-
ną podczas Pucharu Polski odbędą się 20-06-2011. 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, w razie odstąpienia od realizacji oferty za-
płaci karę umowną w wysokości pięćdziesięciu procent zaoferowanej sumy.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia wyboru oferenta bez podania przyczyn
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ofert bez podania przyczyn
Organizator zastrzega sobie prawo do promocji i reklamy firm nie związanych z gastronomią i han-

dlem podczas festynu. 

Zabrać punkty  
liderowi

A-klasową Olimpię Nowogard w najbliższą sobotę czeka 
bardzo ważny mecz. Tylko zwycięstwo może ocalić szanse na 
awans do kl. okręgowej.

Piłkarze trenera Marcina 
Miklasa zmierzą się z Orłem 
Pęzino. Sobotni przeciwnik 
Olimpii to lider tabeli A-klasy. 
Nasza drużyna traci do nie-
go pięć punktów. Nawet jeśli 
naszym uda się odnieść zwy-
cięstwo, to Orzeł musi stra-
cić jeszcze punkty w z innym 
przeciwnikiem. Do końca se-
zonu pozostały jeszcze trzy 
kolejki – włącznie z sobotnią. 
Szanse maleją, więc z tygodnia 
na tydzień.

W jesiennym pojedynku 
Olimpia zremisowała z Orłem 
3:3. W sobotnim meczu pod 
znakiem zapytania stoi wy-
stęp Macieja Gołdyna i Dawi-
da Niedźwiedzia. W drużynie 
z Pęzina zabraknie najprawdo-
podobniej jej najlepszego pił-
karza – Kamila Jankowskiego.

Początek meczu o godz. 
16.30. na stadionie w Wierz-
bięcinie.  

ms                         

strzelectwo sportowe

Nowogardzianie  
w czołówce

W dniach 26-29.05.2011r. w 
Zielonej Górze odbyły się zawo-
dy w strzelectwie sportowym 
pod kryptonimem „ZŁOTY 
MUSZKIET” i „ZŁOTA KRÓ-
CICA”. W zawodach uczestni-
czyli zawodnicy z Klubu Strze-
lectwa Sportowego „TARCZA” 
LOK Goleniów  pod  opieką 
trenera Michała Buniaka

Sekcję Strzelecką Nowogard 
reprezentowali: - Jakub Cie-
plak, Michał Szarek, Miłosz 

Olejnik i Wojciech Bartosik. 
Drużynę uzupełniali zawodni-
cy z Goleniowa – Marcin Maj-
ka i Piotr Glądała. 

W klasyfikacji zespołowej na 
22 zespoły startujące w konku-
rencji strzelania karabinowe-
go nasza ekipa zajęła 5 miejsce, 
natomiast w konkurencji strze-
lania pistoletowego na 19 ze-
społów zajęli 9 miejsce.

Gratulujemy!
Opr. LMM

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” zaprasza do Dąbrowy  

na spotkanie pokoleń pod nazwą  „Powróćmy jak za dawnych lat” w dniu 
23 lipca 2011. Zapraszamy , byłych i obecnych mieszkańców Dąbrowy, 
ich bliskich i znajomych. Zapraszamy nie tylko mieszkańców Dąbrowy. 
Zapewniamy, że będzie świetna impreza. Bardzo Miło nam będzie Was 
Gościć! 

W programie min. Rozpoczęcie mszą święta o godz.16.00, Część arty-
styczno – wspomnieniowa, Od 21.00 zabawa Ludowa

Zarząd Stowarzyszenia.

Inicjatywa dofinansowana jest z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizowane w ramach 
otwartego konkursu Ofert w zakresie Rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kul-
tury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard

Zaprosili nas...
...na imprezy z okazji  Dnia Dziecka
Świerczewo – sobota, 4 czerwca, godz. 11.00 
Olchowo – sobota, 4 czerwca, godz. 13.00 
Karsk – sobota, 4 czerwca, godz. 16.00 

relacja w kolejnym wydaniu DN. 
red. 
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Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KrZYŻówKAKupon - 3.06

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reKlAMA

salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

Rozwiązania krzyżówki nr  27.05 – ŁADNE 
KWIATKI – nadesłali:

Agnieszka Skowrońska, Cecylia Furmańczyk, 
Danuta Majeranowska, Teresa Czarnecka, Jó-
zef Górzyński, Jerzy Siedlecki, Estera Skowron 
– Rogoś, Danuta Salamon, Teresa Młynarska, 
Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Zofia Bukow-
ska, Iwona Kochelska, Natalia Chruściel, Stani-
sława Pokorska, Beata Ławniczak, Halina Szwal, 

Adam Stefański, Barbara Bartosik, Renata Du-
mańska, Wiesław Borowik, Marzena Ustyjań-
czuk (ładne te kwiatki!), Marta Poźniak, Eliza 
Zawadzka.

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Danuta Majeranowska,
- Józef Górzyński,
- Adam Stefański.

Gratulujemy! 

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY
PewIeN eKOlOG 
Ciągle żyje w lęku - 
Z drwalem ma na pieńku.

HYMN O wODZIe sODOwej 
Miły był chłopak przed paru laty, 
Dziś jest prezesem, z premierem 
na ty - 
Wtedy - przyjaciel, dziś - nie zna. 
Szkoda. 
Woda sodowa? Woda sodowa! 
Inny - potulny wstąpił do biura. 
Dzisiaj - dyrektor, dzisiaj - figurrrra! 
Wtedy - nie śmiały, dzisiaj - pies. 
Szkoda. 
Woda sodowa? Woda sodowa! .
Ów był naprawdę bardzo kochany, 
Gdy mknął piechotą  - przyłóż do 
rany. 
Dzisiaj w swym aucie jak bożek. 
Szkoda .
Woda sodowa?, Woda sodowa ! 
I tak dokoła patrzę i patrzę, 
Jakbym na farsie siedział w teatrze: 
Zapanowała przedziwna moda, 
Woda sodowa ?! 
Że tylu  bonzów u  nas dziś widzę, 
Nie dziw, że fraszką z ważniaków 
szydzę. 
Gdy znikną - nikt z nas 
Nie powie: Szkoda…
Zniknie wraz z nimi 
Woda sodowa!

w IsTOCIe 
W istocie, rzecz godna podziwu, 
(Tu kilka wykrzykników)
Że dzisiaj w jednej „małej Polsce” ,
Aż tylu g…. wartych polityków. 

GDY
Gdy przed zwierzchnikiem 
Gość w pół się zgina - 
Na swych podwładnych 
D… wypina… 
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Kredyty dla osób 
prowadzących 

działalność gospodarczą; 
601 627 044; 607 092 509

Kredyty hipoteczne 
697 082 509. 

Maszyny stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

sPrZeDAM 
MIesZKANIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

KANCelArIA DOrADZTwA 
PrAwNeGO

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

bIUrO KreDYTOwe
tel. 513 157 166

Oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

Kancelaria i biuro Kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

www.extradom.net.pl

Zapraszamy do naszego biura

NOwOGArD,
 Ul. 3 MAjA 13
tel. 91 392 22 33 

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI,
KREDYTY, WYCENA

UBEZPIECZENIA

MIesZKANIA w NOwOGArDZIe NA sPrZeDAŻ

                                                  KAwAlerKA  nr oferty
Nowogard I p., pow.23 m2,  cena 89 000 zł           EX484079525  

2 POKOjOwe

Nowogard IV p., pow. 42 m2,  cena 157 000 zł EX486477376
Okolica Nowogardu I p., pow. 36 m2,  cena 69 000 zł EX485874635
Nowogard I p., pow. 33 m2,  cena 139 000 zł EX484769502
Nowogard parter, pow. 46m2,  cena 147 000 zł EX400128236
okolica Nowogardu parter, 39 m2,  cena 89 000 zł      EX486913164
Nowogard I p., pow. 64 m2,  cena 196 150 zł EX466653479
Nowogard parter, pow. 62 m2,  cena 168 500 zł EX404750423
Nowogard I p., pow. 46 m2,  cena 150 000 zł EX402096945
Okolica Nowogardu, pow. 29 m2,  cena 66 150 zł EX480973721
Nowogard I p., pow. 61 m2,  cena 170 000  zł EX482622850

3 POKOjOwe
Okolica Nowogardu I p., pow. 64 m2,  cena 89 000 zł EX486506081
Okolica Nowogardu parter, pow. 73 m2,  cena 169 000 zł EX486314946
Nowogard-apartament, III p., pow. 91 m2,  cena 344 000 zł EX485626037
Nowogard, III p., pow. 57 m2,  cena 186 000 zł EX485037633
Nowogard parter, pow. 62 m2,  cena 177 000 zł EX483993366
Nowogard III p., pow. 62 m2,  cena 205 000 zł EX482765551
Nowogard I p. pow. 66 m2,  cena 170 150 zł EX480359078
Nowogard II p. pow. 62 m2,  cena 187 000 zł EX488043650
Nowogard bezczyszowe II p., pow. 60 m2,  cena 182 000 zł EX487930714
Nowogard II p., pow. 69 m2,  cena 186 000 zł EX407858429  
Nowogard IV p., 66 m2,  cena 170 000 zł           EX406473549
Nowogard parter, 69 m2,  cena 195 000 zł EX335342699
Nowogard IV p., 69 m2,  cena 170 000 zł EX252497034   
Nowogard II p., 67 m2,  cena 188 000 zł         EX332909317
Okolica Nowogardu II p., pow. 68 m2,  cena 145 000 zł EX400438785
Nowogard II p., 61 m2,  cena 207 320 zł EX409318367
Nowogard IV p., 70 m2,  cena 195 000 zł EX303421011       

4 POKOjOwe
Okolica Nowogardu, parter, pow. 78 m2,   cena 154 000 zł EX486759908
Nowogard II p.,bezczyszowe, pow. 80 m2,  cena 238 500 zł EX481312014
Nowogard parter, pow. 78 m2, cena  cena 228 100 zł EX487941837
Nowogard I p., pow. 77 m2,  cena 207 400 zł        EX487939016
Nowogard I p., pow. 76 m2,  cena 228 200 zł        EX487264489
Nowogard II p., pow. 79 m2,  cena 210 000 zł             EX465511650
Nowogard II p., pow. 77 m2,  cena 237 400 zł       EX408172025
Nowogard I p., pow. 67 m2, cena 186 000 zł       EX302531661
Nowogard IV p, 68 m2, cena 180 000 zł EX257791579
Nowogard parter, pow.68 m2,  cena 195 200 zł       EX404179123

Zapraszamy do naszych biur:
 Nowogard 
ul. 3 Maja 13 

tel/fax 91 39 222 33

goleNiów,  ul. dworcowa 9 
galeria Mini Park

tel/fax 91 407 33 77

gryfice
ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

UWAGA  !!!
  Szkoła  Muzyczna  I  st. 

w  Goleniowie Filia w Nowogardzie
Ogłasza  nabór  uczniów  na  rok  szkolny  2011/2012 w  na-

stępujących  specjalnościach:
- fortepian  - skrzypce
- akordeon  - klarnet  - gitara
Wszyscy zainteresowani proszeni są  o składanie podań w sekre-

tariacie szkoły  Goleniów ul. Szkolna 23 tel. 418-26-25 lub w siedzi-
bie filii w Nowogardzie, Plac Wolności 9 (3 piętro)  tel.664 809 155.

Badanie przydatności kandydatów rozpocznie się 17 czerwca 
2011 r. o godz. 16.30 w siedzibie filii – Nowogard ul. Plac Wolno-
ści 9.

                 
 UKS „Trójka” Nowogard oraz firma Jovela 

zapraszają
 na II Nowogardzki Turniej Gier  Zespołowych 

organizowany w ramach projektu PO KL działanie 7.3 Ini-
cjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pt. „Zespołowo 
zgrani – aktywnie zintegrowani”.
Który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 r. na boiskach 
Orlik i przy ZSP Nowogard , rozpoczęcie gier turniejowych 
godz. 930.

Serdecznie zapraszamy 

r e K l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007
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OGŁOSZENIAdrObNErOZkŁAdjAZdYbuSów INfOrMATOr lOKAlNY - NOwOGArD

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

re dak cja: Marek słomski re dak to r na czel ny, Marcin simiński zastępca naczelnego, 
lesław M. Marek, jarosław bzowy, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra cu ją:  

Hen ryk szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7A,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za 
treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reGUlArNA lINIA MI KrO bU sO wA serOCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

Informacja PKs 
91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

regularna linia MeTrO        tel. 505 619 600
ODjAZDY Z NOwOGArDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjAZDY Ze sZCZeCINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewóZ Osób - rO MAN bIŃCZYK - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIAłKU DO PIąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sObOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rOZkŁAdjAZdYpociągówobowiązuje
do21czerwca

firmy Usługowo-Handlowej Adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOGArD - GOleNIów - sZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 
6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 
9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 
12.23(7); 12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 
14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 16.35(7); 16.50(A); 
17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 
7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 
10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 
13.07(7); 13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 
17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZCZeCIN - GOleNIów - NOwOGArD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 
13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 
15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
 szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 
9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 
14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 
9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 
13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 
18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kur-
suje do Reska;  7 - Kursuje w niedziele nie będące świętami;  
F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kur-
suje we wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w 
poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

MAGAZYN

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów 
– Płoty komunikacja zastępcza autobusami PKS 
(nie przewozi się wózków ani rowerów!)
sZCZeCIN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
KOłObrZeG: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 
22.03

     NIerUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; 
I piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gry-
fitów), pod budowę garaży (wielkość dosto-
sowana na busy lub auta osobowe), cena za 
1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

•  sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bo-
haterów warszawy. Cena 1 495 000 zł biu-
ro Nieruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lu-
tego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem. Cena do uzgodnie-
nia Tel.: 604942164

• TANIO sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, 
trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 
22 298

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Monte 
Cassino w Nowogardzie. tel. 601 775 037

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w 
nowym budownictwie 91 39 25  147 po 20-
stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe lub 
zakwateruję 6-ciu pracowników. 508 309 980

• sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 
pokoje. 519 614 973.

• Sprzedam dom nad Jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu pokojowe 
(po remoncie na dłuższy okres czasu) może 
być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Cen-
trum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te piętro. 
Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 697 665 791

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 poko-
je z balkonem 79,71 lub zamienię na  2 poko-
je z dopłatą. 609 170 510.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 691 
623 631

• Wynajmę mieszkanie  trzypokojowe, Gryfi-
tów, parter, częściowo umeblowane- 800 zł 
+opłaty. 608 622 920

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 m2 
plus dwa duże budynki gospodarcze, działka 
19 arów, cena 147 tys., tel. 509 702 817

• Sprzedam dom 17 km od Nowogardu, 200 
m2 + budynek gospodarczy 280 m2 wraz z 
działką 1,11 Ha. 694 994 202

• Do wynajęcia kawalerkę na Osiedlu Bema 
po generalnym remoncie. 517  525  923; 
505 545 487

• sprzedam 11 ha ziemi + działki pod zabudo-
wę. 793 908 098

• Dobra k. Nowogardu pilnie sprzedam ½ 
domu pow. 100 m2 (dom po remoncie 
oraz garaż pow. 42 m2 na działce 7,5 ar. 
668 431 301

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na 
parterze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowa-
na, po częściowym remoncie. Cena 750 zł + 
czynsz + media. 601 980 065 

• sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku Miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupoziomo-
we, bezczynszowe. 662 638 198; 694 053 131

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, 
parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po 
godz. 10

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwu-
pokojowe 46 m2, parter w Nowogardzie. 
602 521 671

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 poko-
jowe na ul. Bankowej, Tel. 668 732 944

• Sprzedam mieszkanie z dwupokojowe na 
I piętrze 42 m2 z aktem notarialnym 91 39 
26 587

• Wynajmę mieszkanie w Warnkowie. 
607 289 286

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszystkimi 
pozwoleniami (media przy granicy) projekt 
gratis. 791 262 391

• Wydzierżawię halę 270 m2 w Nowogardzie 
przy ul. Młynarskiej 7, zakład samochodowy, 
podnośnik, klimatyzacja, cena do uzgodnie-
nia. Wydzierżawię plac po byłej przesypowni 
cementu przy ul. Boh. Warszawy, 230 tys m2 
za opłaty do gminy i Starostwa. 601 330 539\

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłuże-
niem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia. 
697 119 963

• sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość Krzy-
wice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. Możli-
wość podziału działki na dwie mniejsze. 
Dojazd z obu stron. Kontakt 605 315 304.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1600 
m2. Tanio 791 262 391

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam mieszkanie 33 m2 (99 tys.) dwupo-
kojowe I piętro, Centrum. 722 059 769

• Do wynajęcia garaż na ul. Nadtorowej. 
722 059 769

• Sprzedam mieszkanie  trzypokojowe, Gryfi-
tów, parter, częściowo umeblowane, 160 tys. 
608 622 920

• wynajmę trzypokoje wyremontowane 
z balkonem (tylko na długi okres cza-
su) ogrzewanie w cenie wynajmu. 660 
143 170

• wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
603 981 714

• Sprzedam dom 140 m2 Nowogard. 
601 987 249
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• Zamienię mieszkanie trzypokojowe spół-
dzielcze własnościowe 58m2 IV piętro 
na mniejsze dwupokojowe do II piętra. 
795 912 117

• Sprzedam mieszkanie 44m2 dwupokojo-
we II piętro, umeblowane, Kowalska 1B/7; 
692 696 322

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu. 723 093 009

• Wynajmę pomieszczenia handlowo-biu-
rowe w Centrum Nowogardu. Niedrogo. 
693 946 233

• Sprzedam dom. 662 678 895

• sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w warnko-
wie. Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić 
po 16-stej. 501 318 555

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W JAR-
CHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze asfalto-
wej tel. 790044167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Wynajmę trzy pokoje wyremontowane z bal-
konem (tylko na długi okres czasu) ogrzewa-
nie w cenie wynajmu. 660 143 170

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46m2. 
Cena 142 tys. 604 908 983

• Szukam mieszkania do wynajęcia. 
518 246 587

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 m2 
plus garaż dwustanowiskowy 50m (drugi 
budynek) wszystkie media, działka 1200 m2 
Nowogard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
z aneksem kuchennym wolnostojące ul 
700lecia 20b (przy biedronce) czynsz 1000 
zł plus opłaty. Tel. 91 39 20 676

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszowe, 
częściowo umeblowane, swietna lokalizacja 
175 tys. 501 622 613

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGAR-
DZIE, Powierzchnia mieszkania 66m², 3 po-
koje z balkonem . Mieszkanie znajduje się 
na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remoncie. 
Bliższe informacje po numerem telefonu : 
601 445 936

MOTOrYZACjA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking 
Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 134500 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 114 KM, serwisowa-
ny w ASO Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy, 
klimatyzacja uzupełniona, 4*airbag, ABS, El. 
Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony letnie 
Continental 185 65 R15, kompletna doku-
mentacja – faktury serwisowe, bezwypadko-
wy,  zadbany. Cena 17900 zł (do uzgodnie-
nia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, srebrny met., 
rok prod. 08/2006, 1,9 CDTI 150 KM (diesel), 
przeb. 147500 km, serwisowany w ASO Opel, 
przy przeb. 140.000 km nowe: olej, klocki ha-
mulcowe, filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa, 
mikrofiltr, płyn hamulcowy, pióra wycieraczek 
przód i tył, uzupełniona klimatyzacja. Nowy 
kompletny rozrząd (ASO Opel) przy przeb. 
119.318 km, roczne opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 215 55 R16, cena 39500 zł, do 
uzgodnienia, kompletna dokumentacja  - fak-
tury serwisowe, zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 500 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 600 zł do 
uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. do ne-
gocjacji. 663 038 027

• sprzedam Vw Passat, 1,8 benzyna, 1998 r. 
608 697 092

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 1.4 benzy-
na + gaz. 505 620 285

• Sprzedam Mercedesa 190 poj. 2.0 diesel rok 
1987, Cena 3200 zł. 693 162 198

• Sprzedam VW Passat B5 rok 1999, 2.5 TDI. 
Cena 16 800. 693 162 198

• Sprzedam AUDI 80 rok 1989, benzyna+gaz. 
Cena 1500. 695 982 904

• Sprzedam skuter 0,49 poj. 668 183 497

• Sprzedam Skodę Octavię 2.0i benzyna 
+ nowy gaz, rok 1999, przebieg 155 km; 
793 753 903

• Sprzedam Busa MB 100. Samochód jest na 
chodzie, do drobnego remontu. Cena 3000 
zł. 661 923 610

• Sprzedam BMW E36, 318 TDS. Cena do 
uzgodnienia. tel. 880 910 657.

• Sprzedam przyczepkę samochodową. 
608 143 712

• Sprzedam Opel Astra rok 1993 kombi 1.8 ben-
zyna + gaz, bardzo oszczędny 7l gazu/100 
km, sprawy techniczne. Przegląd i OC marca 
2012. Cena 1500 zł. 792 013 091

• Sprzedam Nissan Primera 2.0 diesel 1993 
rok. stan dobry, garażowany. Pełna elektryka. 
Cena 4000 zł do uzgodnienia. 662 256 191

 rOlNICTwO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 10 315

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 691 138 076

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon Z056 z 
kabiną szarpaczem do słomy, garażowany, 
pierwszy właściciel. 514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam przyczepę 10t AUTOSAN. 603 839 782

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i fortsh-
nitch.609 480 049

• Sprzedam prosiaki, 888 757 586; 788 777 137

• Sprzedam prosiaki 608 143 712

• Kupię większą ilość siana. Duża kostka (może 
być zeszłoroczna) 91 38 555 36

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam gołębie ozdobne. 724 918 164

• Sprzedam kopaczkę konną. 607 988 955

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

UsłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Transport bUs-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 784  053 
493

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne dro

• bne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż 
i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny KAj – zaba-
wy, wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• Klimatyzacja! serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUGI INfOrMATYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (windows, linux), kon-
serwacja pracowni szkolnych. faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• AwArIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlo-
wanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szkole-
nia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• DUr-DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), pra-
ce dachowe oraz remontowo-budowlane - 
terminowo, solidnie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, panele. 789 146 025

• Kredyty dla firm i hipoteczne; 601  627  044; 
607 092 509

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• wykonam prace remontowo-budowlane + 
więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solidnie z 
domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-931-
513; 091 39 111 53

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektryczne. 
790 818 099

• Wykonam budowę domów, docieplenia, gla-
zura, kostka. 662 678 895

•  Naprawa sprzętu AGD, pralki lodówki i inne 
w domu klienta. 607 719 505

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• usługi dekarskie, docieplenia, remonty. Niskie 
ceny. Tel 783 794 831

• pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 
665 544 518

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik szyb-
ko, tanio. 607 347 421

• Docieplenia, remonty i dachy. 692 562 306

• Meble na wymiar, panele podłogowe w do-
brej cenie. 884 288 560

• KOREPETYCJE DLA LICEALISTÓW I STUDEN-
TÓW, Z MATEMATYKI, STATYSTYKI, EKONO-
METRII, ORAZ  PROFESJONALNE PRZYGOTO-
WANIA, DO EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
KONTAKT: TEL. 600 924128; MAIL: iwonand@
wp.pl 

• Docieplenia budynków. 608 847 784

PrACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 713 852 018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch 
języków obcych szuka pracy jako opiekunka 
osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Podejmę pracę jako kierowca kat. B. 
788 566 432

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Zatrudnimy pracowników ochrony z terenu 
Nowogardu i okolic. Mile widziany umiarko-
wany stopień niepełnosprawności lub renta. 
Telefon 795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murarza, zbroja-
rza. Posiadam własny transport i maszyny.  91 
39 18 307

• Poszukuję pracowników do pracy w gospo-
darstwie rolnym. 601 748 170

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytkarzy z do-

świadczeniem. Tel. 782 860 130

• Zatrudnię murarzy. 694 455 280

• Zatrudnię osoby do dociepleń z doświad-
czeniem 726 573 868

• Zbiór truskawek deserowych z szypułką 
(dobre zarobki) duże owoce- Dąbrowa. 
694 968 962

• Emeryt mund. 45l poszukuje pracy jako do-
zorca itp. Tel. 796 864 145

• Podejmę pracę w butiku itp. Opłacam KRUS. 
792 388 004

• Zatrudnię kierowcę C+E + wywrotka. 609 
493 989

• studentka II roku Pedagogiki podejmie pracę 
w charakterze opiekunki. 791 668 376

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, domku, 
z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrzewanie 
CO cena 1000 zł serwis na miejscu (mon-
taż), dwufunkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNKers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant z Nie-
miec i gwarancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, wi-
szący małe gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik stoją-
cy z wężownicą do podłączenia z piecem 
węglowym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC De-
sire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 1350 zł, 
do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnowszą 
mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena do 
uzgodnienia 690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Ericcson 
ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, cena 390 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny mocna 
budowa oraz młodsze, tel: 91 39 21 828

• Kupię ponton bez silnika. 789 042 263

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane model Po-
werTwin. Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od roku do 3 
lat, rozkładaną firmy TAKO. 600 897 758

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe oraz ka-
mienie polne w ok. Nowogardu. 91 38 13 958; 
604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć kurcza-
ków. 603 688 266

• Sprzedam dachówkę betonową czerwoną, 
szkliwioną, nową (500szt.) 603 895 622

• Oddam za darmo okna drewniane ok. 50 
szt. 609 493 979; 91 39 14 919 

• sprzedam meble pokojowe dwa kom-
plety i 2 telewizory 21, 25 cali – tanio. 
504 703 563

• Cegłę rozbiórkową, poniemiecką, czerwoną 
sprzedam. 91 39 22 990; 724 541 510

• Sprzedam łódkę dwuosobową- plastik. 
669 973 818 

• Tanio sprzedam drewno na opał. 660 135 921

• Sprzedam Yorki mini. Po matce i ojcu z rodo-
wodem. 784 935 276

OGŁOSZENIAdrObNE
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sKórOMeTAl s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

30 maja  2011 r. g. 16.30
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Projektowanie komputerowe
w domu klienta

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS! WYSOKA JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

reKlAMA

Dzień Dziecka w SP Strzelewo
Tegoroczny Dzień Dziecka 

upłynął w naszej szkole pod 
znakiem dobrej zabawy i za-
ciętej rywalizacji. Tego dnia 
odbył się, przygotowany przez 
panią Justynę Barczak, festyn 
sportowy. Uczniowie i rodzi-
ce wzięli udział w wielu kon-
kurencjach indywidualnych 
i  grupowych  m.in. w trój-
boju lekkoatletycznym, bie-
gach, rowerowym torze prze-
szkód. Drużyny dzielnie ra-
dziły sobie z biegami w wor-
kach, z piłkami, woreczkami i 
hoola hop. Najmłodsi również 
nie próżnowali. Pełni ener-
gii, z zapałem pobijali kolejne 
szkolne rekordy. Pani dyrektor 
Agnieszka Forgiel postarała się 
o nagrody dla wszystkich zwy-
cięzców. Nad dobrym samo-
poczuciem i zdrowiem dzieci 
i dorosłych czuwała pani Lidia 
Bogus. Choć pogoda począt-
kowo nie dopisała, dobry hu-

mor nie opuszczał żadnego za-
wodnika. Ci, którzy narzekali 
na nadmiar energii, mogli się 
w końcu wyskakać w dmucha-
nym zamku i poszaleć na zjeż-
dżalni. Na wszystkich czekało 
ognisko, pyszne kiełbaski, po-
pcorn i lody.  

Dyrektor, nauczyciele oraz 
cała społeczność uczniow-
ska dziękuje panu Krzysztofo-
wi Szwedo - Wójtowi Gminy 
Osina  i Radzie Rodziców za 
wsparcie finansowe.

mdp
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Czytaj s. 3

Czytaj s. 2

Czytaj s. 10

Czytaj s. 4

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
(wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.05.2011)

Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 5

 Nowo otwarty 

Salon  PLAY 
w Nowogardzie

Zapraszamy: pn.- pt. od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.30

ul. Blacharska 1/B

tel. 91 391 02 73

Ścieżka rowerowa do... wiaduktu

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej w kierunku Olchowa. Nie wszystkim jednak podoba się nowa inwestycja, 
a właściwie fakt ,że ścieżka kończy się wyraźnie przed Olchowem. 

Mówiono, że będzie prowadzić do Olchowa a kończy się przed wiaduktem.

Najpierw nie pomyśleli, 
a teraz zbierają podpisy

Dotacja 
pod  znakiem 
zapytania

Czy mury 
doczekają się
remontu? 
Weteranka życia

Jak 
przeżyłam 
100 lat

Zaremba 
w Nowogardzie 

awansu 
nie ma 
– rewolucji 
też nie 
będzie
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Kronika policyjna 
Piątek - 3 czerwca
- 18:40 - policja ruchu dro-

gowego Komendy Policji w 
Goleniowie zatrzymała Kami-
la K., który kierował pojazdem 
osobowym bez uprawnień.

- przed północą - sprzed 
Snack Baru przy placu Wol-
ności 7 skradziono krzesła. 
Sprawca nie został znaleziony.

Sobota - 4 czerwca
- przy ulicy Warszawskiej - 

przed sklepem monopolowym 
- młodzież zakłócała ciszę noc-
ną.

- 15:05 - policjanci Komendy 
Policji w Nowogardzie zatrzy-
mali pijanego rowerzystę. W 

wydychanym powietrzu miał 
ponad promil alkoholu. 

- 15:10 - kolizja drogowa na 
drodze numer 6 w Żabowie. 
Sprawa zakończyła się na po-
uczeniu kierowcy.

- 18:15  - kolizja na trasie nr 
6 w Żabowie. Do kolizji doszło 
między samochodem marki 
Ford i ciągnikiem rolniczym. 
Kierowca dostał mandat.

- 21:00 - na stacji paliw Or-
len skradziono gaz LPG. Kra-
dzieży dokonano na kwotę 107 
zł.

Niedziela - 5 czerwca
- między godziną 3 a 4, przy 

Okrąglaku, na ogrodzonym 

terenie, gdzie prowadzone są 
prace mające na celu oczysz-
czenie jeziora, chuligani znisz-
czyli ogrodzenie.

- 06:50 - przy ulicy Wyszyń-
skiego uszkodzono lusterko 
od samochodu Opel Astra. 
Sprawca jest nieznany. Koszt 
szkody - 220 zł.

Poniedziałek - 6 czerwca
- 00:30 - jadący samocho-

dem - fiat Cinquecento - pija-
ni mężczyźni za Truskolasem 
uderzyli w drzewo. Nie wiado-
mo, który z mężczyzn dopro-
wadził do wypadku. Obaj znaj-
dują się w szpitalu.

Anna Lisowska

Nasza Sonda

Strach przed owocami 
i warzywami?
Afera z ogórkami - i ogólnie rzecz biorąc, warzywami, 
owocami - trochę przycichła. Czy mieszkańcy naszego 
miasta obawiają się kupować te produkty?

Jolanta Łuczak - Nie zauwa-
żyłam żadnych niepokojących 
zmian w sprzedaży tych pro-
duktów. Co prawda, ludzie py-
tają wciąż, czy to, co kupują jest 
polskie. Bardzo dużo pytają. Jed-
nak kupują, zarówno warzywa, 
w tym ogórki, jak i owoce. Mam 
nadzieję,  że to się nie zmieni. 

Halina Surma - Kupuję. Gdy-
by człowiek miał brać pod uwa-
gę wszystkie niebezpieczeństwa, 
musiałby nie jeść nic. Oczywi-
ście pytam, czy to nasze, ale nie 
boję się. Pomidory, zresztą, za-
wsze wybierałam tylko polskie. 

Bogumiła Czupryńska - Tu-
taj, na targowisku, mam do 
sprzedawców zaufanie. Zawsze 
mówią mi, co jest świeże i pol-
skie. Wybieram głównie pro-
dukty ze sprawdzonych terenów, 
głównie z rejonu Nowogardu. 
Ogórki mam swoje, działkowe, 
więc z ich kupna zrezygnowa-
łam. Co do reszty, nie czuję stra-
chu. 

Sprzedawca z targowiska miejskiego - Klienci zadają dużo 
pytań dotyczących pochodzenia kupowanych warzyw i owoców. 
Teraz już nawet żartują, pytając, czy banany też są z Polski. My, 
tutaj, na targowisku, nie sprowadzamy zagranicznych produk-
tów. Dlatego wszyscy mogą być spokojni i nie muszą się mar-
twić, że będą jeść skażone owoce i warzywa. 

Anna Lisowska

Gminne dożynki 27 sierpnia

Gospodarza 
poznamy za tydzień

W poniedziałek 6 czerwca obradował Konwent Sołtysów. Bur-
mistrz poinformował, że trzy sołectwa wyraziły wolę organizo-
wania imprezy – Ostrzyca, Wyszomierz i Błotno. Kandydaturę 
Ostrzycy odrzucono tylko z tego względu, że była już organizato-
rem. W czasie dyskusji ustalono jedynie datę – dożynki odbędą 
się w sobotę 27 sierpnia. Nie wyłoniono organizatora  - podjęto 
decyzję, że Konwent zbierze się ponownie we wtorek 14 czerw-
ca, a do tego czasu kandydujące sołectwa Wyszomierz i Błotno 
opracują i przedstawią proponowany przez siebie program uro-
czystości.  Po zapoznaniu się z programami i po dokonaniu swo-
istej wizji miejsc uroczystości  Konwent powierzy organizację 
lepszemu ich zdaniem kandydatowi.

LMM

Wciąż nie ma decyzji o przyznaniu dotacji na remont miejskich murów. Częściowo za-
walony zabytek straszy od kilku miesięcy.  Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, 
że gmina dostanie mniej pieniędzy niż zakładano w styczniu.  

Dotacja pod  znakiem zapytania

Czy mury się doczekają remontu? 
Przypomnijmy, że na re-

mont murów obronnych za-
planowano w budżecie gminy 
kwotę 250 tys. zł. Część z tych 
pieniędzy ma być odzyskana 
w drodze dotacji zewnętrz-
nych. Kosztem zaplanowanej 
renowacji, skreślono z budże-
tu pieniądze na inne zabytki, 
w tym pomniki przyrody, za-
bytki sakralne i kościoły. Bur-
mistrz Robert Czapla, czytając 
w styczniu swoje plany związa-
ne z inwestycjami na rok 2011 
uznał, że gmina, w obecnej sy-
tuacji finansowej, powinna się 
zająć przede wszystkim tymi 
zabytkami, które należą do 
miasta. Dopiero odzyskane z 
dotacji pieniądze mają być w 
dalszej kolejności wydane na 
remonty i utrzymanie innych 
obiektów zabytkowych, w tym 
obiektów sakralnych. 

Gmina złożyła trzy wnio-
ski o wsparcie w renowacji za-
bytku - po jednym do Urzędu 
Marszałkowskiego, Minister-
stwa Kultury i Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. 
Wnioskowane kwota nie  może 
być większa niż 50% kosztów 
naprawy. 

Na razie, częściowo sfinali-
zowany jest  tylko wniosek zło-
żony do Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 

- Jesteśmy w trakcie przygo-
towywania niezbędnych doku-
mentów. W przyszły tygodniu 
ma być podpisana umowa – in-
formuje Urszula Berezowska, 

kierownik miejskiego Wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy. 

Z nieoficjalnych informa-
cji wiadomo jednak, że kon-
serwator przyznał zaled-
wie ok. 20 tys. na renowację 
nowogardzkiego zabytku. 

O losach dwóch pozostałych 
wniosków złożonych przez 
gminę nic nie wiadomo. 

 Żadnych wieści nie ma z re-
sortu kultury. Nie ma  nawet 
pewności czy złożony wnio-
sek został dobrze przygotowa-
ny pod względem formalnym. 
O tym, czy gmina otrzyma od 
ministra pieniądze   dowiemy 
się dopiero po  opublikowaniu 
listy ministerialnej. 

Urząd Marszałkowski w 
przyszły poniedziałek podej-
mie wstępną decyzję w for-
mie uchwały zarządu woje-

wództwa. Radni sejmiku będą 
głosować nad ostatecznym, 
ewentualnym zatwierdzeniem 
nowogardzkiego wniosku do-
piero pod koniec czerwca. 

Tymczasem mury obronne, 
które uległy częściowemu za-
waleniu na jesieni ubiegłego 
roku, straszą nie tylko miejsco-
wych przechodniów ale i przy-
jezdnych. Często można też 

obserwować osoby, które na tle 
oryginalnego widoku zwaliska 
pozują do pamiątkowych foto-
grafii. 

Miejsce ogrodzono solid-
nym, drewnianym płotem, 
chroniącym przed ewentual-
nymi osunięciami. 

Oby tylko „zawaleniu” nie 
uległa cała koncepcja ochrony 
miejskich zabytków.

Marcin Simiński

Zawalone częściowo mury stały się swoistą atrakcją dla 
przechadzających się alejkami wokół jeziora. Taki widok jednak 
chluby miastu nie przynosi.
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

reklama

Ścieżka rowerowa do...wiaduktu

Najpierw nie pomyśleli, a teraz zbierają podpisy
Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej w kierunku Olchowa. Nie wszystkim jednak podoba się nowa inwestycja, a właściwie fakt ,że ścieżka 
kończy się wyraźnie przed Olchowem. 

Od kilku dni grupa inicja-
tywna z Olchowa, na czele z 
nową sołtys Elżbietą Laskow-
ską (żoną radnego i wiceprze-
wodniczącego Mieczysława La-
skowskiego z PSL)  zbiera pod-
pisy pod wnioskiem o przedłu-
żenie trasy ścieżki rowerowej 
do samej miejscowości. Auto-
rzy wniosku są zaskoczeni fak-
tem, że budowa ścieżki została 
zakończona w miejscu oddalo-
nym od wsi o kilkaset metrów. 

- Faktycznie wpłynęło do 
Urzędu Miejskiego pismo, w 
którym mieszkańcy domaga-
ją się doprowadzenia ścieżki do 
Olchowa. Wskazują, że budo-
wany wiadukt, przez który bę-
dzie można przedostać się do 
miejscowości jest za wąski i wy-
klucza, czy też utrudnia ruch 
pieszy i rowerowy. Generalnie 
nie bardzo wiem o co chodzi. 
Trasa ścieżki rowerowej była od 
początku do końca uzgodnio-

na z zarządcą drogi nr 6, czy-
li Krajową Dyrekcją Dróg i Au-
tostrad. Jej budowa była uzgad-
niania także z władzami mia-
sta- mówi Adam Czernikie-
wicz, kierownik Wydziału In-
westycji i Remontów UM. 

Problem w tym, że pierwsza 
koncepcja budowy obwodni-
cy zakładała puszczenie drogi 
górą, przez wiadukt. Ostatecz-
nie obwodnica pójdzie dołem, 
a budowany węzeł będzie jedy-
ną drogą, którą do samej wsi 
będą mogli dostać się miesz-
kańcy Olchowa. 

- I tak po zjechaniu ze ścież-
ki ten wjazd do Olchowa będzie 
możliwy.  Natomiast na budo-
wę i rozwiązania techniczne 
węzła obwodnicy mój wydział 
nie miał żadnego wpływu – do-
daje Czernikiewicz.

Wniosek, czy też petycja o 
zmianę koncepcji zakończe-
nia budowy ścieżki rowerowej 

leży już w miejskim Ratuszu. 
Zaskakujący jest jednak fakt, 
że w grupie inicjatywnej, któ-
ra ubiega się o zmianę przebie-
gu rowerowej trasy,  jest radny 
M. Laskowski,  który osobiście, 
przez wiele miesięcy uczestni-
czył w negocjacjach prowa-
dzonych w sprawie jej budo-
wy, pomiędzy gminą a Krajo-
wą Dyrekcją Dróg i Autostrad. 
To zapewne wtedy należało 
uwzględnić zapewnienie wła-
ściwego  dojazdu do Olchowa. 

Tym faktem zaskoczeni są 
także miejscy urzędnicy, któ-
rzy pomysł mieszkańców uwa-
żają za wyraźnie spóźniony. 

Przypomnijmy, że budowa 
ścieżki rowerowej ruszyła na 
jesieni ubiegłego roku. Inwe-
stycja, której łączny koszt wy-
nosi ponad 1 mln 430 tys. zł 
jest współfinansowana w 80% 
ze środków UE. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Podpisz się i popisz się...Tyle można powiedzieć o inicjaty-

wie zbierania podpisów w sprawie zmiany przebiegu ścieżki, 
która zamiast do Olchowa prowadzi do wiaduktu. Tym bar-
dziej, iż wychodzi ona od osób, które od początku inicjatywy 
znały plan przebiegu ścieżki. Wiedziały one również dokład-
nie jak przebiegnie budowana obwodnica.

Dziś, by uchronić się, lub odciąć od kompromitujące zapla-
nowanie inwestycji inwestycji próbują udawać, lub nawet uda-
ją próbować, że można coś zmienić. Otóż nic nie można, bo 
czas na myślenie już minął. I szkoda tylko kartek na podpisy, 
lub długopisowego wkładu.

Jedyne wyjście, to wziąć łopatę i przekopać pod obwodni-
com tunel. Mogą tu nawet pomóc skazani, bo posprzątali już 
chyba całą gminę. Teraz wykazaliby się czymś bardziej twór-
czym.   

I w Nowogardzie mamy, więc kolejny przykład inwestycji 
typu „most wzdłuż Wisły”. „Myślenie nie boli” – taki napis po-
winien zwieńczać koniec ścieżki do Olchowa. Dedykowany 
tym, którzy nie pomyśleli, zanim zrobili.

Szkoda tylko, że 1,5 mln zł. pójdzie do… wiaduktu.
Redakcja 

Przez widoczny wiadukt rowery trzeba będzie przenosić?
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Weteranka życia

Jak przeżyłam 100 lat
Sto lat wydaje nam się być wiecznością. Lecz to, co sami określamy nieskończonością, 
dla Pani Stanisławy Sosnowskiej, jest życiem. Jej własnym życiem, z którym przyszło 
jej się zmierzyć, i z którym – z uśmiechem na ustach - zmaga się nadal. 

24 października tego roku, 
Pani Stanisława będzie obcho-
dzić - swoje setne już - urodzi-
ny.

W Polsce w wieku stu lat jest 
tylko 849 mężczyzn i 2833 ko-
biety. W samym Nowogardzie 
jedynie Pani Stanisława zdoła-
ła zabrnąć tak daleko. 

Długowieczność, to podob-
no mieszanka czynników ge-
netycznych i zdrowych przy-
zwyczajeń życiowych. I znów 
- co do badań naukowców - 
możemy mieć wątpliwości. W 
rodzinie Maciaszczyków nikt – 
oprócz naszej Bohaterki – nie 
dożył aż stu lat.

- Nigdy specjalnie nie zwa-

żałam na to, czy żyję zdrowo. 
Wręcz przeciwnie, wiele lat bar-
dzo ciężko pracowałam fizycz-
nie - w gospodarstwie. Prze-
żyłam zarówno pierwszą, jak 
i drugą wojnę światową - naj-
trudniejsze okresy w dziejach 
Polski, świata i ludzkości – 
mówi stulatka.  

Pani Stanisława urodziła się 
i dorastała w Bartochowie. 
Obecnie, jest to wieś położo-
na w województwie łódzkim, 
w powiecie sieradzkim. Miała 
sześcioro rodzeństwa, w tym 
trzy siostry i trzech braci. 

Cztery lata szkoły wspomi-
na z sentymentem. Uwielbia 
recytować kwestię, którą – w 

szkole podstawowej! – wygła-
szała na jednym z przedsta-
wień jako narratorka , nam też 
mimo wieku przez ponad dzie-
sięć minut  deklamowała ten 
tekst. Z czasów I wojny pamię-
ta tylko radiową wiadomość o 
ogromnym zagrożeniu Polski.

W wieku 21 lat wyszła za 
mąż. 

- Przyszły mąż od razu mi 
się spodobał. Ceremonia ślub-
na odbyła się w Warcie. Mimo 
znaczącej różnicy wieku, nasz 
związek był bardzo trwały i 
zgodny. Mąż to był wspaniały 
i dobry człowiek – wspomina 
Pani Stasia, a w Jej oku widać 
małą łzę wzruszenia. 

Owocem ich miłości była 
szóstka dzieci. Dziś została już 
tylko dwójka – córka w Nowo-
gardzie oraz syn – w Dobrej. 

Po II wojnie światowej, Pani 
Stanisława wraz z mężem i 
dziećmi – na polecenie rosyj-
skiego wojska okupacyjnego 
- przeniosła się na zachód, do 
Karska. Mąż umarł w 1980r., 
w wieku 87 lat. Później córka 
Pani Stanisławy zabrała ją do 
siebie, do Nowogardu. 

Stulatka cieszy się z każdej 
wizyty, rozmowy. Przyznaje, 
że zawsze ciągnęło ją do ludzi. 
W młodości, nie była w stanie 
wrócić do domu, dopóki nie 
porozmawiała ze wszystkimi 
znajomymi. Potrafiła zaczepiać 
nawet obcych, chcąc nawiązać 
nowy kontakt. Oglądając al-
bum ze zdjęciami, rozpoznaje 
każdego, dodatkowo opowia-
da historię z daną osobą zwią-

zaną. Cieszy się, widząc zdjęcia 
wnuczki i małego prawnuczka, 
którzy – niestety – mieszkają 
daleko. Z niecierpliwością wy-
czekuje też każdej wizyty księ-
dza. A księdza Jacka nazywa 
„Swoim Księżulkiem”. 

O dziwo, w wieku stu lat 
dużo czyta. 

- Jest w stanie przeczytać całą 
gazetę – nie przerywając nawet 
na moment - bez niczyjej po-
mocy. Książeczkę do nabożeń-
stwa zgłębia codziennie. Rozu-
mie też wszystko, o czym mówią 
w telewizji. Spaceruje po miesz-
kaniu, w ciepłe dni spędza czas 
na świeżym powietrzu – mówi 
Barbara, córka najstarszej no-
wogardzianki, która odgry-
wa teraz ogromną rolę w życiu 
matki. 

Gdy pytamy o receptę na 
długie życie:

- To sprawa opatrzności. Re-
cepta jest prosta. Zawierzyć całe 
życie Bogu. Pokory, cierpliwości 
i Opieki – Tej Odgórnej. Naj-
ważniejszej zresztą. By przyjąć 
wszystko to, co zsyła los  – od-
powiada.    

Życzymy Jubilatce dużo 
zdrowia, sił i wiary. A wszyst-
kim narzekającym i marnu-
jącym swoje życie, polecamy 
rozmowę z Panią Stasią lub – 
ewentualnie – chwilę zastano-
wienia i być może… zawsty-
dzenia. Niech Jej osoba będzie 
przykładem jak żyć z wdzięcz-
nością za ten wielki dar- dar 
życia. 

Anna Lisowska

Stanisława Sosnowska i ks. Jacek Czekański

Pamiątkowe zdjęcie z Karska

UWAGA EMERYCI
- Uprzejmie prosimy o uiszczenie składki tzw. „kasy 

pogrzebowej” ZKP do końca czerwca.
- Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce do Liche-

nia. Zgłoszenia osób chętnych przyjmujemy w najbliższy 
piątek do godz. 12.00 i poniedziałek do godz. 12.00. Wy-
jazd odbędzie się po uzbieraniu grupy uczestników. 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rej. W Nowogardzie.

Za zarząd 
Alina Ochman

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” zaprasza do Dą-

browy  na spotkanie pokoleń pod nazwą  „Powróćmy jak za daw-
nych lat” w dniu 23 lipca 2011. Zapraszamy , byłych i obecnych 
mieszkańców Dąbrowy, ich bliskich i znajomych. Zapraszamy nie 
tylko mieszkańców Dąbrowy. Zapewniamy, że będzie świetna im-
preza. Bardzo Miło nam będzie Was Gościć! 

W programie min. Rozpoczęcie mszą święta o godz.16.00 
Część artystyczno – wspomnieniowa, Od 21.00 zabawa Ludowa

Zarząd Stowarzyszenia.

Inicjatywa dofinansowana jest z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizowane w ramach 
otwartego konkursu Ofert w zakresie Rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kul-
tury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard
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Urząd Pracy odpowiada

Dla kogo te staże? 
W odpowiedzi na informacje zawarte w artykule „Dla kogo te staże?”, który ukazał się 

w Dzienniku Nowogardzkim nr 41 z dnia 31maja 2011r. informuję, że o organizację stażu 
może ubiegać się każdy podmiot spełniający kryteria zawarte w ustawie. Staż jest formą 
aktywizacji zawodowej, której zasadniczym celem jest umożliwienie osobom bezrobotnym  
podniesienia kwalifikacji oraz nabycia doświadczeń zawodowych. 

Pracodawcy decydując się na zawarcie z Urzędem Pracy  umowy stażowej mają świado-
mość tego, że Stażysta nie jest wyłącznie cyt.: „ istotną pomocą dla pracodawców ”  przy-
datną w  czasach kryzysu. Stażysta jest  przede wszystkim uczniem wymagającym ze stro-
ny pracodawcy dużego wkładu i zaangażowania w jego przygotowanie zawodowe. 

Wśród bezrobotnych są osoby, które po stażu będą szukać pracy w usługach, w zakładach 
produkcyjnych czy w handlu. Jest jednak  liczna grupa osób, która  planuje swoją karierę 
zawodową w administracji rządowej lub samorządowej i to w jej interesie staże organizo-
wane są również w urzędach skarbowych, gminach, zakładach karnych, sądach, itp. Insty-
tucje te nie są wyłączone przez ustawodawcę z listy podmiotów uprawnionych tak samo, 
jak nie są z niej wyłączone np. biura poselskie ani media. 

Odnotowujemy wysoką efektywność zatrudnienia po stażu na poziomie 30% przede 
wszystkim przy udziale tych instytucji. Ponadto stażyści mają prawo do samodzielnego 
wyboru i podejmowania ostatecznej decyzji, co do kierunku swojej drogi zawodowej. Dla-
tego  sugestia czyniona przez autora artykułu, że Urząd Pracy organizuje staże w admini-
stracji  cyt.: „ tylko dla wygody, bo nie sprawności urzędników i urzędów ” jest niesprawie-
dliwa i krzywdząca .

Informuję również , że przy rozpatrywaniu wniosków urząd jako instytucja publiczna 
nie ma prawa kierować się oceną moralną intencji pracodawców, niedopuszczalna jest 
również dyskryminacja lub wyróżnianie podmiotów ze względów politycznych. Natomiast 
istotne jest to czy dany Pracodawca weźmie na siebie trudny obowiązek przygotowania i 
wprowadzenia stażysty w szeroki zakres spraw i doświadczeń związanych z wykonywaną 
pracą. Ustawa również nie przewiduje weryfikacji pracodawców pod względem tego, jak 
długo będą oni funkcjonować na rynku pracy. Nie mamy takich instrumentów ani upraw-
nień.

z poważaniem 
Urszula Witkowska 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Goleniowie 

Nowogardzka era informuje

T-Mobile  zastępuje Erę 
Polska Telefonia Cyfrowa rozpoczęła proces wprowadzenia 
na polski rynek globalnej marki T-Mobile. Nowa marka za-
stąpi dotychczasową od dnia 5 czerwca 2011 roku. Proces jej 
wprowadzenia potrwa kilka miesięcy. Firma PTC będzie kon-
tynuowała działalność na polskim rynku pod swoją dotych-
czasową nazwą z wykorzystaniem strategii i wartości marki T-
Mobile należącej do Grupy Deutsche Telekom, współzałoży-
ciela i jedynego właściciela PTC.

Wraz z wprowadzanymi 
zmianami sieć T-Mobile w 
Polsce zyska również nowe 
logo - „T” oraz hasło przewod-
nie „Chwile, które łączą”, pol-
ską wersję hasła DT „Life is 
for sharing”. Nastąpi też szereg 
zmian w działaniu firmy i w 
ofercie. W ciągu najbliższych 
tygodni dostosowany zosta-
nie wygląd ponad 1000 salo-
nów i sklepów sieci T-Mobile 
do standardów i wizualizacji 
tej marki na świecie. Z dniem 
5 czerwca nastąpią też zmia-
ny we wszystkich systemach 
wewnętrznych i zewnętrz-
nych, zarówno tych widocz-
nych, jak i niewidocznych dla 
klientów. Jednym z elemen-
tów tych zmian będzie uru-
chomienie nowej strony in-
ternetowej www.t-mobile.pl., 
na którą będą automatycz-
nie przekierowywani inter-
nauci z dotychczasowej stro-
ny www.era.pl. Będą tam za-
mieszczone wszystkie infor-
macje o produktach, usługach, 
technologiach, zasięgu i ofer-
tach T-Mobile w Polsce, a tak-
że materiały związane z do-
tychczasową ofertą sieci Era. 
Zmienione zostaną firmowe 
adresy e-mail, ale dotychcza-
sowe będą jeszcze obowiązy-
wały równolegle przez pewien 
czas. Sukcesywnemu dostoso-
waniu do nowej marki ulegną 
też wszystkie materiały rekla-
mowe i promocyjne.

Przygotowana specjalnie 
dla polskich klientów z oka-
zji inauguracji T-Mobile oferta 
składa się z 3 głównych filarów, 
a jej podstawą jest międzyna-
rodowy i globalny zasięg sieci 
T-Mobile. Po raz pierwszy w 
historii - i jako pierwsi w Gru-

pie Deutsche Telekom - klienci 
T-Mobile w Polsce w ramach 
opłaty abonamentowej otrzy-
mają możliwość nielimito-
wanych połączeń zarówno na 
krajowe numery T-Mobile, jak 
i numery T-Mobile na całym 
świecie. Drugim elementem 
nowej oferty są usługi roamin-
gowe i międzynarodowe - tak 
tanie, jak usługi krajowe - pod 
nazwą „Wszędzie rozmawiaj”. 
Transmisja danych w roamin-
gu to trzeci filar propozycji 
T-Mobile skierowanej do pol-
skich klientów. Jako pierwszy 
w Polsce T-Mobile uruchamia 
najtańszą transmisję danych w 
roamingu w całej Unii Euro-
pejskiej, umożliwiającą pełną 
kontrolę kosztów. W ramach 
oferty dostępne są pakiety 
transmisji danych, dostosowa-
ne do zróżnicowanych potrzeb 
klientów zarówno z laptopem, 
jak i z telefonem. 

Co to oznacza dla dotych-
czasowych abonentów sieci 
Era?

Jak poinformowano nas w 
nowogardzkim punkcie Ery 
abonenci póki co nie muszą 
nic robić – wszystkie umowy 
są ważne na dotychczasowych 
zasadach. W miarę wprowa-
dzania nowych ofert każdy 
abonent otrzyma informację 
SMS-em. Może też na bieżą-
co śledzić nowe propozycje i 
możliwości na stronie  www.t-
mobile.pl.,

Zachowano także wystrój 
wnętrz punktów sprzedaży 
zmieniając jedynie logo i ha-
sło reklamowe, które brzmi 
– „Chwile, które łączą”. Nie-
bawem wymieniony zostanie 
szyld nad wejściem do punktu.

LMM

W środę, 8 czerwca, Nowogard odwiedzi pochodzący z naszego miasta, Matusz Zarem-
ba – piłkarz reprezentacji Polski szczypiornistów, zawodnik Vive Targi Kielce. 

Zaremba w Nowogardzie 
Mateusz Zaremba odwiedzi 

Szkołę Podstawową nr 3 w No-
wogardzie (przy ul. Boh. War-
szawy), której jest wychowan-
kiem.  Spotkanie z uczniami 
odbędzie się w środę o godz. 
9.00. Dyrekcja szkoły zaprasza  
na miting inne osoby. 

Spotkanie odbywa się w 
ramach akcji promocji pił-
ki ręcznej w Polsce organizo-
wanej przez Vive Targi i woj. 
świętokrzyskie. 

M. Zaremba był uczestni-
kiem ostatnich Mistrzostw 
Świata w Piłce Ręcznej w 
Szwecji. 

Relacja z wizyty w piątko-
wym wydaniu DN. 

MS

Niebawem wymieniony zostanie szyld nad wejściem
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Wszystkie rybki 
śpią w jeziorze 
Z końcem maja Koło PZW Tęczak zorganizowało zawody wędkarskie na jeziorze w 
Nowogardzie z okazji Dnia Dziecka. 

Rano, w dzień zawodów, 
jeszcze padał deszcz, a w nocy 
grzmiało i padało. Ogólnie 
więc pogoda się „skiepściła”. 
Mimo to, na listę zawodników, 
wpisało się 18 dzieci. Nieste-
ty zimny wiatr także „dopi-
sał” i wiał z wielką siłą prosto 
w twarz. Dodatkową trudno-
ścią była gęsta roślinność po-
rastająca dno jeziora na wyso-
kości restauracji „Neptun”. W 
tych okolicznościach przyrody 
trudno było o jakiś znaczący 
wynik, powiem więcej, trud-
no było nawet o jedną uklejkę. 
Ale wszyscy zawodnicy wal-

czyli do samego końca. Dlate-
go też Zarząd Koła podjął de-
cyzję, że nagrody i upomin-
ki otrzymają wszystkie dzieci, 
za hart ducha, a o ich wartości 
zdecyduje los. 

Upominki zakupiono z fun-
duszy Koła. Ale nie zabrakło 
też hojnych sponsorów: 

Joanna i Krzysztof Łuczak – 
sklep „Promyk”, Tadeusz Ko-
zioł – przyjaciel Koła, Marze-
na i Wojciech Kaźmierczak 
– sklep wędkarski „Tęczak”, 
Henryk Marzec, Tadeusz Stę-
pień, Zygmunt Heland, Ma-
ria Malinowska – ciastkarnia 

„Marysieńka”, Marek Słom-
ski – wydawca Dziennika 
Nowogardzkiego, Jan Lipski, 
Kamil Paleta. 

Nie zabrakło też dla wszyst-
kich smacznej kiełbaski z grilla 
i innych słodkości. 

Zawody obsługiwali: Stani-
sława Leciejewska, Jan Lipski, 
Zygmunt Heland, Ryszard Pa-
tyk, Henryk Marzec, Adam 
Włodek, Krzysztof Łuczak, 
Ryszard Paleta. 

z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes 
Koła PZW „Tęczak” 

Apel ekologów 
do Burmistrza 
Nowogardu
Prośba o pilne usunięcie baz samochodowych firmy 
„Budimex” ze stref ochronnych wód podziemnych i stref 
ochronnych ujęć wody pitnej dla Nowogardu i oddalenie 
ich na bezpieczną odległość.

Granice przebiegu ochrony pośredniej wody i kolizje z obwodnicą - na 
niej baza transportowa Budimexu i w strefie ochrony podziemnych 
zasobów wód dla ujęć wody na Ul. Wojska Polskiego i w Warnkowie.

W dniu 3 czerwca 2011 „Sto-
warzyszenie na Rzecz Ochro-
ny Środowiska” i  Nowogardz-
kie Koło Polskiego Klubu Eko-
logicznego Okręgu Zachodnio-
pomorskiego wystosowało do 
Burmistrza Nowogardu prośbę 
o  usunięcie baz samochodo-
wych firmy „Budimex” ze stref 
ochronnych ujęć wody pitnej 
dla Nowogardu. Prezentujemy 
ją w całości jako list otwarty.

Zwracam się z pilną prośbą 
jako gospodarza ujęć wody w 
Warnkowie i na ul.Wojska Pol-
skiego by w sposób admini-
stracyjny i pilny - interwencyj-
ny w porozumieniu i z udzia-
łem PUWiS Nowogard pod 
nadzorem Nowogardzkiej Po-
licji usunął Pan bazy samocho-
dowe firmy „Budimex”:

1.- sprzętową i naprawczą 
z terenu stref ochronnych w 
Warnkowie i stref ochronnych 
podziemnych zasobów wód 
(leżących między Karskiem a 
Warnkowem) zaopatrujących 
w/w ujęcia – teren węzła drogo-
wego Warnkowo, 

2. - sprzętową z terenu przy-
ległego do strefy ochronnej uję-
cia wody na ul. Wojska Polskie-
go –  teren przyległy do wia-
duktu drogowego Strzelewo i 
do lasu i nakazał owej firmie 
lokalizację tych baz w odle-
głości co najmniej 1000 m od 
owych stref w linii prostej.

 Uzasadnienie;
Na ten temat ukazał się w lo-

kalnej prasie „D.N.” nasz art. 
i nie przyniósł oczekiwanych 

rezultatów. Obserwowaliśmy 
jak resztki cementu wylewane 
były do gruntu, myto strumie-
niem wody samochody cięża-
rowe i betoniarki samochodo-
we z olejów, smarów  itd.  (co 
mamy udokumentowane na 
zdjęciach) w zakazanych stre-
fach ochronnych co w konse-
kwencji doprowadzi do zanie-
czyszczenia wspomnianych 
ujęć wody, których zarządcą 
jest PUWiS Nowogard.

Dlatego prosimy o pilną, 
bezzwłoczną eksmisję baz fir-
my „Budimex” na w/w bez-
pieczną  odległość od  stref 
ochronnych ujęć wód i stref 
ochronnych podziemnych za-
sobów wód zaopatrujących 
ujęcia wody w:

Warnkowie
i na ul. W. P. w Nowogardzie.
Strefy te są pod szczególną 

ochroną stosownych przepi-
sów prawnych znanych Panu 
Burmistrzowi a już od ubiegłe-
go roku bezwzględnie łama-
nych przez firmę „Budimex”.

Mgr inż. Eugeniusz Kor-
neluk - Przedstawiciel 
Nowogardzkiego Koła „Sto-
warzyszenie na Rzecz Ochro-
ny Środowiska” i  Nowo-
gardzkie Koło Polskiego Klu-
bu Ekologicznego Okręgu 
Zachodniopomorskiego.

Do informacji 
Otrzymują:   PUWiS Nowo-

gard, 
Komisariat Policji w Nowo-

gardzie, Media.    
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Funkcjonariusze ZK strzelają
W dniu 28 maja, odbyły się III Okręgowe Drużynowe Mistrzostwa Służby Więzien-
nej w Paintballa – Nowogard 2011, której organizatorem był Zarząd Terenowy NSZZ 
FiPW w Nowogardzie.  Imprezie towarzyszyła okręgowa impreza dla funkcjonariuszy 
i ich rodzin. 

 Zawody odbyły się na sta-
dionie miejskim w Nowogar-
dzie na zasadach „capture the 
flag” zdobycie flagi. W zawo-
dach startowało 5 drużyn  6 
osobowych. 

Klasyfikacja: 
I miejsce zajęła drużyna  AŚ 

Szczecin
II miejsce  zajęła drużyna ZK 

Nowogard
III miejsce zajęła drużyna 

ZK Stargard Szczeciński
Dodatkowo odbyły się zawo-

dy indywidualne  o tytuł „Wy-
borowego strzelca do celu ru-
chomego”. Laureatem został 
kpr. Piotr Ostrowski z ZK No-
wogard.

Impreza towarzysząca miała 
charakter zawodów integracyj-
nych dla funkcjonariuszy i pra-
cowników Służby Więziennej i 
ich rodzin. 

Wśród przybyłych na zawo-
dy gości znaleźli się Dyrek-
tor Okręgowy SW w Szczeci-
nie płk Andrzej Pędziszczak, 

Przewodniczący NSZZ F i 
PW w Szczecinie kpt. Jacek 
Petrusiewicz.

Głównym organizatorem 
był por Krzysztof Żylak Prze-
wodniczący Zarządu Tereno-
wego NSZZ F i PW w Nowo-
gardzie.  Pomoc w organiza-
cji zawodów udzieliła Israeli 
Krav-Maga z Nowogardu i 
firma organizująca Paintball  
PRT „Kajtur”. 

opr. ms

Zbadali poziom cukru 
W dniach 04 czerwca 2011 r. w Błotnie na zaproszenie Pani Ireny Czyżak Prezes   Sto-
warzyszenia Przyjaciół Błotna „Antonówka”, oraz 05 czerwca 2011 w Wierzbięcinie na 
zaproszenie  pani sołtys Moniki Pękala,  Stowarzyszenie Diabetyków Koło Diabetyków 
przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, chole-
sterolu i trójglicerydów.

  Prowadzona była również 
profilaktyka informacyjna z 
zakresu diabetologii, osoby za-
interesowane otrzymały mate-
riały edukacyjne w kierunku 
cukrzycy. 

W Błotnie z możliwości po-
miarów skorzystały:

- poziomu cukru we krwi 39 
osób.

- poziomu ciśnienia tętni-
czego 48 osób.

- poziomu cholesterolu 29 
osób.

- poziomu trójglicerydów  
23 osoby.

W Wierzbięcinie z możliwo-
ści pomiarów skorzystały:

- poziomu cukru we krwi 52 
osoby.

- poziomu ciśnienia tętni-
czego 68 osób.

- poziomu cholesterolu 35 
osób.

- poziomu trójglicerydów  
32 osoby.

W imieniu własnym jak 
również całego PSD Zarządu 
Koła Nowogard, składam ser-
deczne podziękowania Pani 
Irenie Czyżak  Prezes  Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Błotna 
„Antonówka” oraz Pani Soł-
tys Monice Pękala za bardzo 
dobre przygotowanie stano-
wiska do przeprowadzenia ba-
dań oraz akcji informacyjnej z 
zakresu diabetologii.

Badania zostały wykonane  
w ramach realizacji zadania 

publicznego „Ochrona zdro-
wia ludzkiego na terenie Gmi-
ny Nowogard”  dofinansowa-

nego ze środków Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie. 

Prezes PSD – Koło Nowogard
Eugeniusz Tworek

Błotno

Wierzbięcin

Szkolny Konkurs 
Recytatorski  
w SP Strzelewo

2.03. w SP Strzelewo odbył 
się Szkolny Konkurs Recyta-
torski. Uczniowie klas I-III 
prezentowali wiersze Jana 
Brzechwy. Podczas występów 
mogliśmy usłyszeć najbardziej 
znane wiersze poety. Nie za-
brakło „Kwoki”, „Tańcowała 
igła z nitką”, „Kaczki dziwacz-
ki”. Najlepiej zaprezentował się 
Adam Żak z klasy II. Drugie 
miejsce zajęła Agata Kusa z III 
klasy, a trzecie- drugoklasistka 
Julia Nagły.  Wyróżniono rów-
nież uczennicę klasy I Iwonę 
Wawrzyniak.

Uczniowie klas IV-VI pre-

zentowali własne wiersze o 
przyrodzie. Wszyscy wykazali 
się pomysłowością i niemałym 
talentem literackim. Zwycię-
żyła Kinga Milczarek z klasy 
V. W gronie laureatów znala-
zły się również uczennice kla-
sy IV- Karolina Lewandowska 
i Agnieszka Sowińska. 

Wręczono również nagrody 
Szkolnym Mistrzom Ortogra-
fii. Naszymi mistrzami zosta-
li: Łukasz Stefański z klasy II i 
Agata Kusa (klasa III).

Wszystkim gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów J

mdp
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Zabawa w Świerczewie 

WYSZOMIERZ - zaproszenie na Dzień Dziecka
Sołtys i Rada Sołecka Wyszomierza zaprasza wszystkie dzieci  

– te małe i te trochę większe na organizowaną dla Was imprezę  
w sobotę 11 czerwca czeka na Was mnóstwo atrakcji.  

Rozpoczynamy o godz. 11.00  
Koniecznie przyprowadźcie ze sobą Rodziców!

Bodzęcin 
kocha dzieci

W piątek, 3 czerwca w Bo-
dzęcinie odbyła się impreza z 
okazji Dnia Dziecka. W planie 
przewidziano i na miejsce do-
tarły: dmuchany zamek, zjeż-
dżalnia oraz trampolina dla 
najmłodszych. Liczne konku-
rencje sprawnościowe i inne 
jak np. skakanie w worku na 
czas, na skakance, czy śpiewa-
nie indywidualne poprowadzi-
ła p. Anna Pelc - znana i lubia-
na przez dzieci oraz członek 
Rady Sołeckiej. 

Dzięki sponsorom, dzieci 
,mogły też zjeść pyszną pie-
czoną kiełbaskę z ogniska, 
lody, napić się soku oraz zdo-
być cenne nagrody w loterii lo-
sowej, jakimi były: rower skła-
dak, deskorolka, fotel do kom-
putera i dwie piłki. Atrakcją 

było również przybycie jed-
nostki Straży Pożarnej i zapo-
znanie się z zasadami działa-
nia wozu strażackiego. Obecny 
Patrol Policji z Osiny znalazł 
się na miejscu z tych samych 
powodów - dla potrzeb i cieka-
wości dzieci.

Ten udany dzień dziecka w 
Bodzęcinie, to wynik wspar-
cia finansowego sponsorów, o 
których nie można zapominać 
- firma Norpol i Drobimex - 
oraz spójna i wzorowa współ-
praca sołtysa, p. Krzysztofa 
Majcher, pozostałych człon-
ków rady oraz aktywnego 
dzierżawcy klubu  i świetlicy w 
Bodzęcinie, p. Krzysztofa Boj-
ko. Pozostaje  życzyć wiele tak 
udanych imprez i współpracy. 

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania w imieniu dzieci z miejscowości 

Bodzęcin dla firmy Drobimex, Norpol oraz Dzierżawcy Klu-
bu Pana Krzysztofa Bojko, Pana Tomasza Dobko, Pana Piotra 
Małachowskiego, Pana Dariusza Filachowskiego, OSP Węgo-
rza, Straży, za dofinansowanie i podarunki dla naszych dzieci, 
dzięki którym nasza impreza integracyjna z okazji Dnia Dziec-
ka stała się bardziej atrakcyjna.

Rada Sołecka i Radny

W sobotę, 4 czerwca, na bo-
isku wiejskim w Świerczewie 
odbyła się zabawa z okazji 
minionego Dnia Dziecka. Lo-
teria fantowa, gry i zabawy, 
grill, a także możliwość zwie-
dzenia radiowozu policyjne-
go, to tylko niektóre atrakcje, 
które czekały na dzieci. 

Mieszkańcy wsi dziękują za 
pomoc w organizacji zabawy: 

Urząd Miejski w Nowogar-

dzie Wydział Rozwoju Lokal-
nego i Funduszy za przeka-
zanie gadżetów, Intermarche, 
„Lodos” Krystyna Sachryń, 
Cukiernia „Marysieńka”, Hur-
townia „Pier”, Gosp. Rol. - 
Hod. Stanisław Ciechanowski, 
Ksiądz proboszcz - Krzysztof 
Socha, Piekarnia Saturn, Sklep 
spożywczo - przemysłowy Ewa 
Deluga, Grażyna Brożyna, Łu-
kasz Kowalski, Katarzyna Ko-

walska, Marcin Kurzawa, Ad-
rian Wyżykowski, Ewa Chró-
ścicka, Remigiusz i Emilia Bro-
żyna, Beata i Andrzej Hofses, 
Tomasz Szafran - radny - klub 
Wspólny Nowogard, Policja, 
Rada Sołecka, Karolina i An-
drzej Chrościccy, Alicja Bala-
sińska, Edyta Brożyna, Monika 
Wawrzyniak oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do orga-
nizacji imprezy. 

MS
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Dużo radości w Olchowie
O tym, ze najmłodszym 

mieszkańcom wsi też nale-
żą się chwile radości przy-
pomniała sołtys Elżbieta La-
skowska wraz z aktywnymi 
członkami Rady Sołeckiej. 
Wszystkie dzieci (wyczytywa-
ne według listy!) znalazły cos 
dla siebie – gier i zabaw spor-
towych trudno zliczyć: wyścigi 
drużynowe z utrudnieniami, 
bieg z niesionym partnerem, 
przeciąganie liny, mecz piłkar-
ski, walka o tytuł „króla strzel-
ców”, hula – hop, rzucanie pi-
łeczek do celu, strzelanie „ko-
szy”… Nasz dziecięcy szwedzki stół…

Dlaczego ta obręcz taka nieposłuszna?

Wszystko nagradzane drob-
nymi upominkami i dyploma-
mi dla zwycięzców. Pod do-
statkiem słodyczy, ciast, pącz-
ków i cieszących się powodze-
niem napojów chłodzących.

Nie tylko chłopców ale i 
dziewczęta interesował wóz 
strażacki i obowiązkowa nim 
przejażdżka.

Wszystko niestety w upale. 
Dorosłych zaproszono na wie-
czór integracyjny – ciepło było 
czerpane  z innych źródeł…

LMM
Zaraz pojedziemy…

serdeczne podziękowania dla firm, 
które przyczyniły się 

do zorganizowania Dnia Dziecka 
dla dzieci z wielofunkcyjnych Placówek 
szkolno-wychowawczych w Goleniowie 

z filią w Nowogardzie:
Pani kierownik Annie Błaszczyk - Kasy Stefczyka 

o/Nowogard; Panu Kazimierzowi Jankowskiemu 
– właściciel delikatesów „Słowik”; Panu Janowi 
rowieckiemu – właścicielowi sklepu „U Jana”;  

Panu Adamowi Fedeńczakowi – firma FUH „Fedeńczak”; 
panu Tomaszowi Fedeńczakowi – firma „Transtom” 
oraz osobom: staroście goleniowskiemu Tomaszowi 

stanisławskiemu, wicestaroście Tomaszowi Kuliniczowi 
oraz radnemu powiatowemu marcinowi Fedeńczakowi.

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

Piknik na sportowo 

Kilka godzin frajdy 
w WPOW

W minioną niedzielę,  na terenie Wielofunkcyjnej Placówce 
Opiekuńczo – Wychowawczej (dawniej dom dziecka) odbyła się 
zabawa z okazji minionego Dnia Dziecka. 

Głównym organizatorem imprezy był Marcin Fedeńczak, 
radny powiatu goleniowskiego. Dla dzieci przygotowano wiele 
atrakcji. Byli profesjonalni klauni, dmuchany zamek, gry i zaba-
wy a także poczęstunek z grilla. 

MS

Oprócz zakończenia roku 
szkolnego najmilszym dniem 
jest oczywiście Dzień Dziec-
ka. Lekcje nie odbyły się, za 
to było mnóstwo atrakcji: za-
wody sportowe w wielu kon-
kurencjach, słodki poczęstu-
nek i tradycyjna kiełbaska 
przy ognisku. Największe jed-
nak wzięcie miały dmuchane 
zamki. Nikogo nie odstraszy-
ły nawet długie kolejki do tych 
atrakcji.

Tradycyjnie w imprezie 
wzięły też udział dzieci, które 
przyjdą od września do „ze-

sponsorom naszej impre-
zy: Radzie Rodziców, panu 
Danielowi Grycner z firmy 
IDEA, Zakładowi Usług Ko-
munalnych w Nowogardzie 
oraz Piekarni pana Waldema-
ra Pędziszczaka. 

rówki”.
Serdecznie dziękujemy 

Od lewej M.Fedeńczak, Wicestarosta i Dyrektor Placówki
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awansu nie ma – rewolucji też nie będzie
Na stadionie w Wierzbięcinie ponad trzystu kibiców obejrzało w minioną sobotę „mecz o awans” między Olimpią Nowogard, a Orłem Pęzino. Niestety, nasz 

zespół uległ gościom i w kolejnym sezonie zagra w A-klasie.  

Atmosfera towarzysząca me-
czowi mogła napawać optymi-
zmem. Na malutkim, kameral-
nym stadionie trudno było o 
miejsce. Co młodsi kibice po-
wchodzili nawet na dach klu-
bowego budynku, by w kom-
fortowych warunkach móc ob-
serwować walkę swojej druży-
ny. 

Decydujący moment me-
czu. Remis 1:1. Kilka minut do 
końca pierwszej połowy. Trwa 
kilkuminutowy okres przewa-
gi Olimpii. Zawodnicy Orła 
wychodzą z jedną z niewielu 
kontr. Do piłki dopada Robert 
Kiełczewski. Niby nic strasz-
nego, zawodnik Orła jest dale-
ko od bramki Olimpii. W do-
datku zdaje się, że nasi obroń-
cy zabiorą mu piłkę. By się 
przed tym uchronić Kiełczew-
ski strzela w desperacki spo-
sób. Lobuje jednak Baranow-
skiego, do piłki nie zdąża już 

Stachowiak i ta ląduje w siatce. 
Przegrywamy 2:1.

Kilka minut wcześniej stra-
ciliśmy bramkę na 1:1. Głu-
pią bramkę. Zadecydowało złe 
krycie przy dośrodkowaniu z 
rzutu wolnego. Właściwie pił-
ka w zamieszaniu sama wpadła 
do siatki Olimpii. 

Tak właśnie piłkarze Olim-
pii roztrwonili przewagę, którą 
zdobyli na początku. Agresyw-
na gra, pressing, kilka skład-
nych akcji przyniosło pierwszą 
bramkę. Gola w 22 min. strze-
lił Maciej Gołdyn.

Druga część meczu, to wła-
ściwie ciągłe ataki i próba od-
robienia strat Olimpii. Nie 
można odmówić naszej druży-
nie woli walki. Przewaga przy-
niosła kilka świetnych bram-
kowych okazji. Raz po strza-
le Gołdyna piłka odbiła się od 
słupka, drugi Kieruzela trafił 
w bramkarza gości. Niewiele 

brakowało by do bramki piłka 
wpadła po uderzeniach Jędra-
sa, czy Kusia. 

Nic z tego. Mecz zakończył 
się zwycięstwem gości, któ-
rzy świętowali już awans do kl. 
okręgowej.   

Co dalej z Olimpią? Następ-
ny sezon spędzi w A-klasie. Od 
wtorku jej trener, działacze za-
stanawiać się będą nad przy-
szłością drużyny. Rewolucji 
nie będzie. Na dziś dość gło-
śno mówi się jedynie o przej-
ściu Macieja Gołdyna do IV-
ligowej Sarmaty Dobra. Klub 
raczej nie będzie oponował. 

Natomiast zdecydowana 
większość piłkarzy, od razu 
po meczu wyraziła chęć gry 
w Olimpii w przyszłym sezo-
nie. Klub myśli także o ewen-
tualnych uzupełnieniach ka-
dry.        

Marcin Nieradka

Olimpia Nowogard – Orzeł Pęzino 1:2 (1:2)
Bramki (Olimpia): Maciej Gołdyn.
Olimpia: Baranowski - Stachowiak D., Wnuczyński N., Dur-

kowski (M. Stachowiak), Niedźwiedź (Kuś), Wnuczyński G., 
Gruszczyński, Mikołowski, Jędras, Kieruzel, Gołdyn.

Pogoń była zbyt mocna
Pomorzanin Nowogard przegrał u siebie z rezerwami Pogoni Szczecin 1:3 w meczu 28. kolejki V ligi. Bramki dla gospodarzy zdobyli Tomasz Rydzak, Adrian 

Chodorowski i Andre Gwaze. Honorową trafienie dla naszej drużyny zanotował Krystian Miklas.

W pierwszych fragmentach 
meczu zdecydowanie lepiej 
prezentowali się zawodnicy 
gości. Pięć minut po rozpoczę-
ciu spotkania pierwszą dobrą 
sytuację do zdobycia bramki 
stworzył sobie Andre Gwaze, 
lecz dobrą interwencją popisał 
się Mateusz Krupski i skończy-
ło się jedynie na rzucie rożnym. 
Siedem minut później rezerwy 
„Dumy Pomorza” miały kolej-
ną szansę, ale jeden z zawod-
ników uderzył obok bramki. 
Już w 13. minucie nowogardz-
ki bramkarz po raz pierwszy 
musiał wyciągać piłkę z siat-
ki. Pogoń przeprowadziła ak-

cję prawą stroną boiska, a je-
den z piłkarzy gości wyszedł 
z piłką poza linię boczną. Nie 
zauważył tego jednak arbiter 
liniowy (stojący zaledwie parę 
metrów od piłki) i pozwolił 
na kontynuowanie gry. Po do-
brym dośrodkowaniu w pole 
karne jeden z piłkarzy Pogoni 
bez namysłu uderzył z pierw-
szej piłki, nie dając w ten spo-
sób Krupskiemu szans na sku-
teczną interwencję.

Już dwie minuty później było 
0:2. Obrońcy Pomorzanina w 
walce o piłkę wybili ją w kie-
runku własnej bramki, a tam 
złapał ją golkiper naszego ze-

społu. Ku zdziwieniu wszyst-
kich sędzia uznał, że było to 
umyślne podanie i odgwizdał 
rzut wolny pośredni w polu 
karnym naszej drużyny, któ-
ry goście bez problemu wyko-
rzystali. W 26. minucie znako-
mitą szansę na strzelenie kon-
taktowego gola z rzutu wolne-
go miał Michał Laszkiewicz, 
ale jeszcze lepiej interwenio-
wał Marcin Zomerski. Pod ko-
niec drugiego kwadransa gry 
szansę miała także Pogoń, lecz 
nasz zespół z opresji wyratował 
Krupski. Od tej pory przewa-
gę osiągnęli podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego, nie po-
trafili zamienić jej jednak na 
sytuacje podbramkowe. Czte-
ry minuty przed końcem spo-
tkania jeden z zawodników go-
ści mógł podwyższyć wynik, 
ale uderzył obok bramki. Tuż 
przed przerwą kolejnego rzutu 
wolnego nie wykorzystał jesz-
cze Laszkiewicz i po pierw-
szych 45 minutach Pomorza-
nin przegrywał z Pogonią 0:2.

Przed rozpoczęciem  drugiej 
części gry trener Gumienny 
zdecydował się na dokonanie 
jednej roszady w składzie swo-
jego zespołu. Boisko opuścił 
kapitan Pomorzanina, Mar-

cin Skórniewski, a zastąpił go 
Przemysław Kozakowski. Dru-
gą połowę dużo lepiej rozpo-
częli gracze nowogardzkiego 
zespołu. Dziewięć minut po 
wznowieniu gry dobrą szansę 
miał Maciej Dobrowolski, nie 
potrafił jednak zamienić jej na 
bramkę. Dwie minuty później 
gospodarze byli już skutecz-
ni. Z rzutu wolnego dośrodko-
wał Dominik Wawrzyniak, a w 
„szesnastce” znalazł się Kry-
stian Miklas, który dobrym 
strzałem pokonał Zomerskie-
go i przywrócił nadzieje na 
korzystny wynik. Na tę bram-
kę bardzo szybko chcieli od-
powiedzieć „Portowcy”. W 58. 
minucie prawie im się to uda-
ło, lecz po sporym zamiesza-
niu piłkę sprzed bramki wybił 
Jakub Tomporowski.

Trzy minuty później pod no-
wogardzką bramką znów się 
zagotowało. Po raz kolejny na-
sza defensywa dobrze zaaseku-
rowała Krupskiego i w ostat-
niej chwili zapobiegła utracie 
gola. Nie minęło kilkadziesiąt 
sekund, a bramka Pomorzani-
na znów została zaatakowana. 
Tym razem już skutecznie. Po 
dośrodkowaniu w pole karne 
piłkę do siatki głową skierował 

Gwaze, praktycznie przesądza-
jąc o wyniku tego pojedynku. 
W 72. minucie miał on kolejną 
okazję, ale uderzył zbyt wyso-
ko. Ostatni kwadrans nie obfi-
tował w zbyt wiele sytuacji, je-
dynie dwie minuty przed koń-
cem regulaminowego czasu gry 
rezultat mogła zmienić jeszcze 
Pogoń, lecz dobrze interwe-
niował Krupski. Pomorzanin 
przegrał z Pogonią II Szczecin 
1:3 i znalazł się w bardzo trud-
nej sytuacji. Aby utrzymać się 
w V lidze piłkarze Pomorza-
nina muszą wygrać wszystkie 
trzy spotkania i liczyć na ko-
rzystny układ innych meczów. 
Najbliższy pojedynek czeka ich 
już w najbliższą środę, kiedy to 
w zaległym spotkaniu zagrają 
u siebie z Polonią Płoty.

Maciej Pietrasik

Pomorzanin: Mateusz Krup-
ski – Jakub Tomporowski (72’ 
Jarosław Fijałkowski), Rafał 
Mendyk, Piotr Nieradka, Ma-
ciej Grzejszczak – Dominik 
Wawrzyniak, Marcin Skórniew-
ski (46’ Przemysław Kozakow-
ski), Michał Laszkiewicz, Ma-
ciej Dobrowolski, Dawid Lan-
gner (72’ Jacek Nieruchaj) – 
Krystian Miklas (65’ Dawid Ku-
rek)
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Zagraniczny start remka komisarka

Z sukcesami w Czechach
W dniach 2 – 5 czerwiec 2011 r. Remigiusz Komisarek  brał udział w czeskiej wersji Wyści-

gu Pokoju. W tym pięcioetapowym wyścigu startowało ponad 80 kolarzy z Czech, Niemiec i 
Polski. Komisarek startował w barwach powołanego na potrzeby wyścigu zespole pod nazwą 
„Polska Zachodnia” – w sędziowskich protokołach POLSKO 3.  Kierownikiem i trenerem dru-
żyny był Ryszard Posacki.

SUkCeS mŁODYCH  
SIaTkarZY Z kOŚCIUSZek

W dniu 4 czerwca b.r. w ramach  II TURNIEJU AMATORSKIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Eko – Mix 
Cup – Płoty 2011 zorganizowanego przez:   Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Płotowskiej, Szkołę 
Podstawową nr 2 w Płotach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach i Międzyszkolny Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy „Mokasyn” Płoty” na obiekcie Orlika 2012 przy SP 2 Płoty druży-
na młodzieżowa z Kościuszek w składzie: Błażej Igras, Miłosz Igras, Rafał Kaczmarek, Kuba Wą-
sik, Kamil Gaik, Damian Gaik. Jacek Doliński zajęła 3 miejsce zdobywając pamiątkowy puchar, 
maskotkę Bociana Białego, (który w tym roku był przewodnim tematem XVIII edycji EKO-Mixu 
znanej imprezy ekologicznej) oraz dyplom. W drużynie z Kościuszek grała gościnnie Dominika z  
Płot. Turniej stał na wysokim poziomie sportowym 

                 Gratulujemy tak znakomitej postawy i życzymy dalszych sukcesów
                                                                                         Bogdanowicz Mariusz

kolarstwo
Dnia 29 maja odbył się VI Leszczyński Maraton Rowerowy. 

Dystans 86km zgromadził 514 uczestników. Do pokonania były 
2 rundy po trudnej lecz malowniczej trasie. Zwycięzcą został re-
prezentant Nowogardu Jan Zugaj , drugą lokatę ze stratą 2 se-
kund zajął aktualny Mistrz Polski na czas Zbyszek Szkołuda. 
Trzeci był Jakub Dec z Goleniowa. Średnia prędkość zwycięzcy 
to 41,65km/h. Gratulujemy.

Największy sukces nasz za-
wodnik osiągnął podczas jaz-
dy indywidualnej na czas – ja-
dąc w pożyczonym obuwiu, na 
trudnej górskiej trasie prze-
grał ze zwycięzcą o 1 sekundę!. 
Na pozostałych etapach przy-
jeżdżał w czołowych grupach i 
…odrabiał straty z pierwszego 
pechowego etapu kiedy to od-
puścił 10 osobową ucieczkę. 
Ta strata (1 minuta i 23 sekun-

Drużyna „Polska Zachodnia” – od 
lewej Piotr Banek (Baszta Golcze-
wo), Remigiusz Komisarek (Chra-
bąszcze  Nowogard), Damian Sła-
wek (POM  Strzelce Krajeńskie), 
Damian Niesłuchowski (Orlęta 
Gorzów Wlk.)

Podium po etapie jazdy indywidualnej na czas - Remek na 
drugim miejscu (przegrał o 1 sekundę!) Ciekawostka – jechał 
w pożyczonych butach.

dy) okazała się zbyt wiel-
ka i w końcowej klasyfi-
kacji Remek zajął dopiero 
(albo aż) 11 miejsce.  War-
to podkreślić, że cały wy-
ścig wygrał zawodnik Po-
sackiego Damian Sławek 
ze Strzelc Krajeńskich.

Wyścig – jak opowiada 
Ryszard Posacki- był per-
fekcyjnie zorganizowany i 
cieszył się ogromnym za-

interesowaniem.  Puchary 
i dyplomy wręczały zna-
ne w Czechach osobisto-
ści. Remek miał szczęście 
spotkać Jana Smolika czo-
łowego w latach 70 – tych 
zawodnika czeskiego. Pa-
miętał naszych kolarzy z 
tamtych lat, prosił by po-
zdrowić Rajmunda Zieliń-
skiego.

LMM, foto Ryszard Posacki

Pamiątkowe zdjęcie z Janem Smolikiem. 
Starsi kibice pamiętają jego jazdę w Wyści-
gach Pokoju. Gdy usłyszał nazwę Nowogard 
od razu pytał o Rajmunda Zielińskiego i 
przesłał mu pozdrowienia

Henryk Sawicki
Od lewej: Kuba Dec, Zbyszek Szkołuda i Jan Zugaj z pucharami.

Spartakiada WkS 
w miętnie

Wyniki spartakiadowych zawodów.
Piłka nożna:
1 – WKS Wyszomierz,
2 – WKS Długołęka
3 – WKS Błotno (jeszcze z Łęgnem)

Piłka siatkowa:
1 - WKS Czermnica
2 – WKS Sikorki
3 – WKS Wyszomierz
Królem  strzelców został Leszek Serdyński z WKS Miętno.
Oprócz typowo spartakiadowych turniejów przeprowadzono 

szereg gier i zabaw dla dzieci. Uczestnicy tych zabaw byli nagra-
dzani. Organizatorzy dziękują za wsparcie  sponsorom , a byli 
nimi: Małgorzata Kinasz, Renata Kuźnik, Katarzyna i Tomasz Li-
twinowie, Marian Kuszyk, Wiesław Szczypiór, Paweł Król, An-
drzej Tracz FGP Fiberglass Produkt

Inf. Własna
Foto Krzysztof Paulig

Uczestnikom humory dopisywały
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Wizyta gości z Macedonii w teleobiektywie

Powitanie gości z Macedonii - niedziela

Za karę w dyby - wtorek

Nauka lepienia w glinie - czwartek

Schron w podziemiach Dworca Głównego- wtorek

Po zaciętym meczu - środa W Wiosce Wikingów - czwartek

Podczas gry integracyjnej - poniedziałek Zajęcia na warsztatach szkolnych - wtorek Trudna sztuka pisania gęsim piórem - czwartek

Podczas gry integracyjnej - poniedziałek

Wodne szaleństwa w Lagunie- środa Polska - Macedonia u Pana Furmańczyka (piątek)



7-9.06.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

"Noworim" Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko  

pracownik produkcji. 
Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki   

zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych.  
Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

"Noworim" Sp. z o.o., 
ul. Sienkiewicza 7 c 

oferuje sprzedaż  
nowych skrzynek 

plastikowych 
w atrakcyjnej cenie - 

18,00 zł za sztukę.

Bliższe informacje pod 
numerem telefonu  

91 39 22 394.

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
SZCZeCIN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kOŁOBrZeG: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
NOWOGARDZIE 

Powierzchnia mieszkania 66m², 3 pokoje z balkonem . Miesz-
kanie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefonu: 601 445 936

Odzież  
używana 
w cenie 5zł/kg. 

ul. Blacharska 1a. 
Zapraszamy!

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

Zarząd Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie 

wydzierżawi 
2 lokale użytkowe 

na terenie bazy przy ul. 700 lecia 14
Lokal przy byłej stolarni - 186 m2
Garaż -  67,80 m2

Tel. 91 39 26 267

W Wiosce Wikingów - czwartek

SPrZeDam
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIOTr

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl
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OGŁO sZE NIA DROb NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2 
tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, Jarosław Bzowy, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 

Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-

po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

     NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulic-
kiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 
501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 
15 Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 
metrów w Wierzbięcinie wraz z przylega-
jącym ogródkiem oraz garażem. Cena do 
uzgodnienia Tel.: 604942164

• TaNIO sprzedam dużą działkę budow-
laną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
45 m2, cena do uzgodnienia. Tel. 
788 478 881

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605  422  298 
lub 91 39 22 298

• Sprzedam działki budowlane przy ul. 
Monte Cassino w Nowogardzie. tel. 
601 775 037

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w nowym budownictwie 91 39 25 147 po 
20-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
lub zakwateruję 6-ciu pracowników. 
508 309 980

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 
3 pokoje. 519 614 973.

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu poko-
jowe (po remoncie na dłuższy okres cza-
su) może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum Nowogardu 42 m2. 
668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te pię-
tro. Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 
697 665 791

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 
pokoje z balkonem 79,71 lub zamienię 
na  2 pokoje z dopłatą. 609 170 510.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 
691 623 631

• Wynajmę mieszkanie  trzypokojowe, 

Gryfitów, parter, częściowo umeblowa-
ne- 800 zł +opłaty. 608 622 920

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 
200 m2 plus dwa duże budynki gospo-
darcze, działka 19 arów, cena 147 tys., tel. 
509 702 817

• Sprzedam dom 17 km od Nowogardu, 
200 m2 + budynek gospodarczy 280 m2 
wraz z działką 1,11 Ha. 694 994 202

• Dobra k. Nowogardu pilnie sprzedam ½ 
domu pow. 100 m2 (dom po remoncie 
oraz garaż pow. 42 m2 na działce 7,5 ar. 
668 431 301

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta 
na parterze ul. Wyszyńskiego, nieume-
blowana, po częściowym remoncie. Cena 
750 zł + czynsz + media. 601 980 065 

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupo-
ziomowe, bezczynszowe. 662  638  198; 
694 053 131

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 
m2, parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 
397 po godz. 10

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
dwupokojowe 46 m2, parter w Nowogar-
dzie. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie z dwupokojowe 
na I piętrze 42 m2 z aktem notarialnym 
91 39 26 587

• Wynajmę mieszkanie w Warnkowie. 
607 289 286

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Kupię mieszkanie do remontu lub z za-
dłużeniem w rozsądnej cenie. 601  441 
763

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiado-
mość w sklepie spożywczym „Czaruś” 508 
105 332

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyż-
szony standard 4 pokoje, III piętro. Niski 
czynsz. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam mieszkanie  trzypokojowe, 
Gryfitów, parter, częściowo umeblowane, 
160 tys. 608 622 920

• Wynajmę trzypokoje wyremontowane 
z balkonem (tylko na długi okres cza-
su) ogrzewanie w cenie wynajmu. 660 
143 170

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
603 981 714

• Sprzedam dom 140 m2 Nowogard. 

601 987 249

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe spół-
dzielcze własnościowe 58m2 IV piętro 
na mniejsze dwupokojowe do II piętra. 
795 912 117

• Sprzedam mieszkanie 44m2 dwupoko-
jowe II piętro, umeblowane, Kowalska 
1B/7; 692 696 322

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum Nowogardu. 723 093 009

• Wynajmę pomieszczenia handlowo-biu-
rowe w Centrum Nowogardu. Niedrogo. 
693 946 233

• Sprzedam dom. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W 
JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze 
asfaltowej tel. 790044167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Wynajmę trzy pokoje wyremontowane 
z balkonem (tylko na długi okres cza-
su) ogrzewanie w cenie wynajmu. 660 
143 170

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Szukam mieszkania do wynajęcia. 
518 246 587

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 
m2 plus garaż dwustanowiskowy 50m 
(drugi budynek) wszystkie media, dział-
ka 1200 m2 Nowogard ok.. Bema 694 
663 918

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we z aneksem kuchennym wolnosto-
jące ul 700lecia 20B (przy biedronce) 
czynsz 1000 zł plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczyn-
szowe, częściowo umeblowane, swietna 
lokalizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam dom jednorodzinny, wolno-
stojący w Nowogardzie przy ul. Roose-
velta. 666 196 291; 693 228 813

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe w 
Centrum. 725 970 618

• Wynajmę mieszkanie w domu jednoro-
dzinnym z osobnym wejściem dla 2-3 
osób. Preferowani pracownicy firm. 91 39 
23 701’ 661 373 671

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. Tel. 
695 980 401

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe I p. 
Garaż przy ul. Boh. Warszawy działka 
ogrodowa 3 ary gratis. Tel. 604 178 371

• kredyty mieszkaniowe, budowlane, 
konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne. 
Oferta 20 Banków. Dojeżdżamy do 
klienta. Tel:513 164 203.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 134500 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 114 KM, 
serwisowany w ASO Nissan Polmotor 
Szczecin . Nowe klocki i tarcze hamul-
cowe, płyn hamulcowy, klimatyzacja 
uzupełniona, 4*airbag, ABS, El. Szyby, 
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El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony 
letnie Continental 185 65 R15, kom-
pletna dokumentacja – faktury ser-
wisowe, bezwypadkowy,  zadbany. 
Cena 17900 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny met., rok prod. 08/2006, 1,9 
CDTI 150 KM (diesel), przeb. 147500 
km, serwisowany w ASO Opel, przy 
przeb. 140.000 km nowe: olej, klocki 
hamulcowe, filtr oleju, filtr powie-
trza, filtr paliwa, mikrofiltr, płyn ha-
mulcowy, pióra wycieraczek przód i 
tył, uzupełniona klimatyzacja. Nowy 
kompletny rozrząd (ASO Opel) przy 
przeb. 119.318 km, roczne opony let-
nie Viking Norway Pro Tech II 215 55 
R16, cena 39500 zł, do uzgodnienia, 
kompletna dokumentacja  - faktury 
serwisowe, zadbany. Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 
600 zł do uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. 
do negocjacji. 663 038 027

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 
1.4 benzyna + gaz. 505 620 285

• Sprzedam BMW E36, 318 TDS. Cena 
do uzgodnienia. tel. 880 910 657.

• Sprzedam Nissan Primera 2.0 diesel 
1993 rok. stan dobry, garażowany. 
Pełna elektryka. Cena 4000 zł do 
uzgodnienia. 662 256 191

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-
stej.

• Sprzedam oryginalne kompletne 
alufelgi do AUDI 235/45/17C (5 szpil) 
693 989 752

• kredyty samochodowe. Tel: 
513 164 203

 rOlNICTWO

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 
18 316

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 
691 138 076

• Sprzedam zboże. 531 741 232

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon 
Z056 z kabiną szarpaczem do sło-
my, garażowany, pierwszy właściciel. 
514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam przyczepę 10t AUTOSAN. 
603 839 782

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i 
fortshnitch.609 480 049

• Kupię większą ilość siana. Duża 
kostka (może być zeszłoroczna) 91 
38 555 36

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam gołębie ozdobne. 
724 918 164

• Sprzedam kopaczkę konną. 
607 988 955

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam zboże. 600 345 068

• kredyty dla rolników. Tel: 513 164 
203

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje, matematyka 
668171212

• remonty, montaże,  wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• DUr-DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-bu-
dowlane + więżby dachowe 692 
372 117

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio 
i solidnie z domu pod dom, tel. 603 
038 944.

• Docieplenia budynków I polbruk. 
785-931-513; 091 39 111 53

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elek-
tryczne. 790 818 099

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik 
szybko, tanio. 607 347 421

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• meble na wymiar, panele podłogo-
we w dobrej cenie. 884 288 560

• kOrePeTYCJe Dla lICealISTÓW 
I STUDeNTÓW, Z maTemaTY-
kI, STaTYSTYkI, ekONOmeTrII, 
OraZ  PrOFeSJONalNe PrZYGO-
TOWaNIa, DO eGZamINÓW PO-
PraWkOWYCH kONTakT: Tel. 600 
924128; maIl: iwonand@wp.pl 

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób starszych. 
Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnimy pracowników ochrony 
z terenu Nowogardu i okolic. Mile 
widziany umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności lub renta. Telefon 
795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murarza, 
zbrojarza. Posiadam własny trans-
port i maszyny.  91 39 18 307

• Poszukuję pracowników do pracy w 
gospodarstwie rolnym. 601 748 170

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytka-
rzy z doświadczeniem. Tel. 782  860 
130

• Zatrudnię murarzy. 694 455 280

• Zbiór truskawek deserowych z 
szypułką (dobre zarobki) duże 
owoce- Dąbrowa. 694 968 962

• Emeryt mund. 45l poszukuje pracy 
jako dozorca itp. Tel. 796 864 145

• Zatrudnię kierowcę C+E + wywrotka. 
609 493 989

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń 
wnętrz. 888 603 612

• Poszukuję konsultantów Oriflame. 
Tel. 506 171 732

• studentka II roku Pedagogiki po-
dejmie pracę w charakterze opie-
kunki. 791 668 376

• Poszukuję do koszenia trawy i żywo-
płotu.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie CO cena 1000 zł 

serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwaran-
cje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, cena 
250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasob-
nik stojący z wężownicą do pod-
łączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym Pol-
ski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 690 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 390 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młodsze, 
tel: 91 39 21 828

• Kupię ponton bez silnika. 
789 042 263

• Sprzedam wózek bliźniaczy Jane mo-
del PowerTwin. Tel. 600 897 758

• sprzedam, huśtawkę dla dziecka od 
roku do 3 lat, rozkładaną firmy TAKO. 
600 897 758

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe 
oraz kamienie polne w ok. Nowogar-
du. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć 
kurczaków. 603 688 266

• Sprzedam używane dwa narożniki 
duże i meblościankę typu rotter-
dam. 602 527 141

• Sprzedam dachówkę betonową 
czerwoną, szkliwioną, nową (500szt.) 
603 895 622

• Oddam za darmo okna drewnia-
ne ok. 50 szt. 609  493  979; 91 39 
14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa 
komplety i 2 telewizory 21, 25 cali – 
tanio. 504 703 563

• Sprzedam łódkę dwuosobową- pla-
stik. 669 973 818 

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam Yorki mini. Po matce i ojcu 
z rodowodem. 784 935 276

• Sprzedam wypoczynek - zestaw trzy-
elementowy brąz skóra. Stan bardzo 
dobry. Tel. 502 193 472

• Sprzedam łóżko piętrowe dwuoso-
bowe z materacami. Cena 400 zł. 
697 191 038

• Sprzedam segment pokojowy w 
kolorze czarnym. Długość 3,6 m.  
tel. 91 39 27 142,   722 102 048 

OGŁO sZE NIA DROb NE
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Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

reklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Konkurs ofert na wyłączność
Handlowo – gastronomiczną 

podczas festynu przy zawodach
Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej 
w Motocrossie Nowogard 19-06-2011
Klub Motorowy „CISY” ogłasza konkurs ofert na wyłączność 

handlowo – gastronomiczną przy organizowanych Motocros-
sowych Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w dniu 19-06-
2011 Miejsce: Tor motocrossowy Smoczak w Nowogardzie.

Oczekiwania wobec oferenta:
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowied-

nich  pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz po-
zwolenia na sprzedaż piwa  

Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez 
obsługującego w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowogardzie) 

2. Zabezpieczyć:
-min. 2 punkty sprzedaży piwa
-min. 2 stoiska gastronomiczne oferujące min: szaszłyk, kieł-

basę, frytki, hamburgery,     pizze i inne
-namioty, stoliki  parasole i miejsca siedzące dla około 200 

osób w tym część pod zadaszeniem
  3.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego 

sprzętu podczas trwania festynu i dbania o porządek w bezpo-
średnim sąsiedztwie swoich stoisk.

Oferta powinna zawierać:
Nazwę firmy, adres NIP, telefon
Rodzaj asortymentu, cena jednostkowa
Ilość stanowisk Handlowych i gastronomicznych
Ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy
Oświadczenia o:
- posiadaniu przez oferenta uprawnień do prowadzenia dzia-

łalności handlowo – gastronomicznej zgodnie z wymogami 
ustawowymi

- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dyspo-
nowaniu przez Oferenta potencjału technicznego i osobowego 
do obsługi wyłączności gastronomiczno – handlowej.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przyjęcie 
i realizację wyłączności handlowej przez oferenta.

Oferty należy składać do dnia 10-06-2011 w zamkniętych ko-
pertach z dopiskiem Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej wy-
łączność handlowo – gastronomiczna pocztą lub osobiście pod 
adresem Centrum Motocyklowe TiM ul Boh. Warszawy 4a 72-
200 Nowogard

Rozstrzygnięcie konkursu  ofert   wyłączności  na komplek-
sową obsługę handlowo – gastronomiczną podczas Mistrzostw 
Polski Strefy Zachodniej odbędą się 13-06-2011. 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, w ra-
zie odstąpienia od realizacji oferty zapłaci karę umowną w wy-
sokości pięćdziesięciu procent zaoferowanej sumy.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia wyboru ofe-
renta bez podania przyczyn

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ofert bez 
podania przyczyn

Organizator zastrzega sobie prawo do promocji i reklamy 
firm nie związanych z gastronomią i handlem podczas festynu.  

DZIEŃ DZIECKA NA ŁONIE NATURY
W dniu 01 czerwca 2011 roku stowarzyszenie NASZE SZANSE zorganizowało integracyjną 

wycieczkę do Bochlina z okazji DNIA DZIECKA. Na wycieczkę tę zaprosiliśmy dzieci z klasy 
1A ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Wycieczka rozpoczęła się na 
terytorium bobrów. W miejscu 
tym dzieci miały okazję po-
znać zwyczaje z życia bobrów 
podziwiać ich budownicze 
zdolności – żeremię   oraz za-
poznać się z  wierszem pt.„Bo-
browa rodzina”.

Kolejnym krokiem był spa-
cer przez las ścieżką przyrod-
niczą, gdzie uczniowie zostali 
zapoznani z aktualnie wystę-
pującymi na tym terenie ro-
ślinami – drzewostan, krze-
wy, rośliny runa leśnego - oraz 
zwierzętami w nim żyjącymi. 

Po krótkim spacerze wszy-
scy dotarli na spotkanie z pa-
nem Janem, który opowiedział  
o hodowli karpi, ptakach wod-
nych, płazach i gadach żyją-

cych w jego stawach.  Wszyst-
kie dzieci miały też możliwość 
karmić karpie. 

Rodzice uczniów z zapro-
szonej szkoły  przygotowali 
wspaniały poczęstunek, a na-
uczyciele z SOSW w Nowogar-
dzie przeprowadzili konkursy. 
Dziewczynki malowały obra-
zy, używając jako farb rośliny 
pozbierane z okolicy, a chłopcy 
wykonali ekologicznego kar-
pia. Wszystkie dzieci za pracę 
z ogromnym zaangażowanie 
otrzymały nagrody.

Wspólne spędzanie czasu z 
dzieckiem na łonie natury, to 
nie tylko przyjemność, ale też 
niezwykła forma nauki. Wy-
jazd był bardzo ciekawy, dzie-
ci wiele zobaczyły i zdobyły 

nowe doświadczenia. Pogo-
da nam dopisała, humory też. 
Dzięki pomocy, jak zwykle w 
takich przypadkach niezastą-
pionych rodziców-którzy za-
dbali o transport, poczęstunek 
i drobne prezenty dla swoich 
pociech oraz wspólnie z nimi 
świetnie się bawili, można ten 
dzień zaliczyć do wyjątkowo 
udanych. Jednym słowem - 
wycieczka była super!!!

PS. Uczniowie i wychowawca 
I a serdecznie dziękują Państwu 
Anecie i Tomaszowi Fedeńczak 
za dowóz oraz wszystkim ro-
dzicom klasy-w szczególności 
pani Agnieszce Znyk, Marii Ku-
śmirek, Małgorzacie Drożdż za 
pomoc przy organizacji Dnia 
Dziecka.
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Apteka Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

 Nowo otwarty 

Salon  PLAY 
w Nowogardzie

Zapraszamy: pn.- pt. od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.30

ul. Blacharska 1/B

tel. 91 391 02 73

reklama

Ładna plaża i jezioro 
czy kosztowne bajoro? 

 Plaga wodorostów znów nawiedziła jezioro nowogardzkie. Urzędnicy zapowiadają, że postarają się rozwiązać problem. 

marny festiwal 

Krótko,  
bez gwiazd  
i filmów  
w plenerze

Osina
Redło
Kościuszki
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Widoki połamanych przez wichurę drzew lub potężnych ko-
narów to już nad naszym jeziorem normalność. Drzewa niestety 
mają swoje lata i nie wytrzymują naporu nawet wiatrów o śred-
niej sile. Istnieje duże prawdopodobieństwo, ze drzewo spadają-
ce na alejkę może być groźne dla przechodniów. Może więc  prze-
prowadzić przegląd i dokonać selekcji „podejrzanych” drzew?

Czy ci chłopcy już wiedzą, że w kieszeni Biedronki też siedzą

Rosło sobie drzewko ale już nie będzie. Chyba było zbyt wy-
sokie, a młodzieniec z ptasim móżdżkiem cierpiał na kompleks 
niższości …

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

ZAPRASZA na
WYSTAWĘ  MALARSTWA I GRAFIKI

 Kazimiery Linkiewicz
Otwarcie wystawy 10 czerwca (piątek) 2011 

 o godzinie 17oo

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Urodziła się i 
wychowała w Nowogardzie. Tu podjęła pracę jako nauczyciel wychowania plastycznego w Liceum 
Ogólnokształcącym. W 1978 roku na stałe opuściła Nowogard i przeniosła się do Polic. Założyła 
rodzinę, pracowała w Zespole Szkół w Policach. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Integracji 
Europejskiej „SAIE”w Szczecinie. Zajmuje się głównie grafiką (linoryt, monotypia, piórko i techni-
ki własne). Jak sama mówi:

„Sztuka pozwala mi zapomnieć o trudnych realiach życia codziennego i przenosi w świat spoko-
ju i dobra”.

Ulubioną techniką jest linoryt i monotypia. Lubi eksperymentować i poszukiwać nowych  środ-
ków wyrazu. Głównym tematem prac jest człowiek i jego słabości, emocje, fascynacje i uzależnie-
nia.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, uczestniczką wystaw i plenerów w kraju i za granicą. Ta 
wystawa jest już trzecią zorganizowaną w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie (1991, 2008 i 2011). 
Część prezentowanych prac powstała specjalnie z myślą o tej wystawie.

W minioną środę, dziesiątki uczniów SP nr 3 miało okazję spotkać się z Mateuszem Za-
rembą, reprezentantem Polski w piłce ręcznej. 

Zaremba odwiedził Trójkę
Spotkanie rozpoczęło się o 

godz. 10.00. Miting odbył się w 
ramach programu promujące-
go województwo świętokrzy-
skie. Przypomnijmy, że nowo-
gardzianin M. Zaremba, jest 
obecnie zawodnikiem klubu 
Vive Targi Kielce. 

SP 3 to szkoła, do której 
uczęszczał wybitny sporto-
wiec. Dyrektor szkoły, Piotr 
Kazuba, włączył szczypiorni-
stę do grona zasłużonych ab-
solwentów. 

- Pamiętam jak by to było 
dziś. Na początku swojej na-
uczycielskiej przygody, założy-
łem drużynę piłki ręcznej. Ma-
teusz był jednym z jej członków. 
Grał nawet na tej samej pozycji, 
co dziś w klubie i reprezentacji. 
Jestem niezwykle szczęśliwy, że 
udało nam się w swoim gronie 
wychować tak zdolnego spor-
towca – mówił P. Kazuba.

Czasy szkolne świetnie pa-
mięta także sam zawodnik. 

- Wspominam wiele chwil 
spędzonych w tej szkole. Po-
zdrawiam wszystkich nauczy-
cieli oraz panie sprzątaczki, 
którzy przyczynili się do mojego 
wychowania. Jestem dumny, że 
pochodzę właśnie stąd i z No-
wogardu – mówił Zaremba.

Podczas spotkania przepro-
wadzono wiele zabaw, gier i 

konkurencji z udziałem dzie-
ci. Najmłodsi mieli okazję do 
zdobycia gadżetów Vive Kiel-
ce. Nie zabrakło też czasu na 
pamiątkowe zdjęcia i autogra-
fy. Można było odnieść wra-
żenie, że dzieci traktują Mate-
usza jak gwiazdę Hollywood. 

Alis

Od razu widać kto zaszedł wysoko - uczeń „przerósł” mistrza. 
Na zdjęciu Mateusz Zaremba i Piotr Kazuba, w tle uczniowie SP 3
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Nie będzie wielkich gwiazd kina ani projekcji filmów w plenerze. Redakcja DN dotarła do roboczego programu tegorocznej edycji festiwalu „Lato z Muzami”. 

marny festiwal 

Krótko, bez gwiazd i filmów w plenerze
Festiwal ma się odbyć w 

dniach 8-10 lipca. Będzie to już 
16 edycja  imprezy. Jej program 
został jednak mocno okrojony.  
Przede wszystkim impreza bę-
dzie trwała trzy dni, a nie jak 

dotychczas cały tydzień. Z pro-
gramu festiwalu zniknęła także 
największa atrakcja – projekcje 
filmów w plenerze. Filmy będą 
wyświetlane w sali kina Orzeł. 
Co będzie można obejrzeć? 

Między innymi głośne ostatnio 
produkcje pt. „Skrzydlate świ-
nie” i  „Sala samobójców”. 

Wszystko wskazuje również 
na to, że tym razem do No-
wogardu nie zawitają wielkie 

gwiazdy kina, a przynajmniej 
nie tak licznie jak w poprzed-
nich edycjach. Gościem hono-
rowym festiwalu ma być tylko 
Filip Bajon, scenarzysta, reży-
ser i aktor. 

W niezmienionej formie 
mają się odbyć warsztaty filmo-
we, które tradycyjnie popro-
wadzą profesorowie z łódzkiej 
filmówki. W roboczym pro-
gramie nie ma za to wzmianki 
na temat pleneru i warsztatów 
malarskich, które cieszyły się 
rokrocznie równie dużym za-
interesowaniem. Z nieoficjal-
nych informacji, do których 
dotarła nasza redakcja, wyni-
ka, że ten fragment festiwalo-
wego menu będzie obsługiwa-
ła prywatna firma spoza No-
wogardu. Z tego też względu 
biblioteka miejska, pierwszy  
raz od 16 lat, nie została wzię-
ta pod uwagę przy organizacji 
tegorocznego „Lata z Muzami”. 

Ciekawostką jest fakt, że 
część wydarzeń wpisanych w 
program festiwalu będzie się 
odbywać w miejscowych re-
stauracjach. W zamian za to 
ich szefowie mają zapłacić, za 
niektóre występy artystyczne. 

W roboczym programie 
wpisano także kilka koncer-
tów, które odbędą się na sce-
nie plenerowej. Na razie jed-
nak nie wiadomo kto i za ile 
wystąpi. 

Dyrektor NDK, Aneta Drą-
żewska, nie chciała w tym ty-
godniu rozmawiać z redakcją 
na temat szczegółów progra-
mu imprezy. Więcej informa-
cji obiecano przekazać nam za 
kilka dni.  Trzymamy za słowo. 

Marcin Simiński

Komentarz strona 5

Tak bywało...

  ...Henryk Gołębiewski, Zbigniew Buczkowski oraz Jacek Bławut, na tle scenografii autorstwa Zofii Frydryk z NDK
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Na kilkanaście dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, na razie zmienił się tylko zarządca plaży. Wszystko wskazuje na to, że oprócz kilku 
dziur załatanych w molo,  plaża nie będzie turystycznym Eldorado. Kondycja kąpieliska jest raczej fatalna. 

Ładna plaża i jezioro czy kosztowne bajoro? 
Sezon rozpoczyna się już 22 

czerwca. Zanim to nastąpi, w 
planach  jest uzupełnienie bra-
kujących desek na molo, przy-
gotowanie toalet – zaopatrze-
nie ich w mydło, ręczniki, re-
mont „grzybków” i malowa-
nie ławek. Jak na razie na plażę 
dowieziono piasek i zakupiono 
deski. Co z pływającymi na je-
ziorze wodorostami? Może zo-
staną usunięte.  Nie wiadomo 
także co będzie ze zjeżdżal-
nią, która ponoć, jak twierdzą 
urzędnicy z magistratu,  ma 
zostać przywrócona do funk-
cjonalności i dostępna bez-
płatnie. 

ZAMIENIŁ STRYjEK 
SIEKIERKĘ NA KIjEK

Odkąd w 2008 roku gmina 
rozwiązała umowę o dzierżawę 
ośrodka z Romualdem Kowal-
skich, nad samym kąpieliskiem 
zarządzanie przejęło miasto, a 
konkretnie  Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowi-
ska.  Od 1 czerwca obowiązek 
ten został przerzucony na bar-
ki Zarządu Budynków Komu-
nalnych. W związku z tym w 
„komunalce” zatrudniono do-
datkową osobę,  która będzie 
pracować jako dozorca plaży.  
Cześć ośrodka z bazą noclego-
wą i barem wydzierżawiono, w 
drodze przetargu, Zbigniewo-
wi Gumiennemu. 

Jednym z oponentów kon-
cepcji zarządzania plażą przez 
R. Kowalskiego był radny Ra-
fał Szpilkowski (wtedy z ra-
mienia PO, będącego w radzie 
w koalicji z PSL). Zdaniem 
radnego, największym proble-
mem było wówczas biletowa-
nie wstępu a także zapewnie-
nia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa. Pojawiały się 
także wątpliwości co do za-
sadności  umarzania podatku 
dzierżawcy. Radny uważał, że 
za te pieniądze gmina powin-
na np. wybudować plac zabaw 
na plaży. Miało to zwiększyć 
atrakcyjność kąpieliska. W za-
mian za to Kowalski miał zre-
zygnować ze sprzedaży biletów 
wstępu na plażę. Ostatecznie 
jednak, Szpilkowskiemu uda-
ło się przekonać radę do roz-
wiązania umowy o dzierżawę 
ośrodka. Tym samym po 18 
latach prowadzenia działalno-
ści, tuż przed rozpoczęciem 
sezonu, Kowalski musiał się 

wynieść z plaży i szukać pra-
cy. - Zostałem razem z rodzi-
ną w jednej chwili pozbawiony 
dochodów – wspomina do dzi-
siaj rozżalony sytuacją Romu-
ald Kowalski. 

A jak tłumaczy to teraz Szpil-
kowski? 

- Głównym założeniem roz-
wiązania umowy  miało być 
umożliwienie aplikowania 
środków zewnętrznych na   za-
gospodarowanie terenów wokół 
jeziora – mówi radny. - Żeby 
można było je otrzymać nie 
było możliwości dzierżawie-
nia mienia na cele dochodowe.  
Także zrobiono krok pierwszy, 
ale Kazimierz Ziemba, ówcze-
sny burmistrz Nowogardu, tych 
środków nie uzyskał. Projekt 
został złożony, ale odrzucony z 
powodów nieuzupełnienia bra-
ków formalnych. Zostaliśmy w 
połowie drogi. Nie ma żadnych 
inwestycji, jakiś dużych zmian 
nie widać, ale kąpielisko jest w 
pełni bezpieczne. Mam dzisiaj 
żal do K. Ziemby, że nie zreali-
zował do końca koncepcji doty-
czącej kąpieliska. 

Jak przypomina Szpilowski, 
środki zewnętrzne miały być 
pozyskane także na remont 
domków. Wtedy, jego zdaniem 
ośrodek miałby zupełnie inną 
strukturę i będąc profesjonal-
ną bazą rekreacyjno-noclego-
wą, miałby szansę przyciągać 
większą liczbę turystów, a co 
za tym idzie generować zyski. 

Przywołany do tablicy Kazi-
mierz Ziemba, winiony obec-
nie  notabene przez obu pa-
nów za zaistniałą sytuację, ża-
łuje swojej decyzji z roku 2008. 

- Dzisiaj uważam, że to było 
najgłupsze rozwiązanie. Nieste-
ty nacisk ze strony radnych ko-
alicji był za duży. Nie miałem 
wyjścia. Musiałem rozwiązać 
tę umowę – mówi dzisiaj Ziem-
ba. 

jEST ZA DARMO,  
ALE DROżEj

Kiedy plażę wraz z domkami 
dzierżawił R. Kowalski gmi-
nę ten interes kosztował ok. 15 
tys. rocznie. W tym 10 tys. to 
podatek, który był rokrocznie 
umarzany. Kowalski miał w 
obowiązku utrzymanie całego 
ośrodka zgodnie z wymogami. 
Musiał np. sam wynajmować i 
opłacać ratowników, wykony-
wać wszelkie prace konserwa-
torskie i porządkowe. Zatrud-

niany był także dozorca, któ-
ry w sezonie pilnował porząd-
ku na obiekcie przez całą dobę. 
Jak sam dzisiaj mówi zainwe-
stował grube pieniądze w swój 
biznes. Zagospodarował teren 
wokół domków, które sukce-
sywnie remontował od środ-
ka. Postawił nawet basen za 25 
tys zł, który dzisiaj leży w krza-
kach. Dodatkowo prowadził 
prywatną szkołę nurkowania i 
sklep ortopedyczny. Jak twier-
dzi, tylko te dwie działalności 
pozwalały mu na osiąganie do-
chodów. 

Teraz plaża jest darmowa. 
Nie ma biletów. Jednak to tyl-
ko złudzenie. Koszt utrzyma-
nia kąpieliska wynosi grubo 
ponad 100 tys. W tym głów-
ne wydatki to utrzymanie po-
rządku, koszenie trawy, wy-
wożenie nieczystości i wyna-
grodzenia dla ratowników. Te 
ostatnie w tym sezonie mają 
wynieść 40 tys. zł. Wszystko z 
budżetu gminy. A więc każdy 
podatnik, chcąc czy nie chcąc 
za plażę miejską płaci cały rok. 

- Nie śledzę na bieżąco kosz-
tów. Nie wiem jaka jest struktu-
ra wydatków. Ale chyba nikt nie 
wyrzuca tych pieniędzy na nie-
potrzebne rzeczy.  Jeżeli Kowal-
ski tego nie robił, to standardy 
były niższe – upiera się przy 
swoim  Szpilkowski.

Radny nie czuje winy, że za-

łożona koncepcja została na 
papierze. Jak twierdzi ma tyl-
ko żal do byłego burmistrza, że 
nie potrafił jej doprowadzić do 
końca. 

A MOżE MIEjSKI 
OśRODEK SPORTU 

I REKREACjI ?
Zdaniem Romualda Kowal-

skiego najlepszym rozwiązaniem 
było by stworzenie miejskiego 
ośrodka sportu i rekreacji w ra-
mach struktur Nowogardzkiego 
Domu Kultury. 

- Dzięki temu NDK zyska-
ło by zaplecze noclegowe i tere-
ny pod organizację różnych im-
prez. Gmina nie musiała by też 
zatrudniać dodatkowo urzęd-
ników do obsługi ośrodka. Wy-
starczył by tylko kierownik, czy 
dozorca, który w okresie zimo-
wym mógłby być. np. konser-
watorem w domu kultury – 
snuł koncepcję w rozmowie z 
DN, R.. Kowalski. 

To wszystko jest kwestią za-
rządzania. Jeśli ktoś robił by to 
z głową, to pewnie jest w tym 
sens – ocenia pomysł Kowal-
skiego radny Szpilkowski. 

PIERWSZY KROK 
DO PRYWATYZACjI...

Domki pozostają  obecnie w 
rękach Zbigniewa Gumienne-
go. Ten nie chciał zbyt otwar-
cie rozmawiać z redakcją, ale 
przyznał, że zastanawia się nad 
zrezygnowaniem z działalno-

ści. 
- Zainwestowałem tutaj już 

dużo pieniędzy. Ogrodziliśmy 
teren, wykonaliśmy częścio-
wo elewację, poprawiamy ryn-
ny, wymieniłem tapczany w 
każdym pokoju, wyposażyłem 
domki w lodówki i kuchenki – 
wymienia Gumienny.

Jego zdaniem do pełnego 
szczęścia brakuje jeszcze wyre-
montować obiekty z zewnątrz 
i wyposażyć je w ogrzewanie 
gazowe. Do tego potrzeba jed-
nak sporych nakładów pie-
niężnych, których obecnie Gu-
mienny nie jest w stanie wyło-
żyć. Gmina też się nie kwapi, 
żeby w domki zainwestować. 

Dlatego też, zdaniem R. Ko-
walskiego ten sezon to ostatnia 
szansa na to, żeby podjąć osta-
teczne decyzje w sprawie funk-
cjonowania ośrodka. - Jeżeli 
tak się nie stanie gmina uzna 
w końcu, że utrzymanie plaży 
to zbyt duże obciążenie, a ko-
lejni dzierżawcy zrozumieją, że 
plaża to nie lukratywny interes. 
W końcu dojdzie do podziału 
i sprzedaży majątku ośrodka – 
twierdzi Kowalski.

Sądząc  po losach i nastro-
jach poprzednich i obecnych 
zarządców nowogardzkiego 
obiektu taki scenariusz jest nie-
stety bardzo prawdopodobny.   

Marcin Simiński
współpraca: Anna Lisowska

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wymienione zostaną deski na molo. Obiekt wymaga jednak 
kompleksowego remontu. 



10-13.06.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wygaszanie festiwalu?
Okiem radnego – komentarz

Okrojeniem szlagierowej imprezy miejskiej jaką jest „Lato 
z Muzami” budzi moje zaskoczenie. Uważam, że to niedobry 
znak i w dodatku wzbudzający obawy wygaszenia festiwalu.

Imprezę pamiętam właściwe od samego początku. Kilka po-
czątkowych edycji zrealizowano z wielkim rozmachem. Było 
też parę festiwali na dobrym poziomie. Owszem ostatnie, były 
może słabsze i krytykowane również przeze mnie. Ale ża-
den to powód, by dziś tak radykalnie uszczuplać imprezę. W 
krytyce nie powinno chodzić przecież o likwidację, a jedynie 
zmianę konwencji.

Krytyki było wiele. Mało kto jednak wie, że impreza promu-
jąca miasto przez ładnych kilka lat  kosztowała rocznie około 
20 tys. zł. Dla porównania dziś za podobną, przekazaną bez 
konkursu kwotę LZS organizuje „pseudoigrzyska” na wsiach. 

Resztę środków na festiwal pozyskiwano od sponsorów i z 
funduszy zewnętrznych. To naprawdę duża sztuka, by za tak 
małe pieniądze organizować festiwal z jakim mieliśmy do czy-
nienia.

Argument o przeżeraniu pieniędzy, braku funduszy odrzu-
cam więc radykalnie.

Festiwal wymagał raczej zmiany koncepcji niż okrojenia. 
Można było np. iść w kierunku jednej z dziedzin i zrezygno-
wać z malarstwa i muzyki na rzecz samego filmu? Czemu nie 
poszerzyć tej kategorii np. o film dokumentalny? Tym bar-
dziej, że z imprezą od lat związany był „profesor dokumentu” 
reżyser Jacek Bławut, którego też w obecnym roku raczej za-
braknie. Rozwiązań znalazło by się dużo, a dziś mamy do czy-
nienia z jego brakiem i „opuszczeniem poprzeczki”. 

Można było zrezygnować np. ze sprzedaży napojów alkoho-
lowych pod sceną, z dużej ilości koncertów, ale nie z samych 
projekcji plenerowych. Impreza potrzebowała też jeszcze lep-
szej promocji na zewnątrz, ale nie jej braku, o czym zapewne 
się przekonamy.

Dobrze tylko, że nie zabraknie  warsztatów dla młodzieży 
choć słyszymy że i one będą okrojone. Kilka lat temu uczest-
niczyłem w filmowych zajęciach i dużo się nauczyłem. Nie bę-
dzie już jednak okazji do spotkania znanych aktorów (Jan No-
wicki, Roman Kłosowski), czy reżyserów od których sztuki fil-
mowej można nauczyć się najlepiej.   

I jeszcze jeden aspekt - obsługa części imprezy przez ze-
wnętrzną prywatną firmę. Czym zatem zajmować się będą 
pracownicy NDK, jeśli wszystko za nich zostanie zrobione. 
Zamiast trochę dołożyć dotychczasowemu personelowi, to za 
wykonaną „pracę”, pieniądze wezmą  firmy, a zapłacą oczywi-
ście podatnicy.   

Można było na „Lato z Muzami” narzekać i marudzić. A to, 
że nie widać gwiazd, albo że dużo pijanej młodzieży. Choć dla 
zainteresowanych aktorzy byli do znalezienia bardzo łatwi. A 
z miejscowej młodzieży też nie róbmy na siłę strasznych chu-
liganów. 

Było, nie było dla miejscowej społeczności nie mającej spo-
sobności, okazji, czasu czy pieniędzy do wyjazdu na podobne 
imprezy w Polsce „Lato z Muzami” było niejednokrotnie jedy-
nym ciekawym tygodniem wakacji. A dla innych w Nowogar-
dzie było to jedyne wydarzenie, które powodowało, że w wa-
kacje można było w mieście choć na tydzień pozostać.

Tymczasem z tygodnia zrobiło się „aż” trzy dni. Zobaczymy 
co będzie za rok i czy NDK zaproponuje cokolwiek na obec-
ne lato. Dziś, wiążąc nadzieję z nową dyrektor NDK już się za-
wiodłem. Spodziewałem się „podniesienia poprzeczki”. Oba-
wiam się jednak, że władze Domu Kultury myślą raczej w ka-
tegoriach snookera, niż lekkiej atletyki.    

Marcin Nieradka - radny

andrzej marian Frydryk 
urzędnikiem 
Rozstrzygnięto konkurs na wolne stanowisko 
urzędnicze referenta w w Wydziale Kancelarii w 
Biurze Informatyki i Informacji UM  w Nowogar-
dzie. 

Jak nam potwierdził burmistrz Robert Czapla, 
stanowisko to obejmie zgodnie ze wskazaniem 
komisji konkursowej były wieloletni dyrektor 
NDK, od kilku lat praktykujący tzw wolne za-
wody (dziennikarstwo) Andrzej Marian Fry-
dryk. Jak czytamy w ogłoszeniu konkursowym 
do zadań  nowego urzędnika będzie należało 
m.in.: zbieranie i opracowywanie informa-
cji, notatek prasowych ze spotkań , narad, 
posiedzeń Rady Miejskiej, wydarzeń kul-
turalnych i innych z terenu gminy Nowo-
gard, przygotowywanie folderów, publikacji 
dotyczących gminy Nowogard, Współpraca z 
mediami.

Zakres zajęć wskazuje, że Pan Andrzej Fry-
dryk będzie de facto spełniał rolę rzecznika 
prasowego urzędu, a być może  osobiście  bur-
mistrza. Pytany przez nas nominat stwierdził, 
że doprecyzowanie charakteru jego funkcji na-
stąpi w najbliższym czasie. 

Mamy nadzieję na dobrą współpracę z osobą 
odpowiedzialną za kontakty z mediami. Nasza 
nadzieja jest tym większa , że jak wiadomo Czy-
telnikom DN, Andrzej Marian Frydryk wielo-
krotnie w ostatnich latach publikował różne 
teksty autorskie na łamach naszej gazety.

sm  

Wokół wystawy
W dniu 31 maja br. odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej miła dla mnie uroczystość – otwarcie wystawy rzeźb moje-
go autorstwa.

W ferworze wspaniałej rewii jaką stworzyła dyrektor biblio-
teki pani Zofia Pilarz zapomniałem powiedzieć kilku słów waż-
nych w życiu każdego człowieka. Zwracam się do redakcji o wy-
drukowanie mego listu gdyż redaktor pan Jarosław Bzowy był 
na otwarciu wystawy i robił ze mną wywiad. Widać, że pan Ja-
rosław zna swój fach, a wielu dziennikarzy może Mu pozazdro-
ścić obycia i języka., a miałem do czynienia z wieloma z prasy, radia i telewizji. Panu Jarosła-
wowi i Dziennikowi Nowogardzkiemu dziękuję.

Gdyby nie pomoc kilku osób wystawy by nie było. Pragnę w tym miejscu podziękować  pani 
Cyryli Skibskiej, psychoterapeutce, która postawiła mnie na nogi i dodała wiary w siebie. 
Kiedy moje życie tonęło w alkoholu i nie widziałem sensu tworzenia pani Skibska podała mi 
bosak i wyciągnęła na suchy ląd i wraz z panią Marzeną Olechowską- Jurczak wyzwoliły ze 
mnie dynamizm  życia, który kotwiczył na głębinach. Dziękuję obu paniom za kolory świata.

Dziękuję panu Henrykowi Grygowskiemu za użyczenie transportu do przewozu moich 
prac – cenny to dar, bo w dobie pogłębiającego się kryzysu coraz trudniej o sponsorów. Panu 
Darkowi dziękuję, ze szczęśliwie rzeźby dowiózł.

Wspomniałem już , że otwarcie to była rewia – tak, z takim zainteresowaniem i gradem 
pytań, luzem wystawowym bez cwaniactwa rzadko się spotykam, a byłem na wielu. Tu wiel-
ki ukłon przed panią dyrektor biblioteki i pań pracujących w tej instytucji za promocję, za to, 
że przychodzą do  Was ludzie i za to, że biblioteka jest zawsze po drodze, bo tam gdzie ser-
ce, miłe słowo, nawet zwyczajne dzień dobry chętnie się wchodzi. Dziękuję wam Panie za te 
chwile!

Dziękuję również wszystkim , którzy przyszli aby uczestniczyć w mojej radości. Tym samym 
daliście Państwo wyraz poparcia moim słowom, że ze sztuką  wyjść trzeba do ludzi małych 
miejscowości, małych miast i wsi, bo tam jest wrażliwość na sztukę, a nie Warszawa, Paryż 
czy Nowy Jork, bo tam istnieje manieryzm. Raz jeszcze dziękuję, mieszkańców zachęcam do 
oglądania wystawy i życzę miłych wrażeń. Macie prawo być dumni ze swojej biblioteki.

Z wyrazami szacunku
„Pyja” Przypólsko.

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParaFia Pw. wNiebOwZięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParaFia Pw. Św. raFała kaliNOwskiegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParaFia Pw. mb FaTimskiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

VIII Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  (J 20,19-23)

„Dar prawdy”
„Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i 
powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20,19-23)”.

Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. Wolimy żyć w złudzeniach. 
Prawda wydaje się przemawiać przeciw nam. Nie lubimy słuchać prawdy z ust le-
karza, który odkrywa groźną chorobę w naszym organizmie, nie lubimy słuchać 
prawdy z ust osoby bliskiej, która ma do nas pretensje o złe postępowanie. Nie lu-
bimy przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć nam prawdę w oczy. Dlatego też 
nie lubimy spotkania z Bogiem — bo wiadomo, że On mówi tylko prawdę i czeka 
na nasze słowa prawdy.

Żyjemy w świecie zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy 
okłamujemy innych i gdy inni nie mówią nam prawdy. Chrystus powiedział Apo-
stołom: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Niewielu chrześcijan odkry-
wa wyzwalającą moc prawdy, niewielu też doświadcza zawartej w  niej radości. 
Znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i wolności człowieka.

Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z do-
strzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. 
Istnieje zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek ży-
jący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie.

Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości człowieka. W świe-
cie kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie graniczy z hero-
izmem. Stąd też postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy dar — Ducha Prawdy 
— aby już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 
W oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary.

Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: „Jam się na to narodził i po to przy-
szedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słu-
cha głosu mego”. Wskazał tym samym na ten zakres fal, na którym zawsze można 
nawiązać z Nim kontakt. Jest to fala umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. 
Na niej można Go słuchać. Duch Święty to właśnie owa fala Bożej Prawdy docie-
rająca do każdego, kto jest z prawdy, kto chce jej słuchać.

Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie w kil-
ka tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie wspomnienie, 
możemy dziś zostać napełnieni Duchem Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus 
przyszedł na ziemię i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię i nie opuści 
jej, aż do skończenia świata. Jest i działa w Kościele i przez Kościół. To jest tajem-
nica obecności Boga, która pozwala ludziom poznać i umiłować prawdę.

Nie musimy mówić o  świętości, wystarczy mówić o  umiłowaniu i  wierności 
prawdzie, nie trzeba mówić o wolności — wystarczy ukochać prawdę, a ona sama 
nas wyzwoli. Człowiek poznający prawdę o  sobie, o  świecie, o Bogu odnajduje 
swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości. Świętość zaś i wolność polega na 
zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg wyznaczył.

Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, 
którzy żyją w duchu prawdy, spotykają się na płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. 
Każde kłamstwo oddziela od innych, prawda jednoczy i staje się mocą wspólnoty.

Pochylmy głowy i otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, 
by nas uświęcić i doprowadzić do pełni wolności.

Ks. Tomasz Tylutki

informacje parafialne:
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Trwamy w miesiącu czerwcu, który w sposób szczególny poświęcony jest kul-
towi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa 
Czerwcowe, które odprawiamy po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o 
g. 17.30.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie jP2”, które odbywają 
się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

W sobotę 11 czerwca wieczorem rozpoczynamy już wigilią Uroczystość Ze-
słania Ducha świętego. Zapraszamy na wieczorną Mszę św. o g. 18.00 połączoną 
w czuwaniem modlitewnym, które potrwa do g.21.00 i zakończy się Apelem Ja-
snogórskim. 

Zapraszamy na światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierp-
niu 2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na 
ŚDM w dniach 9-23.08.2011. Będzie on skła-
dał się z dwóch etapów: I etap: przygotowa-
nie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii 
w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w 
dniach 15-21.08.2011 (po drodze Paryż, Bar-
celona). Koszt całości ok. 2000 zł (w tym prze-
jazd autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet 
pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwie-
dzanych miejsc). Zapisy i informacje w punk-
cie przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. 
Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na 
spotkania w poniedziałki o g.19.00. Info: www.madryt2011.pl

Dzień wspólnot kościelnych
W Uroczystość Zesła-

nia Ducha Świętego na Ja-
snych Błoniach w Szcze-
cinie odbędzie się modli-
twa za Szczecin, połączona 
z ewangelizacją i promocją 
wspólnot, która zakończy 
się koncertem ewangeliza-
cyjnym zespołu Symfoneo. 
Spotkanie będzie przygoto-
wane przez wspólnoty i ru-
chy kościelne.

Wzorem lat ubiegłych 
w tym dniu zapraszamy 
członków wszystkich wspól-
not. Ewangelizację od godz. 12.00 do 15.00 poprzez świadectwa, modlitwę, Słowo 
Boże, pantomimy i przedstawienia poprowadzą Salezjańskie Wspólnoty Ewange-
lizacyjne, Henryk Krzosek z zespołem, Stowarzyszenie Przymierze Miłosierdzia, 
Odnowa w Duchu Świętym i Bractwo Więzienne.

Również od godz. 12.00 na Jasnych Błoniach będzie miała miejsce promocja 
wspólnot w namiotach połączona z ewangelizacją i rozdawaniem ulotek, 

W odrębnym namiocie w trakcie spotkania będzie trwała modlitwa wstawien-
nicza prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym, Wspólnotę Miłości Ukrzy-
żowanej, Stowarzyszenie Przymierze Miłosierdzia i Wspólnotę Nowa Wiosna Ko-
ścioła.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków ruchów i stowarzyszeń 
kościelnych, a także wspólnoty, duszpasterstwa, zespoły oraz grupy modlitewne.

W Nowogardzie zapraszamy do kościoła pw. Św. Rafała Kalinowskiego na wie-
czorną Mszę św. o g. 18.00 połączoną w czuwaniem modlitewnym, które potrwa 
do g.21.00 i zakończy się Apelem Jasnogórskim.

x.TT
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    Kącik poezji

X Ogólnopolski Tydzień  
Czytania Dzieciom w Bibliotece
X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom zakończył obchody Jubileuszu 10-lecia kam-
panii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Podsumowanie tej akcji odbyło się rów-
nież – po raz kolejny – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. 

Długi marsz 
do upragnionej 

wolności

„Trwają przygotowania do przejęcia szpitala”  - We wtorek (19 czerwca) odbędzie się sesja nad-
zwyczajna Rady Miejskiej, na której powołana zostanie Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego 
Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Radni zatwierdzą też statut nowej wyodrębnionej z SPSP jed-
nostki. 

„Kontrola RIO zakończona” - Pisaliśmy o zakończeniu przeprowadzonej w okresie od 1 lute-
go do 20 kwietnia 2001r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie kontroli gospodarki 
finansowej gminy Nowogard za lata 1999 i 2000.  Nie wykryto wówczas żadnych poważniejszych 
uchybień, choć stwierdzono kilkanaście przypadków naruszenia przepisów, tj. ustawy o samorzą-
dzie gminnym i statutu gminy. 

„Dziś wybór dyrektora szpitala” - We wtorek (19 czerwca 2001r.) zarząd miejski wybierał dy-
rektora nowej jednostki organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Nowo-
gardzie. Jednym z kandydatów był Wojciech Włodarczyk. 

Policja -  W sobotę na drodze Nowogard - Redło doszło do tragicznego wypadku. Kierująca sa-
mochodem marki Fiat 126p, 31-letnia mieszkanka Jenikowa, z nieustalonych przyczyn na łuku 
drogi zjechała do rowu i uderzyła w drzewo powodując tym samym poważne  obrażenia swojego 
ciała. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniósł jeden z  pasażerów (36-letni mieszka-
niec Jenikowa).

Anna Lisowska

7 czerwca o godzinie 9:00 
Pani Zofia Pilarz, Dyrektor Bi-
blioteki Publicznej, oficjalnie 
przywitała wszystkich przyby-
łych na zakończenie X Ogólno-
polskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom – gości i wszystkim 
czytającym wręczyła dyplo-
my. Przygotowano także pre-
zentację multimedialną, poka-
zującą zdjęcia zarówno dzieci, 
jak i czytających z tego tygo-
dnia. Do obchodów  tej jakże 
pożytecznej akcji włączyły się 
wszystkie przedszkola i szko-
ły podstawowe z Nowogardu. 
W czasie jej trwania do Biblio-

teki zawitało aż 500 dzieci. Po 
uroczystym podziękowaniu 
wystąpiła grupa teatralna Jac-
ka Piotrowskiego PROLOG ze 
Szczecina z przedstawieniem 
pt.: „Opowieści z pocztowego 
okienka”. Następnie – tradycyj-
nie już – w ogrodzie posadzo-
no rododendrona. 

W dniach od 30 maja do 
7 czerwca 2011r. dzieciom z 
nowogardzkich przedszkoli i 
szkół czytali, m.in. Zofia Pi-
larz – Dyrektor Biblioteki, or-
ganizatorka nowogardzkiego 
przedsięwzięcia,  Antoni Bie-
lida – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Nowogardzie, Ali-
cja Klimaszewska z Przedszko-
la nr 1 oraz Jolanta Kasprzyk – 
Dyrektor Przedszkola nr 4. 

„To piękne przedsięwzięcie, 
które daje satysfakcję i dzie-
ciom, i osobom czytającym” – 
mówi Pani Dyrektor. 

„Bardzo mi się podobało. 
Szkoda, że to już koniec” – pod-
sumował zaś jeden z uczniów. 
Za rok kolejna akcja, na którą, 
już teraz, serdecznie zaprasza-
my. 

Anna Lisowska

Biblioteka poleca

Gdy w 1956 roku w Anglii 
ukazała się książka Sławomira 
Rawicza „Długi marsz” wzbu-
dziła na zachodzie prawdzi-
wą sensację, zyskując od razu 
światowy rozgłos i uznanie. 
Minęło blisko 40 lat, gdy po 
raz pierwszy wydano ją w Pol-
sce (1993). Losy Rawicza, pol-
skiego oficera kampanii wrze-
śniowej były podobne do se-
tek tysięcy żołnierzy i cywilów, 
którzy trafili, znajdując się pod 
sowiecką okupacją, do wię-
zień. Sfingowane procesy, naj-
częściej z zarzutem szpiego-
stwa i działań na szkodę pań-
stwa sowieckiego, kończyły się 
wyrokami śmierci lub zsyłką 
na Sybir do obozu nr 303 koło 
Jakucka pod Kołem Podbiegu-
nowym.

W zaplanowanej przez Ra-
wicza ucieczce, do której zmo-
bilizowało go ogromne pra-
gnienie wolności oraz tragicz-
ne warunki panujące na nie-
ludzkiej ziemi wzięło udział 
siedem osób. Są tam: trzej Po-
lacy, Amerykanin, Łotysz, Li-
twin i Jugosłowianin. Jedy-
nym wyposażeniem uciekinie-
rów są nóż i siekierka, skrom-
ny prowiant i jeszcze skrom-
niejsze odzienie. Marsz przez 
6,5 tysiąca kilometrów od Sy-
berii przez Pustynię Gobi, Ty-
bet, Himalaje do upragnione-
go celu czyli Indii. Aż trudno 
sobie wyobrazić by w tamtych 
trudnych czasach pokonać 
w ciągu niespełna roku taką 

koszmarną połać obszaru. I to 
w skrajnych warunkach, bez 
mapy, kompasu, idąc przez 
tajgę, tundrę, przez pustynię, 
wspinając się po szczytach Hi-
malajów (bez sprzętu i przygo-
towania), chodząc po stepach 
Mongolii, brodząc rzekami o 
kilometrowym nurcie, nie pi-
jąc i nie jedząc NIC przez ty-
dzień. Nie znając przy tym lo-
kalnych języków i w ciągłym 
stresie o to, by przeżyć i nie dać 
się złapać. Z kart książki prze-
bija się ten ogromny wysiłek 
śmiałków poparty szaleńczą 
wręcz determinacją.

Opowieść Rawicza przesu-
wa granicę ludzkiej wytrzyma-
łości. Pokazuje jak wiele po-
trafi wytrzymać ludzki orga-
nizm, ile znieść przeciwności i 
do jakich warunków się dosto-
sować. Jest to również piękno 
ludzkiej solidarności, współ-
czucia i życzliwości.

Czy jest to historia prawdzi-
wa, czy rzeczywiście Rawicz 
odbył ten marsz, czy zapoży-
czył ją od innego polskiego 
zesłańca Witolda Glińskiego, 
pozostanie jeszcze długo ta-
jemnicą. Główni bohaterowie 
już nie żyją. Nie zapominajmy 
jednak, że marsz naszych bo-
haterów był podyktowany dra-
matem ludzkich losów, tęsk-
notą za wolnością i nadzieją na 
lepsze jutro.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Akcja prowadzona w bibliotece cieszyła się ogronym zainteresowaniem

10 lat temu                  pisał:

DESZCZ SAMOTNOŚCI
Szukam szczęścia
Szukam szczerze 

- chyba w szczęście już nie wierzę.
Sama nie wiem chwilo blada 
czy podążać Twoim śladem
Sama nie wiem ma Jedyna 

-tu samotność się zaczyna…
Wydeptała ścieżkę Ci 

-chcesz otworzyć dziś jej drzwi? …
Spójrz na wciąż pędzący świat 

- żyje –choć ma tyle wad…
Eliza Gajewska
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PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
kONTakT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
Ogłasza nabór na kierunki:  

 technik ekonomista         - 2 lata 
 opiekun medyczny          - 1 rok 
 opiekun osoby starszej    - 2 lata 

czesne w wysokości 100 zł/m-c 
(bez wpisowego i opłat za wakacje) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
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Uwaga wędkarze
Koło Miejsko–Gminne PZW Nowogard organizuje w nie-

dzielę 12 czerwca  otwarte zawody wędkarskie o „Puchar Pre-
zesa Zarządu Wojewódzkiego PSL”.

Zapisy w sklepie Wędkarz do piątku 10 czerwca.
Startowe – członek Koła – 5 zł, pozostali – 10 zł.
Spotkanie koło „Neptuna” o godz. 6.30.

Zarząd

Podziękowanie
Sołectwo Osowo a w szczególności dzieci 

dziękują wszystkim sponsorom za pomoc 
w zorganizowaniu „Dnia Dziecka”

Dziękujemy:
Firmie „Montbud; Firmie „Grinbud”; Fabryka okien „Arno” 

Roman Szlachetka; Sklep z Odzieżą Używaną Jakub Karpowicz; 
P.P.H.U. – Małgorzata Kinasz; P.P.H.U – „Sezam Plus” Marek 
Piątkowski; Sklep Spożywczy Monika Kozieł; Apteka „Jantar”; 
Zakłady Mięsne „Skiba”; Lutecja Sp. z o. o.; Intermarche; Fir-
ma „Lodos”; Jan Bąk; „Hurtpol”; Hurtownia „Bodzio”; Zakłady 
Mięsne Krzemienna M. Kowalczyk; F.H.U. Biurex; PHU „Pier”; 
Kwiaciarnia „Finezja”; Hurtownia „Rawa”; Firma „Stimex”.

PODZIĘKOWANIA
Sołtys i Rada Sołecka Wierzbięcina 

dziękują za pomoc w organizacji imprezy 
z okazji Dnia Dziecka:

Nadleśnictwo Nowogard, Urząd Miejski, Dziennik Nowo-
gardzki, PBO Grinbud – Marian Jeż, radny powiatowy Marcin 
Fedeńczak, radny gminy Nowogard Marcin Nieradka, Sklep 
Komputerowy – P. Miziorko, Sklep Sportowy – M. Kubicka, 
BDMAT – Leszek Cedro, Sklep spożywczy w Wierzbięcinie – 
P. Petryk, Sklep spożywczy w Wierzbięcinie – Anna Solarska, 
Bank Spółdzielczy, Apteka Jantar, Lukas Bank, Sklep Stodoła – 
Wanda Januszewska, Masarnia Kowalczyk, Hurtownia Warzyw 
i Owoców Państwa Kinasz, Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych - Sekcja Wierzbięcin, Kiosk Przy Torach – R. Gry-
gowski, Roman Golema, Euro Bank, OSP Osowo, Olimpia No-
wogard, Stowarzyszenie Diabetyków.

Monika Pękala - Sołtys Wierzbięcina 

Wojcieszyn: dzień pełen niespodzianek 
Najmłodsi mieszkańcy Wojcieszyna mieli w ubiegłą sobotę wiele powodów do rado-
ści. 4 czerwca został dla nich zorganizowany dzień pełen niespodzianek. Korzystając z 
okazji postanowiono zaprosić również mamy, aby uczcić również i ich święto. Z inicja-
tywą wyszła pani Sołtys i Rada Sołecka a pomogli mieszkańcy. Zabawa rozpoczęła się 
o godzinie 15 i trwała do późnych godzin popołudniowych. 

Sprzyjająca aura i bezchmur-
ne niebo umożliwiły zarów-
no młodszym, jak i dorosłym 
mieszkańcom świetną zaba-
wę, także frekwencja była im-
ponująca. Każdy mógł posi-
lić się pizzą i spróbować tu-
tejszych wypieków. Po nabra-
niu sił przyszedł czas na liczne 
atrakcje. Przejażdżka wozem 
strażackim i zapoznanie się ze 
sprzętem do gaszenia poża-
rów wywołały spore wrażenie. 
Nie brakowało też chętnych by 
wejść do policyjnego radiowo-
zu, wcześniej jednak, należało 
wysłuchać krótkiej pogadanki 
na temat bezpieczeństwa pod-
czas wakacji, w domu czy też 
na drogach wygłoszonej przez 
panią policjantkę. Największą 
radość sprawił najmłodszym 

dmuchany zamek oraz prze-
jażdżka na kucyku. Do „dmu-
chańca”  kolejka była bardzo 
długa, ale każdy czekał wy-
trwale aby choć trochę posza-
leć. Dopełnieniem tylu atrak-
cji były liczne konkurencje w 
których poza świetną zabawą, 
każdy dostał ciekawe upomin-
ki. 

Zorganizowanie imprezy na 
taką skalę, było możliwe dzię-
ki hojności sponsorów i miesz-
kańców, za co wszyscy uczest-
niczący w tym wydarzeniu, są 
niezwykle wdzięczni. Jako Soł-
tys i Rada Sołecka dziękujemy 
Paniom za zaangażowanie w 
organizowaniu imprezy. Ser-
decznie dziękujemy Panu Bur-
mistrzowi Robertowi Czapli za 
okazane wsparcie, Panu Ko-

mendantowi Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie oraz Panu 
Komendantowi Ochotniczej 
Straży Pożarnej za oddelego-
wanie swoich podwładnych na 
naszą imprezę. Podziękowania 
kierujemy do sponsorów a byli 
nimi: „ROBUD” Robert Piech-
nik „Central Soya” Zbigniew 
Rażniewski, BARTEK – DO-
MET II” Elwira Bąk, „AUTO – 
TOP”  Stanisław Brzost, „ME-
TROBUS” Janina Łubik, Beata 
Jania, Piekarnia „Saturn”, Pie-
karnia Cukiernia Waldemar 
Pędziszczak, Sklep Spożyw-
czy Edmund Szukalski, Sklep 
Sportowy Małgorzata Kubic-
ka  oraz wielu innych, którzy 
chcieli pozostać anonimowi. 

Sołtys i Rada Sołecka

Sportu nigdy za mało

karsk

święto małych i dużych
Sobotę 4 czerwca dzieci z Karska zapamiętają 

jako dzień pełen zabawy i radości –  przygoto-
wano dla nich szereg atrakcji, a słodycze, napo-
je, pieczone na ognisku kiełbaski, upominki  i 

paczki były tylko do-
pełnieniem  zabawy 
prowadzonej i nagła-
śnianej przez pana 
Grzegorza Rompla. 

Oprócz grupowych 
konkurencji jak prze-
ciąganie liny oraz me-
cze piłki nożnej i siat-
kowej najwytrwalsi 
mogli wykazać się w 
konkurencjach indy-
widualnych – Niko-
las Andrysiak, Anna 
Wdowińska i Ma-
rek Kowalski wygrali 
bieg w workach, Filip 
Ostrowski, Mateusz 
Oraczyński i Kuba 

Szot najlepiej radzili sobie 
podczas biegu z kamieniem 
na łyżce, a najlepszymi para-
mi biegnącymi ze związanymi 
nogami byli Marek Oraczyń-
ski z Krystianem Karpiniu-
kiem, Marek Kowalski z Ra-
fałem Oraczyńskim oraz Ania 
Jędrzejewska z Iwoną Ora-
czyńską.

Wielkie emocje towarzyszy-
ły przejażdżkom  w górę na 
podnośniku. Jak zawsze oble-
gane były wozy straży pożar-

nej i policyjny radiowóz. 
Imprezę zorganizował sołtys 

Jerzy Kubicki z Radą Sołecką 
i wieloma wolontariuszami, a 
wsparli ich niezawodni spon-
sorzy: Władysław Błażewicz, 
Piekarnia Karsk, Piekarnia  
Waldemara Pędziszczaka, fir-
ma „Lodos”oraz państwo Wro-
na. Osobne podziękowania dla 
OSP Błotno, nowogardzkiej 
Policji Anny Rompel  i Krzysz-
tofa Skowrońskiego.   

LMM
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Z okazji 

60 urodzin 

Teresie Szoplik 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i samych radosnych chwil 

życzy 
córka Ania z mężem Robertem 
i synami Alusiem i  Julianem

ŻYcZeNia

Redło bawiło się na sportowo
W niedzielę 5 czerwca 2011 roku w Redle odbył się festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem 
„Redło bawi się na sportowo”.

W ramach imprezy zorganizowano turniej 
piłki siatkowej oraz turniej piłki nożnej do lat 
16. 

W turnieju piłki siatkowej wzięły udział 
cztery drużyny.

Mecze rozegrano systemem ,,każdy z każ-
dym” w kolejności:

1. Kościuszki - Krzywice 2 : 1
2. Kikorze - Węgorza 2 : 0
3. Kościuszki - Kikorze  2 : 0
4. Krzywice - Węgorza 2 : 0
5. Kościuszki - Węgorza 2 : 0
6. Krzywice - Kikorze  2 : 0
Klasyfikacja końcowa :
1. Jantar Kościuszki
2. Anpol Krzywice
3. Kikorze
4. Węgorza
Zawody sędziował  Tomasz Gajda
Przed turniejem piłki nożnej rozegrano po-

kazowy mecz w  wykonaniu młodzików z Redła 
i  Osiny. Spotkanie zakończyło się  wynikiem 10 
: 6 dla trampkarzy z  Osiny.

Mecze turniejowe rozegrano systemem ,,każ-
dy z każdym” w kolejności:

1. W 11 Osina  - Redło  -  3 : 1
2. Dobra - Węgorzyce -  1 : 0
3. W 11 Osina - Dobra -  8 : 1
4. Redło - Węgorzyce - 3 : 2
5. W 11 Osina - Węgorzyce - 5 : 0
6. Redło - Dobra  -  5 : 1

Klasyfikacja końcowa :
1 - Osina
2 - Redło
3 - Dobra
4 - Węgorzyce
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji w 

postaci gier i zabaw dla dzieci -  
strzelanie  z wiatrówki, wyścig w workach, 

przejażdżka na kucyku, pokaz gaszenia pożaru 
przez OSP Redło. Wszystkie dzieci otrzymały 
poczęstunek, zimne lody i ciepłe kiełbaski. 

Zorganizowano również loterię fantową, któ-
rą poprowadziły p. Anna Płuciennik i p. Patry-
cja Kowalska. Po konkurencjach dla najmłod-
szych był czas na gry i zabawy dla seniorów, 
przeciąganie węża strażackiego panie kontra 
panowie, gra w dwa ognie oraz mecz piłki noż-
nej: żonaci kontra kawalerowie.

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania mieszkańcom Redła za pomoc w  przy-
gotowaniu imprezy i szczególnie serdeczne po-
dziękowania dla sponsorów: Wójta Gminy Osi-
na Krzysztofa Szwedo, Rady Gminnej LZS, OSP 
Redło, Firmy Indyk Redło, Firmy Norki p. To-
masz Adamski, Spółki ,, B” p. Krystian Baum, 
radnego Andrzeja Łuczaka, sołtysa Piotra Waw-
reńczuka i pana Tomasza Wawreńczuka

Inf.własna

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCjA    żYWNOśCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Środa  15.06.2011    10:00 – 15:00
Czwartek 16.06.2011    9:00 – 15:00
Piątek  17.06.2011     9:00 – do wyczerpania zapasów 
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

kościół ewangelicznych chrześcijan 

Podsumowanie programu 
„KIDS KLUB”

Tradycją Kościoła Ewangelicz-
nych Chrześcijan jest  nauczanie 
dzieci treści biblijnych , śpiewu 
i organizacja wolnego czasu dla 
najmłodszych . Współczesność 
rzuca na tym polu wiele wyzwań 
= telewizja, internet, muzyka, 
oferty różnych organizacji po-
wodują , że co raz częściej zbo-
ry niegdyś oblegane przez dzie-
ci muszą podnosić standardy , 
szkolić kadry i szukać nowocze-
snych rozwiązań na tym polu . 

Wychodząc naprzeciw wy-
zwaniu od 6 lat nasz Zbór do-
skonali prowadzony przez cały 
rok szkolny program „KIDS 
KLUB” . W roku 2010/2011 w 
trakcie kolejnej edycji ponad 30 
dzieci z Nowogardu spotykało 
się w Zborze , gdzie pod okiem 
sióstr Andrei i Hanny Komisarz 
mogły wspólnie uczyć się pieśni 
, bawić , słuchać historii biblij-
nych oraz zawiązywać przyjaź-
nie . W tym samym czasie rodzi-
ce dzieci przy kawie i ciasteczku 
mogli rozmawiać „mając oko” 
na to co się dzieje z ich pocie-
chami . Ta forma pracy pozwoli-
ła na budowanie relacji zaufania 
i więzi ze Zborem.

Zwyczajem jest , że po za-
kończonej edycji , dzieci , które 
były obecne na ponad 50% zajęć 
w nagrodę biorą udział  w wy-

cieczce – niespodziance organi-
zowanej przez Zbór .

5 czerwca w trakcie niedziel-
nego nabożeństwa , na które 
przybyły dzieci wraz z rodzi-
cami , maluchy otrzymały pa-
miątkowe Biblie z ilustracjami 
oraz słodkie upominki . Rów-
nież dzieci i młodzież biorące 
udział w Szkole Biblijnej otrzy-
mały świadectwa i prezenty. 
Całe nabożeństwo było skiero-
wane do i dla dzieci . Wielkim 
wzruszeniem było gdy rodzi-
ce wznieśli modlitwy o dzieci i 
cały Zbór napełnił się Chwałą i 
Uwielbieniem dla Pana Boga za 
Jego ochronę , opiekę i błogosła-
wieństwo .

Po nabożeństwie wszyscy 
udali się na wycieczkę do miej-
scowości Ostrzyca do gospo-
darstwa agroturystycznego Pań-
stwa Furmańczyk , gdzie mno-
gość atrakcji zatrzymała nas do 
późnego wieczora. Jazda kon-
na, pływanie, wędkowanie , dla 
wielu pierwszy kontakt z golfem  
oraz kiełbasy z ognia i inne spe-
cjały , a przede wszystkim wspa-
niała braterska atmosfera na 
długi czas pozostaną w pamię-
ci uczestników . Za organiza-
cję dziękuję s. Andrei i Bogusi, 
a wszystkim za pomoc i udział.

Pastor Cezary Komisarz
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W uroczystym 

Dniu Ślubu Młodej Parze 
Dorocie Kożybskiej 

i Mateuszowi Zarembie 
najserdeczniejsze życzenia, samych radosnych 

chwil, dużo szczęścia i miłości 

składają koledzy i koleżanki  
ze Wspólnego Nowogardu

Osina 

Zaproszenie 
na turniej piłkarski

W sobotę 25 czerwca rozegrany zostanie na boisku w Osinie 
turniej piłkarski dla dzieci z roczników 1999 – 2001. Grać będą 
drużyny sześcioosobowe (5 plus bramkarz).

Organizatorzy proszą o zgłaszanie drużyn  - tel. 607 648 154 
(tylko po godz. 15.00)

Hubert Rolka 

i edycja gminnej  
ligi Piłkarskiej Osina 2011

Zakończyły się rozgrywki 
organizowanej po raz pierw-
szy Gminnej Ligi w Piłce Noż-
nej. Rozpoczęliśmy w bardzo 
skromnym gronie, ale mamy 
nadzieję to kontynuować w 
następnych latach w liczniej-
szej obsadzie. Mecze  rozgry-
wano w każdy czwartek maja 
i czerwca – zgłoszone druży-
ny grały systemem „każdy z 
każdym”. Najlepsza okazała się 
drużyna z Osiny, która zdoby-
ła puchar ufundowany przez 
Wójta Gminy Osina Krzysz-
tofa Szwedo, drugie miejsce 
zajęła drużyna‚  „WENA”, Ki-
korze, która zdobyła puchar 
ufundowany przez radne-
go Powiatu Goleniowskiego 
pana Bogusława Grodzia, zaś 
trzecie miejsce zajęła drużyna 
z Węgorzyc tym samym zdo-
bywając puchar ufundowany 
przez radnego Gminy Osina 
pana Mariana Szymczaka.

Ponadto była prowadzona 
klasyfikacja na króla strzelców, 
którym został Dawid Wujak z 

drużyny Osiny zdobywając 14 
goli, zaś najlepszym bramka-
rzem został wybrany Szymon 
Pilipczuk z drużyny Osiny. Na-
grody dla króla strzelców i naj-
lepszego bramkarza ufundo-
wał pan Bogusław Grodź rad-
ny  Rady Powiatu Goleniow-
skiego.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują sponsorom ; Wójtowi 
Gminy Osina panu Krzyszto-
fowi Szwedo, radnemu Rady 
Powiatu Goleniowskiego 

panu Bogusławowi Grodzio-
wi i radnemu Gminy Osi-
na panu Marianowi Szym-
czakowi za ufundowanie na-
gród i pucharów. Dziękujemy 
również pani dyrektor Zespo-
łu Szkół Publicznych w Osinie 
im. Bronisława Malinowskiego 
pani Tatianie Olbert za udo-
stępnienie obiektu na którym 
były rozgrywane spotkania.

Zapraszamy za rok! 
Hubert Rolka

ŻYcZeNia

kościuszki

Dorośli dzieciom…
W sobotę 4 czerwca 2011 r. przy świetlicy wiejskiej w Ko-

ściuszkach zorganizowana została przez Radę Sołecką impre-
za dla dzieci. 

Specjalnie dla dzieci przy-
była na ten dzień straż pożar-
na, która zrobiła pokaz gasze-
nia palącego się samochodu, 
na koniec akcji pożarniczej 
wszyscy zostali polani wodą, 
co sprawiło dzieciom ogromną 
radość w bardzo upalny dzień. 

Swoje umiejętności prezen-
tował pies policyjny pod okiem 
opiekuna wydającego komen-
dy. Dzieci miały możliwość 
przejażdżki samochodami na 
sygnale po całej wsi, wielkim 
zainteresowaniem cieszył się 
pościg za przestępcą.

Najmłodsi mogli przebierać 
się w stroje policyjne i robić 
odciski swoich palców, zain-
teresowanie wzbudzał autobus 
do przewozu skazanych. Był 
również przedstawiciel Nad-

leśnictwa Goleniów, który od-
powiadał na wszystkie pytania 
dzieci związane z przyroda.

Na twarzach naszych dzie-
ci w tym dniu cały czas gościł 
uśmiech i tego dnia dziecka 
szybko nie zapomną.

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania dla 
wszystkich sponsorów, któ-
rzy ufundowali: kiełbaski, gro-
chówkę i wszystkie łakocie dla 
naszych najmłodszych oraz 
za wypożyczenia sprzętu mu-
zycznego. 

Dziękujemy policji z Go-
leniowa i wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji 
wspaniałego Dnia Dziecka. 

Sołtys
Katarzyna Wąsik
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Urząd Miejski w Nowogardzie 
Stowarzyszenie ŻABOWIAKI

Sołectwo Żabowo
Szkoła Podstawowa w Żabowie

Szkoła Tańca Flesz
Zespół COMBO

Serdecznie zapraszamy   19 czerwca 
2011 na festyn wiejski w żabowie

będący kulminacją projektu 
“Od inspiracji do integracji”

Rozpoczęcie festynu godzina 15.00 – wiejskie boisko sportowe. 
Imprezie towarzyszyć będą :

gry i zabawy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Plac Rozrywki MIKROBIL
degustacja potraw regionalnych 
wystawa prac powstałych podczas warsztatów rzeźbiarskich
prezentacja zdobytych umiejętnosci na warsztatach wokalnych  i 

tanecznych
występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żabowie
pokaz tańców towarzyskich w wykonaniu pary tanecznej z  zespo-

łu Flesz z Nowogardu
rozstrzygnięty  zostanie konkurs gastronomiczny na “Najlepszy 

wyrób pierogowy  “ (zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 
14.06.2011, tel. 913910683)

wręczenie Statuetek “Żabki” dla zasłużonej dla Żabowa firmy, 
osoby prywatnej

możliwość badania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu I trój-
glicerydów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego 
Towarzystwa Diabetyków Koło Nowogard

zabawa taneczna – przy zespole muzycznym COMBO
Inicjatywa dofinansowana z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizo-

wanew ramach Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Rozwój wsi oraz or-
ganizacja i upowszechnianie dóbr kultury w społeczności wiejskiej na tere-
nie Gminy Nowogard.

PSL zaprasza 
na Wojewódzkie święto Ludowe

klUb mOTOrOwY „cisY” w głOgOwie
29.05.2011 Głogów gościł 

zawodników III rundy Mi-
strzostw Polski w Motocros-

sie i II rundy Pucharu Polski 
Kobiet. W MP Nasz Klub re-
prezentował w klasie MX2 

Junior Michał Kozera. Tor w 
Głogowie jest znany Naszym 
zawodnikiem, iż odbywa-

ły się na nim MP i elimina-
cje ME. W gronie 27 zawod-
ników po dobrze przejecha-
nym treningu z pomiarem 
czasu jako 7 wyjechał Michał 
do pierwszego biegu. Mimo 
nie najlepszego startu Michał 
szybko przebił się do czoło-
wej dziesiątki i jako 10 prze-
kroczył linie mety. W drugim 
biegu bardzo podobny sce-
nariusz, trzeba było mocno 
się sprężać aby załapać się do 
czołowej dziesiątki, w której 
4 zawodników to kadra Na-
szego kraju na ME. Po trzech 
rundach MP Michał w klasy-
fikacji generalnej zajmuje 10 
miejsce.

W Głogowie odbyła się 
również II runda Pucharu 
Polski Kobiet, gdzie z duży-
mi sukcesami startuje Żane-
ta Zacharewicz. W gronie 12 
zawodniczek po dobrej cza-
sówce jako druga wyjecha-
ła na maszynę startową do 
pierwszego biegu. Bardzo do-
bra jazda Naszej zawodnicz-

ki doprowadziła ją na drugie 
miejsce po pierwszym biegu. 
Drugi bieg był czystą formal-
nością, Żaneta udowodniła 
że jest czołową Polską zawod-
niczką w motocrossie kobiet. 
Stając na II miejscu podium 
udowodniła iż coraz pewniej 
czuje sie na nowym KTM. W 
klasyfikacji generalnej zajmu-
je 3 miejsce tracąc 2 punkty 
do drugiej zawodniczki. 

Wspomnieć też trzeba o za-
wodnikach sekcji ofroado-
wej 4x4, którzy to w ostatnią 
niedzielę na zawodach woje-
wódzkich stanęli na 1 miejscu 
podium.

Niedługo bo 19.06.2011 bę-
dziemy mogli obejrzeć Na-
szych zawodników, poza 
Krzysztofem Łabudą, któ-
ry uległ poważnej kontuzji 
na Naszym torze w Mistrzo-
stwach Polski Strefy Zachod-
niej. W zawodach tych wy-
startuje 7 Naszych zawodni-
ków. Życzymy powodzenia.

E. Kozera

Takim pojazdem Żaneta jeździ na zawody
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Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

6.06.2011 r. 
godz. 16

- dobieranie lakierów samochodowych
- chemia gospodarcza

- ubrania robocze, 
- buty robocze

PUPH "AUTO - AKTIV" s.c.
ul. 15 Lutego 17 • Nowogard 

tel. 91 39 26 160

PU
N

K
T:

B H P
HURT - DETAL

CENTRUM

skÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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Piotr syn Anny 
Olszewskiej ur. 
29.05.2011 z 
Borkowa

Wiktoria córka 
Klaudii Orłowskiej 
ur. 8.06.2011 z 
Nowogardu

Alicja córka Anny 
i Piotra Pacer ur. 
28.04.2011 z Miętna

Syn Marty i Tomasza 
Krul ur. 7.06.2011 
z Kulic

Majka córka Marty 
Wysokińskiej 
ur. 29.05.2011 
ze Szczecina

Gabriel syn Małgorzaty 
i Grzegorza ur. 
31.05.2011 z 
Nowogardu

Córka Marty 
i Radosława 
Radawiec ur. 
8.06.2011 z Bielic

Kamila córka Karoliny 
Lewandowskiej 
ur. 14.05.2011 
z Kościuszek

Filip syn Moniki Rup 
ur. 26.05.2011 z Łobza

Emilka córka Joanny 
i Łukasza ur. 9.06.2011 
z Konarzewa

Julia córka Kamili 
i Mateusza ur. 
13.05.2011 z Naćmierz

Martyna-Maria 
córka Aleksandry 
Macała ur. 
8.06.2011 ze 
Świnoujścia

Adaś syn Katarzyny 
Pawłowicz 
ur. 29.05.2011 
z Radowa Małego

 Autor rubryki: Janusz Roguski,  Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Witamy wśród nas...

Sołtys wraz z Radą Sołecką 

pragną serdecznie 
podziękować wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniach 

Dnia Dziecka w Jarchlinie. 
Do organizacji imprezy przyczynili się w szczególności: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go FARMER, Hurtownia Materiałów Budowlanych Jan Bąk, 
Hurtownia Materiałów Budowlanych - BUDMAT, BETMIX 
Nowogard, Krzysztof Kaczmarek - Firma Budowlana, Firma 
Handlowo-Usługowa LODOS, Księgarnia ATLAS, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Osowie, Komisariat Policji w Nowo-
gardzie, Ksiądz Kanonik Kazimierz Łukjaniuk, Pan Sebastian 
Furmańczyk, Pan Daniel Marciniak, Pani Beata Jania, Pan To-
masz Szafran, Pan Krzysztof Saja, Pan Grzegorz Kruszyński, 
Pan Bogumił Gała, Pani Janina Ujazda, Pani Beata Wojewoda, 
Pani Izabela Tyszko-Węcławik, Pani Małgorzata Martyniuk.

Pomorzanin ciągle w grze
W zaległym meczu 21. kolejki V ligi Pomorzanin Nowogard pokonał na własnym boisku Polonię Płoty 3:1. Dzięki temu podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego wciąż mają szansę utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej.

Pomorzanin spotkanie to 
rozpoczął wręcz znakomicie. 
Już trzy minuty po pierwszym 
gwizdku arbitra z dystan-
su uderzył Sylwester Bedna-
rek, źle interweniujący bram-
karz gości wypuścił futbo-
lówkę przed siebie, a skutecz-
na dobitka Krystiana Miklasa 
zapewniła nowogardzianom 
prowadzenie. Polonia chciała 
szybko odpowiedzieć strzałem 
z dystansu, lecz był on niecel-
ny. Po chwili Pomorzanin pro-
wadził już 2:0. Tym razem do 
siatki trafił Maciej Dobrowol-
ski. Ataki na bramkę zespo-
łu rywali trwały dalej. Przed 
bramką Polonii znalazł się Pa-
weł Galus, ale faulował golki-
pera rywali i sędzia podykto-
wał rzut wolny dla gości. Pod 
koniec pierwszego kwadran-
sa gry Polonia miała dosko-
nałą szansę na gola kontakto-
wego. Jeden z gości otrzymał 
piłkę na skraju pola karnego i 
bez namysłu uderzył z wole-

ja, piłka uderzyła jed-
nak tylko w poprzeczkę 
bramki strzeżonej przez 
Mateusza Krupskiego, 
ratując w ten sposób 
nasz zespół przed utra-
tą bramki.

W 25. minucie spotka-
nia miało miejsce spore 
zamieszanie pod bram-
ką drużyny z Płot, lecz 
obrońcy Pomorzanina 
zdołali zażegnać nie-
bezpieczeństwo. Siedem 
minut później w sytu-
acji sam na sam z bram-
karzem Polonii znalazł 
się Miklas, ale przegrał 
ten pojedynek. Pod ko-
niec pierwszej połowy 
inicjatywę przejęli goście, nie 
przekładało się to jednak na 
zagrożenie pod nowogardzką 
bramką. Wręcz przeciwnie, to 
Pomorzanin był bardzo bliski 
podwyższenia wyniku. Siedem 
minut przed końcem pierwszej 
połowy nasz zespół miał rzut 

wolny. Z tego stałego fragmen-
tu gry w pole karne dośrodko-
wał Rafał Mendyk, tam głową 
uderzał Miklas. Do skutecz-
nego uderzenia zabrakło kilku 
centymetrów, zatrzęsła się je-
dynie poprzeczka bramki Po-
lonii. Do przerwy wynik nie 

uległ już zmianie. Po-
morzanin prowadził z 
Polonią 2:0 i do drugiej 
części gry przystępował 
ze sporymi nadziejami 
na końcowy sukces.

Pierwszy kwadrans 
drugiej połowy nie ob-
fitował w zbyt wiele sy-
tuacji podbramkowych, 
a gra toczyła się głównie 
w środku pola. Osiem 
minut po wznowieniu 
gry Polonia miała oka-
zję na zdobycie bram-
ki, ale trafiła jedynie w 
boczną siatkę. Dziesięć 
minut później było już 
jednak 2:1. Jeden z za-
wodników gości do-

środkował w pole karne, a tam 
znalazł się Maciej Cymkiej 
który głową z bliskiej odle-
głości zmniejszył straty gości. 
Odpowiedź Pomorzanina mo-
gła być natychmiastowa. Sytu-
ację sam na sam wykorzystał 
bowiem Krystian Miklas, lecz 
sędzia słusznie odgwizdał po-
zycję spaloną naszego zawod-
nika. W 66. minucie bardzo 
groźnie zrobiło się pod bram-
ką Pomorzanina. Tym razem 
to Napastnik Polonii znalazł 
się przed naszym golkiperem, 
lecz uderzył nad bramką. Na-
pór Polonii trwał dalej. Goście 
mieli rzut wolny, a strzał z tego 
stałego fragmentu gry obronił 
Krupski, wypuszczając jednak 
piłkę przed siebie. Na szczęście 
dla naszego zespołu dobitka 
powędrowała obok bramki.

Po chwili rzut wolny miał 

z kolei Pomorzanin. Na ude-
rzenie zdecydował się Dobro-
wolski, ale strzelił obok słup-
ka. Bardzo emocjonujące było 
ostatnie dziesięć minut spo-
tkania. W 84. minucie do siat-
ki trafili gracze Polonii, bardzo 
wyraźnie faulowali jednak gol-
kipera nowogardzkiej drużyny 
i sędzia odgwizdał rzut wol-
ny. Trzy minuty później sam 
przed bramką rywali znalazł 
się Miklas. Obrońcy gości zdo-
łali go dogonić i… sfaulować. 
Gracz Polonii ukarany został 
czerwoną kartką, a Pomorza-
nin miał rzut karny. Do „jede-
nastki” podszedł Marcin Skór-
niewski, który chwilę wcze-
śniej pojawił się na murawie. 
Pewnym strzałem pokonał 
bramkarza rywali i stało się 
jasne, że trzy punkty pozosta-
ną w Nowogardzie. Kilka mi-
nut później sędzia zakończył 
ten mecz, Pomorzanin wygrał 
z Polonią 3:1 i wciąż ma szan-
sę na utrzymanie w V lidze. W 
sobotę nasz zespół czeka wy-
jazdowy pojedynek z mającym 
jedynie jeden punkt więcej Or-
łem Trzcińsko-Zdrój. Liczy się 
tylko zwycięstwo!

Pomorzanin: Mateusz 
Krupski - Jakub Tomporowski, 
Piotr Nieradka, Rafał Mendyk, 
Maciej Grzejszczak - Dominik 
Wawrzyniak, Michał Laszkie-
wicz, Sylwester Bednarek, Ma-
ciej Dobrowolski (86’ Marcin 
Skórniewski) - Paweł Galus 
(77’ Dawid Langner), Krystian 
Miklas (90’ Jacek Nieruchaj)

Maciej Pietrasik
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48
tel. 500 702 855 
tel. 500 702 884

www.mk-kwadrat.pl.

w TYm TYgODNiU POlecamY NierUcHOmOŚci!
miesZkaNia Na sPrZeDaŻ

Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 265.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77 m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Płoty – 2 pokoje, pow. 54m² – CENA 145.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68 m² – CENA 89.900 zł

DOmY Na sPrZeDaŻ

Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Dobra – okolica, 2 pokoje, pow. 80m², działka 1000m² – CENA 170.000 zł

DZiałki Na sPrZeDaŻ

Tucze – działka budowlana o pow 2700m² – CENA 67.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 128.000 zł
Kościuszki gm. Osina – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki gm. Osina -działka z linią brzegową  o pow 2,34 ha – CENA 50 zł / m²
Kościuszki – działka z przepięknym widokiem na jezioro o pow. 3312 m² – CENA 133.000 zł
Olchowo – działka o pow. 3000 m² – CENA 150.000 zł

ObiekTY

Dobra –lokal usługowy o pow. 80m² – CENA 1200 / m-c

Sołtys i Rada Sołecka Słajsina 
składają podziękowania

za wsparcie finansowe i podarunki 
z okazji „Dnia dziecka”

firmie Poland Fur Production Sp. z o.o.,
firmie Lodos

piekarni P.Pędziszczaka
Celowemu Związkowi Gmin

LZS Nowogard

"Noworim" Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko  

pracownik produkcji. 
Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki   

zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych.  
Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

"Noworim" Sp. z o.o., 
ul. Sienkiewicza 7 c 

oferuje sprzedaż  
nowych skrzynek 

plastikowych 
w atrakcyjnej cenie - 

18,00 zł za sztukę.

Bliższe informacje pod 
numerem telefonu  

91 39 22 394.

MIESZKANIE DO WYNAjĘCIA 
NOWOGARDZIE 

Powierzchnia mieszkania 66m², 3 pokoje z balkonem . Miesz-
kanie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefonu: 601 445 936

Zarząd Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie 

wydzierżawi 
2 lokale użytkowe 

na terenie bazy przy ul. 700 lecia 14
Lokal przy byłej stolarni - 186 m2
Garaż -  67,80 m2

Tel. 91 39 26 267

D O   W Y N A J Ę C I A
BIURA, LOKALE   o pow. od 16 do 35 m

Nowogard • ul. Boh. Warszawy 71

tel. 783 800 100,  783 800 200

2

sprzedam działki rolne 
nr 457/1 P=1,0174 ha  

i nr 457/3 P= 0,8373 ha  
w obrębie Karsk gm. Nowogard. 

Działki rozmieszczone 
po obu stronach obwodnicy. 

Tel. 782 706 856

Promocja 
mycie z woskiem 

od 15 zł 

automyjnia 
ul. Zamkowa 
789 201 822 

Zapraszamy!

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zaprasza wszystkich zainteresowanych 
i uprawnionych wraz z żonami 

na organizowany piknik nad jeziorem
- plaża w Nowogardzie w dniu 15.06.2011 r., 

od godz. 14 odpłatność 5 zł od osoby. 
Przewidziane gry i zabawy sprawnościowe.

Przewodniczący zarządu Jerzy Tębłowski

Podziękowanie  
dla Miłych Pań 
z Lukas Banku 

w Nowogardzie 
za zorganizowanie 

wspaniałego 
Dnia Dziecka. 

Nasze dzieci dziękują  
za zabawę i nagrody 

konkursowe.
Rodzice

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
w Nowogardzie 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na budowę  budynku 

mieszkalno-usługowego 
23 rodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami bu-

dowlanymi. Inwestycję należy wykonać zgodnie z projek-
tem budowlanym.

Termin realizacji inwestycji (wymagany) – 11 miesięcy 
od daty przekazania placu budowy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
Poniatowskiego 7a.

Termin składania ofert upływa 29.06.2011 r. o godz 
9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2011 r. o godz. 10 w siedzi-
bie zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia. (cena 
1000 zł +Vat) można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Wadium wymagane przy złożeniu oferty 100.000 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych)”

OGŁOSZENIE 
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie,  

Smużyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 in-
formuje, iż mieszkaniec naszego Domu Pan Włodzimierz Gar-
deła  ur. 28.11.1953 r. w Piotrkowie Trybunalskim, syn Mieczy-
sława i Heleny jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Pan 
Włodzimierz Gardeła jest w posiadaniu dowodu osobistego se-
ria: ARV 696425, wydany dnia 10.07.2009r. i istnieje prawdo-
podobieństwo zaciągania zobowiązań finansowych, do których 
jako osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie ma uprawnień.

W związku z powyższym  za zaciągnięte zobowiązania opie-
kun prawny nie będzie ponosił odpowiedzialności.

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007
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Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓwkakupon - 10.06

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Rozwiązania krzyżówki nr 3.06 – ZOSTA-
ŁO TYLKO FOTO – nadesłali: 

Jerzy Siedlecki, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Pelagia Feliksiak, Halina Stefańska, Ce-
cylia Furmańczyk, Wiesław Borowik, Beata 
Ławniczak, Klaudia Poźniak, Danuta Majera-
nowska, Elżbieta Lewandowska, Władysław 
Zuber, Andżelika Nizio, Jolanta Gruszczyń-
ska, Krystyna Zawidzka, Eliza Zawadzka, Alicja 

Wypych, Jacek Słomski, Jadwiga Maknia, Kry-
styna Zawidzka ((27.05)

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Jolanta Gruszczyńska z Błotna,
- Andżelika Nizio z Osowa,
- Klaudia Poźniak z Nowogardu.
Gratulujemy!

U larYNgOlOga
Na drzwiach gabinetu
Napis widziałem ciekawy:
”Proszę nie wtykać nosa
W nie swoje sprawy”

Z leTNicH NasTrOjÓw
Nie ma nic milszego ponad
Ciupę - państwowy pensjonat.
Sunie sznurkiem przez podwórze,
W ciszy, z wolna i leniwie,
Na kolczasty drut na murze 
Podglądając pogardliwie – 
Ciągnie podwójny sznureczek
Męskich, przemiłych owieczek.
Cieplutko, lato, południe,
Spacerek, próżniactwo boskie,
Ani im w głowie obłudnie
Hołubić myśli szelmowskie – 
Idą: duży, mały, mniejszy,
Każdy co dzień okrąglejszy.
Ptaszek gwiżdże gdzieś z 
ptaszkową,
Czyniąc wesołe igraszki.
Gwiżdżą sobie koncertowo,
Na wszystko, niebieskie ptaszki –
Gdy chcą służbie zwichnąć szczęki
Jej nie wolno podnieść ręki.
Tak im dni beztroskie płyną,
Minie roczek lub dwa latka,
Telewizor, spacer, kino,
Czysta gratka dla „odsiadka” –
Przyszła kryska na Matyska:
Mało straci, dużo zyska.
Toczy się życie w stresie i złości,
Trudniej się żyje ludziom na wolności.
Choć każdy się miota i za grosze orze,
Niech nie liczy na to, że Unia pomoże!

ZagłaDa
Próżne o los fauny
Wyda się pytanie:
Kiedy wilk wilkowi
Człowiekiem się stanie

ZDraDliwe PrOgi
Za progiem trzeźwości
Próg przepaści blisko.
Co wie o tym człowiek
Który lubi „wyskok”?



10-13.06.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

maszyny stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

sPrZeDam 
miesZkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

kaNcelaria DOraDZTwa 
PrawNegO

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

biUrO kreDYTOwe
tel. 513 157 166

Oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

kancelaria i biuro kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

regUlarNa liNia mi krO bU sO wa serOcki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja Pks 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOwOgarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze sZcZeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewÓZ OsÓb - rO maN biŃcZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONieDZiałkU DO PiąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sObOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOgarD - gOleNiÓw - sZcZeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZcZeciN - gOleNiÓw - NOwOgarD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
sZcZeciN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kOłObrZeg: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

PIASEK, żWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• żWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

sPrZeDam
cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PiOTr

Odzież  
używana 
w cenie 5zł/kg. 

ul. Blacharska 1a. 
Zapraszamy!

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.
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OGŁO sZE NIA DROb NE

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

iNFOrmaTOr lOkalNY - NOwOgarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2 
tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

 
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek słomski re dak to r na czel ny, marcin simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarosław bzowy, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 

współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. 
war sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-

po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

     NierUcHOmOŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; i 
piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 
663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

•  sprzedamy obiekt biurowo usługowo han-
dlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bohaterów 
warszawy. cena 1 495 000 zł biuro Nierucho-
mości Progres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lute-
go. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie 87 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem. Cena do uzgodnienia  Tel.: 
604942164

• TaNiO sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 788 478 881

• sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 
70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski czynsz, 
spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, trzy 
pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 22 298

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Monte Cas-
sino w Nowogardzie. tel. 601 775 037

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w no-
wym budownictwie 91 39 25 147 po 20-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe lub za-
kwateruję 6-ciu pracowników. 508 309 980

• sprzedam dom na ul jesionowej. 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 poko-
je. 519 614 973.

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu pokojowe (po 
remoncie na dłuższy okres czasu) może być fir-
ma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Centrum 
Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te piętro. Cena 
170 zł tys do uzgodnienia. 697 665 791

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 pokoje z 
balkonem 79,71 lub zamienię na  2 pokoje z do-
płatą. 609 170 510.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 691 
623 631

• Wynajmę mieszkanie  trzypokojowe, Gryfitów, 
parter, częściowo umeblowane- 800 zł +opłaty. 
608 622 920

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 m2 
plus dwa duże budynki gospodarcze, działka 19 
arów, cena 147 tys., tel. 509 702 817

• Sprzedam dom 17 km od Nowogardu, 200 m2 
+ budynek gospodarczy 280 m2 wraz z działką 
1,11 Ha. 694 994 202

• Dobra k. Nowogardu pilnie sprzedam ½ domu 
pow. 100 m2 (dom po remoncie oraz garaż pow. 
42 m2 na działce 7,5 ar. 668 431 301

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na par-
terze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowana, po 
częściowym remoncie. Cena 750 zł + czynsz + 
media. 601 980 065 

• sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię sto-
isko na Targowisku miejskim. 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie, nowe dwupoziomowe, 
bezczynszowe. 662 638 198; 694 053 131

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, par-
ter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po godz. 10

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 okoli-
ce Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwupoko-
jowe 46 m2, parter w Nowogardzie. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie z dwupokojowe na I pię-
trze 42 m2 z aktem notarialnym 91 39 26 587

• Wynajmę mieszkanie w Warnkowie. 607 289 286

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 m2 
z warunkami zabudowy oraz wszystkimi po-
zwoleniami (media przy granicy) projekt gratis. 
791 262 391

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłużeniem 
w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 26 486

• sprzedam działkę pod zabudowę mieszkalną, 
bądź usługową. miejscowość krzywice, 4016 
m2, prąd, woda, gaz. możliwość podziału 
działki na dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługowa 
przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie 
spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższo-
ny standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam mieszkanie  trzypokojowe, Gryfi-
tów, parter, częściowo umeblowane, 160 tys. 
608 622 920

• wynajmę trzypokoje wyremontowane z bal-
konem (tylko na długi okres czasu) ogrzewa-
nie w cenie wynajmu. 660 143 170

• wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
603 981 714

• Sprzedam dom 140 m2 Nowogard. 601 987 249

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe spółdzielcze 

własnościowe 58m2 IV piętro na mniejsze dwu-
pokojowe do II piętra. 795 912 117

• Sprzedam mieszkanie 44m2 dwupokojowe II 
piętro, umeblowane, Kowalska 1B/7; 692 696 322

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu. 723 093 009

• Sprzedam dom. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W JAR-
CHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze asfaltowej 
tel. 790 044 167

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną ul. 
Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 609 307 286

• Wynajmę trzy pokoje wyremontowane z balko-
nem (tylko na długi okres czasu) ogrzewanie w 
cenie wynajmu. 660 143 170

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46m2. 
Cena 142 tys. 604 908 983

• Szukam mieszkania do wynajęcia. 518 246 587

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 m2 
plus garaż dwustanowiskowy 50m (drugi budy-
nek) wszystkie media, działka 1200 m2 Nowo-
gard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe z 
aneksem kuchennym wolnostojące ul 700le-
cia 20b (przy biedronce) czynsz 1000 zł plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszowe, czę-
ściowo umeblowane, świetna lokalizacja 175 tys. 
501 622 613

• Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostojący w 
Nowogardzie przy ul. Roosevelta. 666  196  291; 
693 228 813

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe w Centrum. 
725 970 618

• Wynajmę mieszkanie w domu jednorodzinnym 
z osobnym wejściem dla 2-3 osób. Preferowani 
pracownicy firm. 91 39 23 701; 661 373 671

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. Tel. 
695 980 401

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie, parter. 600 626 244

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy ul. 
Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną ul. 
Kosynierów tel. 693 850 197

• Garaż może być na busa lub magazyn rejon 
Pocztowa, Fabryczna wynajmę. 509 861 740

• Pawilon w Centrum wynajmę lub sprzedam 
886 465 485

• Sprzedam mieszkanie 47 m2 dwupokojowe II 
piętro. Goleniów. Ciche Centrum 530 399 518

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe I piętro 49 
m. tel 509 530 073

• Targowisko- kiosk handlowy 18 m2 woda, WC, 
prąd – sprzedam lub wynajmę tel. 533 983 233

• Mieszkanie dwupokojowe w Nowogardzie, ume-
blowane do wynajęcia na dłuższy okres dostęp-
ne od lipca. Tel. 728 497 124

• Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny. Stan 
surowy, zamknięty. Pilnie. 602 643 408

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysłowy z kli-
matyzacją, alarmem oraz pełnym wyposażeniem 
w Dębicach przy drodze krajowej Nowogard-
Stargard. 887 467 309 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, podwyż-
szony standard niski czynsz, atrakcyjna cena. 
604 441 609

• Wynajmę pokój w zamian za opiekę na chorą, 
chodzącą osobą. Telefon 722 200 088

• Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny. Stan 
surowy zamknięty. Pilnie. 602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Poniatow-
skiego, tel. 691054010.
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• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Do wynajęcia mieszkanie w Szczecinie, 
umeblowane, po remoncie. Cena 1500 zł + 
opłaty. 609 245 816

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe I p. Ga-
raż przy ul. Boh. Warszawy działka ogrodo-
wa 3 ary gratis. Tel. 604 178 371

mOTOrYZacja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 134500 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 114 KM, serwisowa-
ny w ASO Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn hamulco-
wy, klimatyzacja uzupełniona, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. 
ster przy kierownicy, welur. tapicerka, 
opony letnie Continental 185 65 R15, kom-
pletna dokumentacja – faktury serwisowe, 
bezwypadkowy,  zadbany. Cena 17900 zł 
(do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 500 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 600 zł 
do uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. do 
negocjacji. 663 038 027

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 1.4 ben-
zyna + gaz. 505 620 285

• Sprzedam BMW E36, 318 TDS. Cena do 
uzgodnienia. tel. 880 910 657.

• Sprzedam Nissan Primera 2.0 diesel 
1993 rok. stan dobry, garażowany. Pełna 
elektryka. Cena 4000 zł do uzgodnienia. 
662 256 191

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena do 
uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-stej.

• Sprzedam oryginalne kompletne alufelgi 
do AUDI 235/45/17C (5 szpil) 693 989 752

• Sprzedam AX do blacharki albo SAXO do 
jazdy . AX granatowy 1000-1200 SAXO 
srebrny 6000. 693 429 225; 609 388 700

• Sprzedam WV T-2 diesel 1984 r. 
502 853 573

• Sprzedam MZETZ 250. 668 527 045

• Sprzedam Bus transporter r. 2003 5-osobo-
wy. 91 39 10 714

• Sprzedam Busa MB 100. Samochód jest 
na chodzie, do drobnego remontu. Cena 
3000 zł. 661 923 610

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

 rOlNicTwO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 995

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 18 316

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 
691 138 076

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon Z056 z 
kabiną szarpaczem do słomy, garażowany, 
pierwszy właściciel. 514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam przyczepę 10t AUTOSAN. 
603 839 782

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i fortsh-
nitch.609 480 049

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam gołębie ozdobne. 724 918 164

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam zboże. 600 345 068

• Sprzedam dwie krowy z cielakami LM i 
prosiaki. 888 757 586

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Kury Nioski 20-tygodniowe, początek nie-
śności. Gospodarstwo drobiarskie. Żabo-
wo 13. 91 39 10 666

• Sprzedam zagrabiarko - przestrząsaczkę. 
664 666 405

• Sprzedam dmuchawę do siana z silnikiem 
7,5 Kw + rury. Stan idealny. 608 013 995

• Sprzedam: hala kontenerowa (magazyn, 
chłodnia) o wymiarach 17,5/6m. cena 65 
tys zł. 661 923 610

• Sprzedam wężyki do fertygacji (podlewa-
nie. Są one w odcinkach 100m. Mam tego 
na ok. 10 ha. Cena 15 zł/100m. 661 923 610

• Sprzedam ciągnik C-360. Cena 10 tys. 661 
923 610

• Sprzedam agrowłókninię (g. 19) szer. 4,2 
dł. Posiadam ponad 100 szt. Cena 40 zł/ szt 
661 923 610

• Sprzedam konsolę (BOOM) do nawadnia-
nia. Szerokość podlewania ok. 34 m. cena 
5500 zł, 661 923 610

UsłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Transport bUs-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 
493

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu agD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUgi iNFOrmaTYcZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-

rów, sieci komputerowe (windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• awarie. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański szko-
lenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa 
firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• DUr-DacH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budow-
lane - terminowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazu-
ry. 728 801 246

• wykonam prace remontowo-budowla-
ne + więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio i solid-
nie z domu pod dom, tel. 603 038 944.

• Docieplenia budynków I polbruk. 785-931-
513; 091 39 111 53

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektryczne. 
790 818 099

• Wykonam budowę domów, docieplenia, 

glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik szyb-
ko, tanio. 607 347 421

• Docieplenia, remonty i dachy. 692  562 
306

• kOrePeTYcje Dla licealisTÓw i sTU-
DeNTÓw, Z maTemaTYki, sTaTYsTYki, 
ekONOmeTrii, OraZ  PrOFesjONalNe 
PrZYgOTOwaNia, DO egZamiNÓw 
POPrawkOwYcH kONTakT: Tel. 600 
924128; mail: iwonand@wp.pl 

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pane-
le, 789 146 025

• Usługi budowlane. 792 217 337 

• Szpachlowanie, malowanie, nietypowe za-
budowy. 665 410 514

• Koszenie trawy. 782 660 182

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz kosze-
nie i zbiór. 508 503 650

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pra-
cy jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 500 
zł. 604 189 118

• Zatrudnimy pracowników ochrony z te-
renu Nowogardu i okolic. Mile widziany 
umiarkowany stopień niepełnosprawności 
lub renta. Telefon 795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murarza, zbro-
jarza. Posiadam własny transport i maszy-
ny.  91 39 18 307

• Poszukuję pracowników do pracy w go-
spodarstwie rolnym. 601 748 170

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytkarzy z 
doświadczeniem. Tel. 782 860 130

• Zatrudnię murarzy. 694 455 280

• Zbiór truskawek deserowych z szypułką 
(dobre zarobki) duże owoce- Dąbrowa. 
694 968 962

• Emeryt mund. 45l poszukuje pracy jako 
dozorca itp. Tel. 796 864 145

• Zatrudnię kierowcę C+E + wywrotka. 609 
493 989

• Poszukuję do pracy murarzy. 662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń wnętrz. 
888 603 612

• Poszukuję konsultantów Oriflame. Tel. 
506 171 732

• studentka ii roku Pedagogiki podejmie 
pracę w charakterze opiekunki. 791 
668 376

• Zbiór truskawek w Olchowie. 693 344 778

• Poszukuję opiekunki dla chorej, chodzącej 
osoby. Telefon 722 200 088

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię uczniów do roznoszenia ulotek. 
600 436 364

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Piece gazowe cO do mieszkania, dom-
ku, z Niemiec firmy Vaillant tylko ogrze-
wanie cO cena 1000 zł serwis na miej-
scu (montaż), dwufunkcyjny 1200 zł. 
691 686 772

• jUNkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vaillant 
z Niemiec i gwarancje. cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380V Niemiecki Vaillant, 
wiszący małe gabaryty do łazienki, 
kuchni, cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia z 
piecem węglowym, typ 120-150 l. cena 
600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z najnow-
szą mapą Europy (w tym Polski) 6.2.2, cena 
do uzgodnienia 690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 390 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny moc-
na budowa oraz młodsze, tel: 91 39 21 828

• Kupię ponton bez silnika. 789 042 263

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe oraz 
kamienie polne w ok. Nowogardu. 91 38 
13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć kur-
czaków. 603 688 266

• sprzedam używane dwa narożniki 
duże i meblościankę typu rotterdam. 
602 527 141

• Sprzedam dachówkę betonową czerwoną, 
szkliwioną, nową (500szt.) 603 895 622

• Oddam za darmo okna drewniane ok. 
50 szt. 609 493 979; 91 39 14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa kom-
plety i 2 telewizory 21, 25 cali – tanio. 
504 703 563

• Sprzedam łódkę dwuosobową- plastik. 
669 973 818 

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam wypoczynek- zestaw trzyele-
mentowy brąz skóra. Stan bardzo dobry. 
Tel. 502 193 472

• Sprzedam łóżko piętrowe dwuosobowe z 
materacami. Cena 400 zł. 697 191 038

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne, stero-
wane pilotem ze specjalnym systemem 
podtrzymującym materac. Cena 1000 zł. 
516 188 768

• Sprzedam Gokard Kettler dla dziecka od 
4-8 lat, stan dobry, regulacja siedzenia, 
hamulec ręczny, solidna rama. Cena 230 zł. 
691 604 609; 781 159 438

• Sprzedam prawie nowy orbitrek tanio. 
602 643 408

• Okazja sprzedam barakowóz (callibat) oraz 
łubianki (koszyczki) tel. 607 403 081

• Rower dla dziecka w wieku 8-15 lat, stan 
bdb Cena 200 zł. 602 795 077 

• Sprzedam lub zamienię pilarko-frezarkę. 
609 312 088

OGŁO sZE NIA DROb NE
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Projektowanie komputerowe
w domu klienta

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS! WYSOKA JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ
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reklama

Czytaj s. 2

Czytaj s. 5

Czytaj s. 12

Czytaj s. 16

Informujemy, że 

15 czerwca 2011 r.
środa w godz. 8.30 - 10.00 

w redakcji 
będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne,  

zapraszamy!

Czytaj s. 4

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 4

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

rusza rozbudowa 
szpitala

Wmurowali 
akt erekcyjny

Nie ulega wątpliwości, że  wmurowania aktu erekcyjnego pod inwestycją dokonał   burmistrz Nowogardu – dodajmy Robert Czapla. 

Pożar w 
radłowie...

Zielone 
święto, w 
czerwone 
paski

Będą 
dyrektorskie 
zmiany?

SPOrT
Spadek jest 
już pewny

Bonda płynie  
coraz szybciej
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Nasza sonda
Jak oceniasz działania  
naszych władz?

Od momentu wybrania nowej rady gminy Nowogard minęło już ponad sześć miesięcy. Pierw-
sze pół roku funkcjonowania nowych władz jest odpowiednim czasem do poczynienia pierw-
szych podsumowań. W związku z tym postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta o 
to jak oceniają działania nowowybranych władz i o to czy znają oni swojego radnego.

Pani Olga Warelis-Sulwińska
W Nowogardzie mieszkam bardzo krótko i nie mogę wiele po-

wiedzieć o mieście, ale widzę, że jest ono bardzo zaniedbane i trze-
ba tu jeszcze wiele zrobić co nie wydaje dobrego świadectwa tutaj 
rządzącym. Niestety nie znam swojego radnego.

Pani Marzena Duras z córką Weroniką
Pracę radnych oceniam negatywnie. W naszym mie-

ście nic się nie dzieje i jest coraz gorzej. Nie znam repre-
zentującego mnie radnego i nie słyszałam, żeby organi-
zowano jakieś spotkania.

Pan Łukasz Lipski
Na chwilę obecną nowi radni bazują na dokonaniach poprzed-

nich. Tak więc trudno jest ich dziś ocenić. Zobaczymy po dwóch 
latach. Nie znam nazwiska swojego radnego.

(ps)

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

06.06.11
9:30
Skradziono motocykl 

WSK pozostawiony w stodo-
le w Strzelewie. Sprawca kra-
dzieży został znaleziony, a 
motocykl zdołano odzyskać.

13:35
W trakcie kontroli drogo-

wej w miejscowości Redło 
zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę. Andrzej D. miał 
1,48 promila w wydycha-
nym powietrzu.

15:40 
Skradziono plastikową 

łódkę, przytwierdzoną me-
talową linką do brzegu je-
ziora. 

17:45
Doszło do zdarzenia dro-

gowego na terenie obwodni-
cy Nowogardzkiej na wyso-
kości miejscowości Otręby. 
Kierujący pojazdem wolno-
bieżnym nie zachował na-
leżytej ostrożności podczas 
cofania pojazdem i uderzył 
w stojące urządzenie geode-
zyjne. 

07.06.11
11:30
W Olchowie potrącono 

dziecko na przejściu dla 
pieszych. 

11:50
Zgłoszono oszustwo na 

portalu internetowym Al-
legro, przy zakupie konsoli 
Playstation 3.

23:45
W trakcie kontroli drogo-

wej na ul. Reja, policjanci 
ujawnili nietrzeźwego kie-
rującego skuterem, Andrzej 
H. miał 1,16 promila w wy-
dychanym powietrzu. 

08.06.11
19:00
Ochrona sklepu Biedron-

ka przy ul. Warszawskiej 
złapała sprawcę kradzieży - 
Janusza B., który próbował 
ukraść alkohol. Sprawa zo-
stała przekazana do sądu. 

09.06.11
23:20
W trakcie kontroli dro-

gowej na ul. Mickiewicza 
stwierdzono, że rowerzysta 
- Jacek B. miał  3,54 promi-
la w wydychanym powie-
trzu. 

10.06.11
7:20
Kontrola drogowa na ul. 

Bema zatrzymała Michał M. 
kierującego samochodem 
marki Renault bez wymaga-
nych uprawnień. Dodatko-
wo samochód nie posiadał 
ubezpieczenia OC i nie zo-
stał wykonany przegląd. 

12:20
Doszło do kolizji drogo-

wej na ul. Bohaterów War-
szawy na parkingu przy bo-
isku Orlik. Samochód marki 
VW Golf uderzył samochód 
Ford Fiesta, po czym odje-
chał z miejsca zdarzenia. 

11.06.11
13:30
Doszło do kolizji drogo-

wej w Olchowie, gdzie sa-
mochód marki Opel Cor-
sa wjechał do przydrożne-
go rowu i uderzył w drze-
wo. W wyniku zdarzenia 
kierujący uskarżał się na 
bóle w klatce piersiowej. 
Poszkodowanego przewie-
ziono na badania do Szpi-
tala w Nowogardzie. 

14:15
W jednym z domów w 

miejscowości Redło spale-
niu uległy różne przedmio-
ty. 

15:20
Ochrona sklepu Biedron-

ka przy ul. Warszawskiej uję-
ła sprawcę kradzieży w skle-
pie. Wylegitymowano Wie-
sławę N., która podjęła próbę 
kradzieży artykułów spożyw-
czych. Towar odzyskano i prze-
kazano do dalszej sprzedaży. 

15:35
Ochrona sklepu Lidl przy-

łapała sprawcę kradzieży. 
Jarosław U został dowiezio-
ny do Komisariatu Policji, 
gdzie był przesłuchiwany. 

AL

Pożar w radłowie…
W nocy z piątku na sobotę w podnowogardzkiej miejscowości Radłowo, pod nieobec-
ność właściciela, wybuchł pożar w domu znajdującym się na terenie jednej z posesji. 

Najprawdopodobniej przy-
czyną pożaru było podpalenie, 
czego dowodem jest znajdu-
jąca się w salonie kłoda, któ-
ra posłużyła do wybicia szy-
by. Gruba warstwa sadzy za-
lega na ścianach praktycznie 
całego domu. Kiedy ogień zaj-
mował kolejne części mieszka-

nia, temperatura, jaka w wyni-
ku tego powstała spowodowała 
pękniecie rurki przy kaloryfe-
rze i upływ wody, która ugasi-
ła ogień. Gdyby to nie nastąpi-
ło, to podejrzewam, że na miej-
scu zastałbym już tylko zglisz-
cza - relacjonuje DN właściciel 
domu. 

Wstępnych oględzin doko-
nała policja, która jest teraz na 
etapie ustalania szczegółów. 
Gospodarz proponuje nagrodę 
dla osób, które mogłyby udzie-
lić informacji dotyczących po-
żaru. 

Red.

Jedno z pomieszczeń spalonego mieszkania



14-16.06.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy dla inwestycji pod nazwą „rozbudowa Samodzielnego Szpitala Rejonowego 
w Nowogardzie”. Wmurowano także symbolicznie akt erekcyjny. 

Wmurowali akt erekcyjny 

Rusza rozbudowa szpitala
Najpierw, burmistrz Nowo-

gardu, oficjalnie przekazał do-
kument potwierdzający prze-
kazanie placu budowy. Na-
stępnie dokonano wmurowa-
nia symbolicznego aktu erek-
cyjnego – kamienia węgielne-
go pod inwestycją. 

Jak podał Urząd Miejski, 
całkowita powierzchnia zabu-
dowy wynosi 2.805 m2 w tym, 
funkcjonujący budynek szpi-
tala – 760 m2. Trzykondygna-
cyjny budynek w stanie suro-
wym zajmuje powierzchnię 
1 045 m2, pozostałe obiekty 
980 m2. Przedstawiciele wy-
konawcy robót twierdzą, że 
są już w pełnej gotowości do 
rozpoczęcia budowy. 

- Od czasu podpisania umo-
wy z gminą minęło kilka tygo-
dni. Tego czasu nie zmarnowa-
liśmy. Jesteśmy gotowi do roz-
poczęcia robót. Część z nich 
już została rozpoczęta. Przy-
gotowaliśmy zaplecze. Mamy 
już skompletowaną kadrę in-
żynierską i odpowiednią gru-
pę pracowników – powiedział 
Mirosław Wojciechowski, dy-
rektor handlowy firmy Skan-
ska, która będzie realizowała 
inwestycję. 

Swojego zadowolenia z fak-
tu oddania placu pod rozbu-
dowę szpitala nie krył Kazi-
mierz Lembas, dyrektor pla-
cówki. 

- To jest dla mnie szczęśliwy 
dzień – mówi dyrektor Lem-
bas. Zdarzyło się coś, w co wie-
lu ludzi nie wierzyło. Sam fakt 
rozpoczęcia budowy jest dla 
mnie ważny. To zwieńczenie 
co najmniej trzech lat. Moich 
usilnych starań, żeby ruszyła 
rozbudowa szpitala.

K. Lembas zapewnił, że 
trwające prace budowlane nie 
będą w żaden sposób kolido-
wały z bieżącym funkcjono-
waniem placówki medycznej. 

Zgodnie z przyjętym pro-
jektem budowy, w piwni-
cach nowej części, mieścić się 
będą pomieszczenia technicz-
ne, szatnie i sterylizatornia. 
Parter zostanie przeznaczo-
ny na oddział anestezjologi 
i i intensywnej terapii. Na I 
piętrze będzie oddział chi-

rurgiczny z blokiem opera-
cyjnym. II piętro zajmie od-
dział ginekologiczny i nowo-
rodkowy. Na II piętrze będą 
się znajdować pomieszczenia 
administracyjne. W istnieją-
cym, użytkowanym obecnie, 
obiekcie szpitala, pozostanie 
izba przyjęć wraz z gabine-
tami diagnostycznymi i pra-
cownią endoskopową. 

W ramach kontraktu, któ-
ry Skanska podpisała z gmi-
ną, zostanie również zagospo-
darowany teren wokół szpita-
la. Ten zakres prac obejmuje 
m.in.: budowę i przebudowę 
istniejących wewnętrznych 

dróg dojazdowych i chodni-
ków, budowę parkingu na 39 
miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych, mo-
dernizację istniejących sieci i 
przełączy a także nasadzenie 
zieleni. 

Przypomnijmy, że łącz-
ny koszt prac budowlanych, 
związanych z inwestycją wy-
niesie prawie 19 mln zł, które 
będą pochodzić z emisji obli-
gacji. Zakończenie robót  pla-
nowane jest na 19 maja 2013 
roku. 

 Marcin Simiński

W uroczystości obok władz samorządowych Nowogardu, Osiny i Masze-
wa, radnych, przedstawicieli inwestora i organizacji pozarządowych  
wziął udział także licznie zgromadzony personel nowogardzkiego 
szpitala. 

Oni wzięli za to odpowiedzialność co potwierdzili własnym podpisem. 
Na zdjęciach: Robert Czapla – burmistrz Nowogardu, Damian Simiński 
– wiceburmistrz Nowogardu, Kazimierz Lembas – dyrektor szpitala, 
Antoni Bielida – przewodniczący Rady Miejskiej.

Mirosław Wojciechowski, zapewnił, że budowa będzie przebiegała 
zgodnie z planem, a firma dotrzyma terminów wynikających z podpi-
sanej umowy. 
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 Burmistrz Nowogardu
ogłasza konkurs na szczeblu 

gminy Nowogard   
pn. „Zadbaj o siedlisko  

bo to Twoje Środowisko”
* w konkursie mogą brać udział rolnicy,       
   dzierżawcy oraz użytkownicy gospodarstw z gminy No-

wogard
* warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku 

wraz z opisem zagrody do 30 czerwca 2011r.w Urzędzie Miej-
skim (pok. Nr.5) lub u sołtysa

* wizja lokalna przedstawicieli Komisji
Konkursowej połączona z oceną zagrody nastąpi w pierw-

szej połowie lipca 2011 roku
* Fundatorem nagród jest Burmistrz Nowogardu 

                                    Burmistrz Nowogardu
                                           Robert Czapla                             

W niedzielę, w Nowogardzie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Ludowego PSL. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele WNMP ce-
lebrowanej przez ks. infułata dr Edmunda Cybulskiego. Do ludowego tańca PSL zaprosił także o dziwo, działaczy SLD, z władzami regionu na czele. 

Zielone święto, w czerwone paski

W mszy św., odprawionej w 
intencji Ojczyzny i Ruchu Lu-
dowego obok pocztów sztanda-
rowych z całego regionu, wzię-
ło udział kilkudziesięciu działa-
czy PSL. Po zakończeniu litur-
gii, uczestnicy obchodów prze-
szli na plac Szarych Szeregów. 

Tam rozpoczęła się druga 
część uroczystości. Na począt-
ku K. Ziemba, szef ludowców 
w regionie,  przywitał zapro-
szonych gości. Wśród nich 

oprócz działaczy partyjnych, 
nie zabrakło  przedstawicie-
li urzędu wojewody, urzędu 
marszałkowskiego, lokalnych 
władz samorządowych, rad-
nych a także przedstawicie-
li instytucji, agencji i stowa-
rzyszeń działających w obsza-
rze rolnictwa.  Na ławce „vi-
pów” śmiało rozsiedli się także 
przedstawiciele SLD, z władza-
mi regionu na czele. Nie było 
za to żadnego przedstawiciela 
koalicjantów PSL w powiecie, 

sejmiku i sejmie  – członków 
Platformy Obywatelskiej. Jak 
tłumaczył redakcji K. Ziem-
ba, zaproszenia dostali wszy-
scy, ale nie każdy z nich  mógł 
lub chciał skorzystać. Po od-
śpiewaniu hymnu i wysłucha-
niu przemówienia szefa wo-
jewódzkich struktur PSL,  w  
wręczono medale i odznacze-
nia partyjne. 

Imprezę zwieńczyły wystę-
py artystyczne połączone z za-
bawą ludową, które potrwały 

do późnego wieczora. W trak-
cie ludowej biesiady mieszkań-
cy mieli także okazję skoszto-
wać wielu tradycyjnych wyro-
bów, które sprzedawali liczni 
wystawcy. Po zjedzeniu sma-
kołyków każdy mógł zbadać 
cukier i ciśnienie, przy stoisku 

Stowarzyszenia Diabetyków z 
Nowogardu. Ozdobą imprezy 
były stragany z rękodziełami. 

W trakcie uroczystości od-
były się także zawody wędkar-
skie i  turniej szachowy o pu-
char prezesa ZW PSL. 

MS

O Święcie Ludowym w Dniu Zesłania Ducha Świętego – okiem i piórem malkontenta

W trakcie Wojewódzkich Obchodów  Święta Ludowego, które odbyły się w miniona niedzielę 
w Nowogardzie mieliśmy- jak przystało przy obfitym stole-  dla każdego coś dobrego.

Można odnieść wrażenie, że współrządząca (w Polsce z PO, w Nowogardzie z SLD)  partia po-
lityczna jaką jest PSL – gotowa na każdy wariant i każdego partnera, a wszystko dla dobra ruchu 
ludowego, którego to ideałów PSL nie zdradził  nawet gdy zwał się ZSL.  Bóg , Honor,  Ojczyzna 
grzmiało więc z napisów na sztandarach i z ust przemawiającego Prezesa. Boga nie ruszam bo 
tylko On sam wie  „kto zacz”  ale co to Honor i czego wymaga rzeczywistość mieszcząca się pod 
słowem Ojczyzna – tutaj coś mi nie gra i historycznie i aktualnie ale ponieważ długo by mówić 
więc nie rozwinę  tych wątpliwości. Być może nie pojmuje swoim rozumem mądrości ludowej, 
która przekonuje o tym, że  dbać należy aby „wilk syty i owca cała”.  Zaiste wilk (to SLD ) wyglą-
dał na wyraźnie podkarmionego i dopieszczonego przez Prezesa  co się odbyło dopiero na Placu 
Szarych Szeregów,  ponieważ  w  Kościele, gdzie była pierwsza część uroczystości, wilk nie bywa, 
tam PSL spotkał się tylko z owieczkami.  One (owieczki) też miałem wrażenie zadowolone miło 
im pewnie było słuchać jak to PSL wiernie broni ideałów, wolności, wiary i dobrobytu. Potem 
już w części świeckiej, zapewne dla dodatkowej uciechy wilka (co ten okazywał co chwila) i pod-
trzymania naiwnej wiary owieczek,  Prezes odciął się nawet od polityki swojego rządowego ko-
alicjanta – kto nie słyszał niech obejrzy niedzielną, regionalną  Kronikę  TVP.  Poza tym było jak 
na  pikniku, pogoda dopisała i organizacja całkiem przyzwoita.

Marek Słomski

Chodźcie z nami nawoływał K. Ziemba z małżonką Danutą
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Emerytom policjantom 
u wszystkim, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Henryka 
Szmytka 

Wyrazy wdzięczności 

składa rodzina

ŚCIEŻKA ROWEROWA DO... WIADUKTU
 - odpowiedź

Poniżej publikujemy wybrane fragmenty odpowiedzi autorstwa radnego Mieczysława Laskowskiego,  w sprawie naszego artykułu pt. „Ścieżka ro-
werowa do ...wiaduktu”, który ukazał się w ostatnim, piątkowym wydaniu DN. Naszym zdaniem, tylko te części pisma odnoszą się do merytoryki 
opisywanego przez nas zagadnienia. Pozostałe wątki, które zawierają szereg obraźliwych obelg i wycieczek personalnych, wykreśliliśmy w trosce o 
poziom debaty publicznej i szacunek dla  samego autora poniższej odpowiedzi. 

(...)Prawdą jest, że uczestni-
czyłem w negocjacjach i uzgod-
nieniach na etapie koncep-
cji tworzenia projektu ścieżki i 
przy moim skromnym udziale 
udało nam się uzgodnić (wy-
brać) i „poprowadzić” taką 
trasę, jaką obecnie przebiega. 
Zmniejszyło to koszty jej budo-
wy o około 1 mln zł choćby dla-
tego, że przebiega ona za drze-
wami, a nie od strony jezdni, 
co wymuszałoby częściowe za-
sypanie rowu. Nie uczestniczy-

łem natomiast w końcowych, 
szczegółowych uzgodnieniach 
w sprawie bezpośredniego włą-
czenia się do obwodnicy i wjaz-
du do Olchowa, ponieważ ja nie 
jestem specjalista w tej dziedzi-
nie, a wiadukt był cały czas w 
fazie projektowania, przepro-
jektowywania i tworzenia wa-
riantu jego powstania. Wszelkie 
szczegółowe uzgodnienia nale-
żały do wykonującego projekt 
architekta, w porozumieniu z 
urzędnikami Urzędu Miejskie-

go w Nowogardzie. A biorąc 
pod uwagę to, że na ową ścieżkę 
czekali wiele lat mieszkańcy Ol-
chowa, Gardna i Nowogardu, to 
kiedy pojawiła się szansa na jej 
powstanie i następnie dofinan-
sowanie z UE uważam, że nale-
żało zrobić absolutnie wszystko, 
aby w końcu doprowadzić do 
realizacji tego projektu. 

 Cel ten osiągnęliśmy. A więc 
potwierdza się, że był sens bu-
dowy tak potrzebnej infrastruk-
tury drogowej. Należy nadmie-

nić, że nie wszystkie projek-
ty uzyskały akceptacje celowo-
ści tworzenia ścieżek. Przykład 
przebiegu ścieżki Goleniów – 
Maszewo, gdzie Gmina Masze-
wo nie otrzymała dofinansowa-
nia na swój odcinek ścieżki. Tu 
należy wspomnieć ofiary braku 
tej ścieżki, które poniosły śmierć 
idąc, czy też jadąc omawianą 
trasą. Nareszcie można mieć 
pewność, że nikt nie zostanie 
poszkodowany przez przejeż-
dżające samochody(...).

(...)uważam, że dopóki trwa 
budowa wiaduktu i dróg do-
jazdowych, nigdy nie jest za 
późno, aby wprowadzić zmia-
ny, które maksymalnie ułatwią 
życie użytkownikom ścieżki ro-
werowej, chociażby poprzez na-
malowanie pasa dla rowerów o 
szerokości 1,2 m i odpowiednie 
oznakowanie wjazdu na wia-
dukt(...)
 Mieczysław Laskowski

Nasz komentarz

Z faktami się nie dyskutuje 
Żeby była jasność. Potrzebę budowy ścieżki do Olchowa tak, jak myślę większość mieszkań-

ców, widziałem i doceniałem – dlatego o rzekomym podważaniu  celowości tej inwestycji nie 
rozmawiamy. Na samej chęci i pomyśle świat się jednak nie kończy. Planowanie i w konsekwen-
cji wykonanie inwestycji jest raczej jej karykaturą i rozumiem, że w dziwnym świetle stawia tak-
że Pana – największego orędownika, a także współorganizatora budowy tejże alejki.  

Mówi się, w dziennikarskim żargonie, ale i w życiu codziennym, że z faktami się nie dyskutuje. 
A Fakt jest jeden. Ścieżka, jakby nie było do Olchowa nie prowadzi. Od początku powstania ini-
cjatywy, projektowania, aż  do początku budowy wiedział Pan o jej dokładnym przebiegu. Pro-
szę mi uwierzyć, że gdybym mógł zaklinać rzeczywistość, czy też umiałbym czarować, to poży-
czył bym Panu swoją różdżkę tak żeby mógł Pan to zmienić.  

A co do Pańskiej wiary w zmianę przebiegu, czy też oznaczenia budowanego węzła łączącego 
Olchowo z Nowogardem, mogę tylko, posiłkować się słowami specjalisty, czyli przedstawiciela 
inwestora, budującego obwodnicę – Romana Krystkiewicza, notabene kierownika prowadzo-
nych robót. Jego zdaniem w tej chwili nie ma możliwości zmiany koncepcji budowy tego frag-
mentu trasy, natomiast jak twierdzi, byłoby to możliwe wcześniej gdyby temat ktokolwiek po-
stawił. Rowerzyści  mogą i muszą  włączyć się do ruchu na drodze ekspresowej by przejechać na 
drugą stronę i dotrzeć do wioski. W jednym ma Pan rację - teraz nie pozostaje nic innego jak 
walczyć o odpowiednie oznaczenie drogi, które w maksymalnym stopniu zapewni bezpieczeń-
stwo mieszkańcom Olchowa  w dotarciu do swoich domów. 

Tak na marginesie...
Przy okazji tej dyskusji, pozwolę sobie na jeden mały wybieg, który nie koniecznie ma ścisły 

związek z poruszanym wyżej tematem. Robię to jednak, bo wciąż wieżę, że  debatę publiczną 
można prowadzić na przyzwoitym poziomie. Niestety mam też wrażenie (zresztą nie pierwszy 
raz), że rola prasy jest dla wielu głęboko nie zrozumiała. Szczególnie dotyczy to sterników obec-
nej koalicji. Prasa  jest dobra wtedy, gdy towarzyszy, wskazanym przez niektórych inicjatywom i 
przyklaskuje ogólnemu zachwytowi.  Natomiast zła, gdy zdarzy się jej skrytykować, czasem rze-
czy i wydarzenia powszechnie akceptowane. Nic to innego jak słynne „prawo Kalego”. 

Krytyka, to jedno z podstawowych instrumentów, jakiego używają media. To ona bowiem po-
zwala uwolnić się spod jarzma sztampowego myślenia i ogólnego zadowolenia, czyli postawy, 
którą najczęściej reprezentuje władza. To w końcu ona pozwala często uchronić władzę przed 
złymi i krzywdzącymi, w opinii społecznej, decyzjami. Jak mówił jeden z uznanych dziennika-
rzy, Leopold Unger: „prasa ma być sceptyczna, powinna nie dowierzać, być podejrzliwa, patrzeć 
władzy na ręce – bo gdy tego nie robi demokracja jest zagrożona”. I nie ma to nic wspólnego ze 
złośliwością. To fundamentalna zasada, którą kierować się powinien każdy szanujący się wy-
dawca czy dziennikarz. Dobrze jeśli rozumieją ją również, ludzie kreujący się na „prawdziwe 
polityczne tuzy”. 

Z poważaniem 
Marcin Simiński

Będą dyrektorskie 
zmiany?
W miniony poniedziałek ogłoszono konkursy na sta-
nowisko dyrektorów trzech nowogardzkich placówek 
oświatowych. 

Chodzi o Zespół Szkół Ogól-
nokształcących zarządzany 
dziś przez Leszka Becelę, Szko-
łę Podstawową Nr 3 kierowa-
na przez Piotra Kazubę, oraz 
Przedszkole Publiczne nr 1, 
którego obowiązki dyrektora 
pełni obecnie Jolanta Bielska. 

Kandydaci na powyższe sta-
nowiska muszą spełnić wy-
magania formalne, z którymi 
można zapoznać się na stro-
nach nowogardzkiego inter-
netowego Biuletynu Informa-
cji Publicznej. Oferty należy 
składać w zamkniętych koper-
tach do 30 czerwca. Wszelkich 
informacji na temat konkursu 
udzielają urzędniczki: Marle-
na Marchewka i Magdalena 
Pędzik.

ms 

POdZiękOWaNia

Jolanta Bielska p.o.  dyrektora w 
Przedszkolu nr 1

Czy będą się ubiegać o ko-
lejne kadencje?

Piotr Kazuba dyrektor szkoły 
Podstawowej nr 3

Leszek Becela dyrektor ZSO 
(Liceum nr 2)



Nr 45 (1979)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

 Burmistrz Nowogardu
ogłasza konkurs na szczeblu 

gminy Nowogard  
pn.„Najładniejsza wieś gminy 

Nowogard”
Celem konkursu jest poprawa estetyki zabudowy i otocze-

nia Sołectwa
Kryteria oceny:
*Estetyka wsi z uwzględnieniem wszystkich zagród
* Dbałość o ochronę środowiska
Zgłoszenie do konkursu dokonuje Sołtys Sołectwa w termi-

nie do 30 czerwca 2011 roku w Urzędzie Miejskim (pokój nr 
5) po uprzednich konsultacjach z mieszkańcami.

Wizja lokalna przedstawicieli Komisji Konkursowej nastąpi 
w pierwszej połowie lipca 2011 roku. 

Fundatorem nagród jest Burmistrz Nowogardu 
                                    Burmistrz Nowogardu

                                           Robert Czapla                             

ewangeliczny siew w Nowogardzie

Na pustyni wyrośnie ziarno?
Od 6 lipca nastąpi ewangelizacyjna inwazja młodzieży na Nowogard. Do miasta zjedzie Pustynia Miast.
Jest to salezjański ruch ewangelizacyjny. W ciągu roku uczestniczy w nim młodzież. Natomiast w wakacje wyrusza ona w teren. Grupy ewangelizacyjne wybierają 

losowo miasta, w których wypełniają misję.
Spotkania ruchu ewangelicznego rozpoczynać się będą od wieczornych mszy. Później młodzi wyruszą w miasto. Spotkania odbywać się będą na osiedlach, placach, 

skwerach, a nawet w pubach, czy dyskotekach. Nie zabraknie także odwiedzin Domów Opieki Społecznej, Domów Dziecka, czy Zakładu Karnego.
Akcja potrwa cztery dni. Po spotkaniach młodzież wyjedzie do Łeby. Na tamtejszych wydmach – namiastce pustyni – w niedzielny poranek zostanie odprawiona 

msza święta kończąca misję. 
Pustynia Miast Nowogard odwiedziła 12 lat temu. Akcję koordynuje zgromadzenie zakonne salezjanów. 

MS

Dziennik Nowogardzki: 
Wasze zgromadzenie zajmuje 
się kształtowaniem młodzie-
ży. Z czego to wynika? 

Ks. Dariusz Presnal: To tro-
chę wina naszego założycie-
la, którym był ks. Jan Bosko. 
Pracował on w Turynie. Starał 
się pomagać bezrobotnej, nie-
dobrej, zaniedbanej młodzie-
ży. Ks. Bosko został powołany 
do tej pracy już, jako dziecko. 
Zostając kapłanem zmieniał 
młodych nie siłą, nerwami, 
przymusem, ale dobrocią. W 
tym samym charyzmacie pro-
wadzimy różne dzieła – domy 
dziecka, bursy, internaty.

Słyniecie również z przy-
wiązania do piłki nożnej.

- Wiek dorastania u chłop-

„Ja także byłem trudnym chłopakiem”
ców powoduje, że wzrasta ich 
tzw. energiczność. Nie ma, co 
się dziwić, że młodzi mają po-
trzebę „wyżycia”. Chcemy by 
sport stał się metodą na do-
bre wykorzystanie tej ener-
gii. Uczymy młodych zdrowej, 
sportowej rywalizacji. Przez 
sport można pięknie tych lu-
dzi wychować.

Jest ksiądz prezesem szcze-
cińskiego klubu piłkarskiego 
SALOS. To trudna funkcja?

- Nie chciałbym narzekać. 
Bardzo pomaga współpraca z 
osobami świeckimi – anima-
torami. To stara metoda ks. 
Bosko, który zajmował się for-
macją liderów. W klubie pra-
cuje zastęp 18 świeckich trene-
rów, którzy jako młodzi chłop-
cy sami grali w piłkę. Może to 
dziwne, ale najbardziej prężnie 
działającym młodzieżowym 
klubem piłkarskim w regio-
nie jest właśnie ten stworzony 
przez księży. Nie jest nam jed-
nak łatwo. Ciężko rywalizo-
wać z nazwami takimi jak Po-
goń, Stal, czy Arkonia.    

Dlaczego wybrał Ksiądz 
akurat te zgromadzenie?

- Ja także byłem trudnym 

chłopakiem. Nie było nawet 
mowy o chodzeniu na religię. 
O byciu księdzem nawet nie 
pomyślałem. Przyznam, że by-
łem nawet punkiem, nosiłem 
irokeza. Zrozumienie trud-
nej młodzieży leży mi, więc 
szczególnie na sercu. Myślę, że 
ks. Bosko odnalazł mnie sam. 
Gdybym nie został kapłanem 
pewnie byłbym jakimś mafio-
zo.

Z młodzieżą faktycznie jest 
tam fatalnie?

- Myślę, że nie. Najgorsze 
jest jednak to, że zanika w nią 
tzw. medialna wiara. Kultu-
ra medialna pokazuje najgor-
szą młodzież, opiera się na fa-
talnych przykładach. Młodzi 
ludzie czerpią niestety z tego 
wzorce i później trzeba je wy-
prowadzać z błędnych kano-
nów. Siła jest, więc w rodzinie. 
Jeśli ona będzie przekazywać 
młodym pozytywne warto-
ści, to możemy być o nią cał-
kiem spokojni. Naszym zada-
niem jest zapobieganie niepra-
widłowemu rozwojowi mło-
dych. Robimy wszystko, by do 
zła nie doszło. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Truskawki obrodziły
Trwa zbiór truskawek na pod nowogardzkich plantacjach. Plony zbierano również wczorajszego 

ranka na polu w pobliżu Sąpolnicy. Ciężko jeszcze mówić o konkretnych zbiorach. Jednak Stefan 
Kluczyński – właściciel piętnasto hektarowej plantacji na zbiory nie narzeka. Podkreśla jednak, że 
przed nimi musiał kilkakrotnie deszczować pole, bo bez tego zabiegu byłyby one znacznie mniej-
sze. Plantator jest zainteresowany zatrudnieniem przy zbiorach kolejnych pracowników.

Kilogram truskawek z jego 
pola kosztuje 5 zł. W sklepach 
owoce można nabyć za dwa 
razy droższą cenę. Polscy plan-
tatorzy truskawek otrzymują 
opłaty z UE – 80 Euro za hek-
tar.

ms
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Z okazji 18 urodzin 
Kochanej wnuczce 

Patrycji Paszkiewicz 
wszystkiego, co najlepsze, 
najmilsze i najpiękniejsze, 
spełnienia najskrytszych 

marzeń, niech uśmiech nigdy 
nie znika z Twej twarzy. 

Życzy babcia Marysia oraz 
wujkowie Artur i Darek

Z okazji 80 urodzin 
Krystynie  

Wipplinger 
kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości, 

ciągłego uśmiechu na twarzy jak również tego, 
żebyś potrafiła się cieszyć z życia w każdym 

jego momencie. 

Życzą dzieci, wnuki, prawnuki

Niech ten radosny dzień.  
Na zawsze Twe troski 

odsunie w cień. I niech się  
śmieje do Ciebie świat, 

Blaskiem szczęścia i długich lat. 

W dniu 18 urodzin

Patrycji  
Paszkiewicz 

najserdeczniejsze 
składa kochająca mamusia 

z Czarkiem

 Z  okazji 70 urodzin 

dla Mariana 
Maszyna 

Najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 
szczęścia i samych 
radosnych chwil 

życzą żona, 
dzieci, wnukowie 

i prawnuczki

ŻYCZeNia ŻYCZeNia

Uzdolniona i... skromna
Wiktoria Kiryk, 13-let-

nia mieszkanka Nowogardu i 
uczennica Szkoły Podstawo-
wej nr 3. Z jednej strony zwy-
kła, lubiana  nastolatka, mająca 
swoje pasje - taniec współcze-
sny, gra na pianinie, a z dru-
giej -osoba, której osiągnięcia 
budzą zainteresowanie i swe-
go rodzaju podziw. Nie spo-
sób wymienić wszystkie z nich. 
Jest ich niemiłosiernie dużo - 
pokaźny plik dyplomów robi 
wrażenie, a to dopiero po-
czątek! Wiktoria ma na swo-
im koncie sukcesy zarówno w 
dziedzinie matematyki, eko-
logii - z tego zadowolona jest 
najbardziej, sportu i historii, tu 
jednak ogranicza się do lokal-
nej historii Nowogardu, biorąc 
rokrocznie udział w „Konkur-
sie wiedzy  o Nowogardzie”. 

Czy nauka to jej ulubione za-
jęcie? Owszem, przyswajanie 
nowej wiedzy przychodzi jej 

z łatwością, ale nie rozpatruje 
tego w kategoriach hobby. Lubi 
to, po prostu. Od początku 
swojej edukacji brała udział w 
licznych konkursach. Zazwy-
czaj osiągając cel - zdobycie 
wysokiego miejsca, nagrody, 
a przede wszystkim nowych 
umiejętności. Były to przede 
wszystkim konkursy na szcze-
blu ogólnopolskim - Kangur 
Matematyczny, powiatowym - 
XII Konkurs Ekologiczny. 

W tym wszystkim ogromną 
rolę odgrywają rodzice i dziad-
kowie Wiktorii. Nidy nie zmu-
szali jej do nauki, nigdy też nie 
wymagali od niej wygranych. 
Za to wspierają ją na każdym 
kroku. Nie można także zapo-
mnieć o Agnieszce Białczak - 
wychowawczyni i nauczycielce 
przyrody Wiktorii.

- Dzięki uczniom takim jak 
Wiktoria, nauczyciel zaczyna 
rozumieć, dlaczego wybrał taki 

zawód. Nigdy nie spotkałam się 
z dzieckiem, które samo garnę-
łoby się do nauki, do pracy jak 
ona. Mobilizuje mnie, sprawia, 
że to, co robię ma sens. Jest nie-
samowicie ambitna i w dodatku 
skromna. Takich ludzi się ceni, 
tacy ludzie pozwalają spojrzeć 
w przyszłość z nadzieją. Jestem 
pewna,  że drugiej takiej Wik-
torii nie ma. Kończy już szko-
łę podstawową, będziemy więc 
musiały się rozstać. Niestety… - 
mówi Agnieszka Białczak. 

Wiktoria jest kandydatką do 
Talentu Ziemi Nowogardzkiej. 
Ubiega się również o tytuł Naj-
lepszego Absolwenta Szkoły 
Podstawowej nr 3. Część wa-
kacji spędzi na obozie organi-
zowanym przez LOP. Życzy-
my dalszych sukcesów, a tych 
obecnych - serdecznie gratu-
lujemy.

Anna Lisowska  

Wiktoria Kiryk ze swoją wychowawczynią - Agnieszką Białczak 

ii liceum Ogólnokształcące 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
 Już po raz XVI Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała Konkurs 
na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Produkcik’2011. Konkurs ma na celu 
zapoznanie młodzieży ze światem biznesu.

W tym roku II Liceum Ogól-
nokształcące w Nowogardzie 
reprezentowało miniprzedsię-
biorstwo EPART, w którego 
skład wchodzą: Natalia Augu-
styn, Justyna Biernacka, Ka-
rolina Bobrowska, Katarzyna 
Bodzak, Paulina Paszkowska, 
Karolina Szczypień, Domini-
ka Zielińska oraz opiekun pani 
Jolanta Grygowska. Uczenni-
ce zmagały się z trudnościami 
prowadzenia własnej działal-
ności. Zajmowały się projekto-
waniem na zamówienie i wy-
konywaniem sztucznej biżute-
rii.

Ciekawy pomysł, systema-

tyczność, sumienność, upór 
i pracowitość wydały owoc              
w postaci zakwalifikowania się 
firmy EPART do ogólnopol-
skiego finału. W szranki fina-
łowej walki stanęło 30 mini-
przedsiębiorstw z całej Polski. 
Miejsce i czas akcji: siedziba 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie w dniach 
2-3 czerwca 2011 roku.

Ocenie podlegały: raport z 
działalności, rozmowa z komi-
sją, prezentacja miniprzedsię-
biorstwa, atrakcyjność i funk-
cjonowanie stoiska oraz umie-
jętność sprzedaży własnych 
produktów. 

Produkty firmy EPART spo-
tkały się z bardzo pozytyw-
nym odbiorem zwiedzających 
oraz komisji. Założycielki mi-
niprzedsiębiorstwa oraz pani 
opiekun usłyszały wiele pozy-
tywnych opinii.

Mimo, że dziewczyny nie 
znalazły się wśród laureatów 
(wśród finałowej trzydziestki 
uplasowały się na 16 miejscu), 
jesteśmy dumni, że dostały się 
do ogólnopolskiego finału, po-
nieważ sam udział w nim to 
duże wyróżnienie i nagroda za 
wszystkie trudy prowadzenia 
miniprzedsiębiorstwa. 

K.K., J.P.
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Po 65 latach

Nowogardcy Sybiracy znowu na dworcu
W tym roku mija 65 lat, od-

kąd na Pomorze Zachodnie 
przyjechały pierwsze transpor-
ty wiozące Sybiraków, Kreso-
wiaków i łagierników. Dla upa-
miętnienia tego wydarzenia 
Urząd Marszałkowski  zorga-
nizował obchody rocznicowe, 
które odbyły  się 2 i 3 czerwca 
w Szczecinie.,

W dniu 2 czerwca odbyła się 
w Muzeum Narodowym kon-
ferencja naukowa pod znaczą-
cym hasłem: „W poszukiwa-
niu Ziemi Obiecanej”.

W piątek 3 czerwca delegacie 
Sybiraków z całego wojewódz-
twa zaproszono  na Dworzec 
Główny w Szczecinie. Dokład-
nie o godzinie 13.00 na  pe-

ron I wjechał wagon z …Sybi-
rakami. Była to oczywiście re-
plika wagonu z tamtego okre-
su, a w rolę Sybiraków wcieli-
li się członkowie  Grupy Re-
konstrukcyjnej i odegrali sce-
ny sprzed lat.  Prawdziwych 
Sybiraków przywitał marsza-
łek województwa Olgierd Ge-
blewicz, a potem to już tylko 
wspomnienia. Wielu z nich po 
wejściu do wagonu uroniło łzę 
– wróciło wspomnienie pry-
czy wyłożonej sianem, kopcą-
cego piecyka, ubikacji w posta-
ci dziury w podłodze. Radosne 
były wspomnienia ze spotka-
nia z żołnierzami w polskich 
mundurach i po usłyszeniu 
polskiej mowy…

W 1946 roku przyjechało 
Ich bardzo wielu – stanowi-
li około jednej trzeciej ówcze-
snej liczby ludności Pomorza 
Zachodniego. Z dworca kie-
rowani byli do Urzędu Repa-
triacyjnego, skąd po otrzyma-
niu zaświadczeń udawali się 
na poszukanie  mieszkań w 
Szczecinie lub rozjeżdżali się 
po całym województwie. Tra-
fili też do Nowogardu. Dzi-
siaj po 65 latach na uroczysto-
ści do Szczecina pojechało ich 
tylko czworo – Franciszka Ko-
bylińska, Roman Gronowski, 
Władysław Gronowski i Tade-
usz Kozioł.

LMM   
W niektórych wagonach takich pryczy było nawet 70.Na deskach przy-
krytych słomą jechali w czasie syberyjskiej zimy – widoczny obok pie-
cyk nie był w stanie zapewnić ciepła – wielu z nich nie doczekało końca 
podróży i ojczyzny nie zobaczyło…

Taki wagon był już namiastką Polski i nadzieją na prawdziwą wolność

Nareszcie w Polsce – napis Polska, polski język i polski mundur – uwie-
rzyli, że naprawdę opuścili nieprzyjazną ziemię i są wśród swoich..

Delegacja nowogardzkich Sybiraków – Roman Gronowski, Tadeusz Kozioł, Franciszka Kobylińska i Włady-
sław Gronowski
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rUCH S.a. jest największą firmą 
dystrybucyjno-kolportażową 
w Polsce z  90-letnią tradycją. 
Cenimy historię lecz patrzymy 

w przyszłość. W związku 
z dynamicznym rozwojem 

poszukujemy obecnie kandydatów:
do prowadzenia kiosków na terenie Nowogardu

Oczekujemy od kandydatów:
-	 gotowości do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
-	 umiejętności nawiązywania kontaktów i aktywnej sprzedaży,
-	 przygotowania finansowego

Oferujemy
-	 stabilną współpracę,
-	 system szkoleń,
-	 wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy

Oferty pisemne z dopiskiem „ SPrZedaWCa” prosimy składać na adres: 
rUCH S.a. 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23 Wielkopolski region 

Sprzedaży z siedzibą w Poznaniu, 60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 
9 tel. 061 849 38 55; 504 146 187 

lub e-mail: a.skubiszak@wielkopolski.ruch.com.pl
od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00.

 Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie w celach rekrutacji ( zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. Nr 133 poz. 833)”.

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

22 czerwca 
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 22 czerwca - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

reklama

„PIKNIK NA ŁĄCE” – festyn rodzinny w Długołęce
W dniu 4 czerwca, na boisku przy Szkole Podstawowej  w Długołęce odbył się  tradycyjnie już zorganizowany przez Stowarzyszenie  „ Jutrzenka „ 
– festyn rodzinny. W tym roku idea festynu nawiązywała do nazwy Długołęka, która według dostępnych źródeł  pochodzi od nazwy „ Długa Łąka”.  
Festyn nosił nazwę „ Piknik na łące” i taki też miał wydźwięk.  

Przygotowano piknikowe 
potrawy i tak jak na prawdzi-
wym pikniku ognisko, na któ-
rym pieczono kiełbaski, owoce 
i inne przysmaki. Jednocześnie  
uczestnicy mogli wziąć  udział 
w  różnych konkurencjach 
sportowych. Jak zawsze naj-
większą atrakcją było przecią-
gani e liny. Każda grupa prze-
granych, chciała rewanżu, więc 
konkurencję powtarzano kil-
kakrotnie. Tak jak na prawdzi-
wej łące wśród  naręczy kwia-
tów dzieci  plotły wianki, co 
już dzisiaj jest zajęciem zapo-

mnianym ,  a jakże przyjem-
nym.  Dla uczestników festy-
nu przygotowano szereg pik-
nikowych przysmaków w po-
staci past i kanapek, surówek i  
sałatek oraz słodkich deserów 
owocowych.  

Podczas festynu rozstrzy-
gnięto konkurs na opowiada-
nie związane z  powstaniem 
nazwy  Długołęka.  Uczestnicy 
konkursu tworzyli  opowiada-
nia, które w  dowolny sposób 
miały uzasadniać nazwę   miej-
scowości. Na konkurs wpłynę-
ło 21 prac . Za najbardziej ory-

ginalne i pomysłowe uzna-
no 3 prace. Autorzy tych prac: 
Anna Sawicka, Karolina Pawli-
szak i  Paweł  Kozakiewicz zo-
stali nagrodzeni akcesoriami 
komputerowymi. Laureaci od-
czytali swoje  prace, które  na-
wiązując do nazwy, uzasadnia-
li, że tu gdzie dziś znajduje się 
ich miejscowość rozciągała się 
długa, kolorowa i piękna łąka. 
Zachwyciła ona tak przejeż-
dżających wędrowców, że po-
stanowili się tutaj osiedlić i na-
zwać okolicę Długą Łąką,  a 
później Długołęką. 

Pogoda dopisała uczestni-
kom pikniku.  Humory i apety-
ty również.  Potrawy smakowa-
ły  jak zawsze  dzięki pomocy 
uczynnych i zawsze chętnych 
członków Stowarzyszenia.

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej  w Długołęce, serdecznie 
dziękuje Prezesowi Stowarzy-
szenia ,Pani Izabeli Husarz oraz 
Paniom Annie Rakowskiej, Bo-
żenie Mirota, Jolancie Sokal, 
Agnieszce Ogrodowicz, Wiolet-
cie  Kozakiewicz , Jolancie Bąk, 

Andżelice Krawczyk, Andrze-
jowi Sawickiemu, oraz  naszej 
młodzieży: Klaudii i  Anicie, za 
wspaniałą współpracę ze szko-
łą i  wszystkie działania podej-
mowane na rzecz uczniów, oraz 
nauczycielom: Pani Magdalenie 
Sawickiej, Ewie Kulczyk i Łucji 
Goc za wsparcie działań Stowa-
rzyszenia  i pomoc  w organiza-
cji imprezy.

Dziękuję i zapraszam do dal-
szej współpracy.

DZ
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„mój las”
W dniu 8 czerwca 2011 r. o godzinie 12.00 w Gimnazjum nr 6 w Szczecinie, przy ul. 
Niemierzyńskiej 17 odbyło  się uroczyste podsumowanie XXIV Edycji Konkursu „Mój 
Las”, w którym nie małe osiągnięcie odnotowali uczniowie z naszych szkół podstawo-
wych. 

W uroczystości tej brali 
udział uczniowie nowogardz-
kich szkół wraz z opiekunami.

Wyniki XXIV Edycji Kon-
kursu „Mój Las” na szczeblu 
wojewódzkim:

Kategoria I - klasy I-III szko-
ły podstawowej, temat: „Dla-
czego lubię wycieczki do lasu”

I miejsce - Nikola Owcza-
rek, Tomasz Wojciechowski, 
Szkoła Podstawowa nr w No-

wogardzie, Opiekun: Beata 
Siedlecka,

II miejsce -Agata Salamon, 
Jakub Majcherczak,   Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Nowogar-
dzie, Opiekun: Urszula Zajda,

III miejsce - Natalia Bana-
siak, Julia Soszka, Szkoła Pod-
stawowa nr 3  w Nowogardzie, 
Opiekun: Ewa Antczak,

Kategoria II - klasy IV - VI 
szkoły podstawowej, temat: 
„Mój wkład w ochronę lasu w 

moim regionie”
I miejsce - Dominika Szynal, 

Piotr Kufta, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Nowogardzie, Opie-
kun: Małgorzata Początek,

II miejsce - Paulina Pawłow-
ska, Klaudia Kortoniuk, Szkoła 
Podstawowa nr 4  w Nowogar-
dzie, Opiekun: Małgorzata Po-
czątek.

Gratulujemy uczniom i opie-
kunom!

Forum Poszkodowanych przez państwo radzi…

Jak wypowiedzieć umowę
W zależności od tego w jakiej 

formie została zawarta umowa, 
prawo przewiduje odpowied-
nie sposoby jej wypowiadania.

  Należy pamiętać o o tym, 
że dopóki umowa trwa, dopó-
ty mamy obowiązek ją wyko-
nywać. Poniżej podaję podsta-
wowe zasady związane z wypo-
wiadaniem umów.

1. Gdy zawieramy umowę w 
zwykłej formie pisemnej, nie-
zależnie od tego czy robisz 
to z własnej woli, czy na-
kazują tego przepisy, wypo-
wiedzenie umowy powin-
no być dokonane także pi-
semnie. Zachowanie formy 
pisemnej jest obwarowa-
ne rygorem dowodowym. 
To oznacza, że w sporze są-
dowym nie można wyko-
rzystać dowodu z zeznań 
świadków oraz dowodu z 
przesłuchania stron  na oko-
liczność, że konkretna czyn-
ność została dokonana . 

Od tej zasady są wyjątki. 
Jeśli ustawa przewiduje ry-
gor dowodowy, wtedy moż-
na przesłuchać świadków 
lub strony, gdy:

1. żąda tego konsument w 
sporze z przedsiębiorcą - kon-
sument to osoba, która nabywa 
towary lub usługi dla siebie bez 
związku z jej działalnością go-
spodarczą lub zawodową,

2.   jeśli strony wyrażą na to 
zgodę,

3. jeśli fakt dokonania czyn-
ności będzie uprawdopodob-
niony za pomocą pisma.

 
2. Gdy zawieramy umowę w 
formie szczególnej, czyli w 
formie pisemnej z datą pew-
ną, z podpisem notarialnie po-
świadczonym,  w formie aktu 
notarialnego i innych szczegól-
nych formach pisemnych prze-
widzianych dla pewnych ro-
dzajów umów, możemy wypo-
wiedzieć umowę pisemnie tak 
jak przy zwykłej formie pisem-

nej pod rygorem dowodowym. 
Mamy do tego prawo nawet, 
jeśli umowa została zawarta w 
formie szczególnej pod sank-
cją nieważności. Sankcja nie-
ważności oznacza, że czynność 
dokonana w innej formie jest 
nieważna, czyli nie wywołuje 
skutków prawnych.

 
UWAGA: Jeśli w powyższym 
przypadku chcemy  zakończyć 

umowę poprzez umowę roz-
wiązującą, wtedy musi zostać 
ona zawarta w takiej samej for-
mie, jak umowa, którą chcemy 
rozwiązać.

 
     Jeśli chcemy skutecznie wy-
powiedzieć umowę, musimy 
swoje pisemne wypowiedze-
nie skutecznie doręczyć kon-
trahentowi. Najlepiej będzie, 
gdy zrobimy to osobiście. Wte-

dy musimy zażądać od kon-
trahenta, aby na naszej ko-
pii wypowiedzenia napisał, 
że wypowiedzenie otrzymał, 
podał datę w jakiej otrzymał 
wypowiedzenie. Musimy za-
żądać od niego także, aby 
się podpisał. W przeciwnym 
wypadku nie będziemy mieli 
dowodu na to, że skutecznie 
wypowiedziano umowę.

   Gdy wypowiadamy umo-
wę, musimy zwracać uwagę 
na terminy wypowiedzenia. 
Oczywiście prawo dopusz-
cza w pewnych sytuacjach 
wypowiedzenie umowy bez 
zachowania terminu wypo-
wiedzenia. Jednak przeważ-

nie terminy wypowiedzenia 
wiążą strony. To oznacza, że 
okresie wypowiedzenia, strony 
nadal muszą wywiązywać się z 
umowy. 

Wypowiedzenia umowy nie 
wolno mylić z odstąpieniem 
od umowy, bowiem to jest zu-
pełnie różna instytucja prawna

Do druku LMM.

Policja dla rodziców
„Co Rodzic powinienem wiedzieć o narkotykach, by uchronić 
swoje dziecko…”

Sołtys Wyszomierza An-
drzej Kania wyszedł z inicjaty-
wą przeprowadzenia pogadan-
ki dla rodziców na temat dzia-
łania środków odurzających. 
Nie jest obojętny bowiem na 
niepokojące zjawisko - sięga-
nie po używki przez coraz to 
młodsze osoby. 

W trakcie spotkania rodzice 
poznali, a raczej uświadomi-
li sobie główne przyczyny się-
gania po narkotyki i inne środ-
ki odurzające. Nauczyli się jak 
rozpoznać, czy dziecko zaży-
wa lub posiada zakazane środ-
ki. Poznali rodzaje, grupy nar-
kotyków , grzyby halucyno-
genne, inne środki odurzając 
pochodzenia roślinnego, nar-
kotyki dyskotekowe, tabletki 

gwałtu, „nowości” narkotyko-
we oraz zagadnienia dotyczą-
ce uregulowań prawnych tejże 
problematyki.

Rodzice brali czynny udział 
w spotkaniu, chętnie dzieli się 
swoimi przeżyciami i doświad-
czeniami. Z dyskusji, która się 
wywiązała wynika, że rodzice 
spotykają się z tym zagadnie-
niem w mediach, ale dużym 
problemem było rozpoznawa-
nie i nazwanie zjawiska wokół 
siebie. Prezentacja tematu w 
postaci wyświetlanych slajdów 
pomogła w zrozumieniu tema-
tu - kolorowe zdjęcia ukazały 
wszystkie dostępne na rynku 
narkotyki. 

st.insp. Referatu Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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Serdeczne podziękowania dla osób, 
które przyczyniły się do zorganizowania

 Dnia Dziecka w Olchowie:
- za duże zaangażowanie dla Rady Sołeckiej Olchowa na czele z 
przewodniczącym Zenonem Łokaj; 
- za sponsorowanie nagród Panu Burmistrzowi Robertowi 
Czapli, Elwirze i Janowi Bąk, Agnieszce Nikratowicz;
- za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie konkur-
sów Pani Monice Duraj i Panu Bogdanowi Wawryczuk, a tak-
że szczególne podziękowania dla rodziców, którzy aktywnie 
uczestniczyli w organizacji festynu.

Sołtys Olchowa
Elżbieta Laskowska

Nie każdy mammobus taki sam 
Ponieważ w dniach od 15- 

do 17 czerwca będzie mammo-
bus firmy FADO z Gdyni koło 
Biedronki,  i około 20% pań 
które skorzystają z oferowa-
nych im usług będą miały pro-
blemy z różnych przyczyn np. 
technicznych (artefakty, zła ja-
kość zdjęć, niemożność odczy-
tu), zdrowotnych. W związku 
z tym  Samorządowa Funda-
cja Opieki Medycznej „Zdro-
wie” oraz Centrum Radiolo-
gii i Diagnostyki Obrazowej 
Szczecin-Zdroje informuje, że 
organizujemy dla Pań w wie-
ku 50-69 lat bezpłatne kom-
pleksowe badania diagnostycz-
ne w kierunku wczesnego wy-
krywania raka piersi. Wyjazd 
na badania mammograficz-
ne organizujemy jeden raz w 

miesiącu. Panie mają wykona-
ną mammografię, na miejscu 
otrzymują zdjęcie, które na-
tychmiast jest oceniane przez 
lekarza specjalistę, w razie po-
trzeby wykonane jest badanie 
USG. Diagnoza stawiana jest 
szybko i na miejscu. W przy-
padku podejrzenia zmian no-
wotworowych, ustalany jest ter-
min pogłębionej diagnostyki. 
Leczenie wdrożone jest szybko, 
tuż po rozpoznaniu choroby. 
Pacjentka przez cały czas objęta 
jest opieką medyczną.

Najbliższy wyjazd na bada-
nia mammograficzne odbę-
dzie się 02 lipiec 2011r.

Rejestracja i szczegółowe 
informacje Samodzielny Pu-
bliczny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie w godz.8.30-

14.00 tel.91 3921356 oraz u 
Lidii Bogus po godz.14.30 
tel.505393636.

Zapraszamy Panie do korzy-
stania z naszej kompleksowej 
oferty. Mimo że wykonanie ba-
dań mammograficznych pro-
ponują paniom, jak na wstępie 
wspomniałam,  również inne 
firmy na zasadzie objazdowe-
go mammobusu. Jednakże ich 
usługa kończy się wyłącznie 
na wykonaniu zdjęcia, które-
go wynik otrzymuje pacjentka 
po upływie 2-3 tygodni( zdję-
cia nie otrzymuje). Jeżeli zale-
cona jest dalsza diagnostyka 
to pacjentka pozostawiona jest 
sama sobie. 

Drogie Panie-Wybór 
należy do Was

Prezes Fundacji „Zdrowie” 
Lidia Bogus

Błotno

Rowerami do „Kuźni”
Dnia 03.06.2011r. uczniowie z SP w Błotnie wspólnie z rodzicami i nauczycielami zorganizo-

wali wycieczkę rowerową do Zielonej Kuźni w Płotkowie.

Ośrodek Wspierania Rodziny prowadzony przez 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii w Sikorkach 
dziękuje:  Firmie BONO FUR FARM s.c., Firmie LODOS, 
państwu Barbarze  i Bogdanowi Szymczak z Błotna, panu Zbi-
gniewowi Rażniewskiemu, pani Maryli Malinowskiej, pani 
Małgorzacie Kinasz, Bankowi Spółdzielczemu w Goleniowie, 
Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków „Koło Nowogard” za 
pomoc w organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziec-
ka i Dnia Matki. 

W drodze do Płotkowa od-
były się zajęcia ekologiczne 
związane z użytkiem ekolo-
gicznym , jakim jest torfowi-
sko. Dzieci poznały jego rolę, 
znaczenie i zobaczyły rośliny 
chronione -rosiczkę okrągło-
listną oraz bagno zwyczajne. 
Zapoznały się także z regula-
minem zachowania w miejscu 
chronionym.

Na terenie Zielonej Kuźni 
rywalizowały ze sobą w róż-
nych konkurencjach sporto-
wych , grach i zabawach w 
dwóch grupach wiekowych. 
Wielkim powodzeniem cie-
szyły się przejażdżki bryczką. 
Miłą niespodziankę przygo-
towały dziewczyny z klasy V- 
Iga, Magda i Ala- malowały 
twarze i nie tylko, bezpieczny-
mi kredkami. Te kilka godzin 
spędzonych na terenie Zielo-
nej Kuźni pokazało dzieciom, 
rodzicom i nauczycielom, że 
potrafią się wspólnie bawić i 
poznawać ciekawe miejsca.

Szczególne podziękowania 
składamy: Panu Tomaszowi 
Antas za ciekawe zajęcie i od-
krywanie tajemnic naszych la-
sów, Państwu Agnieszce i Se-
bastianowi Bajkowskim za 
kiełbaski i dodatki, Pani Bar-
barze Łazowskiej za pyszne 
lody, Panu Zbigniewowi Stę-
pień za bryczkę i konika oraz 
księdzu Januszowi Zachęckie-
mu za smaczne owoce.

red.

karsibór   
- Wyspa Skarbów

impreza dla dzieci w SP4 

Karsibór to mała miejsco-
wość w pobliżu Świnoujścia. 
Wychowawczynie klas I i IIIa 
z SP 4 w Nowogardzie usły-
szały, że  jest tam wyśmie-
nite miejsce do zabawy dla 
uczniów klas młodszych. Za-
prosiły więc dzieci na wyciecz-
kę… Wyjazd w piękny, sło-
neczny dzień 2 czerwca był 
bardzo udany. Wszyscy świet-
nie się bawili zwiedzając go-
spodarstwo agroturystyczne, 

skarbiec piratów, małe zoo, 
szukając skarbu, biorąc udział 
w licznych konkursach i zaba-
wach plenerowych prowadzo-
nych prze piratkę oraz bawiąc 
się w szeregu licznie zgroma-
dzonych miejsc rekreacyjnych. 
Na dodatek prawdziwy pirat 
upiekł nam pyszne kiełbaski. Z  
żalem opuszczaliśmy to piękne 
i wesołe miejsce. Chcielibyśmy 
jeszcze tam pojechać. 

Uczniowie i nauczyciele 
SP4 bardzo, bardzo dziękują 
wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do zebrania ogrom-
nej kwoty 760, 60 zł podczas 
PRZEDŚWIATECZNEGO 
KIERMASZU WIELKANOC-
NEGO. Coroczny kiermasz 
przynosi nam spore kwoty pie-
niężne, które przeznaczamy na 
zakup fajnych rzeczy do szko-
ły. Tym razem zakupiliśmy 

ogromny, stołowy grill. Po raz 
pierwszy skorzystaliśmy z nie-
go w Dniu Dziecka podczas 
gier i zabaw zorganizowanych 
przez Samorząd Uczniowski 
naszej szkoły. Akcesoria i wę-
giel niezbędne do pełnego wy-
korzystania nowego sprzętu 
zasponsorowały nam właści-
cielki „Małego ogrodnika” na 
naszym osiedlu. Było miło i 
smacznie. Jeszcze raz dzięki.

Forum Poszkodowanych przez państwo radzi…

Jak wypowiedzieć umowę
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„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
w Nowogardzie 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na budowę  budynku 

mieszkalno-usługowego 
23 rodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami bu-

dowlanymi. Inwestycję należy wykonać zgodnie z projek-
tem budowlanym.

Termin realizacji inwestycji (wymagany) – 11 miesięcy 
od daty przekazania placu budowy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
Poniatowskiego 7a.

Termin składania ofert upływa 29.06.2011 r. o godz 
9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2011 r. o godz. 10 w siedzi-
bie zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia. (cena 
1000 zł +Vat) można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Wadium wymagane przy złożeniu oferty 100.000 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych)”

Spadek jest już pewny
W minioną sobotę Pomorzanin Nowogard przegrał na wyjeździe z Orłem Trzcińsko-Zdrój 

1:3. Porażka ta definitywnie przekreśliła szanse naszych piłkarzy na utrzymanie w tej klasie 
rozgrywkowej, przyszły sezon Pomorzanin spędzi w lidze okręgowej. 

W pierwszej połowie to pił-
karze Zbigniewa Gumienne-
go stwarzali sobie więcej do-
godnych sytuacji do strzelania 
goli. Już osiem minut od roz-
poczęcia doskonałą szansę na 
otworzenie rezultatu miał Kry-
stian Miklas, lecz jego uderze-
nie z linii bramkowej zdoła-
li wybić obrońcy gospodarzy. 
Później było jeszcze kilka do-
godnych okazji. 

Pomorzanin wyszedł na pro-
wadzenie jeszcze w pierwszej 
części gry. Dawid Kurek zagrał 
do Miklasa, który ograł dwóch 
obrońców i pokonał bramka-
rza rywali. Zawodnicy Orła 
mogli szybko odpowiedzieć. 
Strzał Krzemińskiego zatrzy-
mał się jednak jedynie na po-
przeczce naszej bramki.

Natomiast druga połowa na-
leżała do gospodarzy. Już czte-
ry minuty po wznowieniu gry 
gospodarze mieli szansa na 
wyrównanie stanu tego po-
jedynku, lecz uderzyli mini-
malnie niecelnie. W 56. minu-
cie było już jednak 1:1. Rafał 
Mendyk zbyt wysoko podniósł 
nogę w polu karnym i sędzia 
zdecydował się na podykto-
wanie rzutu wolnego pośred-
niego w odległości około sied-
miu metrów od bramki nasze-
go zespołu. Krupski ustawił 
całą drużynę w swojej bramce, 
na nic to się jednak nie zdało. 
Strzałem z najbliższej odległo-

ści wyrównał Sarnecki. Od tej 
pory gospodarze prawie całko-
wicie przejęli inicjatywę. W 68. 
minucie gospodarze prowa-
dzili 2:1. Najpierw Laszczyń-
ski w dobrej sytuacji trafił w 
poprzeczkę, a Mazur z najbliż-
szej odległości pokonał Krup-
skiego, nie dając mu najmniej-
szych szans na skuteczną inter-
wencję.

Być może końcówka poto-
czyłaby się inaczej, gdyby za-
raz po bramce dla Orła dosko-
nałą sytuację na wyrównanie 
wykorzystał Miklas. Strzelił 
jednak obok bramki, a pod ko-
niec drugiego kwadransa dru-
giej połowy gospodarze prze-
prowadzili kontrę, która prze-
sądziła o losach spotkania. Po 
raz drugi do siatki trafił Mazur 
i stało się jasne, że zawodnicy 

Orła będą mogli cieszyć się ze 
zdobycia trzech punktów.

Orzeł wygrał 3:1, dzięki czemu 
wciąż liczy się w walce o utrzy-
manie. Szans na to pozbawiony 
został natomiast Pomorzanin. 
Teraz przed nowogardzkim klu-
bem domowy mecz z Osadni-
kiem Myślibórz, który zakończy 
ten sezon. W przyszłym roku Po-
morzanin zagra o klasę niżej.

Pomorzanin: Mateusz Krup-
ski – Jakub Tomporowski (70’ 
Jacek Nieruchaj), Piotr Nie-
radka, Rafał Mendyk, Maciej 
Grzejszczak – Dominik Waw-
rzyniak (64’ Dawid Langner), 
Michał Laszkiewicz, Marcin 
Skórniewski, Maciej Dobro-
wolski (72’ Michał Cyran) – 
Dawid Kurek (55’ Jarosław Fi-
jałkowski), Krystian Miklas. 

Maciej Pietrasik

Nasz komentarz
I wszystko jasne. Nie ma już nadziei na utrzymanie w V-

lidze, choć od kilku tygodni pozostawała nawet iluzoryczna. 
Pamiętamy jak zespół dwa lata temu świętował awans do V 
ligi i jakie wizje rozwoju rozwijali kierujący nim działacze. 
Dziwne, że podczas sobotniego pojedynku żaden z nich nie 
był obecny przy walczących do końca piłkarzach. To żenujące, 
że nikt nie okazał wsparcia młodym chłopcom i kierującemu 
zespołem trenerowi. Winnych zawsze można wskazać łatwo. 
Jednak w tym przypadku nie są to raczej piłkarze. Niewielki 
wkład w fatalną sytuację ma również szkoleniowiec.

Dziś można stwierdzić, że Pomorzanin po wywalczonym 
dwa lata temu awansie – kroku w przód – zrobił dwa kroki w 
tył. I za ten stan rzeczy najbardziej winić należy właśnie dzia-
łaczy. To bowiem oni nie potrafili ustabilizować sytuacji w 
klubie, stworzyć trenerowi warunków do pracy, namówić do 
gry piłkarzy, którzy mogliby się pokusić o lepszy wynik.

Pomorzanin posiadał przecież w ubiegłym roku niemały 
budżet – ponad 170 tys. zł. Dziś ma na koncie jeszcze więcej 
- aż 207 tys. zł. Z podobną gażą okoliczne zespoły wiodą spo-
kojny los w V lidze. Są także takie, które za te pieniądze, w o 
wiele mniejszych miasteczkach walczą nawet i w IV lidze.

A u nas wyniku jak nie było, tak nie ma i perspektywy rów-
nież. Może najwyższy czas, by niektórzy ludzie zrezygnowa-
li ze społecznej pracy na rzecz Pomorzanina. Doceniamy ich 
wieloletni wkład w miejscowy sport, choć od kilku już lat 
mamy wrażenie, że wszystko im jedno, w której lidze wystę-
puje ich klub.

Może warto zastanowić się nad połączeniem dwóch klu-
bów, które dziś dzieli już tylko jedna klasa różnicy. Doszłoby 
do tego gdyby działacze potrafili wznieść się ponad podziały 
i przestali traktować klubu jako własność prywatną. Mogłoby 
się to udać gdyby starszych, wypalonych zastąpili młodzi kre-
atywni.

Niech nikt nie twierdzi, że chętni się nie znajdą. Kilka lat 
temu w Wierzbięcinie grupa osób skupionych wokół Olim-
pii pokazała, że w wiele cięższych warunkach potrafi stwo-
rzyć klubik, który od dwóch lat w dobrej atmosferze włącza 
się do walki o klasę okręgową. Od jakiegoś czasu misję spor-
tową świetnie realizuje też stworzony przez kilka osób WKS.

Do śmiałej dyskusji nad stenem i przyszłością nowogardz-
kiej piłki i sportu zapraszamy również czytelników DN. Pozo-
stawiamy do dyspozycji łamy naszej gazety. Nie wykluczamy 
publikacji tekstów z danymi personalnymi pozostawionymi 
do wiadomości redakcji.           

Redakcja

Trening z mateuszem Zarembą 
 

Stowarzyszenie „Handball Nowogard” oraz stowarzyszenie „Wspólny Nowogard” ser-
decznie zapraszają na otwarty trening piłki ręcznej z udziałem mistrza Polski i zawod-
nika kadry narodowej Mateusza Zaremby.

Odbędzie się on w najbliż-
szy piątek o godz.16.00 na 
hali Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie 
przy ul. Bohaterów Warsza-
wy 78.

Do oglądania treningu z 
trybun zapraszamy wszyst-
kich chętnych. Natomiast do 
aktywnego udziału w trenin-
gu zapraszamy chłopców w 
wieku 12-14 lat posiadających 
już podstawowe umiejętno-
ści w piłce ręcznej. Głównym 
celem imprezy sportowej jest 
nabór młodych zawodników 
do sekcji piłki ręcznej, któ-
ra już wkrótce ma powstać w 
klubie  „Handball Nowogard”.  

Drużyna juniorów zostanie 
zgłoszona do juniorskich roz-
grywek ligowych w sezonie 
2011-2012.

W czasie treningu jego 
uczestnicy będą mogli pod-
patrzyć umiejętności, który-
mi musiał wykazać się Mate-
usz Zaremba, aby zostać gra-
czem reprezentacji Polski. 
Natomiast po treningu będzie 
czas na wspólne pamiątkowe 
zdjęcia i autografy.

Chłopców chętnych do 
udziału w treningu prosimy 
o zabranie stroju sportowego 
i obuwia halowego.

 MS
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SPrZedam 
mieSZkaNie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

"Noworim" Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko  

pracownik produkcji. 
Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki   

zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych.  
Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

"Noworim" Sp. z o.o., 
ul. Sienkiewicza 7 c 

oferuje sprzedaż  
nowych skrzynek 

plastikowych 
w atrakcyjnej cenie - 

18,00 zł za sztukę.

Bliższe informacje pod 
numerem telefonu  

91 39 22 394.

reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
OdJaZdY Z NOWOGardU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdJaZdY Ze SZCZeCiNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BiŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
Od PONiedZiałkU dO PiąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiedZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGard - GOleNiÓW - SZCZeCiN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCiN - GOleNiÓW - NOWOGard
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
SZCZeCiN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kOłOBrZeG: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
NOWOGARDZIE 

Powierzchnia mieszkania 66m², 3 pokoje z balkonem . Miesz-
kanie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefonu: 601 445 936

Odzież  
używana 
w cenie 5zł/kg. 

ul. Blacharska 1a. 
Zapraszamy!

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

Zarząd Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie 

wydzierżawi 
2 lokale użytkowe 

na terenie bazy przy ul. 700 lecia 14
Lokal przy byłej stolarni - 186 m2
Garaż -  67,80 m2

Tel. 91 39 26 267

SPrZedam
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PiOTr

D O   W Y N A J Ę C I A
BIURA, LOKALE   o pow. od 16 do 35 m

Nowogard • ul. Boh. Warszawy 71

tel. 783 800 100,  783 800 200

2

Sprzedam działki rolne 
nr 457/1 P=1,0174 ha  

i nr 457/3 P= 0,8373 ha  
w obrębie Karsk gm. Nowogard. 

Działki rozmieszczone 
po obu stronach obwodnicy. 

Tel. 782 706 856
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OGŁO sZE NIA DROb NE
iNFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGard

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2 
tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, Jarosław Bzowy, Jarek dąbrowski - redaktor techniczny. 

Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-

po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NierUCHOmOŚCi

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; i piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• TaNiO sprzedam  dużą działkę budow-
laną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
45 m2, cena do uzgodnienia. Tel. 
788 478 881

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 
91 39 22 298

• Sprzedam działki budowlane przy ul. 
Monte Cassino w Nowogardzie. tel. 
601 775 037

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w nowym budownictwie 91 39 25 147 po 
20-stej.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Bankowej 3 
pokoje. 519 614 973.

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu poko-
jowe (po remoncie na dłuższy okres czasu) 
może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te pię-
tro. Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 
697 665 791

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 
m2 plus dwa duże budynki gospodarcze, 
działka 19 arów, cena 147 tys., tel. 509 
702 817

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na 
parterze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowa-
na, po częściowym remoncie. Cena 750 zł 
+ czynsz + media. 601 980 065 

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 
m2, parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 
397 po godz. 10

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwu-
pokojowe 46 m2, parter w Nowogardzie. 
602 521 671

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszyst-
kimi pozwoleniami (media przy granicy) 
projekt gratis. 791 262 391

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. dojazd z obu stron. kon-
takt 605 315 304.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiado-
mość w sklepie spożywczym „Czaruś” 508 
105 332

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Wynajmę trzypokoje wyremontowane 
z balkonem (tylko na długi okres cza-
su) ogrzewanie w cenie wynajmu. 660 
143 170

• Sprzedam dom 140 m2 Nowogard. 
601 987 249

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe spół-
dzielcze własnościowe 58m2 IV piętro 
na mniejsze dwupokojowe do II piętra. 
795 912 117

• Sprzedam mieszkanie 44m2 dwupokojo-
we II piętro, umeblowane, Kowalska 1B/7; 
692 696 322

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum Nowogardu. 723 093 009

• Sprzedam dom. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W 
JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze 
asfaltowej tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Wynajmę trzy pokoje wyremontowane 
z balkonem (tylko na długi okres cza-
su) ogrzewanie w cenie wynajmu. 660 
143 170

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 
m2 plus garaż dwustanowiskowy 50m 
(drugi budynek) wszystkie media, dział-
ka 1200 m2 Nowogard ok.. Bema 694 
663 918

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszo-
we, częściowo umeblowane, świetna loka-
lizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie, parter. 600 626 244

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Garaż może być na busa lub magazyn 
rejon Pocztowa, Fabryczna wynajmę. 
509 861 740

• Pawilon w Centrum wynajmę lub sprze-
dam 886 465 485

• Sprzedam mieszkanie 47 m2 dwupoko-
jowe II piętro. Goleniów. Ciche Centrum 
530 399 518

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe I pię-
tro 49 m. tel 509 530 073

• Targowisko- kiosk handlowy 18 m2 woda, 
WC, prąd – sprzedam lub wynajmę tel. 
533 983 233

• Mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie, umeblowane do wynajęcia na 
dłuższy okres dostępne od lipca. Tel. 
728 497 124

• Sprzedam pawilon handlowo-miesz-
kalny. Stan surowy, zamknięty. Pilnie. 
602 643 408

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysło-
wy z klimatyzacją, alarmem oraz peł-
nym wyposażeniem w Dębicach przy 
drodze krajowej Nowogard-Stargard. 
887 467 309 

• Wynajmę pokój w zamian za opie-
kę na chorą, chodzącą osobą. Telefon 
722 200 088

• Sprzedam pawilon handlowo-miesz-
kalny. Stan surowy zamknięty. Pilnie. 
602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691054010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m2 lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie. 
505 678 461

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
Czereśniowym Sadzie. 691 374 021

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 ar i 77 
ar w okolicy Nowogardu. 600 791 675

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe ul. 
Leśna 160 tys. 600 791 675

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Goleniowie dwupokojowe 38 m2 Cena 
130 tys. 796 410 610

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• dobra- pilnie sprzedam ½ domu. 
668 431 301

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGAR-
DZIE, Powierzchnia mieszkania 66m², 3 
pokoje z balkonem . Mieszkanie znajduje 
się na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po re-
moncie. Bliższe informacje po numerem 
telefonu : 601 445 936
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OGŁO sZE NIA DROb NE
mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony 
met., rok prod.12/2001, przeb. 134500 
km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 
114 KM, serwisowany w ASO Nissan 
Polmotor Szczecin . Nowe klocki i 
tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy, 
klimatyzacja uzupełniona, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka, opony letnie Continental 
185 65 R15, kompletna dokumentacja 
– faktury serwisowe, bezwypadkowy,  
zadbany. Cena 17900 zł (do uzgodnie-
nia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motor SIMSON S50, cena 
600 zł do uzgodnienia. 669 929 717

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. 
do negocjacji. 663 038 027

• Sprzedam Citroen Berlingo 2002 r. 1.4 
benzyna + gaz. 505 620 285

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-
stej.

• Sprzedam AX do blacharki albo SAXO 
do jazdy . AX granatowy 1000-1200 
SAXO srebrny 6000. 693  429  225; 
609 388 700

• Sprzedam WV T-2 diesel 1984 r. 
502 853 573

• Sprzedam MZETZ 250. 668 527 045

• Sprzedam Bus transporter r. 2003 
5-osobowy. 91 39 10 714

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam motor Kawasaki KLE 500 
rok 1992, sprowadzony z Niemiec, 
cena 3500 zł. 793 054 932

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 1.6 
benzyna. 665 322 266

• Sprzedam szybę przednią WV golf 
I i szybę przednią do Opla Vectry 
typu A, silnik do WV Golf 1,6 diesel. 
693 344 667

 rOlNiCTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 
995

• Sprzedam prosięta i tuczniki. 91 39 
18 316

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam dwumiesięczne capy. 
691 138 076

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon 
Z056 z kabiną szarpaczem do sło-
my, garażowany, pierwszy właściciel. 
514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam przyczepę 10t AUTOSAN. 
603 839 782

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i 
fortshnitch.609 480 049

• Sprzedam gołębie ozdobne. 
724 918 164

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam zboże. 600 345 068

• Sprzedam dwie krowy z cielakami LM 
i prosiaki. 888 757 586

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Kury Nioski 20-tygodniowe, początek 
nieśności. Gospodarstwo drobiarskie. 
Żabowo 13. 91 39 10 666

• Sprzedam przyczepy rolnicze. 
693 344 667

• Sprzedam zboże: owies i pszenżyto. 
693 344 667

USłUGi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 604 373 143.

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

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGi iNFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• dUr-daCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-bu-
dowlane + więżby dachowe 692 
372 117

• docieplenia budynków 
608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia – tanio 
i solidnie z domu pod dom, tel. 603 
038 944.

• Docieplenia budynków I polbruk. 
785-931-513; 091 39 111 53

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elek-
tryczne. 790 818 099

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Usługi glazurnicze- mistrz glazurnik 
szybko, tanio. 607 347 421

• docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Szpachlowanie, malowanie, nietypo-
we zabudowy. 665 410 514

• Koszenie trawy. 782 660 182

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na start 
za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnimy pracowników ochrony z te-
renu Nowogardu i okolic. Mile widziany 
umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności lub renta. Telefon 795585406

• Zatrudnię do pracy –Karsk- murarza, 
zbrojarza. Posiadam własny transport 
i maszyny.  91 39 18 307

• Poszukuję pracowników do pracy w 
gospodarstwie rolnym. 601 748 170

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytkarzy 
z doświadczeniem. Tel. 782 860 130

• Zbiór truskawek deserowych z szy-
pułką (dobre zarobki) duże owoce- 
dąbrowa. 694 968 962

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń 
wnętrz. 888 603 612

• Poszukuję konsultantów Oriflame. Tel. 
506 171 732

• Zaopiekuję się dzieckiem. 691  258 
384

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778

• Poszukuję opiekunki dla chorej, cho-
dzącej osoby. Telefon 722 200 088

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię uczniów do roznoszenia 
ulotek. 600 436 364

• Zaopiekuję się dzieckiem. 721 383 983

• Plantacja borówki amerykańskiej w 
Siwkowicach zatrudni zbieraczy w 
miesiącach lipiec-sierpień. 515 144 186

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PieCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie CO cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli firmy 
Vaillant z Niemiec i gwarancje. 
Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasob-
nik stojący z wężownicą do pod-
łączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 690 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 390 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młodsze, 
tel: 91 39 21 828

• Kupię ponton bez silnika. 789 042 263

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe 
oraz kamienie polne w ok. Nowogar-
du. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć 
kurczaków. 603 688 266

• Sprzedam używane dwa narożniki 
duże i meblościankę typu rotter-
dam. 602 527 141

• Oddam za darmo okna drewnia-
ne ok. 50 szt. 609  493  979; 91 39 
14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa kom-
plety i 2 telewizory 21, 25 cali – tanio. 
504 703 563

• Sprzedam łódkę dwuosobową- pla-
stik. 669 973 818 

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam wypoczynek- zestaw trzy-
elementowy brąz skóra. Stan bardzo 
dobry. Tel. 502 193 472

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne, ste-
rowane pilotem ze specjalnym syste-
mem podtrzymującym materac. Cena 
1000 zł. 516 188 768

• Sprzedam Gokard Kettler dla dziecka 
od 4-8 lat, stan dobry, regulacja sie-
dzenia, hamulec ręczny, solidna rama. 
Cena 230 zł. 691 604 609; 781 159 438

• Sprzedam prawie nowy orbitrek ta-
nio. 602 643 408

• Okazja sprzedam barakowóz (Alu-
bat) oraz łubianki (koszyczki) tel. 
607 403 081

• Rower dla dziecka w wieku 8-15 lat, 
stan bdb Cena 200 zł. 602 795 077 

• Sprzedam lub zamienię pilarko-fre-
zarkę. 609 312 088

• Sprzedam pianina lata 80-te Machoń 
i czarne oraz stare, stuletnie orzech 
bardzo tanio. 792 318 575

• Sprzedam kombinezon skórzany 
motocyklowy dwuczęściowy firmy 
Commandor, cena do uzgodnienia. 
792 318 575

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Sprzedam Atlasa do ćwiczeń kultury-
stycznych. 792 318 575

• Wyjeżdżam nagle, sprzedam oka-
zyjnie meble: łóżko, duży stół, cztery 
krzesła RATAN, stolik pod TV, dywany. 
796 911 043
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Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

reklama

20 czerwca br. godz. 16.00

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Stowarzyszenie ŻABOWIAKI

Sołectwo Żabowo
Szkoła Podstawowa w Żabowie

Szkoła Tańca Flesz
Zespół COMBO

Serdecznie zapraszamy   19 czerwca 
2011 na festyn wiejski w Żabowie

będący kulminacją projektu 
“Od inspiracji do integracji”

Rozpoczęcie festynu godzina 15.00 – wiejskie boisko sportowe. 
Imprezie towarzyszyć będą :

gry i zabawy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Plac Rozrywki MIKROBIL
degustacja potraw regionalnych 
wystawa prac powstałych podczas warsztatów rzeźbiarskich
prezentacja zdobytych umiejętnosci na warsztatach wokalnych  i 

tanecznych
występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żabowie
pokaz tańców towarzyskich w wykonaniu pary tanecznej z  zespo-

łu Flesz z Nowogardu
rozstrzygnięty  zostanie konkurs gastronomiczny na “Najlepszy 

wyrób pierogowy  “ (zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 
14.06.2011, tel. 913910683)

wręczenie Statuetek “Żabki” dla zasłużonej dla Żabowa firmy, 
osoby prywatnej

możliwość badania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu I trój-
glicerydów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego 
Towarzystwa Diabetyków Koło Nowogard

zabawa taneczna – przy zespole muzycznym COMBO
Inicjatywa dofinansowana z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizo-

wanew ramach Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Rozwój wsi oraz or-
ganizacja i upowszechnianie dóbr kultury w społeczności wiejskiej na tere-
nie Gminy Nowogard.

Bonda płynie  
coraz szybciej

Wioślarska osada, w której skład wchodzi nowogardzianin 
Oskar Bonda wywalczyła na Akademickich Mistrzostwach 
Polski aż dwa medale. 

Piotr Boruc, Oskar Bonda, trener Ryszard Kowalczyk, Wojciech Zub, Szymon Firmanty

Impreza odbywała się w mi-
niony weekend na torze wod-
nym w Kruszwicy. W wyści-
gu czwórki podwójnej osada 
Bondy wywalczyła brązowy 
medal. W rywalizacji czwórki 
bez sternika zespól nowogar-
dzianina był już bezkonkuren-
cyjny. Oskar Bonda, Szymon 
Firmanty, Wojciech Zub, Piotr 
Boruc stanęli na najwyższym 
stopniu podium.

Przypomnijmy, że Oskar 
Bonda jest uczniem drugiej 
klasy I LO w Nowogardzie, a 
jego wychowawcą jest Beata 
Pietruczyk

ms 



Czytaj s. 3

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Piątek 
17 czerwca 2011 r. 
Nr 46 (1980) 
nakład 3000
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Czytaj s. 4

reklama

Apteka Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

 Nowo otwarty 

Salon  PLAY 
w Nowogardzie

Zapraszamy: pn.- pt. od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.30

ul. Blacharska 1/B

tel. 91 391 02 73

reklama

Uzupełnia na stałe brakujący ząb
Wystarczy jedna wizyta
Metoda całkowicie bezbolesna
50% tańszy niż implant lub klasyczny most

dr n. med. Cezary Turostowski
ul. Mickiewicza 116/1, Szczecin
tel. 91 487 33 94, info@dentus.pl

System Mostów Kompozytowych

Bezpłatne konsultacje w Gabinecie 
lub przez Internet www.smk-turostowski.pl

Metoda SMK opracowana przez dr. Cezarego Turostowskiego 
przy współpracy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 
Osiemnaście lat doświadczenia w stosowaniu.

miało być za darmo, a nie jest  

Ile kosztuje nas praca osadzonych?

  Pierwszy raz więźniowie pojawili się na ulicach miasta w zimę. Odśnieżali chodniki i  parkingi

Nauczyciel 
zwolnił  
swojego 
ucznia
Porozmawiajmy 
o naszych 
dzieciach
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Trwa remont budynku mieszkalnego przy ulicy Bankowej, 
który należy do spółdzielni mieszkaniowej GARDNO. To ko-
lejny etap realizacji programu termoizolacji obiektów mieszkal-
nych, wchodzących w skład spółdzielni.   

Na placu przeładunkowym w pobliżu dworca bardzo czę-
sto miejsce dla siebie znajdują kierowcy autobusów PKS Gryfi-
ce. Szkoda tylko, że rok temu ich firma nie pomyślała o powsta-
niu parkingu przy okazji budowy dworca. Zamiast tego zarobiła, 
sprzedając teren prywatnemu inwestorowi prowadzącemu dziś 
supermarket. Na interesach najgorzej wyszła gmina. Z użytko-
wania miejsca przez autobusy nie ma żadnej korzyści, a miesz-
kańcy muszą uważać, by nie wpaść pod autobus. 

Od kilku miesięcy wieża ma nowego właściciela. Wygląda na 
to, że do dzisiaj nie dostrzegł on zagrożenia, jakie stwarzają spa-
dające co pewien czas kawałki zniszczonego tynku i betonowego 
pokrycia dachu. Oby nie trzeba było komuś płacić za utratę zdro-
wia - a nawet życia. 

Peron będzie jak nowy
Trwa modernizacja linii kolejowej z Goleniowa do Kołobrzegu. W jej ramach zmieni 
się również dworzec w Nowogardzie.

Całą inwestycję realizuje 
Urząd Marszałkowski wspól-
nie ze spółką PLK PKP. Jej 
koszt to ponad 55 mln zł. W 
jej ramach zostanie zbudowa-
na linia kolejowa do goleniow-
skiego portu lotniczego. Póki 
co wykonawca prowadzi pra-
ce związane z wymianą na-
wierzchni na torowiskach.

- Obecnie linia kolejowa znaj-
duje się w fatalnym stanie. Po-
ciągi mogą rozwijać na niej 
prędkość najwyżej 60 km/h. Po 

remoncie będzie można jeździć 
nawet 120 km/h – mówi Jo-
anna Rejman, kierownik kon-
traktu z ramienia PLK.

W samym Nowogardzie zli-
kwidowany zostanie peron nr 
3. Natomiast kompleksowo 
zmodernizowany zostanie pe-
ron nr 2. Dlaczego nie nr 1?

- Wynika to czysto z przyczyn 
technicznych. Chodzi po prostu 
o regulację torów. Natomiast 
peron nr 3 likwidowany jest 
dlatego, bo nie ma potrzeby jego 

utrzymania. Natomiast wyre-
montowany peron nr 2 będzie 
spełniał wszystkie europejskie 
standardy – tłumaczy Rejman.      

Pracę w Nowogardzie za-
kończone zostaną w ciągu 
kilku najbliższych miesięcy. 
Oprócz tego inwestor zrealizu-
je także np. likwidację wiaduk-
tu w Gryficach, czy odwodnie-
nie torowiska na całej lini. Za-
kończenie całego projektu pla-
nowane jest na 31 maja 2013 r.  

lisman

Za kilka miesięcy peron będzie jak nowy, a pociągiem po zmodernizowanej linii będzie można jechać z 
prędkością aż 120 km/h. 

Delegatura Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie została zlikwidowana – do-
wiedziała się redakcja DN.  

Likwidują PCK w Nowogardzie
Niestety, do zamknięcia składu dzisiejszego wydania ga-

zety,  nie udało nam się uzyskać szczegółowych informa-
cji na temat przyczyn likwidacji nowogardzkiego oddziału 
PCK, w biurze zarządu okręgowego organizacji w Szczeci-
nie. 

W powiecie goleniowskim funkcjonowały dotychczas 
dwie delegatury PCK – w Nowogardzie i Goleniowie. 

Więcej szczegółów podamy w następnym numerze gaze-
ty. 

MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Aby więźniowie mogli wy-
konywać pracę, w Zarządzie 
Budynków Komunalnych za-
trudniono dwóch koordyna-
torów. Zajmują się oni nadzo-
rowaniem prac porządkowych 
wykonywanych przez osadzo-
nych. Jak wynika z naszych in-
formacji, miesięczny koszt za-

trudnienia urzędników wynosi 
ok. 5,5 tys. zł plus ZUS.  

To jednak dopiero początek 
listy wydatków, jakie z tytułu 
pracy więźniów ponosi gmina. 

Wśród nich są m. in.  koszty  
związane z zakupem narzędzi, 
ubrań ochronnych i  wyżywie-
niem. W okresie letnim więź-

niowie otrzymywali co dzien-
nie ciepły posiłek i napoje. W 
lato mają zagwarantowaną 
wodę mineralną i drożdżów-
ki. Gmina płaci także za bada-
nia lekarskie i kursy BHP, któ-
re każdy z osadzonych  musi 
przejść obowiązkowo. Do-
datkowo każdy z pracujących 

więźniów musi być ubezpie-
czony na wypadek nieszczęśli-
wego wypadku. 

Urząd Miejski musi także 
zagwarantować osadzonym 
transport do miejsca wykony-
wania pracy, jeśli znajduje się 
ona poza miastem. 

MS

PS. Oczywiście nie mamy 
nic przeciwko pracy więź-
niów. Warto jednak wie-
dzieć, że za darmo nawet 
kura nie gdacze. 

Redakcja.    

miało być za darmo, a nie jest  

Ile kosztuje nas praca osadzonych?

W minioną środę, w Sądzie Pracy w Goleniowie odbyła się pierwsza rozprawa z powództwa Katarzyny Jarmużek – młodszego instruktora ds. wo-
kalno - artystycznych w Nowogardzkim Domu Kultury, przeciw dyrektorowi tejże instytucji. Instruktorka odwołuje się od wypowiedzenia z pracy, 
które otrzymała kilka tygodni temu. 

 Instruktorka NDk walczy o utrzymanie pracy

Nauczyciel zwolnił swojego ucznia
Katarzyna Jarmużek pracu-

je w NDK od kwietnia 2008 
roku. Jest najmłodszym wśród 
zatrudnionych w Domu Kultu-
ry pracowników. Prowadzi za-
jęcia indywidualne ze śpiewu 
solowego oraz uczy gry na gi-
tarze. Choć w chwili podjęcia 
pracy w NDK nie  posiadała 
odpowiednich kwalifikacji in-
struktorskich, podstawą do jej 
zatrudnienia były osiągnięcia 
artystyczne m. in. nagroda spe-
cjalna za wprowadzenie współ-
czesnej stylistyki muzycznej do 
gatunku poezji śpiewanej na 49 
Ogólnopolskim Konkursie Re-
cytatorskim we Włocławku. W 
tym czasie K. Jarmużek studio-
wała także animację społeczno 
- kulturalną na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Studiów tych 
jednak nie ukończyła.  Podję-
ła więc naukę na Policealnym 
Studium Wokalnym w Szczeci-
nie, które ukończy w tym roku. 

W uzasadnieniu rozwiązania 
umowy o pracę  czytamy, że 
instruktorka nie posiada wy-
maganych kwalifikacji zawo-

dowych, a poziom prowadzo-
nych przez nią zajęć jest niski. 
Dyrektor NDK zarzuciła także 
swojemu pracownikowi niesu-
mienność. 

- Takie pomówienia są czy-
stym nadużyciem i mogą być 
przypisane każdemu pracowni-
kowi. W trakcie pracy w NDK 
nie utraciłam żadnych kwalifi-
kacji, a wręcz je podniosłam  – 
komentuje K. Jarmużek.

Z zarzutami sformułowany-
mi w stosunku do instruktor-
ki nie zgadza się również Mi-
rosława Przybyłek, była dyrek-
tor NDK, która zatrudniała ją 
do pracy w 2008 roku. 

- Kasia jest wszechstronnie 
uzdolniona. Potrafi grać na 
pianinie, uczy dzieci śpiewać 
i grać na gitarze klasycznej. 
Wyreżyserowała samodzielnie 
trzy spektakle, co jest niezwykle 
trudnym zadaniem. Jest osobą 
zdeterminowaną i bezwzględ-
nie oddaną swojej pracy. A co 
najważniejsze ma artystyczną 
duszę, co w świecie kultury jest 
wartością najcenniejszą – bro-

ni instruktorki, była szefowa 
Domu Kultury. 

W obronie  instruktorki  sta-
nęli także jej podopieczni z 
NDK. Młodzież zbiera pod-
pisy pod petycją, w której bę-

dzie się domagać od dyrekcji 
Domu Kultury cofnięcia decy-
zji o zwolnieniu. 

 K. Jarmużek jest wycho-
wanką NDK. Jej instruktorką 
była właśnie obecna dyrektor 

Domu Kultury – Aneta Drą-
żewska. 

Więcej szczegółów w kolej-
nych wydaniach DN. 

Marcin Simiński

Katarzyna Jarmużek (pierwsza z prawej, z bukietem kwiatów) dziękuje aktorom za udział w  
wyreżyserowanym przez siebie  spektaklu walentynkowym pt.  „What is love 2009”. Widowisko  otrzymało 
wiele przychylnych recenzji. 
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Porozmawiajmy o naszych dzieciach

Potrzeba zrozumienia...
Rzeczywistość, która nas otacza ze względu na swą wieloaspektowość jest niełatwa do uchwyce-
nia i pełnego zrozumienia. Nierzadko chęć szybkiego wyrobienia sobie zdania o jakimś aspek-
cie życia sprawia, że mimowolnie zaczynamy relatywizować docierające informacje, kształtu-
jąc w wyniku tego jedynie mocno okrojone a nawet zafałszowane  pojęcie o problemie. W ostat-
nich latach po reformie wprowadzającej gimnazja została niejako formalnie wyodrębniona, 
ze społeczności szkolnej pewna grupa wiekowa – grupa gimnazjalistów - szczególnie trudna 
wychowawczo. Wielokrotnie mamy okazję słyszeć na ten temat opinie tzw. obserwatorów ze-
wnętrznych  pojawiające się w mediach.  Spójrzmy jednak na ten problem od wewnątrz, z per-
spektywy uczniów, pedagogów. Zachęcam do lektury artykułu i sondy przeprowadzonej wśród 
gimnazjalistów. 

Zdaniem pedagogów źró-
dłem zachowań patologicz-
nych w gimnazjach, o której 
tyle słyszy się w mediach i pry-
watnych rozmowach jest sytu-
acja w domu rodzinnym. Wie-
le problemów wynika z niedo-
statku środków materialnych, 
która bywa przyczyną frustra-
cji wśród rodziców, co udziela 
się dzieciom i ma swoje bezpo-
średnie przełożenie na relacje 
z rówieśnikami w szkole. - Ro-
dzice, zamiast cieszyć się wraz z 
dziećmi np. wspólnymi spacera-
mi, wyjazdami, w ogóle przeby-
waniem i rozmowami ze sobą,  
są głęboko zatroskani o kłopo-
tami, spowodowanymi trudną 
sytuacja materialną. Sytuacja 
taka powoduje, że rodzice zapo-
minają, nie zauważają, że smu-
tek powodowany ich bezradno-
ścią udziela się bezpośrednio 
ich pociechom – powiedziała  
Iwona Gnat, pracująca od sze-
ściu lat na stanowisku peda-
goga szkolnego w gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie. Jednakże 
ubóstwo jest tylko jedną stro-
ną medalu. Inną przyczyną jest 
dzisiejszy tryb życia rodziców, 
którzy w trosce o zapewnienie 
środków utrzymania niejed-
nokrotnie mimowolnie ogra-
niczają niezbędny kontakt z 
dzieckiem. - Czasami rodzicom 
umykają tak istotne elementy 
relacji na linii rodzic-dziecko 
jak wspólne rozmowy, spacery 

itd. i nie można się temu dzi-
wić, rodzice po prostu nie mają 
na to czasu. Muszą pracować, 
a nie rzadko specyfika jakiejś 
pracy sprawia, że jest ona zbyt 
absorbująca – podkreśla Pan 

Jacek Andrysiak, wicedyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie. 

Często w mediach porusza 
się temat wyobcowania spo-
wodowanego komputeryza-
cją społeczeństwa. Wirtualny, 
atrakcyjny świat wraz z całą 
swoją ofertą stał się, zwłasz-
cza w ostatnich latach, czyn-
nikiem  odrywającym młode-
go człowieka od społeczności 
i wpychającym go w bezden-
ne odmęty cyberprzestrze-
ni. Uczeń, wchodzący w trud-
ny okres dojrzewania żyje po-
między dwoma światami, tym 
stanowiącym cyber-rzeczy-
wistość z jednej strony, który 
może modyfikować wedle swe-
go uznania, i z którym tak na-
prawdę nie musi się konfron-
tować, a rzeczywistością real-
nego życia z drugiej, do której 
musi się dostosować. - Dziec-
ko, zaabsorbowane kompute-
rem izoluje się, nie chce słyszeć 
o wspólnym wyjściu np. po lek-
cjach z kolegami, najważniejsze 
jest dla niego to co czeka go w 
sieci. Innym elementem, zakłó-
cającym relacje jest możliwość 
rozmów za pomocą Internetu, 
to sprawia że nie mamy bez-
pośredniego kontaktu i nie wi-
dzimy miny, oczu, gestów itd. 
a przez ograniczona jest nasza 
skłonność do empatii, a przez 
to nie budujemy relacji – tłu-
maczy Pani Iwona Gnat. - To 
prawda, że żyjemy w dobie po-
wszechnej komputeryzacji, któ-
ra sprawiła, że osoby przebywa-
jące zbyt długo w sieci zatracają 
kontakt z otoczeniem – dodaje 
Pan Jacek Andrysiak. Zdaje 
się, że w tym miejscu rodzice 
są tymi osobami, które powin-
ny wyznaczyć dziecku granice 
absorpcji komputerowej treści. 

Zauważa się już od jakiegoś 
czasu, że źródłem niepożąda-
nych zachowań wśród gim-
nazjalistów są trendy narzu-
cane przez media. Trendy te 
narzucają młodemu człowie-
kowi styl bycia, ubioru, ma-
kijażu, który charakterystycz-
ny jest dla osób dorosłych. Dla 

wielu obserwatorów, zarów-
no specjalistów jak i laików, 
jawi się to jako swego rodzaju 
niepokojące zjawisko sztucz-
nego skracania okresu dzie-
ciństwa. Dotyczy to zwłaszcza 
dziewczynek, które stanowią 
tutaj grupę docelową koncer-
nów napędzających niezdrowy 
trend. Aby skutecznie chro-
nić dzieci przed tego rodzaju 
działaniami, zorientowanymi 
na podkreślanie atrakcyjności, 
nie służącej w tym wieku swo-
jemu przyrodzonemu celowi, 
niezwykle istotna jest rola ro-
dziców i pedagogów. - Zwraca-
my uwagę, żeby utrzymać ade-
kwatność stroju. Choć media 
zachęcają do podkreślania uro-
dy już w tak młodym wieku, to 
jednak tam gdzie rodzice potra-
fią wpoić dziecku zasady z tym 
związane nie występuje już tego 
rodzaju problem – mówi Pani 
Iwona Gnat. 

Do ważkich zagadnień w 
kontekście kształtowania mło-
dzieży, w tym przypadku gim-
nazjalnej, jest przedstawianie 
jej tzw. wzorców, za którymi 
mogłaby podążać. Daje się do-
strzec w rozmowach z młody-
mi ludźmi, że nie poszukują 
oni często wzorców, autoryte-
tów wychodząc poza krąg osób 
im najbliższych. - Zadawałam 
to pytanie młodym ludziom. 
Zaznaczali oni odpowiedź bar-
dzo ostrożną, że są dla nich au-
torytetem niektórzy dorośli. 
I jeśli mogli dopisać osobę to 
bardzo często wskazywali, że 
jest to mama i tata, ewentual-
nie starsze rodzeństwo. Nikt z 
nich nie podawał za autorytet 
ludzi znanych z mediów. Oczy-
wiście uznają autorytety takie-
go formatu jak np. Jan Paweł II. 
Autorytetem może być też ktoś, 
kogo bezpośrednio obserwują 
i imponuje im coś w sposobie 
jego działania, bycia. – podsu-
mowuje Pani Iwona Gnat.

 Na ile więc oddają skompli-
kowaną socjologiczne rzeczy-
wistość przekazy medialne do-
noszące stale o młodzieży gim-
nazjalnej, która podobnie jak 

nastolatkowie subkultury hip-
pisowskie lat 60’ kontestuje za-
staną rzeczywistość? Czy trud-
ne do akceptacji zachowania  
świadczą o jakieś dewiacji tego 
pokolenia? Patrząc na nurtują-
cy nas od niemal dekady pro-
blem,  z  innej niemedialnej  
perspektywy, perspektywy, 
jaką dają rozmowy z uczniami 
i ich wychowawcami, wyłania 
się nam nieco inny obraz. Być 

może pod naskórkiem konte-
stacji, pozornego odrzucenia 
autorytetów, dokonuje się pró-
ba zamanifestowania obecno-
ści, która czeka na odpowiedź 
w postaci większego zrozu-
mienia ze strony dorosłych. 
Pytania, o których rozmawia-
łem z wychowawcami, zada-
łem też młodzieży i o tym son-
da obok tego tekstu.

Piotr Słomski

Na potrzebę artykułu przeprowadziłem sondę wśród 
uczniów gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Pytałem ich 
o to, z jakimi problemami się na co dzień borykają, do 
kogo mogą zwrócić się o pomoc oraz na kim się wzorują. 

Sara
Czasami są problemy z nauczycielami kiedy przychodzi do 

wystawiania ocen. Trzeba wtedy za nimi chodzić i prosić. 
Kiedy mam jakieś kłopoty to najczęściej zwracam się do rodzi-

ców, zwłaszcza do mamy, ale czasem do koleżanki. 
Wzoruję się na mamie, która jest dla mnie autorytetem. Impo-

nuje mi swoim zachowaniem i mądrością. 
Laura
Podobnie jak mówiła koleżanka, problemy dotyczą ocen. Za-

stanawiam się dlaczego nauczyciel nie może wystawić wyższej 
oceny, skoro kończymy gimnazjum i jest nam to potrzebne. Nie 
stanowiłoby to chyba problemu gdyby wystawił ocenę wyższą, co 
mogłoby nam pomóc, a często w takiej sytuacji wystawia niższą 
i mówi, że to jest motywacja, a to wcale nie jest motywacja tylko 
mamy przez to jeszcze większy problem. Trudno jest również co-
kolwiek zorganizować w szkole, np. jakieś imprezy, ogniska itp… 
żeby coś takiego zorganizować trzeba dużo starań i organizacji. 

Jeśli chodzi o możliwość zwrócenia się z jakimś problemem to 
mamy tutaj w szkole panią pedagog, z którą zawsze możemy po-
rozmawiać, chociaż ludzie nie zawsze są otwarci na tyle, żeby się 
na to zdecydować. W moim przypadku zwracam się zawsze do 
rodziców, albo do rodzeństwa. Na pewno rodzice są dla mnie au-
torytetem, ale też dużo przykładu biorę także z mojej siostry. Jest 
ona ode mnie starsza o 6 lat, imponuje mi to jak zachowuje się w 
życiu i jak sobie radzi. 

Sara
W szkole największym problemem jest organizacja i porozu-

mienie się między chłopakami a dziewczynami – dość trudne w 
naszym wieku. Nawet jeśli się trzeba udać z dokumentami do li-
ceum to trzeba prosić o to rodziców. Gdy jest potrzeba załatwie-
nia czegoś, to nie każdy jest nam chętny do pomocy. Trzeba czę-
sto też radzić sobie samemu. 

Autorytetem jest dla mnie mama. Zawsze mama jest dla nas 
taka osobą, na której się wzorujemy. Dużo przeżyła i dużo wie, 
wiele doświadczyła i doradza mi jak mam w życiu postępować i 
to jest najważniejsze. 

Sara, Laura Sara - uczennice klasy III
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Z przyjemnością odnotowujemy fakt otworzenia blooga przez radnego obecnej kadencji Marka Krzywani  z klubu radnych Prawica. Poniżej cytujemy obszer-
ne fragmenty wpisu autora  blooga,  który odnosi się do dyskusji jaka wywiązała się pomiędzy DN a radnym PSL Mieczysławem  Laskowskim, w sprawie braku 
zaprojektowania wjazdu do Olchowa z nowo wybudowanej ścieżki rowerowej. Cytujemy tekst  „in extenso”, dlatego  forma jest typowa dla blooga.

Krzywania blooguje o ścieżce i nie tylko 

Powodem dzisiejszego wpi-
su jest atak radnego Laskow-
skiego na redaktora Dziennika 
Nowogardzkiego.

W bezpardonowy sposób 
atakuje on Marcina Simiń-

skiego tylko za to, że ośmie-
lił się przedstawić swoje zda-
nie na temat ścieżki rowerowej 
do Olchowa. Znam Marcina i 
wiem, że sobie poradzi i że nie 
muszę Go bronić. Staję jednak 
w obronie prawa do wyrażania 
swojej opinii i dyskusji na ar-
gumenty a nie obrażanie swo-
jego adwersarza.

W poprzednie kadencji razem 
z radnym Laskowskim byliśmy 
w jednej koalicji. Tworzyło ją 
jedenaście osób. To tamta ko-
alicja zdecydowała o zrealizo-
waniu wielu inwestycji, min 
ścieżki rowerowej do Olcho-
wa. Ja również brałem w tym 
udział i jestem z tego dum-

ny. Nie zmienia to wcale fak-
tu, że ścieżka mogłaby mieć 
inny lepszy przebieg. Wiele 
osób przekonywało radnego 
Laskowskiego, że trasa do Ol-
chowa, ale prowadzona wzdłuż 
nowogardzkiego jeziora przy-
niosłaby inne korzyści oprócz 
bezpiecznego dojazdu do wsi. 
Położona byłaby bardziej ma-
lowniczo, oprócz funkcji ko-
munikacyjnej spełniałaby tez 
funkcję rekreacyjną i tury-
styczną. W drugim etapie zbu-
dować by można objazd do-
okoła nowogardzkiego jeziora 
i połączyć z innymi ścieżkami 
rowerowymi. Swego czasu pi-
sał zresztą o tym Ryszard Za-

górski. Mieczysław Laskowski 
nie przyjmował tych argumen-
tów, priorytetowo traktował 
budowę tej ścieżki w obecnym 
kształcie. Wielokrotnie spoty-
kał się w tej sprawie z burmi-
strzem, projektantami i inwe-
storem.

To prawda, ścieżka powsta-
ła dzięki uporowi radnego La-
skowskiego i chwała mu za to. 
Nie rozumiem tylko, dlaczego 
przedtem był, a teraz twierdzi, 
że nie jest fachowcem od bu-
dowania ścieżek rowerowych. 
Nie rozumiem, dlaczego tak 
agresywnie potraktował re-
daktora starającego się rzetel-
nie opisać zaistniały problem 

z dojazdem ścieżką rowerową 
do Olchowa.

Redaktor Marcin Simiński 
bardzo rzetelnie podchodzi do 
swojego zawodu. Opisuje rze-
czywistość bez względu na ko-
ligacje rodzinne. Wszak radny 
Laskowski jest wujkiem żony 
Marcina Simińskiego. Wice-
burmistrz Damian Simiński 
jest jego stryjecznym bratem.

Czy dlatego jedyny w gaze-
cie dziennikarz z przygotowa-
niem zawodowym ma prze-
stać przedstawiać swój punkt 
widzenia i opisywać rzeczywi-
stość?

Marek Krzywania
Klub Radnych „Prawica”

Sprawa norek powraca

Wega apeluje do burmistrza
Szczecin, dnia 13 czerwca 2011r.

Sz. P. Robert Czapla
Burmistrz Gminy Nowogard

Szanowny Panie, zwracam się z apelem do władz miasta Nowogard o niedopuszczenie do 
budowy kolejnej fermy norek amerykańskich na terenie gminy. Chcę tym samym wesprzeć 
liczne protesty mieszkańców wsi: Sąpolnica, Ostrzyca i Korytowo. Apeluję również, aby wła-
dze miasta Nowogard wystąpiły do uprawnionych organów związanych z ochroną środowi-
ska, o stworzenie raportu na temat oddziaływania planowanej budowy na środowisko, oraz 
oddziaływania już istniejącej na terenie gminy fermy inwestora - Grzegorza Mieleńczuka.

Swój apel motywuję tym, że w takich państwach jak Wielka Brytania, Irlandia, Austria i 
Szwajcaria wprowadzony został całkowity zakaz hodowli norek. Takie prawo uchwalono ze 
względu na ochronę środowiska i humanitarne traktowanie zwierząt. Niektóre Państwa np. 
Holandia, wprowadziły restrykcyjne przepisy niemal uniemożliwiające powiększanie istnie-
jących ferm i powstawanie nowych. Hodowcy, więc przenoszą się miedzy innymi do Polski, 
gdzie przepisy są niejednoznaczne, a zagrożenia środowiskowe ferm nie są dobrze znane. 

Na fermach bardzo często w prowizoryczny sposób składuje się odpady, przez co zanie-
czyszczane są wody gruntowe. Do tego dochodzi również emisja amoniaku i siarkowodoru, 
szkodliwego dla środowiska oraz zdrowia człowieka. Poza tym ucieczki zwierząt są bardzo 
częste, co zagraża lokalnej przyrodzie. Norka amerykańska jest bowiem drapieżnikiem polu-
jącym na średniej wielkości kręgowce, w tym przede wszystkim ptaki, płazy i ryby. Jej oddzia-
ływanie na inne populacje jest bardzo duże, łącznie z całkowitą eliminacją gatunków szcze-
gólnie wrażliwych. 

Proszę również wziąć pod uwagę względy etyczne. Niezmiernie istotnym jest czynnik, na 
który powołują się najsłynniejsze organizacje pro-zwierzęce na całym świecie jak np. PETA, 
a mianowicie, że dla potrzeb mody zabija się zwierzęta świadomie odczuwające ból. Ważne 
są również względy estetyczne, a mianowicie odór wydobywający się z ferm hodowlanych, 
który w znacznej mierze może utrudniać funkcjonowanie mieszkańcom pobliskich wsi.

Z poważaniem
Łukasz Musiał

Szczecińska Inicjatywa Wegańska

@    Ludzie listy piszą  @ 
Mirosław 
Wiele problemów sprawia nauka. Np. w II klasie doszło wiele 

nowych trudnych rzeczy i oceny w związku z tym są trochę gor-
sze. Nauka jest bardzo trudna rzeczą. Wiele trudności sprawia 
matematyka. Z problemami możemy zwracać się do nauczycieli 
lub do wychowawcy.

Dla mnie autorytetem jest Pani Janina Rybus, gdy ktoś jest za-
grożony to pani bierze takich uczniów do swojej klasy, uczy ich i 
dobrze to wychodzi. 

Michał
Gimnazjaliści borykają się dzisiaj z wieloma problemami, np. z 

nauką. Możemy zwracać się z nimi do nauczycieli, do pedagoga, 
wychowawczyni, albo do swoich kolegów z klasy. 

Uważam, że Pani Rybus jest fajnym nauczycielem. Pomaga 
dużo, można się z nią dogadać.

Patryk
Dzisiaj problemem nurtującym gimnazjalistów są papierosy i 

alkohol. Być może dzieje się tak, że młodzież chce być bardziej 
dorosła. Mogę polegać np. na swoich rodzicach, rodzeństwie. Na 
szkołę też zbytnio nie narzekam. Niektórzy nauczyciele są przy-
jemni. Tak jak kolega powiedział np. Pani Rybus - dużo nam po-
maga. Możemy również polegać na naszej wychowawczyni. A 
więc są tacy nauczyciele, którzy chcą pomagać, ale i też tacy, któ-
rzy nie chcą. 

Jeśli chodzi a autorytety to na razie nie mam takich, które 
chciałbym naśladować. 

(ps)

Mirosław, Michał, Patryk - uczniowie klasy II
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa Pw. wNIebowzIęcIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa Pw. Św. rafała kalINowSkIego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa Pw. mb fatImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

XII Niedziela Zwykła – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (J 3,16-18)

 „W Bożej rodzinie”
„Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-

rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępie-
niu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego (J 3,16-18)”

Rodzice jedynaków z myślą o szczęściu dziecka potrafią całe lata, a nawet całe ży-
cie, poświęcić dla swojego syna lub córki. Biada jednak im i dziecku, gdy z własnej 
woli zrezygnują z najważniejszego daru dla dziecka, jakim jest jego brat lub sio-
tra. Najpiękniejsze zabawki, najlepiej wyposażony dom, największe konto w banku, 
najbardziej eksponowane stanowisko, nigdy nie zastąpią tego jedynego daru jakim 
jest rodzeństwo. Ono bowiem umożliwia powstanie i rozwój tej miłości, która dłu-
żej żyje na ziemi niż rodzice i ona umożliwia otwarcie na innych ludzi. Miłość bra-
terska otwiera serce na innych. Człowiek, który nie miał rodzeństwa ma znacznie 
większe trudności w wejściu w kontakty braterskie z innymi, niż ten kto wychował 
się wśród braci i sióstr. Znacznie łatwiej spotkać ludzi dojrzewających do przyjaźni, 
gdy wzrastali z rodzeństwem, niż gdy zostali skazani przez rodziców na samotność.

Miłość ojca i matki ma zupełnie inny wymiar niż miłość braci i sióstr. Ponieważ 
tu na ziemi największym skarbem jest właśnie miłość, pozbawienie dziecka ro-
dzeństwa jest wielką krzywdą. Samotne dzieci będą oskarżać rodziców nie tylko na 
ziemi, ale i w wieczności, oskarżać o zawiniony przez nich niedorozwój ich serca. 
Na szczęście coraz więcej rodziców dostrzega wagę tego zagadnienia i jeśli nawet 
sami już nie mogą urodzić dziecka, szukają go przez adopcję, by ich jedynak nie był 
skazany na samotność. Szkoda, że sprawa nie jest jasno stawiana w środkach ma-
sowego przekazu. Często słyszy się w nich o dramatach ludzi samotnych, a nie le-
czy tego bolesnego zjawiska społecznego u samych korzeni. Wystarczy ustalić jaki 
procent ludzi samotnych wywodzi się z jedynaków, by dostrzec jedno z ważnych 
źródeł samotności. Umiejętność życia z ludźmi na płaszczyźnie braterstwa zaprze-
paszczona zostaje najczęściej w rodzinnym domu, gdy zabraknie brata lub siostry. 

Bóg, znając właśnie to zapotrzebowanie naszego serca na wielowymiarową mi-
łość, która buduje rodzinny dom, objawił się nam jako Ojciec, który razem z Jed-
norodzonym Synem i Duchem Świętym tworzy Dom. Objawienie Trójcy Świętej 
dokonało się w naszym rodzinnym języku. 

Syn Boga przybył do nas jako nasz Brat. Spotkanie z Nim jest możliwe na płasz-
czyźnie braterskiej. Trzeba umieć kochać miłością braterską, by zrozumieć miłość 
jaką nas darzy Syn Boga. On też uczy nas odniesienia do Boga jako Ojca. Budując 
na naturalnym odniesieniu człowieka do rodziców, uczy nas pełnego miłości spo-
tkania z Ojcem. Najlepiej to można obserwować, gdy Chrystus uczy nas rozmowy 
z Ojcem. To jest wielki przełom w dziejach modlitwy na ziemi. Spotkanie z Bo-
giem na płaszczyźnie dziecka i Ojca. Ta miłością miedzy Ojcem i Synem jest wła-
śnie Duch Święty.

Zawsze w  Uroczystość Trójcy Świętej dotykamy tajemnicy, której nikt nie jest 
w stanie wypowiedzieć. Tylko ten, kto w jakiejś mierze dotknął sercem, umiejącym 
kochać, Ojca i Syna i Ducha Świętego, wie o jakie bogactwo życia tu chodzi. Szko-
da, że często wiarę naszą traktuje się jako teoretyczne wyznanie, które polega na 
powtarzaniu pewnych sformułowań. Najczęściej powtarzamy „W imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego”. Bogu nie chodzi o powtarzanie, lecz o wejście w Tajemnicę Jego 
Rodzinnego Życia, o uczestniczenie w tym życiu. Wystarczy z wiarą i miłością spoj-
rzeć na Boga jako Ojca, na Syna jako Brata, a na Ducha Świętego jako promieniu-
jącą z Domu Ojca odwieczną Miłość.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Trwamy w miesiącu czerwcu, który w sposób szczególny poświęcony jest kul-

towi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa 
Czerwcowe, które odprawiamy po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę 
o g. 17.30.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają 
się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Przeżywamy w przyszłym tygodniu, w czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Za-
praszamy do wspólnej modlitwy na Mszach św. o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 – z 
procesją Eucharystyczną do czterech ołtarzy na terenie naszej parafii; ostatnia 
Msza o g.18.00. W kościołach filialnych: Kulice: 15.00; Jarchlino: 9.00; Sąpol-
nica: 8.00. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Msze św. w niedzielę w 
normalnym porządku.

zapraszamy na Światowe Dni 
młodych do madrytu w sierpniu 
2011 roku

Organizujemy wyjazd z na-
szego miasta na ŚDM w dniach 
9-23.08.2011. Będzie on składał się z 
dwóch etapów: I etap: przygotowa-
nie do ŚDM w San Sebastian w Hisz-
panii w dniach 11-15.08, i II etap: w 
Madrycie w dniach 15-21.08.2011 (po 
drodze Paryż, Barcelona). Koszt ca-
łości ok. 2000 zł (w tym przejazd au-
tokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet 
pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do 
zwiedzanych miejsc). Zapisy i infor-
macje w punkcie przygotowań przy 
Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; 
GG: 2404046; e-mail: ttylutki@pocz-
ta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w 
poniedziałki o g.19.00. Info: www.ma-
dryt2011.pl

Z okazji 35 rocznicy 
święceń kapłańskich 

Ks. Kanonikowi 
Kazimierzowi Łukjaniukowi 

- Proboszczowi Parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego 

i Dziekanowi Dekanatu Nowogard 
- życzymy, by dobry Bóg darzył łaską zdrowia, 

błogosławieństwa, 
a Duch Święty obdarzał pełnią swoich 

darów na każdy dzień życia. 

Życzą pamiętający w modlitwie 
Współpracownicy, Parafianie, Mieszkańcy Nowogardu
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Pani Irenie Kazana 
z powodu 

śmierci teścia 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają pracownicy Urzędu Pracy w Nowogardzie

koNDoleNcje

2011 rokiem marii curie-Skłodowskiej

Oliwia Kosior z SP nr 1 zwyciężczynią  
konkursu wiedzy o Marii Curie-Skłodowskiej…
 Uczennica klasy VIa SP nr 1 w Nowogardzie Oliwia Kosior odniosła zwycięstwo w 
wojewódzkim konkursie „Życie i działalność Marii Curie-Skłodowskiej” zorganizowa-
nym przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Opiekunem Oliwii jest dyrektor 
SP nr 1 w Nowogardzie Sebastian Szymański.

Postać polskiej fizyczki i che-
miczki, dwukrotnej noblistki, 
od dziesięcioleci porusza ser-
ca młodych ludzi i stanowi dla 
nich inspirację do działania. 
Wielu z nas, od czasów szko-

ły podstawowej, dumna i za-
razem pokorna twarz wybitnej 
uczonej, spoglądająca z por-
tretu na szkolnej ścianie, przy-
pomina, że człowiek pomimo 
wielu trudności, jakie na co 
dzień napotyka, jest w stanie 
osiągać zamierzone cele, jeśli 
ma w sobie wiele wytrwałości.

Pozytywną inspiracją Ma-
ria Curie-Skłodowska okazała 
się, tym razem, dla Oliwii, któ-
ra postanowiła stanąć w szran-
ki w konkursie wiedzy o wy-
bitnej uczonej i odniosła duży 
sukces. Imponuje mi w niej to, 
że jest uparta, dąży do swoje-
go celu, pomimo wielu trudno-
ści, zawsze pragnęła realizować 
swoje plany pomimo braku pie-
niędzy, które musiała zdoby-
wać – powiedziała o noblistce 
Oliwia. 

 Oliwia ma też wiele innych 

pasji. Bardzo lubię matematy-
kę i język angielski. Uprawiam 
również koszykówkę, gram w 
drużynie, która należy do ligi 
wojewódzkiej. Trenuje nas Pan 
Łukasz Podemski wraz z Pa-
nem Rafałem Brożkiem. Moją 
pasją jest również czytanie 
książek, zwłaszcza fantastyki.

Oliwia stara się swoim życiu 
poszukiwać dla siebie wzor-
ców. Mam wiele autorytetów 
zarówno wśród członków mojej 
rodziny, jak i wśród nauczycieli 
– powiedziała Oliwia.

Odnotować należy, że sukces 
w konkursie odniósł również 
Przemysław Zientara, repre-
zentujący SP nr 1. Znalazł się 
w gronie 20 finalistów.

Gratulujemy wspaniałego 
wyniku i życzymy kolejnych 
sukcesów! 

(ps)

W nagrodę wyjazd 
do Szczecina…

Wczoraj rano z placu Sza-
rych Szeregów wyruszyła jed-
nodniowa wycieczka do Szcze-
cina. Wyjazd był nagrodą dla 
finalistów konkursu wiedzy o 
ekologii przeznaczonego dla 
uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjalnej. 87 dzieci z 16 pla-

cówek dydaktycznych odwie-
dziło m.in. Wały Chrobrego, 
Katedrę Świętego Jakuba, Za-
mek Książąt Pomorskich oraz 
wystawy muzealne. Uczniowie 
obejrzeli również seans filmo-
wy w kinie w Galaxy. 

(ps)

Mikołaj Gała i Marcin Ogiewa - finaliści konkursu ekologicznego z SP 
w Orzechowie

Od lewej: Oliwia Kosior, Grażyna Anna Sztark - Wicemarszałek Senatu RP, Artur Gałęski Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty

Oliwia Kosior

„1000 wydań Dziennika 
Nowogardzkiego” -  Historia 
powstania gazety jest tak samo 
niezwykła, jak niezwykłe były 
czasy, w których się tworzyła. 
Nikt, kto zaczynał redagować  tę 
gazetę (oprócz wydawcy Marka 
Słomskiego), nie miał gazetowe-
go doświadczenia. Zresztą sam 
wydawca również tego doświad-
czenia nie miał zbyt wiele. W 
późniejszym czasie współwła-
ścicielem gazety zostaje Dariusz 
Religa (nauczyciel z Goleniowa). 
3 lipca 2001r. Dziennik Nowo-
gardzki wydał 1000 numerów. 

„Przejazd na 700-Lecia bę-
dzie remontowany!” - Remont 
miał rozpocząć się już w sierp-
niu i potrwać niecałe dwa ty-
godnie. O niezwłoczny remont 
przejazdu kilka razy w roku 
2001 i 2000r. apelował Urząd 
Miejski. Niestety, mało skutecz-
nie. Dyrekcja PKP za każdym 
razem niemożność wykonania 
prac tłumaczyła brakiem pienię-
dzy i na tym się kończyło. Pod 
koniec maja 2001r. coś w spra-
wie drgnęło. Zarządca drogi 
166, na której znajduje się uli-
ca 700-Lecia zajmie się wykona-

10 lat temu                  pisał:
niem nawierzchni bitumicznej 
na obu dojazdach do przejazd i 
wypożyczy nieodpłatnie PKP na 
czas robót, odpowiednie znaki 
drogowe, niezbędne przy zmia-
nie organizacji ruchu. 

„Międzynarodowy festiwal 
filmowy” - W piątek 13 lipca 
2001r. rozpoczął się Międzyna-
rodowy Festiwal Filmu -Mu-
zyki-Malarstwa „Lato z Muza-
mi”. Impreza trwała do 21 lip-
ca. Z tej okazji do Nowogardu 
przyjechali m.in.: reżyser Janusz 
Morgenstern, czołowy przed-
stawiciel polskiej szkoły plaka-
tu - Grzegorz Marszałek, Andre 
Zarre - krytyk sztuki, właściciel 
galerii na Manhattanie. 

A.L. 
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BIAŁY  PUNKT  GSM
Telefony komórkowe nowe i używane 

skup - sprzedaż
Serwis naprawa telefonów komórkowych 

Akcesoria telewizyjne

Akcesoria GSM

ul. Bankowa 3e, Nowogard
czynne : pn-pt od 10.00 do 18.00  •  sobota od 10.00 do 14.30

Zapraszamy

Punkt wyrobu pieczątek

Autoryzowany punkt 
Telewizji N 

Radia samochodowe USB

Transmitery FM

Odtwarzacze mp3 mp4

 • obudowy pokrowce • filie LCD 
 • ładowarki samochodowe i sieciowe

 • baterie  •  smycze  •  rysiki  •  uchwyty  •  słuchawki 
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Kochanej jubilatce

 Irenie 
Szeremeta 

z okazji urodzin 
najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia 
i samych radosnych 

chwil w życiu 
życzą mąż, dzieci 

i wnuczęta

Szanownym Jubilatom 
Państwu 

Urszuli i Marianowi 
Małeckim 

z okazji 
rubinowych 

godów, zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności 

na każdy dzień 
życzą Kasia z Darkiem 

i dziećmi Jagodą i Piotrem 
oraz Ela z Jackiem

ŻYczeNIa ŻYczeNIa

The only game in town (Jedyna gra w mieście)

Koncert wiosenny w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie, 
albo… Kochajcie poezję, kochajcie do jasnej cholery!

Wiosna w zenicie, a dni go-
rące jak w lipca skwarze. Roz-
żarzona patelnia słońca przez 
kilka ostatnich dni bezlitośnie 
lansowała nasze mózgi, po-
wodując przejściową atrofię 
woli i myśli. Na szczęście nie u 
wszystkich. W czwartkowe po-
południe (9 czerwca br.) nagle 
wdziera się łagodną przemocą 
rześki chłodek, zapowiedź mi-
łego wieczoru, a ja bez żadnej 
przemocy idę sobie czyściut-
kim trotuarem (plus dla go-
spodarzy miasta), prowadzą-
cym ul. Bohaterów Warsza-
wy prosto do pobliskiego li-
ceum. Idę powoli, spacerkiem. 
Mam trochę czasu do koncer-
tu anonsowanego na godzinę 
17, a przez głowę przejeżdża 
mi perseweracja Stasia Wy-
spiańskiego, dalekiego kuzyna; 
który teraz już tylko u Stwórcy 
maluje swoje niebiańskie ba-
jeczne witraże: „Wszystko nu-
dzi, wszystko przykrzy mi się 
już! Koło serca mi się studzi. 
Odleciał mnie Anioł Stróż”. 
Chandrę rodem z „mordobij-
skiego powiatu” rekompensuje 
mi zaproszenie pani Izy Kola-
dyńskiej na koncert wiosenny. 
Iza, oprócz wielu walorów (ile 
wad - nie wiem) posiada wy-
jątkowy dar:  wszystko, czego 
się dotknie, zamienia co praw-
da nie w złoto, ale w najczyst-
szą poezję, czym przypomi-
na mitycznego króla Midasa. 
Krótka dygresja - lubię wie-
dzieć, kto kim jest, lubię lu-
dzi z pasją, szczerych, otwar-
tych, inteligentnych i silnych 
na tyle, że są w stanie pocią-
gnąć innych za sobą. Dobrze 

jest równać w górę. W pirami-
dzie ludzi pozytywnie zakręco-
nych, Izę Koladyńską umiesz-
czam na samym szczycie. Że 
co, że wstęp za długi? Jak ko-
muś się nie podoba, zawsze 
może odwrócić stronę, albo 
zacząć czytać „Ulissesa” J. Joy-
ce’a lub dzieła wszystkie W. Le-
nina. Wracając do tematu, czy-
li ad rem. Program nosi tytuł 
„Daj mi wstążkę błękitną…”, 
koncert wiosenny na dwie tę-
sknoty i wiatr… - jest nawią-
zaniem do znanego przeboju 
Magdy Umer z czasów mło-
dości pierwszej (jej i mojej) 
pt.: „Koncert jesienny na dwa 
świerszcze i wiatr w kominie”. 
Żaden plagiat, tylko celowa pa-
rafraza, skondensowana isto-
ta rzeczy, zapowiedź tego, cze-
go można się spodziewać po 
wejściu do małej sali teatral-
nej II LO. Dociekliwych czy-
telników informuję uczciwie - 
nie było tam żadnego mętniac-
twa, koturnu i lipy.  Skromna 
scena bez pompejańskich de-
koracji, za wyjątkiem przepa-
sającej górną przestrzeń szar-
fy z napisem „Daj mi wstążkę 
błękitną…” oraz artystycznych 
fotografii przedstawiających 
twarze osób występujących w 
programie.   (Dodam, że au-
torkami fotografii są również 
uczennice II LO: Agata Witko-
ska i Kornela Gałęska, autorki 
wystawy zorganizowanej w Bi-
bliotece Miejskiej.)  Oczywi-
ście, że nikt żadnej wstążki nie 
otrzymał, za to piosenek nie-
banalnych w bród, a wykony-
wanych głównie przez uczen-
nice drugich klas licealnych  i 

przy akompaniamencie na-
strojowego kwartetu: skrzyp-
ce, dwie gitary, pianino - jak-
by nie było, instrumenty opie-
wane przez poetów. To już po 
raz drugi uczestniczę w tym 
wysublimowanym, prawie że 
misterium. Nastrój na widow-
ni jak u Pana Boga w ogródku. 
Z wielkiego świata kultury ma-
łego Nowogardu dostrzegłem 
tylko Panią Zofię Pilarz, dyrek-
tor biblioteki i nikogo więcej. 
Fakt ten pozostawiam bez ko-
mentarza. Było cudnie, fajnie, 
gites - jakby powiedział znany 
czeski bard Jaromir Nohavica. 
Lejtmotywem był wiersz Nor-
wida „Daj mi wstążkę błękit-
ną” prezentowany w różnych 
interpretacjach przez młodych 
artystów. Z kilkunastu nieba-
nalnych piosenek wykonywa-
nych przez utalentowane lice-
alistki, na uwagę zasługiwa-
ły co najmniej dwie: optymi-
styczna „Kocham cię, życie” 
z repertuaru Edyty Geppert, 
brawurowo i z wiarą zaśpie-
wana przez Kamilę Zięciak i li-
ryczno-nostalgiczne „Jednym 
szeptem” z repertuaru Miro-
sława Czyżykiewicza, a sub-
telnie i z uczuciem wykonane 
przez Joannę Brodniak (duże 
brawa!). 

W koncercie na 9 osób  plus 
4 (akompaniament) udział 
wzięli: Joanna Brodniak, 
Grzegorz Centała, Anna Fe-
deńczak, Błażej Irzymski, 
Aleksandra Karnas, Sylwia 
Koladyńska, Magdalena Kop-
czewska, Sylwia Korniluk, 
Anna Piotrowska, Michał 
Szarek, Patrycja Szponar, Ka-

tarzyna Świt, Kamila Zięciak.  
Za tworzywo posłużyły teksty: 
Edyty Bartosiewicz, Mirosława 
Czyżykiewicza, Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, Bole-
sława Leśmiana, Anity Lipnic-
kiej, Adama Mickiewcza, Woj-
ciecha Młynarskiego, Cypria-
na Kamila Norwida, Bohdana 
Olewicza, Agnieszki Osieckiej, 
Marii Pawlikowskiej - Jasno-
rzewskiej, Marioli Platte, Ha-
liny Poświatowskiej, Jeremiego 
Przybory, Williama Szekspira, 
Wojciecha Trzcińskiego, Jana 
Wołka. Utwory muzyczne za-
czerpnięto z repertuaru: Edyty 
Bartosiewicz, zespołu Czerwo-
ny Tulipan, Mirosława Czyży-

kiewicza, Edyty Geppert, Anny 
Jantar, Grażyny Łobaszewskiej, 
Varius Manx, Krystyny Proń-
ko, Magdy Umer, Kamili Zię-
ciak, Michała Żebrowskiego i 
Anny Marii Jopek. 

Kończąc, bez żadnych zło-
śliwych ingrediencyj, powiem 
tak: było ładnie, aż za ładnie 
jak na mój staromodny gust.

Marian Andrzej Frydryk

Wywiad z Izą Koladyńską, 
niestrudzoną przeszukiwaczką 
zakurzonych poetyckich szu-
flad i pomysłodawczynią pro-
jektu w następnym wydaniu 
DN. 
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Leśne potyczki Strzelewo: 

Zabawa dla małych i dużych
W minioną sobotę Rada Sołecka wsi Strzelewo zorganizowała na placu gry i zabawy z okazji 

Dnia Dziecka. 

koNfereNcja PoDSUmowUjĄca realIzację 
ProjektU weni 2 SPg

Nadleśnictwo Nowogard 
przy współpracy z Urzędem 
Miasta, Kołami Łowieckimi, 
Zarządem Okręgowym Ligi 
Ochrony Przyrody w Szczeci-
nie i - oczywiście - szkołami, 
zdołało 14 czerwca 2011r. w 
Zielonej Kuźni  (Płotkowo) - 
w samym sercu lasu, w środku 
Puszczy Goleniowskiej – już 
11 raz zgromadzić 33 uczniów 
wraz z opiekunami na konkur-
sie: „Mistrzowie Wiedzy Le-
śnej”. Konkursie wcale nieła-
twym, a co ważne – innym niż 
wszystkie. Stawiającym nie na 
czystą teorię, lecz na praktykę. 
Na umiejętność wykorzystania 
zdobytej już w szkole wiedzy.  

Udział w konkursie wzięły 
dzieci z klas IV – VI z gminy 
Nowogard oraz Osina. Każ-
da szkoła miała swoich trzech 
reprezentantów, którzy zma-
gali się, walcząc o zwycięstwo, 
z ośmioma konkurencjami. 
Uczestnicy musieli wykazać 
się umiejętnością rozpoznawa-
nia i opisywania narzędzi uży-
wanych w lesie; wiedzą na te-
mat owadów leśnych, ptasich 
piór, nasion i liści. Na podsta-
wie próbek drewna drzew na-
leżało określić ich gatunek. 
Największe zainteresowanie 
wzbudzało strzelanie – strze-
lanie z wiatrówki do… baloni-
ka, oczywiście, w którym znaj-
dowało się pytanie z zakresu 
biologii lub leśnictwa. Co wię-
cej, zadaniem dzieci było także 
zlokalizowanie i podanie na-
zwy gatunkowej i rodzajowej 
roślin zielnych oraz krzewów 
– znajdujących się na terenie 
Zielonej Kuźni - z określeniem 
piętra, w jakim występuje w le-
sie. 

- Ideą tego konkursu jest roz-
budzenie w dzieciach ciekawo-

ści na temat otaczającej je przy-
rody. Nie chodzi tu o naukę su-
chych faktów czy regułek, ale o 
praktyczne spojrzenie na ekolo-
gię, a tym samym o dobrą za-
bawę - podkreśla Rafał Maru-
szewski, Sędzia Główny kon-
kursu. 

I miejsce i puchar przechod-
ni zdobyła drużyna ze SP w 
Błotnie. II miejsce przypadło 
zawodnikom ze SP w Długo-
łęce. III miejsca były za to aż 
dwa: sukces należał do SP nr 1 
w Nowogardzie oraz SP nr 3 w 
Nowogardzie. 

Przygotowania do tego kon-
kursu trwają cały miesiąc. A 
efekty widać od razu po wej-
ściu do Zielonej Kuźni. Dzieci 
w oczekiwaniu na kolejne kon-
kurencje częstują się kiełbaską 
prosto z ognia, ciastem, napo-
jami. Przygotowane nagrody 
zadowoliły nie tylko uczniów, 
ale i samych nauczycieli. 
Atrakcją towarzyszącą zakoń-
czeniu konkursu była gra na 
rogu myśliwskim. 

- Jestem tu pierwszy raz. Bar-
dzo podobają mi się wszyst-
kie konkurencje, ale szczegól-
nie zainteresowało mnie strze-
lanie. Robiłem to pierwszy raz. 
Chciałbym wziąć udział w kon-
kursie także za rok. Teraz już 
las nie jest mi obcy – mówił 
Igor Gałecki. 

Po minach zgromadzonych 
można było wywnioskować, iż 
nie żałowali przybycia na ten 
konkurs. Wręcz przeciwnie – 
byli zadowoleni. Chapeau bas 
dla tegorocznych Mistrzów 
Wiedzy Leśnej. Organizato-
rom zaś życzymy, by oswajali 
dzieci z przyrodą jeszcze przez 
następne lata i gratulujemy or-
ganizacji.

Anna Lisowska

Wcześniej członkowie Rady 
wykosili wiejski plac, a jest co 
kosić z uwagi na jego wielkość. 
Postawiono nowe namioty, 
stoły i krzesła zakupione z fun-
duszu soleckiego. Przygotowa-
no też miejsce dla orkiestry. W 
tym roku wokół sceny do tańca 
posadzono młode bzy – może 
się przyjmą? 

Konkursy z nagrodami dla 
dzieci rozpoczęły się punktu-
alnie o godz. 15.00. Królowała 
skakanka i biegi, ale nie zabra-
kło też gier zręcznościowych. 
Zwycięzcy otrzymali cenne 
upominki zakupione przez 
fundatorów. Nagród, tych po-
cieszenia, nie zabrakło dla ni-
kogo, nawet tych ostatnich. 

Cieszę się, że tego roku po-
goda dopisała, zarówno w cza-
sie przygotowań, jak i podczas 
imprezy. Dużym plusem jest 
też to, że obecnie dysponuje-
my własnym funduszem na 
ten cel, są to środki z Funduszu 
Sołeckiego. Ale, jak co roku 
dopisali też sponsorzy – po-
dziękowania. Chciałabym też 
podziękować członkom Rady 

Sołeckiej za duży wkład pracy 
przy organizacji tej imprezy. – 
powiedziała gazecie p. Jolanta 
Bednarek, sołtys Strzelewa. 

Po grach i konkursach dzie-
ci zgromadziły się wokół du-
żego grilla, gdzie Sylwek z Jac-
kiem piekli smakowite kiełba-
ski. Tradycyjnie nie zabrakło 
atrakcji dla dużych dzieci, bo 
z wieczora rozpoczęła się zaba-
wa dla dorosłych. Oczywiście 
przygrywała najlepsza kape-

la w okolicy, a tancerze pląsa-
li w takt tanga milonga i białe-
go misia. Najwytrwalsi tańczy-
li do pierwszego piania kogu-
ta. Kto był ubawił się po pachy, 
kto nie był niech żałuje. 

Rada Sołecka dziękuję tym, 
którzy wspomogli imprezę 
w Strzelewie: Gminie Nowo-
gard, Dorocie Szyłko i Dariu-
szowi Zimie. 

/red/ 

Dla przypomnienia: był to 
projekt realizowany przez po-
wiat goleniowski w Zespo-
le Szkół Specjalnych z Gole-
niowa i w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym  
z Nowogardu. Benificjentami 
byli uczniowie obu placówek, 
a celem nadrzędnym stało się 
wsparcie edukacyjne. Niestety, 
wszystko kiedyś się kończy, na-
wet najlepsze.

3 czerwca 2011r. w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Nowogar-
dzie miała miejsce konferen-
cja podsumowująca działania 
związane z realizacją projek-
tu. W przygotowaniach wzię-
li udział wszyscy pracownicy 
obu placówek, dzięki czemu 
spotkanie odbyło się bez żad-
nych zakłóceń. 

Po uroczystym powitaniu 
gości przez dyrektorkę ośrod-
ka – J. Wardzińską, nastąpiła 
część oficjalna, czyli:

- przedstawienie scenariusza 
konferencji dokonane przez J. 
Paś

- przemówienie zastępcy sta-
rosty, p. T. Kulinicza

- przemówienie koordyna-
torki projektu, E. Ceranki

- podziękowania p. T. Kulini-
cza, przedstawiciela władz po-
wiatowych, składane na ręce 
wszystkich realizatorów pro-
jektu

Część oficjalną zakończy-
ło zaproszenie na prezentację 
osiągnięć, uzyskanych dzięki 
realizacji w/w projektu. Można 
było podziwiać tańce, obejrzeć 
przedstawienia teatralne, po-
słuchać piosenek śpiewanych 

w języku niemieckim oraz me-
lodii granych na cymbałkach, 
zwiedzić wystawę prac cera-
micznych oraz innych wytwo-
rów o charakterze artystycz-
nym, pospacerować po Zielo-
nym Ogrodzie, przejrzeć różne 
albumy oraz …wpisać się do 
kronik obu placówek.

Nie zapomniano o poczę-
stunku, podczas którego moż-
na było wymieniać się do-
świadczeniami, powspominać 
i marzyć o następnym projek-
cie.

M.K.
Wręczenie dyplomów
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maciej bobrowski z Pomorzanina 
Nowogard trzeci w województwie 
zachodniopomorskim

W 12 czerwca na stadionie 
Salosu Szczecin odbyły się mi-
strzostwa Polski w getbolu (gra 
jeden na jeden w piłkę noż-
ną na małe bramki na małym 
placu gry) w roczniku 2001 i 

2002 oraz mistrzostwa woje-
wództwa w roczniku 2000. W 
turniejach wzięli udział m.in. 
młodzi piłkarze Pomorzani-
na Nowogard trenowani przez 
Michała Sokulskiego. Najwięk-

szy sukces odniósł Maciej Bo-
browski, który zdobył brązowy 
medal w mistrzostwach wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego. 

red.

 
Zwycięzcy na podium: 1 miejsce: Oskar Kalenik (Salos Szczecin), 2 miejsce Brayn Kampioni (Salos Szczecin), 
3 miejsce Maciej Bobrowski (Pomorzanin Nowogard).

juniorzy Pomorzanina  
z wicemistrzostwem, będą rezerwy
Chociaż seniorska drużyna Pomorzanina spadła z V ligi, to juniorzy odnieśli spory sukces. 
Dzięki zdobyciu wicemistrzostwa w gr. 1 I klasy juniorów, wywalczyli grę w międzywojewódz-
kiej lidze juniorów. Prawdopodobnie z niej jednak nie skorzystają. W Pomorzaninie pojawi 
się bowiem zespół rezerw. W klubie wznowiona może zostać również sekcja piłki ręcznej.

Juniorska ekipa Pomorzani-
na w stawce dziesięciu drużyn 
zajęła ostatecznie drugie miej-
sce. Zespół trenowany przez 
Marcina Wolnego wygrał 13 
razy, raz zremisował, a cztero-
krotnie schodził z boiska po-
konany. Do Światowida Łobez, 
który ostatecznie wygrał roz-
grywki, nowogardzianie stra-
cili tylko jeden punkt. Równo-
cześnie druga drużyna junior-
ska Pomorzanina uczestniczy-
ła w rozgrywkach II klasy ju-
niorów, gdzie na jeden mecz 
przed końcem rozgrywek zaj-
muje miejsce na najniższym 
stopniu podium. Teraz obie 
drużyny mogłyby wystartować 
w lidze wojewódzkiej. Mo-
głyby, gdyby nie jeden istotny 
szczegół. Klub planuje zgło-
sić w przyszłym sezonie rezer-
wy, które trafią do B klasy. Tam 

młodzi piłkarze mają ogrywać 
się i nabierać doświadczenia 
pod okiem kilku starszych za-
wodników, którzy chcą wró-
cić do klubu.  Równocześnie w 
Pomorzaninie pozostanie jed-
na drużyna juniorska.

– Przede wszystkim chciał-
bym podziękować chłopakom 
za walkę i zaangażowanie. Od-
nieśliśmy spory sukces, jakim 
jest wicemistrzostwo. Już trze-
ci sezon z rzędu zajęliśmy miej-
sce w pierwszej dwójce. Udało 
się stworzyć dwie silne drużyny 
juniorów. Dobrze układała się 
również współpraca z trenerem 
Pastusiakiem i trenerem Gu-
miennym oraz zarządem klu-
bu. Bardzo dużo zawodników 
w wieku juniora nie grało w 
tej drużynie, mieliśmy bowiem 
braki kadrowe w pierwszym ze-
spole, który zawsze był priory-

tetem. W juniorskich zespołach 
w ogóle nie nastawialiśmy się 
na wynik, mecze były formą za-
bawy i zagospodarowania cza-
su. Są osoby, które chciałyby po-
wrócić do klubu, lecz z różnych 
przyczyn nie mogą regularnie 
trenować. Z tego powodu chce-
my stworzyć drużynę rezerw, 
gdzie od starszych mogliby się 
uczyć zawodnicy, którzy dopie-
ro co ukończyli wiek juniora. 
Wstępną zgodę na to wyraził 
zarząd klubu. W Nowogardzie 
jest również młodzież, upra-
wiająca piłkę ręczną i ich także 
chcemy zgłosić do juniorskich 
rozgrywek. Chciałbym podzię-
kować również takim osobom 
jak Wojtek Przęczyk, Roman 
Szlachetka i Jan Bąk za pomoc 
i wsparcie  – powiedział trener 
juniorów, Marcin Wolny.

Maciej Pietrasik

Piłkarskie Niedziele 
na orliku

Zapraszamy do uczest-
nictwa w piłkarskiej lidze 
dzikich drużyn na nowo-
gardzkim boisku „Orlik 
2012”. Planowane rozpo-
częcie 10 lipca. Zgłoszenia 
zespołów przyjmowane 
będą do 30 czerwca. Kapi-
tanów chętnych zespołów 
prosimy o kontakt pod nr 
tel.: 662-536-908 – Mar-
cin Nieradka, 790622764 
– Gracjan Golema.

Liczba drużyn ograni-
czona. O zapisach decydować 
będzie kolejność zgłoszeń. Sys-
tem rozgrywek zostanie usta-
lony po zakończeniu zgłoszeń. 
Zespoły będą liczyły sześć 
osób (łącznie bramkarzem). 

W kadrze drużyny będzie mo-
gło znajdować się 11 zawodni-
ków. Podczas rozgrywek obo-
wiązywać będzie obuwie halo-
we – z płaską podeszwą.

Organizatorzy

język niemiecki jest prosty…
„Dzień Niemiecki” w SP nr 1

W przeddzień rocznicy podpisania Traktatu z 17 czerw-
ca 1991r. o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy mię-
dzy Polską a Niemcami, w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie zrealizowano projekt  dzień.de│der-tag.pl , inaczej - 
„Dzień Niemiecki” pod hasłem „Dwa kraje, jeden cel!”.

17 czerwca 1991r. podpisana 
została także umowa o polsko-
niemieckiej współpracy mło-
dzieży. W związku z tym, przy 
pomocy Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie, zdołano przygo-
tować ów dzień. 

Na początku grupa wokal-
na ze SP nr 1 oficjalnie rozpo-
częła obchody, po czym dyrek-
tor szkoły - Sebastian Szymań-
ski przywitał gości. Następnie 
zgromadzeni obejrzeli prezen-
tacje zaproszonych szkół, m.in. 
Gimnazjum Rymań, Prywat-
nego Liceum Piwoniego, SP nr 
74 ze Szczecina oraz prywatnej 
szkoły polsko - niemieckiej. 

Na zakończenie, przedsta-
wiciel Kuratorium Oświaty ze 

Szczecina, przygotowała krót-
ki konkurs na uczestników 
„Dnia Niemieckiego”. Rozda-
no nagrody i udano się na po-
częstunek z kuchnią niemiec-
ką. Dodatkową atrakcją dla 
dzieci - i nie tylko - był pokaz 
przygotowany przez studen-
ta Uniwersytetu Szczecińskie-
go z Wydziału Fizyki. Starał 
się w prosty i przyjemny spo-
sób wprowadzić dzieci w świat 
praw fizyki. 

„Dzień Niemiecki” niewąt-
pliwie oswoił dzieci i młodzież 
z kulturą i brzmieniem języ-
ka niemieckiego. Wzbudził w 
nich ciekawość i chęć dalszego 
poznawania. 

Anna Lisowska

Przepuszczanie prądu przez wybranych uczestników „Dnia Niemieckiego”



Nr 46 (1980)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Stowarzyszenie ŻABOWIAKI

Sołectwo Żabowo
Szkoła Podstawowa w Żabowie

Szkoła Tańca Flesz
Zespół COMBO

Serdecznie zapraszamy   19 czerwca 
2011 na festyn wiejski w Żabowie

będący kulminacją projektu 
“Od inspiracji do integracji”

Rozpoczęcie festynu godzina 15.00 – wiejskie boisko sportowe. 
Imprezie towarzyszyć będą :

gry i zabawy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Plac Rozrywki MIKROBIL
degustacja potraw regionalnych 
wystawa prac powstałych podczas warsztatów rzeźbiarskich
prezentacja zdobytych umiejętnosci na warsztatach wokalnych  i 

tanecznych
występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żabowie
pokaz tańców towarzyskich w wykonaniu pary tanecznej z  zespo-

łu Flesz z Nowogardu
rozstrzygnięty  zostanie konkurs gastronomiczny na “Najlepszy 

wyrób pierogowy  “ (zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 
14.06.2011, tel. 913910683)

wręczenie Statuetek “Żabki” dla zasłużonej dla Żabowa firmy, 
osoby prywatnej

możliwość badania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu I trój-
glicerydów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego 
Towarzystwa Diabetyków Koło Nowogard

zabawa taneczna – przy zespole muzycznym COMBO
Inicjatywa dofinansowana z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizo-

wanew ramach Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Rozwój wsi oraz or-
ganizacja i upowszechnianie dóbr kultury w społeczności wiejskiej na tere-
nie Gminy Nowogard.

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie

22 czerwca, o godz. 16.00
w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 

odbędzie się spotkanie seminaryjne z prawnikiem.
Będą to ostatnie zajęcia w semestrze zerowym. 

Semestr pierwszy rozpoczniemy zebraniem 14 września.
Ryszard Zagórski

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbro-
wy „DĄB” zaprasza do Dąbrowy  na 
spotkanie pokoleń pod nazwą  „Po-
wróćmy jak za dawnych lat” w dniu 23 
lipca 2011. Zapraszamy , byłych i obec-
nych mieszkańców Dąbrowy, ich bli-
skich i znajomych. Zapraszamy nie tylko mieszkańców Dą-
browy. Zapewniamy, że będzie świetna impreza. Bardzo 
Miło nam będzie Was Gościć! 

W programie min. Rozpoczęcie mszą święta o godz.16.00
Część artystyczno – wspomnieniowa
Od 21.00 zabawa Ludowa

Zarząd Stowarzyszenia.
Inicjatywa dofinansowana jest z budżetu Gminy Nowo-

gard. Zadanie realizowane w ramach otwartego konkur-
su Ofert w zakresie Rozwoju wsi oraz organizacji i upo-
wszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na te-
renie Gminy Nowogard.
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Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

20.06.2011 r. 
godz. 16- dobieranie lakierów samochodowych

- chemia gospodarcza
- ubrania robocze, 

- buty robocze
PUPH "AUTO - AKTIV" s.c.

ul. 15 Lutego 17 • Nowogard 
tel. 91 39 26 160

PU
N

K
T:

B H P
HURT - DETAL

CENTRUM

Dyrektor Regionu   inż. Marek Janiak
tel. kom. 663 489 736; tel./fax 91 392 00 16

e-mail: marek.janiak@korporacja-feniks.com

Wszystkim posiadaczom nieruchomości, na których znajdują się sieci: 
energetyczne, gazociągi, cięgi wodno kanalizacyjne, ciepłowni-
cze, stacje transformatorowe, rozdzielnie, przepompownie, wie-
że triangulacyjne i inne urządzenia obniżające jakość, funkcjo-
nalność wartość działek 
budowlanych, należy się 
odszkodowanie za utratę 
wartości działki. Osoby chętne do współpracy proszę o kontakt

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

22 czerwca 
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 22 czerwca - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.
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Szymon syn Anety 
Szuszwedyk 
ur. 9.06.2011 
z Wierzbięcina

Łucja córka Anny 
Kowalczyk 
ur. 10.06.2011 
z Nowogardu

Alan syn Kamili 
Skamrot 
ur. 13.06.2011 
z Osiny

Amelia córka 
Katarzyny Skiba 
ur. 15.06.2011 
z Mieszewa

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

zawIaDomIeNIe
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina 

Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Wielkopolski Oddział 
Obrotu Gazem w Poznaniu, gazownia Szczecińska, ul. Tama 
Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin 

zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2011 roku Biuro 
Obsługi Klienta w Nowogardzie zostanie przeniesione  
do Goleniowa. 

Do Państwa dyspozycji pozostanie Biuro Obsługi Klienta 
mieszczące się w goleniowie przy ul. j. Słowackiego 18 a, 
tel. 91 418 38 85.

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 07:00- 15:00

Pod wskazanym powyżej numerem telefonu będzie 
można uzyskać informacje związane z odczytami liczników, 
reklamacjami, umowami, itp.

  
Przepraszamy za wszelkie niedogodności. 

Rieter to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających 
do wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się fir-
mą, która dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracu-
jącym    u nas rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie 
nie ma czasu na nudę-czekamy na Ciebie. Obecnie poszukujemy oso-
by na stanowisko:

 Technik Automatyk 
Nr ref. TA/NWG/05/11

Miejsce pracy: Nowogard, woj. zachodniopomorskie

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne (profil: automatyka, 

elektronika, elektryka);
• doświadczenie w lokalizowaniu i usuwaniu awarii ma-

szyn;
• podstawowa znajomość zagadnień automatyki, pneuma-

tyki, hydrauliki;
• umiejętność czytania schematów elektrycznych;
• uprawnienia SEP 1kV;
• uprawnienia do obsługi wózka widłowego.
Oferujemy:
• Stabilne miejsce pracy w młodym zespole;
• Możliwość rozwoju zawodowego (cykle szkoleń);
 W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska oraz 

miejsce pracy.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie doku-

mentów w postaci CV i LM na adres: rekrutacja.pl@rieterauto.
com, lub do siedziby firmy na adres: Rieter Automotive Poland, 
ul. Armii Krajowej 28d, 72-200 Nowogard z podaniem numeru 
referencyjnego. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko 
na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 
dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 
poz. 883)”. 

Zawody wędkarskie
Jednym z programu Święta Ludowego w dn.  

12.06.2011r. były otwarte zawody wędkarskie o 
Puchar Prezesa ZW PSL. 

Do rywalizacji stanęło 27 zawodników - po-
goda i ryby dopisały. W trzygodzinnej rywali-
zacji miejsca zajęli: 

I miejsce: Tadeusz Kozioł zdobywca 2920 pkt.
II miejsce: Roman Niepsuj zdobywca 2520 

pkt.

III miejsce: Krzysztof Izdebski zdobywca 
2200 pkt.

Wymienieni zawodnicy uhonorowani zostali 
pamiątkowymi pucharami Prezesa. Zawodnicy, 
którzy zajęli miejsca od IV do IX otrzymali upo-
minki w postaci sprzętu wędkarskiego. Zawody 
jak zwykle zakończyły ciepłe kiełbaski z grilla.

Teks. H.Szczupak
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

PolecamY NIerUcHomoŚcI w NowogarDzIe

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Pow.: 80 m² - Cena: 260 000 zł         Pow.: 77 m² - Cena: 230 000 zł                                              

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Pow.: 62 m² - Cena: 185 000 zł         Pow.: 57 m² - Cena: 180 000 zł                                              

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                DOM: SPRZEDAŻ
Pow.: 58 m² - Cena: 170 000 zł         Pow.: 209 m² - Cena: 415 000 zł                                              

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

W związku z realizacją
 „Programu zwiększającego aktywność  

zawodową bezrobotnych 
w wieku 45/50 plus”

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Go-
leniowie w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z 
rezerwy ministra – na realizację programu na rzecz promo-
cji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywiza-
cji zawodowej             

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Filia w Nowogar-
dzie zaprasza osoby bezrobotne  w wieku  pow. 45 roku ży-
cia, zainteresowane udziałem w programie oraz pracodaw-
ców do składania wniosków na:  

- SZKOLENIA ZAWODOWE  - wnioski należy składać w 
trybie indywidualnym wraz z oświadczeniem o uprawdopo-
dobnieniu zatrudnienia 

- JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWO-
DOWEJ

- STAŻE ZAWODOWE
Celem projektu jest aktywizacja 181 osób bezrobotnych z 

terenu powiatu goleniowskiego do końca 2011 roku.
W ramach projektu oferujemy również:
- usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
- opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
- stypendium szkoleniowe dla uczestników szkoleń i warsz-

tatów
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, stażu 

NabÓr wNIoSkÓw kaNDYDatÓw 
Do UDzIałU w ProgramIe bęDzIe 

realIzowaNY Do 24 czerwca 2011
Realizacja przedsięwzięcia uzależniona 
jest od wysokości otrzymanych środków

Stowarzyszenie WKS 
serdecznie zaprasza 

na festyn sportowo-rekreacyjny 
(spartakiadę), która odbędzie się  
19 VI (niedziela) od godz. 10.00 
na boisku szkolnym w Żabowie. 

W programie turniej piłki ręczne i siatkowej 
oraz gry i zabawy sportowe dla młodzieży.

Serdeczne 
podziękowania 

dla Emila Kinasz 
za podarowanie 

kwiatów 
balkonowych 
składają dyrektor, 

wychowawcy 
i wychowankowie 

ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 

w Nowogardzie

rUcH S.a. jest największą firmą 
dystrybucyjno-kolportażową 
w Polsce z  90-letnią tradycją. 
Cenimy historię lecz patrzymy 

w przyszłość. W związku 
z dynamicznym rozwojem 

poszukujemy obecnie kandydatów:
do prowadzenia kiosków na terenie Nowogardu

oczekujemy od kandydatów:
- gotowości do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
- umiejętności nawiązywania kontaktów i aktywnej sprzedaży,
- przygotowania finansowego

oferujemy
- stabilną współpracę,
- system szkoleń,
- wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy

Oferty pisemne z dopiskiem „ SPrzeDawca” prosimy składać na adres: 
rUcH S.a. 00-958 warszawa, ul. wronia 23 wielkopolski region 

Sprzedaży z siedzibą w Poznaniu, 60-813 Poznań, ul. zwierzyniecka 
9 tel. 061 849 38 55; 504 146 187 

lub e-mail: a.skubiszak@wielkopolski.ruch.com.pl
od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00.

 Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie w celach rekrutacji ( zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. Nr 133 poz. 833)”.

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dn. 25.06.2011r. zawody wędkarskie spławikowe dla 

dzieci i młodzieży szkolnej do lat 16. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 22.06.2011r.
Spotkanie zawodników k/”Neptuna” o godzinie 8:30.

Zarząd

W niedzielę, 19 czerwca, na torze motocrossowym Smoczak w Nowogardzie odbędą 
się Mistrzostwa Polski Strefy Zachodnie. Impreza rozpoczyna się o godz. 12.00. 

klub cisy zaprasza 
Na Smoczaku zawyją motory

- Serdecznie zapraszamy  
mieszkańców miasta i gminy 
Nowogard do czynnego uczest-
nictwa w zbliżających się zawo-
dach motocrossowych na nowo-
gardzkim torze Smoczak. Dla 
kibiców, obok zawodów przygo-
towanych zostało szereg atrak-

cji, które z pewnością uatrak-
cyjnią imprezę – zaprasza do 
kibicowania za pośrednic-
twem DN,  Jarosław Hołubow-
ski – wiceprezes zarządu klubu 
motorowego Cisy.

Warto już dziś przypomnieć, 
że Nowogard jest także orga-

nizatorem V Rundy Pucharu 
Polski w motocrossie. Zawody 
odbędą się w dniu 26 czerwca, 
również na popularnym Smo-
czaku. 

MS
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Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krzYŻÓwkakupon - 17.06

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY
jego kaDzIDło
Szedł za swą gwiazdą,
Jak trzyj królowie,
I wszystkim kadził
Wciąż, co się zowie.

SPrawIeDlIwY SĄD
Szczupaka zaskarżono przed sąd,
Że tępi życie w jeziorze, że rozboje 
szerzy
I poszlak długi przytoczono rząd.
Winowajcę, jak należy,
Przed sądem w wielkiej postawiono 
balii,
A sędziowie się zebrali,
By tok sprawy zostawał pod ścisłym 
nadzorem.
Lis był prokuratorem.
O szczupaku co prawda, powszechnie 
mówiono,
Że lisicy ryb dostarczał pono,
Lecz mimo wszystko sąd nie był 
stronniczy
Szczupakowi już tym razem
Sędziowie nie puszczą płazem,
Że zbrodnią sąd się policzy.
Zapadł wyrok, by hańbiącej szczupak 
podlegał karze,
By na strach dla drugich zawisł na 
konarze.
„Wysoki sądzie! - lis tak rzecz wyłożył -
Powiesić to za mało. Ukarzmy go 
srożej.
Karą, o jakiej u nas nie słyszano wcale:
By oszustów na przyszłość przed 
zbrodnią zatrwożyć,
Utopić go należy w rzece” - 
„Doskonale!”
Krzyczą sędziowie. Na jedno zgodziło 
się grono:
Szczupaka w rzekę wrzucono.
Jest takie państwo na P,
Gdzie wymiar sprawiedliwości działa 
źle,
Mimo obietnic, ciągnie się latami,
A morał z tej bajki wyciągnijcie sami!

SPrawIeDlIwoŚĆ
Brał od taty Marcel baty,
Bo używał słówek taty. 

Ze względów technicznych rozwiązania i nagrodzeni zostaną zamieszczeni we wtorkowym wy-
daniu Dziennika Nowogardzkiego.

Zainteresowanych przepraszamy
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maszyny Stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

SPrzeDam 
mIeSzkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

3

kaNcelarIa DoraDztwa 
PrawNego

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

bIUro kreDYtowe
tel. 513 157 166

oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

kancelaria i biuro kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

regUlarNa lINIa mI kro bU So wa SerockI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjazDY z NowogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjazDY ze SzczecINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzewÓz oSÓb - ro maN bIŃczYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNIeDzIałkU Do PIĄtkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDzIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NowogarD - goleNIÓw - SzczecIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczecIN - goleNIÓw - NowogarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
SzczecIN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kołobrzeg: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

SPrzeDam
cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIotr

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

Sprzedam działki rolne 
nr 457/1 P=1,0174 ha  

i nr 457/3 P= 0,8373 ha  
w obrębie Karsk gm. Nowogard. 

Działki rozmieszczone 
po obu stronach obwodnicy. 

Tel. 782 706 856

D O   W Y N A J Ę C I A
BIURA, LOKALE   o pow. od 16 do 35 m

Nowogard • ul. Boh. Warszawy 71

tel. 783 800 100,  783 800 200

2
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INformator lokalNY - NowogarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowo-
gard, Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy 
w Przychodni w Nowogardzie przy ulicy 
Dworcowej 2 
tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni: NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio-
ne w budynku starej przychodni (głów ne 
wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

 
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 
51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarosław bzowy, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 

współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. 
war sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
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NIerUcHomoŚcI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 
zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bo-
haterów warszawy. cena 1 495 000 zł biu-
ro Nieruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• taNIo sprzedam dużą działkę budowla-
ną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 45 m2, 
cena do uzgodnienia. tel. 788 478 881

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, 
trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 
22 298

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w nowym budownictwie 91 39 25  147 po 
20-stej.

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu poko-
jowe (po remoncie na dłuższy okres czasu) 
może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te piętro. 
Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 697 665 791

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 
m2 plus dwa duże budynki gospodarcze, 
działka 19 arów, cena 147 tys., tel. 509 
702 817

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na 
parterze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowa-
na, po częściowym remoncie. Cena 750 zł + 
czynsz + media. 601 980 065 

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, 
parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po 
godz. 10

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwu-
pokojowe 46 m2, parter w Nowogardzie. 
602 521 671

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszystki-
mi pozwoleniami (media przy granicy) pro-
jekt gratis. 791 262 391

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. kontakt 
605 315 304.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Wynajmę trzy pokoje wyremontowane 
z balkonem (tylko na długi okres czasu) 
ogrzewanie w cenie wynajmu. 660 143 170

• Sprzedam dom 140 m2 Nowogard. 
601 987 249

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe spół-
dzielcze własnościowe 58m2 IV piętro 
na mniejsze dwupokojowe do II piętra. 
795 912 117

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum Nowogardu. 723 093 009

• Sprzedam dom. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W 
JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze as-
faltowej tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• wynajmę trzy pokoje wyremontowane 
z balkonem (tylko na długi okres cza-
su) ogrzewanie w cenie wynajmu. 660 
143 170

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46m2. 
Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 
m2 plus garaż dwustanowiskowy 50m (dru-
gi budynek) wszystkie media, działka 1200 
m2 Nowogard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszo-
we, częściowo umeblowane, świetna loka-
lizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie, parter. 600 626 244

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Garaż może być na busa lub magazyn 
rejon Pocztowa, Fabryczna wynajmę. 
509 861 740

• Pawilon w Centrum wynajmę lub sprzedam 
886 465 485

• Sprzedam mieszkanie 47 m2 dwupoko-
jowe II piętro. Goleniów. Ciche Centrum 
530 399 518

• Targowisko- kiosk handlowy 18 m2 woda, 
WC, prąd – sprzedam lub wynajmę tel. 
533 983 233

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysłowy z 
klimatyzacją, alarmem oraz pełnym wypo-
sażeniem w Dębicach przy drodze krajowej 
Nowogard-Stargard. 887 467 309 

• Wynajmę pokój w zamian za opiekę na cho-
rą, chodzącą osobą. Telefon 722 200 088

• Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny. 
Stan surowy zamknięty. Pilnie. 602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691054010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m2 lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie. 
505 678 461

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Cze-
reśniowym Sadzie. 691 374 021

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 ar i 77 
ar w okolicy Nowogardu. 600 791 675

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe ul. 
Leśna 160 tys. 600 791 675

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w warnko-
wie. cena do uzgodnienia. Proszę dzwo-
nić po 16-stej. 501 318 555

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Goleniowie dwupokojowe 38 m2 Cena 130 
tys. 796 410 610

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• Sprzedam działkę pod budowę- ładny te-
ren. 672 257 441

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe  39 
m2 w Bienicach. 506 869 949

• Sprzedam garaż/ 605 686 524

• Dobra- pilnie sprzedam ½ domu. 668  431 
301

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGAR-
DZIE, Powierzchnia mieszkania 66m², 3 po-
koje z balkonem . Mieszkanie znajduje się 
na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefo-
nu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 
m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysłowy z 
klimatyzacją i alarmem oraz pełnym wypo-
sażeniem w Dębicach przy drodze krajowej 
pomiędzy Nowogardem a Stargardem. 887 
467 309; 91 39 20 334

motorYzacja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking 
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Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
134500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 
diesel 114 KM, serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn 
hamulcowy, klimatyzacja uzupeł-
niona, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. 
Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony 
letnie Continental 185 65 R15, kom-
pletna dokumentacja – faktury ser-
wisowe, bezwypadkowy,  zadbany. 
Cena 17900 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. 
do negocjacji. 663 038 027

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-
stej.

• Sprzedam AX do blacharki albo SAXO 
do jazdy . AX granatowy 1000-1200 
SAXO srebrny 6000. 693  429  225; 
609 388 700

• Sprzedam WV T-2 diesel 1984 r. 
502 853 573

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam motor Kawasaki KLE 500 
rok 1992, sprowadzony z Niemiec, 
cena 3500 zł. 793 054 932

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 1.6 
benzyna. 665 322 266

• Sprzedam szybę przednią WV golf 
I i szybę przednią do Opla Vectry 
typu A, silnik do WV Golf 1,6 diesel. 
693 344 667

• Sprzedam Fiat Brava 1.6 16V benzy-
na + gaz, 3500 zł do uzgodnienia. tel. 
506 751 939 lub 91 39 11 061

• Sprzedam Mitsubishi galant. 601 472 
460

rolNIctwo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon 
Z056 z kabiną szarpaczem do sło-
my, garażowany, pierwszy właściciel. 
514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i 
fortshnitch.609 480 049

• Sprzedam gołębie ozdobne. 
724 918 164

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam dwie krowy z cielakami LM 
i prosiaki. 888 757 586

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Kury Nioski 20-tygodniowe, początek 

nieśności. Gospodarstwo drobiarskie. 
Żabowo 13. 91 39 10 666

• Sprzedam przyczepy rolnicze. 
693 344 667

• Sprzedam zboże: owies i pszenżyto. 
693 344 667

• Sprzedam pisklęta indycze oraz mie-
szankę zbożową. 664 969 584

USłUgI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• transport bUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców co. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tIr-y). 
tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. tel. 604 373 143.

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

• zespół muzyczno – taneczny kaj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgI INformatYczNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury Vat. 
tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• awarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• DUr-DacH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• wykonam prace remontowo-bu-
dowlane + więżby dachowe 692 
372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elek-
tryczne. 790 818 099

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Usługi glazurnicze- mistrz glazur-
nik szybko, tanio. 607 347 421

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Szpachlowanie, malowanie, nietypo-
we zabudowy. 665 410 514

• Koszenie trawy. 782 660 182

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe – wykonam. 662678895

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na start 
za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytka-
rzy z doświadczeniem. Tel. 782  860 
130

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń 
wnętrz. 888 603 612

• Poszukuję konsultantów Oriflame. Tel. 
506 171 732

• Zaopiekuję się dzieckiem. 691  258 
384

• Poszukuję opiekunki dla chorej, cho-
dzącej osoby. Telefon 722 200 088

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zaopiekuję się dzieckiem. 721 383 983

• Plantacja borówki amerykańskiej 
w Siwkowicach zatrudni zbiera-
czy w miesiącach lipiec-sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Zapraszamy na zbiór truskawek do 
Sąpolnicy. 91 39 25 203

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIece gazowe co do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie co cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli firmy 
Vaillant z Niemiec i gwarancje. 
cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasob-
nik stojący z wężownicą do pod-
łączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 690 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 390 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młodsze, 
tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe 
oraz kamienie polne w ok. Nowogar-
du. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć 
kurczaków. 603 688 266

• Sprzedam używane dwa narożniki 
duże i meblościankę typu Rotterdam. 
602 527 141

• Oddam za darmo okna drewniane ok. 
50 szt. 609 493 979; 91 39 14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa kom-
plety i 2 telewizory 21, 25 cali – tanio. 
504 703 563

• Sprzedam łódkę dwuosobową- pla-
stik. 669 973 818 

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam wypoczynek- zestaw trzy-
elementowy brąz skóra. Stan bardzo 
dobry. Tel. 502 193 472

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne, ste-
rowane pilotem ze specjalnym syste-
mem podtrzymującym materac. Cena 
1000 zł. 516 188 768

• Sprzedam Gokard Kettler dla dziecka 
od 4-8 lat, stan dobry, regulacja sie-
dzenia, hamulec ręczny, solidna rama. 
Cena 230 zł. 691 604 609; 781 159 438

• Sprzedam prawie nowy orbitrek ta-
nio. 602 643 408

• Okazja sprzedam barakowóz (Alu-
bat) oraz łubianki (koszyczki) tel. 
607 403 081

• Rower dla dziecka w wieku 8-15 lat, 
stan bdb Cena 200 zł. 602 795 077 

• Sprzedam lub zamienię pilarko-fre-
zarkę. 609 312 088

• Sprzedam pianina lata 80-te Machoń 
i czarne oraz stare, stuletnie orzech 
bardzo tanio. 792 318 575

• Sprzedam kombinezon skórzany 
motocyklowy dwuczęściowy firmy 
Commandor, cena do uzgodnienia. 
792 318 575

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Sprzedam Atlasa do ćwiczeń kultury-
stycznych. 792 318 575

• Wyjeżdżam nagle, sprzedam oka-
zyjnie meble: łóżko, duży stół, cztery 
krzesła RATAN, stolik pod TV, dywany. 
796 911 043

• Sprzedam Pianino. 726 280 768

• Kupię łóżko piętrowe. 693 615 125

• Sprzedam elektryczny wózek inwa-
lidzki. Cena do uzgodnienia. 91 35 03 
053



Nr 46 (1980)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

20 czerwca  2011 r. g. 16.30

SP
R
Z
E
D

A
Ż
 R

AT
A
LN

A

Projektowanie komputerowe
w domu klienta

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS! WYSOKA JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SkÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Czytaj s. 3

Czytaj s. 6

Czytaj s. 5

Czytaj s. 16

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 4

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Najciemniej pod latarnią 

Czyżby dyżurny się zdrzemnął?

Nieznani sprawcy demolowali samochód tuż pod oknami policji

Bareja by się uśmiał...

Najpierw  
wręczono 
klucze, a później 
wyłączono lampy

Groźne chwasty 
w okolicach 
Nowogardu

Wyruszą  
z przesłaniem 
pokoju dla 
świata...

Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

Festiwal 
wielki, 
czy mały?

Nowogard 
stolicą 
motocrossu
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Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

13.06 - poniedziałek 
 12.15 Kolizja drogowa na ul. 

3 Maja, gdzie pod jadący sa-
mochód Opel Sintra wtargnął 
Tomasz M., który znajdował  
się w stanie nietrzeźwym z wy-
nikiem  2,91 promila w wydy-
chanym powietrzu. 

15.06 - środa 
11.45 Pracownik sklepu Lidl 

powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Bar-
barę G.,która dokonała zaboru 
artykułów spożywczych. Uka-
rana została mandatem kar-
nym. 

16.06 - czwartek 
 8.00 - Patrol Policji  podczas 

kontroli drogowej na ul. Woj-
ska Polskiego samochodu Re-
nault Scenic ujawnili że kie-
rujący Michał M. nie posiada 
uprawnień do kierowania  po-
jazdem oraz nie posiadał przy 
sobie wymaganych dokumen-
tów. 

16.00 Kolizja drogowa w po-
bliżu miejscowości Błotno, 
gdzie samochód marki Nis-
san Primera wpadł w poślizg i 
wjechał do przydrożnego rowu 
następnie dachując. W wyniku 
zdarzenia kierująca nie dozna-
ła obrażeń natomiast dziecko 
przewiezione zostało do szpi-
tala w Gryficach na obserwa-
cję. 

17.06 - piątek 
 13.15 - Kolizja drogowa na 

ul. Boh. Warszawy w której 
uczestniczyły dwa pojazdy Re-
nault Clio i Opel Astra. 

 22.30 Dzielnicowy Rewiru 
Dzielnicowych Osinie podczas 
kontroli drogowej zatrzymał 
rowerzystę znajdującego się w 

stanie  nietrzeźwym. Walde-
mar M. miał 0,34 promila w 
wydychanym powietrzu. 

18.06 - sobota 
 8.20 - Zgłoszenie o uszko-

dzeniu samochodu marki Vo-
lvo na ul. Wojska Polskiego, 
poprzez zarysowanie powło-
ki lakierniczej, wybicia szy-
by przedniej oraz uszkodzenia 
trzech opon. 

 12.50 - Zgłoszenie o kra-
dzieży roweru typu damka na 
ul. Wartckiej z niezabezpieczo-
nego pomieszczenia gospo-
darczego. 

19.06  - niedziela 
0.40 -  Patrol Policji pod-

czas kontroli drogowej na ul. 3 
Maja ujawnili że kierujący sa-
mochodem VW Transporter 
Janusz K. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 0,55 
promila w wydychanym po-
wietrzu. 

 6.00 - Zgłoszenie o wła-
maniu do pomieszczenia go-
spodarczego w miejscowości 
Miętno skąd dokonano kra-
dzieży piły spalinowej, kosiar-
ki spalinowej, elektronarzędzi 
oraz paliwa. 

 12.30 - Kolizja drogowa na 
ul. 3 Maja gdzie doszło do zde-
rzenia dwóch pojazdów, samo-
chodu osobowego marki Mer-
cedes z autobusem marki Mer-
cedes. 

15.30 - Na ul. Armii Krajo-
wej doszło do potrącenia ro-
werzystki przez kierującą sa-
mochodem marki Renault 
Megane. Rowerzystka z obra-
żeniami ciała przewieziona zo-
stała do szpitala w Nowogar-
dzie. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Nasza sonda
Izba przyjęć - jaka jest w Nowogardzie? Tego spróbujemy się dowiedzieć  w przeprowadzonej 

sondzie wśród mieszkańców naszego miasta. 

Seweryn Pawlicki  rencista - Osobiście jestem zadowolo-
ny z usług szpitalnej  izby przyjęć. Nie spotkałem się jeszcze 
z odmową pomocy a często korzystam z właśnie z takiej  po-
mocy medycznej raz lub dwa razy  w miesiącu. 

Marian Kwiatkowski  - pracownik ochrony - Myślę, że jest to 
jeden wielki skandal, który jest właśnie w nowogardzkiej izbie przy-
jęć. Przyjęcie pacjenta jest bardzo kiepskiej jakości, a podejście ze 
strony personelu czy lekarzy niejednokrotnie lekceważące, co jestem 
w stanie potwierdzić na podstawie mojej znajomej, która zasłabła 
w pracy i została zwyczajnie odesłana „z kwitkiem”. Jestem bardzo 
niezadowolony z obecnej obsługi w nowogardzkim szpitalu. 

Józef Dumin - właściciel firmy budowlanej -Jeżeli chodzi o 
samą izbę przyjęć, to mogę powiedzieć w swoim imieniu, że mam 
bardzo dobre zdanie. Na szczęście nie spotkałem się z przejawami 
negatywnego traktowania przez personel. Wiem, że co człowiek, to 
inne zdanie. Myślę, że jakość tych usług wzrośnie, gdy zostanie roz-
budowywana część szpitala, która właśnie została rozpoczęta. 

Elżbieta Antolak - emerytka - Moje odczucia na temat  izby 
przyjęć  w nowogardzkim szpitalu są jak najbardziej negatywne a 
wręcz krytyczne. Powodem jest oczywiście czas oczekiwania na zej-
ście   lekarza, który potrafi czasami schodzić ponad godzinę . Uwa-
żam, że jest to absolutnie nie dopuszczalne i tak nie może być.

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

Gdzie król piechotą chodzi
Szalet miejski - czy jest potrzebny i czy opłaca się jego utrzymanie? 

Miejski szalet w parku przy ul. Warszawskiej powstał już kilkanaście lat temu. Wiele osób zasta-
nawia się, czy cieszy się dużą popularnością. Okazuje się, że tak. Jak informuje nas pracownica w 
schludnym i zadbanym miejscu swe potrzeby fizjologiczne załatwia bardzo duża liczba mieszkań-
ców. Średnio jest ich około 80 na tydzień. Bywają jednak dni, że z publicznego szaletu korzysta dwa 
razy większa liczba „potrzebujących”. 

W dni powszednie miejsce otwarte jest od godz. 10 do 17. Natomiast w soboty od 10 do 15. Pra-
cująca tam osoba zatrudniana jest przez Urząd Miejski. Jej wynagrodzenie to najniższa pensja kra-
jowa. Opłata za korzystanie z szaletu wynosi jedyne 50 groszy. 

lisman
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

Egipskie ciemności, pół metrowe chwasty zamiast trawnika  i teren jak po wojnie – w takim  otoczeniu muszą mieszkać  ludzie w  niedawno odda-
nych lokalach komunalnych przy ul. Cmentarnej 15b. 

Bareja by się uśmiał...

Najpierw wręczono klucze, 
a później wyłączono lampy

 Jak twierdzą mieszkańcy, 
najpierw świecił się jeden rząd 
lamp, później drugi, a od kilku 
tygodni światła na podwórku 
nie ma wcale. Sprawą intere-
sował się ponoć również rad-
ny Czesław Kozieł, notabene 
przewodniczący gminnej ko-
misji mieszkaniowej. Bez po-
wodzenia. Lampy jak nie świe-
ciły, tak nie świecą do dziś. 

- Osobiście zgłaszałem pro-
blem do ZBK, który jest admi-
nistratorem posesji.  Tam po-
informowano  mnie, że sprawą 
oświetlenia zajmuje się urzęd-
nik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska – mówi 
jeden z mieszkańców budyn-
ku, chcący zachować anoni-
mowość. 

Kierownik wydziału Tade-
usz Fiejdasz, dopiero jednak 
od DN dowiedział się o pro-
blemie. Po kilku minutach od-
dzwonił do redakcji, informu-
jąc o prawdopodobnej przy-
czynie awarii. 

- Jak udało mi się dowiedzieć 
od firmy, która montowała 
oświetlenie, najprawdopodob-
niej doszło do uszkodzenia ka-
bla zasilającego. Mogę obiecać, 
że usterka będzie naprawiana 
jeszcze w tym tygodniu – za-
pewnił redakcję T. Fiejdasz.

Dużo do życzenia pozosta-
wia także samo otoczenie bu-
dynku.  Do tej pory, w kilka 
miesięcy od zakończenia bu-
dowy, nie uprzątnięto terenu 
wokół obiektu.  Głębokie śla-
dy po ciężkim sprzęcie, cegły 

i inne pozostałości po pracach 
budowlanych szpecą otocze-
nie, a pół metrowe chwasty, za-
miast obiecanego trawnika,  są 
świetnym wypełnieniem kiep-
skiego stanu rzeczy.  Miesz-
kańcy skarżą się także na opie-
szałość ekip remontowych, 
które do dziś nie usunęły wie-
lu usterek wykrytych i zgłoszo-
nych tuż po oddaniu lokali do 
użytkowania. 

Przypomnijmy, że klucze do 
nowych lokali   zostały wręczo-
ne  mieszkańcom 25 lutego br. 
W budynku o pow. 500 m2 i 
wartości ponad 1 miliona zło-
tych zamieszkało kilkanaście 
rodzin. 

marcin simiński

Nasz komentarz
Sytuacja z ul. Cmentarnej to obraz znany nam chociażby z 

komedii pt. „Alternatywy 4” w reżyserii Stanisława Barei.  Tyl-
ko, że mieszkańcom nie jest do śmiechu. Była przecież taka 
feta. Uroczyste wręczanie kluczy, uściski, piękne przemówie-
nia i pamiątkowe zdjęcia. Nawet pogoda dopisała.  Finał z 
tego taki, że mieszkańcy z wieloma problemami zostali pozo-
stawieni sami sobie. Być może, urzędnicy mają za daleko, do 
najdalej wysuniętej posesji przy Cmentarnej. A może dzisiej-
sze tło do zdjęć władzy nie przystoi. 

Żarty żartami, ale tak pozostawiona inwestycja to po prostu 
wstyd. Tym bardziej, że dotyczy to mienia publicznego. 

Bareja pewno znów by się uśmiał...
redakcja

Zamiast trawnika okazałe chaszcze

Po tym podwórku bezpiecznie można poruszać się tylko za dnia
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Najciemniej pod latarnią 

Czyżby dyżurny się 
zdrzemnął? 
W sobotę rano doszło do zdemolowania samochodu osobowego. Nie było by w tym nic 
dziwnego, gdyby zdarzenie nie miało miejsca kilkanaście metrów od komisariatu po-
licji.  

Wybite szyby i porysowa-
na karoseria. Tak wygląda sa-
mochód marki Volvo, który 
mieszkanka Nowogardu pozo-
stawiła w nocy z 19 na 20 na 
parkingu przed komisariatem 
Policji w Nowogardzie.

Parking przy Komisariacie 
Policji jest parkingiem miej-
skim, dlatego może się tam 
zatrzymywać każdy przyjeż-
dżający kierowca. Oczywiście 
poza miejscami, które są spe-
cjalnie oznakowane napisem 
„Policja”. 

Jak to się stało, że odgłosów 
demolowanego samochodu 

nie usłyszał żaden z funkcjo-
nariuszy policji będących na 
służbie?

- Sprawa jest przez nas już wy-
jaśniania. Nie mogę zbyt wiele 
ujawnić informacji ze względu 
na prowadzone postępowanie. 
To, że ten samochód stał obok 
komisariatu to nie świadczy, 
ze był chroniony przez policję. 
Parking przy komisariacie jest 
zwyczajnym miejscem do par-
kowania pojazdów cywilnych, 
które mogą tu parkować – tłu-
maczy Leszek Nowak, komen-
dant nowogardzkiej policji. 

A może w miejsce demolki 

dociera obraz z kamer policyj-
nego monitoringu?

- Nie dotyczy tego miejsca, a 
jedynie wejścia do komisariatu 
- kończy wypowiedź Komen-
dant Policji.

To jak dalej potoczy się spra-
wa zniszczonego samochodu 
będzie uzależnione od toku 
prowadzonego postępowania 
wyjaśniającego, jednak powie-
dzenie „ najciemniej pod latar-
nią”  zdaje się pasuje tutaj „jak 
ulał”. 

Jarosław Bzowy

Nasz komentarz
To fakt. Bywa, że pod latarnią jest ciemno. Mimo wszystko, 

cała sytuacja jest dla nowogardzkiej policji żenująca. Świad-
czy o tym również tłumaczenie komendanta, że pojazd stał na 
parkingu miejskim, nie chronionym przez policję. My myśli-
my bowiem, że każdy parking w Nowogardzie powinien być w 
miarę możliwości przez funkcjonariuszy chroniony.

Jeśli tak nie jest, to pozostaje nam tylko czekać na czasy, w 
którym zdemolowany zostanie policyjny radiowóz. Zaparko-
wany także na nie chronionym przez policję parkingu… A 
może nawet i na policyjnym? 

Ciekawe jakie wtedy byłyby tłumaczenia.
Redakcja     

W samochodzie uszkodzono nie tylko przednią szybę, ale także 
porysowano lakier

Groźne chwasty w okolicach Nowogardu
Niebezpieczny Barszcz Sosnowskiego rośnie przy drodze z Nowogardu do Długołęki. Nikt nie kwapi się by rozpocząć walkę z groźną dla życia ro-
śliną.  

Roślina zielna pochodząca 
z rejonów Kaukazu o nazwie 
Barszcz Sosnowskiego, zajmu-
je duży obszar obok trasy pro-
wadzącej do Długołęki. 

To chwast inwazyjny – jeden z 
najgroźniejszych w Polsce, któ-
ry rozprzestrzenia się w bardzo 
szybkim tempie, a co ważne, jej 
sok wywołuje zmiany skórne, 
w tym oparzenia. Gatunek ten 
jest niezwykle trudny do zwal-
czenia, powoduje degradację 
środowiska przyrodniczego i 
ogranicza dostęp do danego te-
renu. Dawniej uznawany był za 
ponoć wartościową roślinę pa-
stewną sprowadzoną do Polski 

w czasach komuny z ZSRR w 
ramach sojuszniczej pomocy.

Urząd Miejski w Nowogar-
dzie informuje, że kwestia 
zwalczenia rośliny należy do 
Zarządu Dróg Powiatowych. 

Podobno zarząd ten był in-
formowany o zagrożeniu kil-
kukrotnie. Nadal jednak nie 
podjęto żadnych działań. 

Istnieje środek, który jest w 
stanie zniszczyć roślinę – Ro-
undup. Można próbować dzia-
łać także mechanicznie lub 
ręcznie, poprzez wykopywa-
nie roślin albo ścinanie kwit-
nących pędów – właśnie teraz, 
w okresie kwitnienia. 

Należy unikać bezpośred-
niego kontaktu z tą rośliną. Je-
śli jednak doszło do kontaktu 
z rośliną, należy niezwłocznie 
i dokładnie obmyć skórę wodą 
z mydłem oraz unikać ekspo-
zycji podrażnionych miejsc 
na światło słoneczne przynaj-
mniej przez 48 godzin.

Roślina bardzo szybko ro-
śnie. Tak samo szybko się roz-
przestrzenia. Jeśli nikt nie po-
dejmie z nią walki, za kilka lat 
może rozprzestrzenić się na 
pola uprawne.  

Anna lisowska

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie

22 czerwca, 
o godz. 16.00

w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
odbędzie się spotkanie seminaryjne z prawnikiem.

Będą to ostatnie zajęcia w semestrze zerowym. 
Semestr pierwszy rozpoczniemy zebraniem 14 września.

Ryszard Zagórski

Lesław M. Marek

„Odmłodziło się”  

Zmiany personalne
w redakcji DN

Informujemy, że po 10 latach pracy szeregi naszej redak-
cji opuścił Lesław Marek. 

Nasz kolega z dniem 15 czerwca podjął pracę w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie.  

Dziękujemy za wiele lat współpracy, życząc jednocześnie 
powodzenia na nowej drodze zawodowej.  

Jednocześnie współpracę z redakcją rozpoczęła tegorocz-
na maturzystka Ania Lisowska, którą serdecznie witamy w 
dziennikarskim fachu.   

Redakcja 
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Pielgrzymka piesza: Fatima, moskwa, Jerozolima – asyż, 24 czerwca – 27 października 2011

Wyruszą z przesłaniem pokoju dla świata...
Już wkrótce trzech nad wyraz odważnych pielgrzymów napisze fascynującą historię. Fascynującą ze względu na trud, jaki pragną podjąć, trud 
przejścia łącznie prawie 10.000 kilometrów z trzech stron świata, Fatimy, Moskwy i Jerozolimy, do wspólnego celu w Asyżu. Cala trójka odwiedzi-
ła w niedzielę Nowogard opowiadając w naszych świątyniach o motywach, celach i planie pielgrzymkowej wyprawy, w której poniosą  przesłanie 
Cywilizacji Miłości, wyrażającej się w czterech prymatach - etyki przed techniką, „być” przed „mieć”, człowieka przed rzeczą i miłości przed spra-
wiedliwością. 

Patrząc na trasy, jakie obra-
li pielgrzymi, możemy zasta-
nawiać się, która z nich jest 
najtrudniejsza. Jednakże sto-
pień trudności nie powinien 
być mierzony w tym przy-
padku, tylko miarą  material-
ną - od życzliwości ludzi, ja-
kich pielgrzymi napotkają na 
swojej drodze, zależy bowiem 
powodzenie przedsięwzięcia. 
- Poza niezbędnymi rzeczami 
nie mamy ze sobą praktycznie 
niczego. Losy naszego pielgrzy-
mowania powierzamy Bożej 
Opatrzności i ludziom. – po-
wiedział w rozmowie z DN Ro-
man, jeden z uczestników wy-
prawy. Trasa trzech pielgrzy-
mek przebiega przez ziemie w 
historii swej doświadczone i 
nadal doświadczane przez ide-
ologie bądź wydarzenia dale-
kie a wręcz wprost sprzeciwia-
jące się przesłaniu Cywiliza-

cji Miłości. Od zachodu szlak 
wiedzie przez Europę, tkwiącą 
od lat w swoistym neopogań-
stwie, Europę, starającą się za-
poznać swoje chrześcijańskie 
korzenie, odrzucającą drze-
wo, z którego zerwała owo-
ce cywilizacyjnych urządzeń. 
Od wschodu natomiast tra-
sa pobiegnie m.in. przez Ro-
sję, gdzie zmaterializowało się 

antyludzkie kłamstwo mark-
sizmu-leninizmu i do dziś ma 
tam swoje znaczące pozostało-
ści. W końcu od południowe-
go-wschodu trasa będzie prze-
biegać m.in. przez obficie na-
sączoną krwią Ziemię Świętą. 
Od tysięcy lat zmagającej się z 
konfliktami na tle religijno-et-
nicznym. 

Pod grubą warstwą zakła-
mania, wzajemnych animozji, 
znajduje się jednak coś, co jest 
niezniszczalne, - prawo, któ-
re w każdym z nas jest zapisa-
ne i nakazuje uznanie niezby-
walnej godności drugiej osoby, 
szacunek dla wyznawanej reli-
gii, jednym słowem „dobroć”, 
która winna być immanentną 
cechą rodziny ludzkiej. Z ta-
kim właśnie przesłaniem na 
pielgrzymi szlak ruszają Woj-
tek Jakowiec, Roman Zięba i 
Dominik Włoch. 

Najstarszym z uczestników 
wyprawy jest Wojtek Jakowiec.  
Urodził się w  Szczecinie. Oto, 
co sam mówi o sobie – Byłem 
prawdziwym nicponiem. Do 
tego stopnia, że pewnego razu 
na 9 lat wylądowałem w wię-
zieniu. Moje życie przypomina-
ło pustynię. Postanowiłem się 
podźwignąć. W moim wycho-
dzeniu na prostą ważna posta-

cią był ks. proboszcz Grzegorz 
Zaklika. To dzięki jego wspar-
ciu duchowemu i zaangażowa-
niu duszpasterskiemu zdołałem 
na nowo wejść na drogę życia 
w zgodzie z Bożymi nakazami. 
W maju 2007 roku wyszedł na 
wolność. Od razu spod wię-
ziennej bramy – jak mówi – 
udał się na pielgrzymkę do Li-
chenia. 

Wojtek wyruszy z Fatimy, 
jego trasa będzie przebiegać 
przez Santiago de Compostel-
la, Lourdes, Ars, Taize, Stras-
bourg i Padwę.

Drugim co do starszeństwa 
jest Roman Zięba. Pochodzi 
z Łodzi. W przeszłości mana-
ger, prezes firmy szkolenio-
wo-doradczej oraz trener w 
dziedzinie zarządzania, obec-
nie prowadzi pracownię pisa-
nia ikon bizantyjskich. Zwrot 
w jego życiu nastąpił przed 4 

laty kiedy to: straciłem wszyst-
kie rzeczy, które przejawiały dla 
mnie wartość. Teraz wyruszam 
w drogę aby pokazać światu, to 
co nas łączy niezależnie od wy-
znawanej religii i światopoglą-
du. – powiedział DN Roman.

Trasa Romana Zięby prze-
biega od Jerozolimy przez Be-
tlejem, Qumran, Jerycho, Na-
blus, Hajfę, Górę Karmel, Na-

zaret, Irbid, Damaszek, Hims, 
Aleppo, Tars, Istambuł, Sko-
pje, Dubrownik, San Giovanni 
Rotondo, Lanciano, Manopel-
lo, Spoletto do Asyżu.

Najmłodszy w gronie piel-
grzymów Dominik Włoch. 
Jest mieszkańcem Trójmia-
sta. Ukończył resocjalizację 
na Uniwersytecie Gdańskim. 
Obecnie pracuje jako pedagog 
w szkole. Jego pasja do piel-
grzymowania miała swój po-
czątek podczas pielgrzymek z 
Gdańska do Częstochowy. W 
2007 roku Dominik dokonał 
imponującego wyczynu prze-
mierzając trasę z Gdańska do 
Jerozolimy - pokonał 4500 ki-
lometrów w 125 dni. Przez rok 
pracował także w misji sale-
zjańskiej na Madagaskarze. W 
trakcie rozmowy okazało się, 
że Dominik, w trakcie piel-
grzymki do Santiago de Com-
postella w Hiszpanii spotkał 
obecnego proboszcza parafii 
p.w. WNMP w Nowogardzie – 
w 2009 roku będąc wraz z mo-
imi podopiecznymi na pielgrzy-
mim szlaku spotkałem i zaprzy-
jaźniłem się z ks. Grzegorz Le-
gutką. 

Dominik do Asyżu wyruszy 
ze stolicy Rosji. Trasa jego piel-

grzymki będzie wiodła przez 
Smoleńsk, Wilno, Warszawę, 
Częstochowę, Wadowice, Bra-
tysławę i Padwę. 

Pielgrzymka rozpocznie się 
w Gdańsku czuwaniem w ko-
ściele oo. Franciszkanów, któ-
re odbędzie się w nocy z 23 na 
24 czerwca. Zakończenie ma 
nastąpić 27 października spo-
tkaniem trzech pielgrzymów w 
mieście św. Franciszka, Asyżu. 

Patrząc na losy trójki na-
szych bohaterów, poprzez pry-
zmat prób, jakimi zostali do-
świadczeni i zadań, jakie im 
wyznaczono, dostrzegamy wy-
raźnie, że Bóg w szczególny 
sposób zamanifestował swo-
ją obecność w ich życiu. Dziś 
oni, w niecodzienny sposób 
pragną ukazać swoje przywią-
zanie i wierność nauce Chry-
stusa, przypominając światu 
orędzie pokoju i poszanowa-
nia godności każdego człowie-
ka, jakie 25 lat temu skierowali 
przedstawiciele wszystkich re-
ligii, zgromadzeni w Asyżu na 
zaproszenie Jana Pawła II.  

Informacje na temat piel-
grzymki można znaleźć na 
stronie www.idzieczlowiek.pl.

Piotr Słomski

Wojtek Jakowiec, Roman Zięba i Dominik Włoch przed wejściem do 
Kościoła pw. WNMP.

Wyznaczona trasa pielgrzymki
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Jeszcze raz o festiwalu - „lato z muzami” 2011

Festiwal wielki, czy mały?
Festiwal „Lato z Muzami” – do tej pory najbardziej oczekiwany w Nowogardzie  - został solidnie okrojony, zwłaszcza, jeśli chodzi o czas 
jego trwania. Możemy zapomnieć o tygodniu rozrywki. W tym roku będą to tylko (a może aż) trzy dni. 

Dlaczego? Dyrektor Nowo- 
gardzkiego Domu Kultury 
Aneta Drążewska tłumaczy: - 
Kryzys dopadł każdego. Chodzi 
tu o to, że najgłośniejsze festi-
wale trwają co najwyżej 4 dni, 
tak jak jest to choćby w Mię-
dzyzdrojach. Poza tym, dlacze-
go Nowogard ma być inny? Na-
sze miasto jest przecież małe, po 
co więc organizować tak dłu-
gi festiwal? W trzy dni można 
przecież zrobić bardzo dużo.

O tym zdążymy się jeszcze 
przekonać. Ciekawe czy tak 
krótka impreza przyciągnie 
widzów z zewnątrz. 

Jaki jest budżet tegorocznego 
festiwalu?

- Wydatek na tegoroczny fe-
stiwal, to 60% kwoty z zeszłego 
roku - twierdzi enigmatycznie 
nowa dyrektor. 

Z naszych informacji wyni-
ka, że budżet zeszłorocznego 
„Lata z Muzami” wynosił oko-
ło 200 tys. zł. W tym jedynie 20 
tys. z budżetu gminy.

Obecna dyrektor tłumaczy, 
że postawiła na zmiany. Jednak 
czy o takie chodziło? Filmy w 
plenerze, czyli zwane przez 
mieszkańców: „letnie kino z 
klimatem”, przeszło do historii. 

- Na kino w plenerze braku-
je funduszy. Proszę pamiętać, 
że dyrektorem jestem dopiero 
od kwietnia. Miałam niewiele 
czasu, by przygotować imprezę. 
Właściwie czas na jej organiza-
cję przyszedł dopiero po majów-
ce – mówi Drążewska. 

A szkoda, bo to one temu 
wydarzeniu nadawały szcze-
gólny wyraz. Niecodziennie 
można obejrzeć  przecież film 
pod gołym niebem. Mimo to 
projekcja filmów została prze-
niesiona  do nowogardzkiej 
sali kinowej. 

- Wiele osób narzekało, że 
oglądanie filmów w plenerze 
nie należało do najbezpiecz-
niejszych. Myślę, że w kinie jest 
lepszy klimat dla koneserów fil-
mu – uważa dyrektor NDK. 

Przed prawie każdym – pol-
skim – filmem wygłaszane 
będą przez Wandę Mirowską 
(filmolog) prelekcje.

Dodatkowo uczestnicy fe-
stiwalu będą musieli zdecydo-
wać, gdzie pójść i na co - czy 
obejrzeć film w kinie, posłu-
chać muzyki na Placu Sza-
rych Szeregów, czy może wziąć 
udział w slajdowisku w Cafe 
Piwnica. 

Podczas tegorocznego festi-
walu lokalizację zmieni także 
scena plenerowa.

- To kwestia techniczna. Na 
tegorocznym festiwalu dużo 
rzeczy będzie działo się jedno-
cześnie, nie może zatem dojść 
do komplikacji, choćby zagłu-
szania – wyjaśnia Drążewska. 

Warsztaty potrwają 10 dni – 
od 01.07. do 10.07. Poprowa-
dzą je wykładowcy z Łodzkiej 
Szkoły Filmowej: m.in. Paweł 

Siedlik, Mateusz Winkiel, Bar-
tosz Nowak.

Pewnym novum będzie – dla 
zainteresowanych animacją – 
prezentacja oraz trzydniowe 
zajęcia z animacji filmowych  
prowadzone przez prof. Jaro-
sława Nizla.

Aneta Drążewska gwiazdą 
festiwalu w tym roku okrzyk-
nęła Filipa Bajona - polskiego 
prozaika, scenarzystę oraz re-
żysera filmowego i teatralne-

go. - To genialny, znany artysta. 
Myślę, że spotkanie z nim spra-
wi mieszkańcom wiele satysfak-
cji – mówi dyrektor NDK.

Zachęcając do wzięcia udzia-
łu w lipcowych „trzech dniach”, 
mówi, że codziennie będzie 
ktoś znany i każdy, „na pew-
no!”, znajdzie coś dla siebie.

Patronem medialnym Fe-
stiwalu jest Dziennik Nowo-
gardzki.

Anna Lisowska

W tym roku na schodkach już nie posiedzimy

Flesz Dance II 
z NDk talentem 
roku 2011

W dniu 17 czerwca na Dziedzińcu Zamku Książąt 
Pomorskich odbył się Koncert Galowy „Talent Roku 
2011”. Nagrodę Główną Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego otrzymała formacja tań-
ca nowoczesnego Flesz Dance II z Nowogardzkiego 
Domu Kultury, którego instruktorem i choreogra-
fem zespołu jest Agata Kubiak.

Wykonawcami koncertu byli wy-
brani laureaci festiwali i przeglądów 
Amatorskiego Ruchu Artystyczne-
go w województwie zachodniopo-
morskim oraz zaproszona gwiazda 
–Świdwiński Chór Kameralny SO-
NORES- Talent Roku 2010. Spo-
śród 15 prezentacji konkursowych, 
specjalnie powołana Kapituła wyło-
niła zwycięzcę, którym okazała się 
formacja z Nowogardu. Gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów. 

MS Formacja tańca nowoczesnego Flesz Dance ii
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Izabela Koladyńska

Zapraszam do naszego ,,podziemia”
W poprzednim numerze zamieściliśmy recenzję z koncertu pt.  „Daj mi wstążkę błękitną…”, koncert wiosenny na dwie tęsknoty i wiatr…w wykonaniu 

uczniów II LO w Nowogardzie. Dziś, zgodnie z zapowiedzią publikujemy wywiad  z Izą Koladyńską, niestrudzoną przeszukiwaczką zakurzonych poetyckich 
szuflad i pomysłodawczynią projektu, z którą rozmawia Marian A. Frydryk. 

Marian A. Frydryk: Czy je-
steś zadowolona ze swoich 
podopiecznych i w ogóle z ca-
łego wiosennego koncertu?

Izabela Koladyńska: Tak, je-
stem… Szczególnie cieszy  mnie 
to, że każdego roku znajdują 
się nowi ludzie, którzy chcą coś 
wspólnie zrobić. To takie przej-
mowanie pałeczki od tych, któ-
rzy szkołę już skończyli. A że 
czas liceum trwa tak krótko, 

ciągle martwię się, czy pojawi 
się ktoś nowy, kto będzie czuł, to 
coś… i  dlatego cieszę się, że się 
udało.  Wśród występujących 
było wielu debiutantów… Oka-
zało się, że to świetna grupa, 
na której można polegać.  Przy 
okazji chciałabym podziękować 
panu Markowi Słomskiemu, 
dzięki jego życzliwości mieliśmy 
profesjonalne programy teatral-
ne;  wprawdzie zaprojektowali 

je uczniowie, ale jeszcze trzeba 
było je gdzieś wydrukować….   

 Skąd pomysł koncertu?
Pomysł narodził się dwa tygo-

dnie przed jego realizacją, praca 
nad nim to właściwie tydzień, 
intensywny tydzień… Tradycją 
naszej szkoły jest to, że w ciągu 
roku odbywają się dwa spekta-
kle, wrześniowy, organizowa-
ny przez absolwentów i uczniów 
oraz – czerwcowy, który opiera 
się na tekstach, które uczniowie 
wykonywali na konkursach re-
cytatorskich i  poezji śpiewanej, 
także na tekstach znanych z lek-
cji języka polskiego (stąd  w tym 
roku Norwid). Poza tym obo-
wiązuje zasada, co komu w du-
szy gra. Kamila (Zięciak, przyp. 
red) zaproponowała utwory, 
które chciałaby zaśpiewać,  po-
tem pojawił się pomysł tytułu i 
ogólna koncepcja. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że połączenie Nor-
wida z Anitą Lipnicką czy Edytą 
Geppert i Edytą Bartosiewicz,  
to dość ryzykowne przedsięwzię-
cie, ale… taki jest ,,wnuk”, waż-
ne, że Norwida czyta i chce zro-
zumieć.  W roku ubiegłym w 
spektaklu ,,Znów wędrujemy…” 
motywem przewodnim był  tekst 
K. K. Baczyńskiego, dwa lata 
temu w spektaklu ,,Tutaj… w 
taki wieczór każdy kogoś cho-
ciaż trochę kocha…” –  wszystko 
spajały teksty W. Szymborskiej z 
najnowszego tomiku.

 A skąd miłość do poezji?
…. nie wiem, tak już po pro-

stu jest…

Wobec tego jaką poezję pre-
ferujesz najbardziej?

Ze współczesnej na pewno 
Czesław Miłosz, Zbigniew Her-
bert, ks. Jan Twardowski, Ha-
lina Poświatowska, Wisława 
Szymborska oczywiście. Poza 
tym  Bolesław Leśmian i Cy-
prian Kamil Norwid. Ale mo-
głabym wymieniać długo…

 Sama „górna półka”. Infor-
muję, że 5 minut minęło. Co 
chciałabyś przekazać czytel-
nikom DN?

 ??? Zapraszam do naszego 
,,podziemia”.

 Najbliższe plany, pomijając 
wakacje?

Jeśli się uda, to we wrześniu 
w sali teatralnej  odbędzie się 
już piąty, jubileuszowy spektakl 
z cyklu ,,Wieża Babel, czyli… 
Labirynt”. Te spektakle są bar-
dzo fajnym wydarzeniem, arty-
stycznym i towarzyskim,  przy-
gotowują je absolwenci razem z 
uczniami naszego liceum.  Poza 
tym jest to grupa, która się przy-
jaźni, a wtedy praca jest wielką 
przyjemnością. Idea jest taka, 
aby każdego roku wprowadzić 
do tytułowej ,,Wieży Babel” ko-
goś nowego. Chciałabym bar-
dzo, aby im się udało. Poza tym 
na listopad planuję spektakl 
,,Polskie drogi”. A potem, może 
coś dopiero w czerwcu. W ciągu 
roku szkolnego nie ma czasu na 
zabawę teatr;  olimpiady, kon-
kursy, matura… codzienne obo-
wiązki szkolne...  nie pozosta-
wiają czasu na takie pasje.   

Czas minął. Dziękuję ser-
decznie za rozmowę i niech 
muzy apollińskie niosą Cię 
wysoko. Jeszcze tylko dodam 
od siebie - kochajmy poloni-
stów, bo jest za co. 

Marian A. Frydryk

P.S. To mój pożegnalny tekst, 
zmieniam trajektorię lotu. 
Przyjaciołom moim dzięku-
ję za życzliwość i ciepłe słowa, 
nieprzyjaciołom za wyrozu-
miałą obojętność, a wszystkim 
mieszkańcom życzę dużo mi-
łości i aby wiodło się Wam jak 
najlepiej. Wszelkiego dobra! 
Korzystając z okazji, chciał-
bym jeszcze gorąco zaapelo-
wać do serc i kieszeni nowo-
gardzkich sponsorów o kupno 
chociażby skromnej aparatu-
ry nagłaśniającej dla potrzeb 
Nowogardzkiego Amatorskie-
go Ruchu Artystycznego, który 
ma swoją siedzibę w małej sali 
teatralnej II LO. Zawsze warto 
inwestować w sztukę, a jestem 
przekonany, że II LO posia-
da duży potencjał - od prężnej 
dyrekcji, bardzo dobrych i am-
bitnych nauczycieli, do wrażli-
wej, uzdolnionej wszechstron-
nie młodzieży. Tylko forsy cią-
gle brak!

Dziękuję również Marko-
wi Słomskiemu za wieloletnią 
współpracę i możliwość publi-
kowania moich wypocin.

(a.f.)

„Nie lękaj się nagłych burz
i groźnie wezbranych fal,
bo wichry ze wszystkich mórz
w końcu powiodą cię w dal”

Ale to już
było…

Z piosenką Budki Suflera na ustach, ucznio-
wie SP nr 4 w Nowogardzie 14 czerwca 2011r., 
na razie nieoficjalnie, zakończyli (prawie) kolej-
ny etap edukacyjny - szkołę podstawową. Naj-
pierw część artystyczna i podziękowanie rodzi-
com oraz nauczycielom, a w końcu upragnio-
ny Bal Szóstych Klas. Teraz pozostaje czekać na 
świadectwa i cieszyć się wspomnieniami z uda-
nego balu.

A.L.
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reklama

Uczennica Wiktoria Bańkowska z klasy III a Szkoły Podsta-
wowej nr 3  w Nowogardzie zajęła III miejsce w etapie woje-
wódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod ha-
słem „Bezpiecznie na wsi” organizowanym przez KRUS w Ko-
szalinie. 

konkurs „Bezpiecznie na wsi” rozstrzygnięty 

Uczennica z Nowogardu 
trzecia w województwie 

Honorowy patronat nad 
konkursem objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan 
Marek Sawicki, a patronem 
medialnym jest dwutygodnik 
”AGRO SERWIS”. Celem kon-
kursu jest promowanie pozy-
tywnych zachowań związa-
nych z pracą i zabawą na tere-

nach wiejskich, a także rozbu-
dzenie i rozwijanie wrażliwo-
ści estetycznej oraz indywidu-
alnych zdolności twórczych. 

Opiekunem Wiktorii jest 
pani Iwona Kusek. Gratuluje-
my i życzymy Wiktorii sukce-
sów na etapie ogólnopolskim.  

Red. 

Wiktoria otrzymuje nagrody

Wycieczka do Karpacza
Na początku czerwca 40 

uczniów ze Strzelewa i Dłu-
gołęki wyjechało na wyciecz-
kę do Karpacza. Opiekunka-
mi były panie: M.Sawicka, E. 
Rapa, B.Piotrowska i M. Da-
widowska. Dla wielu był to 
pierwszy tak daleki wyjazd. Po 
pierwszym dniu okazało się, że 
rodzice mogą spać spokojnie- 
ich pociechy świetnie radzi-
ły sobie w górskim klimacie. 
Ciężka droga na Śnieżkę była 

dla wielu nie lada wyczynem. 
Udało się! Wszyscy dotar-
li do celu. Pogoda była łaska-
wa- nawet na szczycie „Wsty-
dliwej Panny” świeciło słoń-
ce. Oprócz Karpacza, ucznio-
wie zobaczyli Muzeum Minia-
tur w Kowarach, Skalne Mia-
sto w Czechach, zoo i rynek we 
Wrocławiu. Największą frajdę 
sprawił zjazd torem saneczko-
wym- z tej przyjemności zre-
zygnowało niewielu.

To był niezapomniany wy-
jazd. Nie odbyłby się, gdyby 
nie zaangażowanie i praca pani 
Danuty Ziółkowskiej- dyrektor 
SP Długołęka. To dzięki niej 
organizacja wycieczki przebie-
gła sprawnie i bez problemów. 
Dzieci wraz z opiekunkami 
dziękują Pani za wszystko.

mdp
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

reklama

Festyn w Żabowie...

W niedzielne popołudnie 
w Żabowie odbyła się II edy-
cja Dnia Żabowa. Festyn ob-
fitował w moc atrakcji. Przede 
wszystkim impreza stanowi-
ła finał warsztatów artystycz-
nych, które zostały zorganizo-
wane i koordynowane przez 
miejscowe stowarzyszenie 
„Żabowiaki” - były to warsz-
taty rzeźbiarskie, wokalne  i 
taneczne. Efekty ponad mie-
sięcznych zmagań zarówno 
dorosłych jak i dzieci można 
było podziwiać przy stoiskach 
z rzeźbami a także w plenerze 
gdzie uczestnicy zaprezento-
wali wyćwiczone układy ta-
neczne oraz zaśpiewali piosen-
ki, których się nauczyli. O du-
żym zainteresowaniu uczest-
nictwem w warsztatach świad-
czą liczby; w zajęciach z rzeźby 
pod opieką specjalisty Bogda-
na Niemirskiego wzięło udział 
17 dzieci, w tym 5 dorosłych. 
Natomiast w warsztatach ta-
necznych prowadzonych przez 
członków zespołu szkoły tań-
ca Flesz uczestniczyło 20 osób. 
W grupie wokalnej, pod okiem 
Piotra Kędzi, swoje umiejętno-
ści rozwijało 31 osób. 

W dniu imprezy dużą popu-
larnością cieszyły się konie, do 
których dzieciaki ciągnęły ca-
łymi gromadami ucząc się jaz-
dy i robiąc sobie z nimi zdję-
cia. Ci, którzy w trakcie impre-
zy zgłodnieli mogli posilić się 
domowymi wypiekami a tak-
że innymi specjałami rodzimej 
kuchni. 

W trakcie imprezy odbył 
także konkurs gastronomiczny 

na najlepsze pierogi. Wyróż-
nienia zdobyli Mieczysława Ję-
drzejczakTeresa Pietrzak, Ho-
norata Chorążyczewska, Wio-
letta Telmanowska, PZC Si-
korki, Jolanta Banachomska, 3 
miejsce zajęła Danuta Kowal-
czyk, 2 miejsce ex aequo Jani-
na Dendał i Urszula Józefiak, 
1 miejsce zdobyła Katarzyna 
Kolless. Przyznano również 
pamiątkowe „Żaby” za po-
moc w organizacji życia kultu-
ralnego w Żabowie, otrzymali 
je Adam Fedeńczak i Tadeusz 
Banachomski. 

Organizatorzy dziękują 
sponsorom: oddziałowi I Ban-
ku PKO S.A. w Nowogardzie, 
Bankowi Skok Stefczyka, Ada-
mowi i Marcinowi Fedeńczak, 
Jerzemu Furmańczykowi, Mi-
chałowi Bociarskiemu, firmie 
Lodos oraz wydziałowi pro-
mocji w Urzędzie miasta No-
wogard, który współfinanso-
wał całą imprezę. 

(ps)

Od lewej wiceprezes Stowarzyszenia Żabowiaki Dorota Wierzbicka i prezes Helena Niemirska - główni 
organizatorzy

Dużą frajdą były konie

Zabawa przy dźwiękach muzyki

Dobrze bawili się również seniorzy

Sołtys Żabowa Małgorzata Stańczyk, w tle wodzirej Tadeusz Łukaszewicz
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atrakcyjna szkoła  
drogą do sukcesu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie w mijającym roku 
szkolnym realizowała projekt Zachodniopomorskiego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli pod nazwą: „Atrakcyjna 
szkoła drogą    do sukcesu”, który był współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007–2013. Głównym celem projektu było stworzenie opty-
malnych warunków do udzielenia wsparcia uczniom naszej 
szkoły, poprzez opracowanie i realizację programów obniża-
jących dysproporcje. Chęć realizacji projektu zgłosiło 48 szkół 
z całego województwa zachodniopomorskiego. Wśród 20, w 
których realizowano projekt, znalazła się SP nr 2, jako jedyna 
z gminy Nowogard. W ramach wdrożenia inicjatywy wyrów-
nującej szanse edukacyjne uczniów organizatorzy zapropono-
wali cztery programy:

- podnoszenie kompetencji informatycznych dla 15 uczniów 
wyłonionych z klas 4–6;                                       

- podnoszenie kompetencji w zakresie języków obcych dla 
15 uczniów wyłonionych z klas 4–6;                         

- kształtowanie postaw społecznych poprzez zajęcia sporto-
we dla 15 uczniów wyłonionych z klas 4–6;                                                                                                                                            

- programu dla uczniów sprawiających problemy wycho-
wawcze dla 10 uczniów wyłonionych z klas 4–6. 

Inauguracja projektu,  a zarazem szkolenie dla animatorów 
odbyło się podczas trzygodzinnego rejsu statkiem „Odra Qu-
een”.                                                                                                                                                                                                                         

W ramach realizacji trzech pierwszych programów zorgani-
zowano cykl zajęć o charakterze wyrównawczo-rozwojowym 
oraz tygodniowy obóz rekreacyjno-naukowy, który odbył się                        
w dniach 3.06.2011 – 07.06.2011 na terenie Sanatorium „Pa-
norama Morska” w Jarosławcu. Każda  z grup miała do przy-
gotowania  w czasie 30 godzin zajęć różne zadania. Do dys-
pozycji grup były  2 sale komputerowe, kompleks boisk, (do 
piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz sala gimnastyczna), 
a przede wszystkim dostęp do wielofunkcyjnych basenów z 
podgrzewaną wodą w Aquaparku, z których po skończonych 
zajęciach wszyscy chętnie korzystali. Grupa informatyczna 
pracowała nad projektem edukacyjnym na temat „Przewod-
nik Turystyczny”. Uczniowie pozyskali informacje na temat 
Jarosławca przeprowadzając rozmowy z pracownikami i ku-
racjuszami ośrodka, wykonywali zdjęcia, a następnie opraco-
wali zebrany materiał i przygotowali prezentację w programie 
Power Point. Grupa językowa pracowała nad projektem za-
tytułowanym „Organizacja podróży dookoła świata”. Grupa 
sportowa odbywała zajęcia ruchowe ukierunkowane głównie 
na naukę gry w piłkę nożną. Wszystkie zespoły wzięły udział 
w turnieju piłki nożnej. Uczniowie brali również bardzo chęt-
nie udział w wieczornych zajęciach integracyjno- rozwojo-
wych przy muzyce, w dyskotekach oraz koncertach.                                                                                                                           

Uczniowie skierowani do objęcia programem psycholo-
giczno-pedagogicznych zajęć terapeutycznych uczestniczy-
li w dwóch sesjach wyjazdowych do Łukęcina (w grudniu)                               
i Niechorza (w kwietniu). Podczas trzydniowych wyjazdów 
realizowano z dziećmi blok zajęć pod hasłem „Ja i Grupa” i 
„Radzimy sobie z problemami”. Celem tych zajęć było: rozbu-
dzenie zainteresowania światem, kształtowanie umiejętności 
samodzielnego rozwiązania problemów, budowanie poczucia 
własnej wartości, nawiązywanie dobrych relacji z drugą osobą 
oraz zapoznanie z profilaktyką uzależnień.

Szkoła, poza sfinansowaniem przeprowadzenia zajęć, wy-
jazdów i obozów dla uczniów, otrzymała wsparcie w posta-
ci opracowanej obudowy merytorycznej projektu, pomocy 
dydaktycznych (m.in. słowniki do pracowni językowej, filmy 
edukacyjne, telewizor LCD, odtwarzacz DVD), sprzętu spor-
towego oraz niezbędnych przyborów dla uczestniczących w 
zajęciach dzieci.

remis na koniec sezonu, 
dramat Osadnika
Po niezwykle emocjonującym meczu Pomorzanin Nowogard zremisował u siebie z Osadni-
kiem Myślibórz 2:2. Goście musieli wygrać, aby utrzymać się w V lidze, lecz w ostatniej minu-
cie meczu zmarnowali rzut karny. Oznacza to, że tak jak Pomorzanin, w przyszłym roku zagra-
ją w lidze okręgowej.

Spotkanie to lepiej rozpoczę-
li piłkarze Osadnika. Od same-
go początku atakowali bramkę 
naszego zespołu. Osiem minut 
po rozpoczęciu spotkania my-
śliborzanie mieli rzut wolny, a 
do piłki podszedł Piotr Gajew-
ski. Uderzył jednak minimal-
nie nad poprzeczką. Po chwi-
li Gajewski miał kolejną okazję 
do zdobycia bramki, ale tym 
razem na posterunku znajdo-
wał się Mateusz Krupski, któ-
ry obronił to uderzenie. W 
10. spotkania Osadnik miał 
najlepszą okazję do zdobycia 
gola w tej części gry. Po strza-
le Radosława Gluzy piłkę z li-
nii bramkowej wybili obrońcy 
Pomorzanina. Nowogardzia-
nie próbowali kontratakować, 
lecz ataki te szybko powstrzy-
mywali gracze gości. Kolejną 
sytuację miał za to Gajewski, 
tym razem uderzając tuż obok 
prawego słupka.

Pomorzanin przejął inicjaty-
wę w końcowych fragmentach 
pierwszej połowy. W 37. mi-
nucie spotkania z rzutu wolne-
go uderzał Marcin Skórniew-
ski, ale trafił wprost w bramka-
rza gości, Łukasza Wyrębskie-
go. Pięć minut później z dy-
stansu strzelał Rafał Mendyk, 
a piłka po rykoszecie minęła 
słupek bramki gości. W samej 
końcówce pierwszej części gry 
Pomorzanin wyszedł na pro-
wadzenie. Michał Laszkiewicz 
był faulowany w polu karnym 
przez Damiana Olkiewicza i 

sędzia podyktował rzut kar-
ny. Do „jedenastki” podszedł 
Skórniewski i pewnym ude-
rzeniem pokonał golkipera ry-
wali. Jeszcze przed przerwą za 
faul na Pawle Galusie jeden z 
zawodników gości ukarany 
został drugą żółtą, a w konse-
kwencji czerwoną kartką. Po 
pierwszej połowie Pomorzanin 
wygrywał więc 1:0, a na drugą 
część spotkania wychodził z 
przewagą jednego zawodnika.

Początek drugiej połowy nie 
obfitował w sytuacje podbram-
kowe. Dopiero w 59. minucie 
spotkania Pomorzanin stwo-
rzył sobie okazję do zmiany wy-
niku. Galus zagrał do Krystiana 
Miklasa, który znalazł się tuż 
przed bramką Osadnika. Jego 
strzał z najbliższej odległości 
zdołał jednak obronił Wyręb-
ski, a dobitka Galusa została za-
blokowana. Cztery minuty póź-
niej ta niewykorzystana szan-
sa zemściła się na piłkarzach 
z Nowogardu. Myśliborzanie 
doprowadzili bowiem do wy-
równania, a pięknym strzałem 
pod poprzeczkę z rzutu wolne-
go popisał się Gajewski. Na bo-
isku zrobiło się bardzo nerwo-
wo. Pod koniec drugiego kwa-
dransa gry tej części meczu 
kibice z Myśliborza mieli po-
wody do radości. Przed bram-
ką Pomorzanina znów znalazł 
się bowiem Gajewski, który po 
raz drugi pokonał Krupskiego 
i wyprowadził swój zespół na 
prowadzenie.

W 78. minucie spotkania no-
wogardzianie mieli dobrą oka-
zję do wyrównania. Z dystan-
su uderzał Sylwester Bednarek, 
lecz strzał ten obronił bram-
karz Osadnika. Cztery minu-
ty później było już jednak 2:2. 
Pomorzanin miał rzut wolny z 
odległości około 40 metrów od 
bramki rywala, z lewej strony 
boiska. Do piłki podszedł Piotr 
Nieradka i niespodziewanie 
przelobował golkipera rywa-
li, który wyszedł daleko przed 
linię bramkową. Dwie minu-
ty przed końcem regulami-
nowego czasu gry goście mo-
gli prowadzić 3:2, lecz Daniel 
Kosmala z najbliższej odległo-
ści uderzył nad poprzeczką. W 
doliczonym czasie gry Osad-
nik miał rzut wolny tuż przed 
polem karnym. Piłka trafiła po 
nim w rękę stojącego w mu-
rze Jakuba Tomporowskiego i 
sędzia podyktował rzut karny. 
Bramka dawałaby Osadniko-
wi utrzymanie. Do „jedenast-
ki” podszedł Robert Downa-
rowicz, a jego strzał świetnie 
obronił Krupski. Sędzia za-
kończył to spotkanie, urado-
wani piłkarze Pomorzanina 
pobiegli do bramkarza, a gra-
cze Osadnika nie mogli uwie-
rzyć w to, co się stało. Po re-
misie 2:2 są jednym z czterech 
zespołów, które spadły z V ligi. 
Wśród nich znajduje się nie-
stety także Pomorzanin.

Maciej Pietrasik

Piłkarskie Niedziele na Orliku
Zapraszamy do 

uczestnictwa w pił-
karskiej lidze dzi-
kich drużyn na nowo-
gardzkim boisku „Or-
lik 2012”. Planowane 
rozpoczęcie 10 lipca. 
Zgłoszenia zespołów 
przyjmowane będą do 
30 czerwca. Kapita-
nów chętnych zespo-
łów prosimy o kontakt 
pod nr tel.: 662-536-
908 – Marcin Nierad-
ka, 790622764 – Gra-
cjan Golema.

Liczba drużyn ogra-

niczona. O zapisach 
decydować będzie ko-
lejność zgłoszeń. Sys-
tem rozgrywek zosta-
nie ustalony po zakoń-
czeniu zgłoszeń. Ze-
społy będą liczyły sześć 
osób (łącznie bramka-
rzem). W kadrze druży-
ny będzie mogło znaj-
dować się 11 zawodni-
ków. Podczas rozgry-
wek obowiązywać bę-
dzie obuwie halowe – z 
płaską podeszwą.

Organizatorzy



21-24.06.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych zaprasza 
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy 

Nowogard  do udziału 
w BEZPŁATNYCH Warsztatach Szkoleniowych 

„Od pomysłu do projektu”.
Warsztaty odbędą się w dniach: 
28-29.06.2011r. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 

„PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, w go-
dzinach 15.00-19.00, I piętro, sala 107.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do my-
ślenia projektowego: nabycie umiejętności przeprowadzania 
analizy problemów, określania celów projektu i jego rezulta-
tów, opracowywania projektów w kontekście rozumienia lo-
giki projektu, konstruowania harmonogramu i budżetu pro-
jektu.

Prowadzący: Łukasz Cieśliński – trener, doradca w zakresie 
planowania, tworzenia i zarządzania projektami.

  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w 
warsztatach: telefonicznie,  pocztą lub osobiście w biurze 
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w g. 
8.00-15.00 do dnia 24 czerwca.

Tel. 91 39 27 240        e-mail  nfop@nowogard.pl
Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Gminy No-

wogard
Serdecznie zapraszamy!

Prezes
Nowogardzkiego  Forum Organizacji Pozarządowych

Mieczysław Cedro

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dn. 25.06.2011r. zawody wędkarskie spławikowe dla 

dzieci i młodzieży szkolnej do lat 16. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 22.06.2011r.
Spotkanie zawodników k/”Neptuna” o godzinie 8:30.

Zarząd

Wyścig olimpijskich nadziei…
W ubiegły weekend w Rasz-

kowie (Wielkopolska) odbyły 
się Mistrzostwa Polski Zrze-
szenia LZS Juniora Młodsze-
go o Puchar Nadziei Olimpij-
skich. Sporą kolekcję swoich 
sukcesów sportowych posze-
rzył reprezentant uczniow-
skiego klubu kolarskiego 
„Luks Panorama Chrabąsz-
cze” Remigiusz Komisarek. 
W pierwszym etapie wyścigu 
– jazda indywidualna na czas 
– zajął 4 miejsce, natomiast 
w drugim etapie – wyścig ze 
startu wspólnego – znalazł 
się na 2 pozycji przegrywa-
jąc minimalnie z Marcinem 
Czyszczewskim, zawodnikiem 
KLTC Konin. 

(ps) Pierwszy z lewej Mateusz Komisarek

Podziękowania 
Sołtys i Rada Sołecka Czermnicy 

składają podziękowania za wsparcie 
finansowe i podarunki 
z okazji Dnia Dziecka:

Firmie Drewpol z Osiny, Firmie Handlowej Huberta Lo-
rycha z Poznania, Nadleśnictwu Nowogard, Piekarni Saturn, 
Firmie Lodos,  OSP w Błotnie, Pani Katarzynie Karpiuk, Pani 
Irenie Nikiel,  Panu Zbigniewowi Stępień oraz Panu Michało-
wi Bociarskiemu. 

Zobacz jak rodzi się partia
W najbliższą 

środę 22 czerwca o godz. 17.30  
w Szczecinie, odbędzie się 

pierwsza w Polsce konwencja 
partii Polska Jest Najważniejsza (PJN). 

Zainteresowanych szczegółami związanymi z wy-
jazdem na konwencję proszę o kontakt pod nr tele-
fonu 606 764 009.

Zawody wędkarskie  
o puchar Burmistrza 

W dniu 18.06 Odbyły się na jeziorze w miejscowości Glicko zawody wędkar5skie o Pycha Bur-
mistrza Nowogardu. Organizatorem zawodów był klub abstynenta „Hania”. W bezpośredniej ry-
walizacji poszczególne miejsca zajęli:  

1.  Andrzej z klubu abstynentów w Nowogardzie 
2. Bogdan z klubu abstynenta w Goleniowie 
3. Józef z klubu abstynenta w Pyrzycach 
Dodatkowa nagrodę w postaci kołowrotka otrzymał Józef. Złowił on największą rybę. Po zawo-

dach wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, by na końcu zjeść kiełbaski z grilla. 
Informacja własna 
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

PO IX WYSTAWIE TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ...
12 czerwca 2011r. już po raz dziewiąty organizowaliśmy spotkanie regionalnych nieprofesjonalnych twórców. Spotkanie odbyło się w ramach wojewódzkich 

obchodów Święta Ludowego.

Pogoda wspomagała 
artystów i zwiedzających, 
a towarzyszące dźwięki 
występów zespołów czy-
niły atmosferę naprawdę 
świąteczną.

 Na stoiskach wysta-
wowych można było na-
cieszyć oczy (i kupić) 
wytwory rękodzielnicze 
najróżniejszych technik 
m.in. obrazy malowane 
igłą ,obrazy olejne, pa-
stele, ikony, obrazy ma-
lowane na szkle, rzeźby, 
serwetki i ozdoby szy-
dełkowe, ozdoby frywo-
litkowe, kwiaty z bibuły,  
drewna, skóry, cerami-
ki, makatki patchorko-
we,  biżuterię koraliko-
wą i drewnianą, elemen-
ty dekoracyjne i użytko-

we w technice decoupage 
(dekupaż)  itp. Jednym 
słowem- prawie wszyst-
ko...Swoje dzieła sztu-
ki prezentowali:  Janina 
Detz,  Grażyna Klonow-
ska, Wanda Rogowska, 
Zbigniew Krauze, Danu-
ta Go, Teresa Chojnac-
ka, Janina Dymała, Wio-
letta Gronowska, Anna 
Kubiak, Jolanta Modrze-
jewska, Bożena Kubiak, 
Bogdan Markowski oraz 
Dom Pomocy Społecz-
nej. 

Wszystkim wystaw-
com dziękujemy za 
umożliwienie nam tak 
wspaniałych przeżyć i za-
praszamy za rok, miejmy 
nadzieję, w powiększo-
nym gronie!
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

3

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
SZCZeCIN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kOŁOBrZeG: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
NOWOGARDZIE 

Powierzchnia mieszkania 66m², 3 pokoje z balkonem . Miesz-
kanie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefonu: 601 445 936

Odzież  
używana 
w cenie 5zł/kg. 

ul. Blacharska 1a. 
Zapraszamy!

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

SPrZeDam
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIOTr

D O   W Y N A J Ę C I A
BIURA, LOKALE   o pow. od 16 do 35 m

Nowogard • ul. Boh. Warszawy 71

tel. 783 800 100,  783 800 200

2

Sprzedam działki rolne 
nr 457/1 P=1,0174 ha  

i nr 457/3 P= 0,8373 ha  
w obrębie Karsk gm. Nowogard. 

Działki rozmieszczone 
po obu stronach obwodnicy. 

Tel. 782 706 856

PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA
72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego następujące maszyny i środki transportu:

Ładowarka FaDrOma   Ł-200,      rok prod. 1969    cena wywoławcza 12 000 zł brutto
Ciągnik UrSUS C-355,                   rok prod. 1972    cena wywoławcza 7 200 zł brutto
Przyczepa Sam, dmc 2500 kg,       rok prod. 2002    cena wywoławcza 600 zł brutto
Przyczepka NIeWIaDÓW, dmc 750 kg,    rok prod. 1996    cena wywoławcza 600 zł brutto
CITrOeN BerlINGO 2,0 HDI, rok prod. 2004    cena wywoławcza 10 000 zł brutto
CITrOeN BerlINGO 2,0 HDI, rok prod. 2005    cena wywoławcza 11 000 zł brutto
SkODa OCTaVIa 1,9 TD, rok prod. 2003    cena wywoławcza 8 500 zł brutto
Samochód lDV, dmc 3500 kg,  rok prod. 1999    cena wywoławcza 7 500 zł brutto
Układarka do nawierzchni brukowych 
i krawężnika,  rok prod. 2001    cena wywoławcza 55 000 zł brutto
Walec ciągniony, masa 9 t,  rok prod. 1994  cena wywoławcza 8 000 zł brutto
malowarka PrOSIGN G-350, rok prod. 1997 cena wywoławcza 3 500 zł brutto
Samochód osobowy leXUS GS300,            rok prod. 2005    cena wywoławcza 75 000 zł brutto
Walec ogumiony SGW-16,  rok prod. 1976    cena wywoławcza 9 000 zł brutto
Frezarka WIrTGeN 1000C,  rok prod. 1999    cena wywoławcza 196 800 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie firmy. Wa-
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferowanego przedmiotu należy wpła-
cić do godziny 1030 w kasie spółki w dniu przetargu. Dodatkowych informacji 
dotyczących ww. oferty udziela kierownik Bazy Sprzętu i Transportu pod nr 
tel. 91 39 21 736 wew. 33. 

Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od dnia 04.07.2011 w godz. od 800 do 
1400.  

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.   
ZaPraSZamY DO UDZIaŁU W PrZeTarGU!

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie 

poszukuje kandydata 
do pracy 

na stanowisko kierowca 
Samochodu Specjalnego 

Od kandydata oczekujemy:
- posiadanie prawa jazdy kat. C,
- Aktualne badanie psychotechniczne,
- kurs na przewóz rzeczy,
Dodatkowym atutem będzie posiadanie 
prawa jazdy kat. T lub E do C,
Oferujemy:
- pracę w stabilnej firmie,
- pracę w młodym silnie 
  zmotywowanym zespole 
- możliwość rozwoju zawodowego,
- możliwość kształcenia ustawicznego 
- możliwość awansu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  
CV oraz listu motywacyjnego ma adres: 

 Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych, 700 

lecia 14/1 Nowogard; e-mail: 
sekretariat@puwis.pl

Super 
truskawki 

na przetwory bez szypułki 

507 022 191
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OGŁO sZE NIA DROb NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Piotr Słomski, lesław m. marek, Jarosław Bzowy, Jarek Dąbrowski - redaktor 

techniczny.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, 
ul.  Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@
domjudy.pl. Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• TaNIO sprzedam  dużą działkę budow-
laną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 
91 39 22 298

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w nowym budownictwie 91 39 25 147 po 
20-stej.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu poko-
jowe (po remoncie na dłuższy okres czasu) 
może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te pię-
tro. Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 
697 665 791

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 
m2 plus dwa duże budynki gospodarcze, 
działka 19 arów, cena 147 tys., tel. 509 
702 817

• Wynajmę kawalerkę w centrum miasta na 
parterze ul. Wyszyńskiego, nieumeblowa-
na, po częściowym remoncie. Cena 750 zł 
+ czynsz + media. 601 980 065 

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 
m2, parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 
397 po godz. 10

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwu-
pokojowe 46 m2, parter w Nowogardzie. 
602 521 671

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszyst-
kimi pozwoleniami (media przy granicy) 
projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. kon-
takt 605 315 304.

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiado-
mość w sklepie spożywczym „Czaruś” 508 
105 332

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Wynajmę trzy pokoje wyremontowane 
z balkonem (tylko na długi okres cza-
su) ogrzewanie w cenie wynajmu. 660 
143 170

• Sprzedam dom 140 m2 Nowogard. 
601 987 249

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe spół-
dzielcze własnościowe 58m2 IV piętro 
na mniejsze dwupokojowe do II piętra. 
795 912 117

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum Nowogardu. 723 093 009

• Sprzedam dom. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W 
JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze 
asfaltowej tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 
m2 plus garaż dwustanowiskowy 50m 
(drugi budynek) wszystkie media, działka 
1200 m2 Nowogard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszo-
we, częściowo umeblowane, świetna loka-
lizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie, parter. 600 626 244

• Sprzedam działkę budowlaną 

uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Garaż może być na busa lub magazyn 
rejon Pocztowa, Fabryczna wynajmę. 
509 861 740

• Pawilon w Centrum wynajmę lub sprze-
dam 886 465 485

• Sprzedam mieszkanie 47 m2 dwupoko-
jowe II piętro. Goleniów. Ciche Centrum 
530 399 518

• Targowisko- kiosk handlowy 18 m2 woda, 
WC, prąd – sprzedam lub wynajmę tel. 
533 983 233

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysło-
wy z klimatyzacją, alarmem oraz pełnym 
wyposażeniem w Dębicach przy drodze 
krajowej Nowogard-Stargard. 887 467 309 

• Sprzedam pawilon handlowo-miesz-
kalny. Stan surowy zamknięty. Pilnie. 
602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691054010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m2 lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie. 
505 678 461

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
Czereśniowym Sadzie. 691 374 021

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 ar i 77 
ar w okolicy Nowogardu. 600 791 675

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe ul. 
Leśna 160 tys. 600 791 675

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną w 
Warnkowie. Cena do uzgodnienia. Pro-
szę dzwonić po 16-stej. 501 318 555

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• Sprzedam działkę pod budowę- ładny te-
ren. 672 257 441

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe  39 
m2 w Bienicach. 506 869 949

• Sprzedam garaż/ 605 686 524

• Dobra- pilnie sprzedam ½ domu. 668 431 
301

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGAR-
DZIE, Powierzchnia mieszkania 66m², 3 
pokoje z balkonem . Mieszkanie znajduje 
się na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po re-
moncie. Bliższe informacje po numerem 
telefonu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 
m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyż-
szony standard 4 pokoje, III piętro. Niski 
czynsz. 662 638 198; 694 053 131

• Mieszkanie do wynajęcia. 697  583  382; 
601 724 492

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 49 m 
I piętro. 509 530 073

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem 
w Dobrej Nowogardzkiej z pełnym wypo-
sażeniem i bieżącą produkcją. Są kontra-
henci oraz pracownicy. 887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże po-
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koje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Warnkowie nad stawem. 502 568 622

• Odstąpię bufet szkolny w Nowogar-
dzie. 665 618 613

• kredyty mieszkaniowe, budowla-
ne, konsolidacyjne, pożyczki hipo-
teczne. Oferta 20 Banków. Dojeż-
dżamy do klienta. Tel: 513 164 203.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony 
met., rok prod.12/2001, przeb. 134500 
km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 
114 KM, serwisowany w ASO Nissan 
Polmotor Szczecin . Nowe klocki i 
tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy, 
klimatyzacja uzupełniona, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka, opony letnie Continental 
185 65 R15, kompletna dokumentacja 
– faktury serwisowe, bezwypadkowy,  
zadbany. Cena 17900 zł (do uzgodnie-
nia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam opel Omega, , gaz. 4,5 tys. 
do negocjacji. 663 038 027

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-
stej.

• Sprzedam AX do blacharki albo SAXO 
do jazdy . AX granatowy 1000-1200 
SAXO srebrny 6000. 693  429  225; 
609 388 700

• Sprzedam WV T-2 diesel 1984 r. 
502 853 573

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam motor Kawasaki KLE 500 
rok 1992, sprowadzony z Niemiec, 
cena 3500 zł. 793 054 932

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 1.6 
benzyna. 665 322 266

• Sprzedam Fiat Brava 1.6 16V benzy-
na + gaz, 3500 zł do uzgodnienia. tel. 
506 751 939 lub 91 39 11 061

• Sprzedam Mitsubishi galant. 601 472 
460

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon 
Z056 z kabiną szarpaczem do sło-
my, garażowany, pierwszy właściciel. 
514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i 
fortshnitch.609 480 049

• Sprzedam gołębie ozdobne. 
724 918 164

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam dwie krowy z cielakami LM 
i prosiaki. 888 757 586

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Kury Nioski 20-tygodniowe, początek 
nieśności. Gospodarstwo drobiarskie. 
Żabowo 13. 91 39 10 666

• Sprzedam pisklęta indycze oraz mie-
szankę zbożową. 664 969 584

• Sprzedam zagrabiarko- przetsąsacz-
kę. 664 666 405 

• kredyty dla rolników. Tel: 513 164 
203

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

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

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• DUr-DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-bu-
dowlane + więżby dachowe 692 
372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elek-
tryczne. 790 818 099

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Usługi glazurnicze- mistrz glazur-
nik szybko, tanio. 607 347 421

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Szpachlowanie, malowanie, nietypo-
we zabudowy. 665 410 514

• Koszenie trawy. 782 660 182

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe – wykonam. 662678895

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na start 
za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytka-
rzy z doświadczeniem. Tel. 782  860 
130

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń 
wnętrz. 888 603 612

• Poszukuję konsultantów Oriflame. Tel. 
506 171 732

• Zaopiekuję się dzieckiem. 691  258 
384

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zaopiekuję się dzieckiem. 721 383 983

• Plantacja borówki amerykańskiej 
w Siwkowicach zatrudni zbiera-
czy w miesiącach lipiec-sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Zapraszamy na zbiór truskawek do 
Sąpolnicy. 91 39 25 203

• Poszukuję pracy jako kierowca kat. 
B,C. 512 766 603

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie CO cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli firmy 
Vaillant z Niemiec i gwarancje. 
Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, zasob-
nik stojący z wężownicą do pod-
łączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 690 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 390 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młodsze, 
tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe 
oraz kamienie polne w ok. Nowogar-
du. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć 
kurczaków. 603 688 266

• Sprzedam używane dwa narożniki 
duże i meblościankę typu Rotterdam. 
602 527 141

• Oddam za darmo okna drewniane ok. 
50 szt. 609 493 979; 91 39 14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa kom-
plety i 2 telewizory 21, 25 cali – tanio. 
504 703 563

• Sprzedam łódkę dwuosobową- pla-
stik. 669 973 818 

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Rower dla dziecka w wieku 8-15 lat, 
stan bdb Cena 200 zł. 602 795 077 

• Sprzedam lub zamienię pilarko-fre-
zarkę. 609 312 088

• Sprzedam pianina lata 80-te Machoń 
i czarne oraz stare, stuletnie orzech 
bardzo tanio. 792 318 575

• Sprzedam kombinezon skórzany 
motocyklowy dwuczęściowy firmy 
Commandor, cena do uzgodnienia. 
792 318 575

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam Atlasa do ćwiczeń kultury-
stycznych. 792 318 575

• Wyjeżdżam nagle, sprzedam oka-
zyjnie meble: łóżko, duży stół, cztery 
krzesła RATAN, stolik pod TV, dywany. 
796 911 043

• Sprzedam Pianino. 726 280 768

• Kupię łóżko piętrowe. 693 615 125

• Sprzedam elektryczny wózek in-
walidzki. Cena do uzgodnienia. 91 
35 03 053

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam blachodachówkę koloru 
czekoladowy brąz. 512 090 276

• Tapczan dwuosobowy. Bajlor drugi 
bieg gaz Vailant. 91 29 21 002

• kredyty dla firm, leasing, kredyty 
samochodowe. Tel: 513 164 203

Usługi  
wykończeniowe: 
malowanie, szpachlowanie, 

panele itp. 

788 566 432
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Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

Przyjmie do pracy 
kierowców  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

Prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

poszukuje pracownika na stanowisko 

KoorDYNATor TrANsPorTU
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać 

za przewozy rozładunek i załadunek towarów w kraju i za granicą
Wymagania:
-   Ogólna znajomość zagadnień z zakresu logistyki
-   Dobra znajomość i orientacja w branży transportowo-spedycyjnej
-   Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
-   Umiejętność pracy w zespole
-   Umiejętność pracy pod presją i odporność na stres 

Kontakt: Anita szmyt Ksm Trading sp. z o.o. 
ul. Nadtorowa 14c, Nowogard, tel. +48 91 3927113 kom 604249072

reklama

reklama

Nowogard stolicą motocrossu 
W minioną niedzielę,  w Nowogardzie na torze „smoczak” obyły się III Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej w Motocrossie. O ich randze i prze-
biegu  rozmawiamy z  wiceprezesem Klubu Motorowego„CISY” Nowogard  -  Michałem Warkalewiczem. 

DN: Jak ocenia pan poziom 
zawodów? 

Michał Warkalewicz: Po-
ziom był wysoki, czego najlep-
szym potwierdzenie jest ilość 
startujących zawodników. Na 
torze mogliśmy podziwiać 
umiejętności aż 145 zawodni-
ków. Dodam, że na te zawody 
przyjeżdża więcej zawodników 
niż może startować. Startują 
amatorzy i zawodowcy. Zawo-
dy udały nam się całkowicie. 
Nie było na szczęście żadnych 
niedociągnięć, które mogłyby 
popsuć zawody. Sprzęt jak i za-
wodnicy i sędziowie stanęli na 
wysokości powierzonych zadań. 

W prawdzie mieliśmy lekki, bo 
tylko 10 minutowy poślizg cza-
sowy, ale nie miał on znaczenia 
dla zawodów. 

DN:W zawodach startowali 
reprezentacji klubu Cisy.  Jak 
ocenia pan ich występ? 

 Tak to prawda. Zaczyna-
jąc od najmłodszej zawodnicz-
ki Juli Górniackiej, która miała 
pierwszy wyścig w swoim życiu. 
Następnym był Paweł Klewicz 
(nr 51 na zdjęciu), który w 
swojej kategorii zdobył I miej-
sce oraz Michał Kozera i Żane-
ta Zacharewicz.  

DN: A jak poradziliście so-
bie z organizacją imprezy?

Wszystko było dopięte na 
ostatni guzik. Główny sędzia 
zawodów nie miał żadnych 
zastrzeżeń, więc myślę, że jest 
to wystarczająca rekomenda-
cja. Co do przebiegu zawodów 
to wszystko funkcjonowało jak 
należy. Może oprócz pogody – 
jak zwykle padał deszcz. 

DN: A sponsorzy dopisali? 
Z każdym rokiem jest lepiej... 
DN: W  następną niedzielę 

kolejne zawody. 
Tak. Zapraszamy wszystkich 

kibiców  na Pucha Polski. 
Rozmawiał: Jarosław Bzowy 

fot. Marcin Simiński

Publiczność dopisała
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY !!!

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

(naprzeciw dworca PKP)
PARKING Z TYŁU APTEKI

reklama

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007

Spotkamy się 
po wakacjach

Spadł  
z dachu...
Strongman’i  
w Nowogardzie

Winnych  
pożaru 
w Glicku  
nie ma...
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reklama

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Trwają prace rekultywacyjne terenów przy fontannie mające na 
celu usunięcie smoły pogazowej. Na zdjęciu wzdłuż trasy przebie-
gu byłego rurociągu wymieniana jest ziemia. 

Bankomat Banku PKO BP przy Placu Wolności częściej jest nie-
czynny niż czynny. Klienci zdołali się chyba przyzwyczaić do cią-
głych awarii maszyny. Szkoda tylko, że muszą za to dodatkowo 
płacić konkurencyjnym bankom. 

Koniec roku dla klas VI. . Oto specjalnie przygotowane tablo z 
tej okazji w SP III.

Co tu budują? Pytają często przechodnie przy ul. Warszawskiej. 
Z naszych informacji wynika, że przebudowę prowadzi prywat-
ny inwestor. Najprawdopodobniej powstanie tam lokal usługowy. 
Więcej informacji podamy po zakończeniu inwestycji.

Nasza Sonda - Jak spędzisz wakacje?
Rozpoczął się nareszcie długo oczekiwany przez uczniów okres wakacyjnego błogostanu. W 

związku z tym zapytaliśmy kilku z nich (tym razem ze szkół na osiedlu Bema) o to, jak zamie-
rzają ten czas spędzić. 

Wiktoria Polak, klasa VI
Na pewno będę wyjeżdżała do kuzynki, która mieszka poza No-

wogardem. Będziemy się bawiły, chodziły do parku. Poza tym będę 
spała z koleżankami w namiocie. Zorganizujemy ogniska. 

Michał Karaś, klasa Ia
Podczas wakacji planuję jechać nad morze, tam mam rodzinę. 

Oprócz tego lubię też spędzę czas z rodzicami w domu. Pomagam 
im w gospodarstwie np. w trakcie żniw. Jestem też pasjonatem pił-
ki nożnej, należę do klubu sportowego, z którym jeżdżę na zawody. 
Gram na pozycji prawego napastnika. 

Damian Rosiak, klasa IIb
Z kolegami mamy zamiar wyjechać do Włoch. Z Berlina mamy 

lecieć do Wenecji , stamtąd przybędziemy do Padwy, do zakonu 
księży rogacjonistów. Tam, przez 20 dni, będziemy uczyć się języka 
włoskiego i zwiedzać. Spędzimy również czas nad morzem śród-
ziemnym. Po powrocie z Włoch mam zamiar spędzać czas np. nad 
jeziorem, z rodziną. 

Kacper Litwin, klasa V
Aby czas wakacyjny był dla mnie jak najlepszy to pragnę spę-

dzić go z rodzicami i przyjaciółmi.  Jak rodziców nie ma w domu, 
bo muszą np. gdzieś wyjechać to wtedy jestem z bratem.  Wakacje 
spędzone z rodzicami są miłe i przyjemne, ale żeby takie były to 
potrzebna jest uczciwość. To znaczy, że nie wolno kłamać i zawsze 
mówić rodzicom prawdę. Bardzo lubię uprawiać różne sporty np. 
gram w piłkę. 

Karolina Kuźnik, klasa V
Wakacje będę spędzała  z mamą, z wujkiem i ciocią. Wyjadę do 

babci. Będę się bawić z kolegami i koleżankami. Będę również spa-
ła w namiocie i spędzała miło czas ze znajomymi przy ognisku.

Aleksandra Nowak klasa VI z koleżanką Roksaną Lipiec
Będę spędzała czas z koleżankami i kolegami np. na plaży. 

Pojadę również do siostry i przyjaciół na wsi. 
(ps)
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru budynku w Glicku,  a  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wy-
dał kilka dni temu nakaz wyburzenia  posesji. 

Śledztwo umorzone, budynek do wyburzenia

Winnych pożaru w Glicku nie ma...
Przypomnijmy, że do pożaru 

budynku mieszkalnego i świe-
tlicy wiejskiej w Glicku doszło 
23 grudnia 2010 roku o godz. 
1.50 – na dzień przed Wigilią 
Bożego Narodzenia. W wyniku 
zdarzenia trzy rodziny zosta-
ły pozbawione dachu nad gło-
wą. O sprawie pisaliśmy wielo-
krotnie. 

Papieros przyczyną pożaru 
Jak ustalił biegły sądowy 

przyczyną powstania pożaru 
było prawdopodobnie zapró-
szenie ognia od papierosa w 
świetlicy wiejskiej.  Zgadza-
ło by się to z relacją świadków 
(mieszkańców budynku), któ-
rzy zeznali w toku śledztwa, że 
kilka godzin przed tragedią w 
świetlicy odbywała się libacja 
alkoholowa.  Biegły ustalił, że 
najpierw spaliła się kanapa, a 
następnie inne meble znajdu-
jące się w pomieszczeniu. Pło-
mienie szybko ogarnęły drew-
nianą podłogę, strop i podda-
sze budynku. Pożar przedostał 
się do  sąsiadującego bezpo-
średnio ze świetlicą mieszka-
nia. Na szczęście znajdujące 
się tam  osoby obudził spada-
jący strop. Wszyscy mieszkań-
cy zdołali w porę wydostać się 
z budynku. 12 osób straciło 
jednak cały dobytek życia. Na 
szczęście w zdarzeniu nikt nie 
ucierpiał. 

Nakaz rozbiórki 
Natychmiast po pożarze do-

konano ekspertyzy technicznej 
budynku. Ta nie pozostawiła 
żadnych złudzeń poszkodowa-
nym przez żywioł rodzinom. 
Budynek ucierpiał prawie w 
100%.  Decyzją urzędową pose-
sja została wyłączona z eksplo-
atacji. Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego wszczął 

postępowanie administracyjne 
z udziałem wszystkich współ-
właścicieli budynku, którzy 
mieli zadecydować, czy wolą re-
montować zniszczony budynek 
czy budować w jego miejsce 
nowy. Dopiero kilka dni temu, 
zgodnie z ich wolą, inspektor 
wydał decyzję o rozbiórce bu-
dynku. Stosowne dokumenty 
nie dotarły jednak jeszcze do 
zainteresowanych stron. 

Nie ma winnych 
Śledztwo w sprawie pożaru 

prowadzili policjanci z Nowo-
gardu. Mimo że mieszkańcy 
budynku wskazali osobę, która 
ich zdaniem ostatnia przeby-
wała w świetlicy, śledztwo nie 
było prowadzone przeciwko 
osobie tylko w sprawie. Zda-
niem policji, relacja świadków 
to zbyt słaby dowód, by przed-
stawić komuś akt oskarżenia. 
Ostatecznie nowogardzka po-
licja skierowała do Prokura-
tury Rejonowej w Golenio-
wie postanowienie o umorze-
niu śledztwa, wobec – cytu-
jemy: „braku znamion czynu 
zabronionego”. Ta zatwierdzi-
ła stanowisko policji i śledz-
two umorzyła. Winnych poża-
ru więc nie ma – przynajmniej 
zdaniem organów ścigania. 

Z takim postanowieniem nie 
zgadzają  się mieszkańcy po-
szkodowani w pożarze. 

- Ja nic nie rozumiem z tego. 
Przecież wskazaliśmy konkret-
ną osobę, która ostatnia przeby-
wała w świetlicy – mówi Rado-
sław Idziak, który stracił w po-
żarze cały dobytek życia. 

Idziak zapowiada, że będzie 
się odwoływał od postanowie-
nia prokuratury. Już złożył sto-
sowne pismo, w którym zażądał 
wyjaśnień. 

W tle...brak nadzoru nad 
świetlicą

Świetlica wiejska w Glicku, 
zdaniem wielu mieszkańców 
wsi nie była użytkowana zgod-
nie z przeznaczeniem. Poszko-
dowani przez żywioł, już w 
pierwszych relacjach po tra-
gedii, zwracali uwagę na to, że 
miejsce to służyło głównie do 
libacji alkoholowych. W swojej 
opinii podkreślił to także bie-
gły sądowy. „ Odrębną spra-
wą, wykraczającą poza zakres 
opracowania opinii, jest całko-
wity brak nadzoru nad świetli-
cą wiejską. Dostęp do świetlicy 
był możliwy dla każdego(...). 
Brak zabezpieczenia (brak kla-
mek i kluczy) sprzyjał orga-
nizowaniu tam przez każde-
go spotkań nieformalnych(...). 
Tu nie przestrzegano ustawy 
zakazującej palenia tytoniu w 
miejscach publicznych. Wy-
łania się smutny obraz bra-
ku nadzoru nad mieniem pu-
blicznym” - czytamy w ostat-

nim akapicie opinii biegłego, 
do której dotarł DN. 

Świetlice wiejskie są wła-
snością gminy. Urząd zwy-
kle przekazuje jednak ich ad-
ministrację w ręce sołtysów i 
rad sołeckich. Czy w związku 
z opinią biegłego gmina wy-
ciągnie wobec władz sołectwa 
Glicko jakieś konsekwencje? 
Czas pokaże. Jedno jest pew-
ne, mieszkańcy do dziś winą za 
tragiczny stan rzeczy obarczają 
również gminę.  Twierdzą bo-
wiem, że wielokrotnie zwraca-
li uwagę na brak dostatecznego 
nadzoru w świetlicy. 

Gdzie dziś mieszkają, jak 
żyją? 

Od pożaru minęło dokład-
nie pół roku. Przez ten cały 
czas poszkodowani w nim lu-
dzie, wciąż walczą o powrót do 
normalności. Jak sami dzisiaj 
mówią, nie było by to możli-
wie  bez  pomoc mieszkańców, 
instytucji charytatywnych, 
miejscowych parafii, zakładów 

pracy oraz opieki społecznej i 
urzędu.   Gorzej wygląda sy-
tuacja z mieszkaniem.  Jedna z 
rodzin otrzymała lokal socjal-
ny od gminy.  Jest on jednak 
przyznany tymczasowo. Druga 
wynajmuje stancję, ponosząc z 
tego tytułu dodatkowe koszty.  
Trzecia  mieszka wciąż u ro-
dziny. 

Co dalej? 
Dzisiaj, tj. piątek, 24 czerw-

ca o godz. 12.00, w Urzędzie 
Miejskiej ma się odbyć spotka-
nie wszystkich współwłaścicie-
li budynku.  Podczas rozmowy, 
w której udział ma wziąć rów-
nież burmistrz Czapla, mają 
zapaść konkretne decyzje o 
przyszłości posesji. 

Jedno jest pewne. Budynek 
należy rozebrać. Pojawia się 
jednak pytanie kto za to za-
płaci? Poszkodowanym w gru-
dniowym pożarze rodziną z 
pewnością się nie przelewa.  

Marcin Simiński

Tak, dzień po pożarze wyglądał budynek w Glicku od strony mieszkalnej. To cud, że nikomu nic się stało.
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Spotkamy się po wakacjach
W słoneczny, zwiastujący nadchodzące wakacje, środowy poranek we wszystkich szkołach naszej gminy dokonano uroczystego zakończenia roku 
szkolnego. Tym razem udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 4, im. Jana Pawła II.

Po powitaniu i okoliczno-
ściowym przemówieniu, wy-

głoszonym przez dyrektor 
szkoły, Panią Magdalenę Za-
rębską-Kulesza oraz zapro-
szonych gości, wiceburmistrz 
Damian Simiński wręczył na-
grodę „Talent Nowogardu” 
uczniowi Piotrowi Kufcie z 
klasy V. Szkoła zdobyła rów-
nież  dyplom i nagrodę w wy-
sokości 1.500 złotych za zaję-
cie I miejsca w międzyszkol-
nej rywalizacji sportowej. Pie-
niądze zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu sportowe-
go. Nagrodę ufundował Urząd 
Miasta Nowogard. Następ-
nie, nastąpiły podziękowania 
dla osób, które w trakcie roku 
wspierały swoim zaangażowa-
niem życie szkoły. 

Kochani! Dobiega końca 
rok szkolny, rok bardzo trud-

Nowogardzkie szkoły zakończyły rok szkolny

ny. Wszyscy zasłużyliśmy na 
chwilę wytchnienia. Już za mo-
ment opustoszeją korytarze a 
szkoła ucichnie. Życzę wszyst-

kim wspaniałych wakacji, dużo 
słońca i radosnych chwil. Za 
dwa miesiące spotkajmy się wy-
poczęci i gotowi do dalszej pra-

cy. Tego Wam i sobie gorąco ży-
czę! – powiedziała na zakoń-
czenie dyrektor placówki. 

(ps)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
4 - Magdalena Zarębską-Kulesza

Tuż po podstawówkach rok szkolny w Gimnazjum zakończyła dyrektor Gimnazjum nr 3 - Irena Juszczyk

Gimnazjum nr 4 - Przekazanie pocztu sztandarowego młodszemu rocznikowi

Wyróżnił się twórczą 
postawą…
Jednym z uczniów, który w tym roku zasługuje na wyróż-
nienie jest Mikołaj Gała z klasy VI SP w Orzechowie. Od 
następnego roku będzie kontynuował naukę w Gimna-
zjum nr 4 w Nowogardzie.

Mikołaj jest uczniem o 
wszechstronnych zaintere-
sowaniach - lubię przyro-
dę, historię, dużo satysfakcji 
przynosi mi także uczenie się 
przedmiotów ścisłych, takich 
jak matematyka. 

Jak się dowiedzieliśmy 
Mikołaj nie tylko stara się 
rzetelnie wykonywać swoje 
obowiązki szkolne, ale robi 
też wiele ponadto - Sporo 
czasu spędzam na poznawa-
niu tematów ekologicznych, 
gdyż uważam, że trzeba wie-
dzieć wiele o niebezpieczeń-
stwach, jakie grożą przyro-

dzie.
Mikołaj stara się również 

urozmaicić sobie wolny czas 
- poza obowiązkami szkol-
nymi pomagam rodzicom w 
prowadzeniu gospodarstwa, 
oglądam ze starszym bratem 
filmy dokumentalne o histo-
rii, bawię się z kuzynami i 
kolegami. Lubię też czytać 
książki i czasopisma. 

Zaangażowanie Mikołaja 
najpełniej oddaje treść  listu 
gratulacyjnego złożonego 
na ręce jego rodziców: Mi-
kołaj wyróżnił się twórczą 
postawą, godnie reprezen-
tował całą szkołę. Jego suk-
cesy przyniosły nam satys-
fakcję a postawa dużo ra-
dości.

My również przyłącza-
my się do powyższych słów, 
gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

(ps)
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Staraj się żyć tak, 
aby każdy dzień był wyjątkowy. 

Czerp energię ze słońca 
i uśmiechu bliskich i przyjaciół. 

Szukaj w sobie siły i radości. 
Żyj najpiękniej jak umiesz. 

Po swojemu...

Janowi 
Budzich 

w dniu imienin 
i 55 rocznicy urodzin 

najserdeczniejsze życzenia 
składa Jarek

ŻYCZeNIa

komunikacja miejska 

A jednak po staremu 
Urząd Miejski oraz PKS Gryfice wycofali się z pomysłu przedłużenia linii komunika-
cji miejskiej w Nowogardzie.  Powodem takiej decyzji było ponoć zbyt małe zaintere-
sowanie ze strony pasażerów. 

Przypomnijmy, że od 23 
maja miejski PKS kursował po 
dłuższej, o pięć przystanków,  
trasie. Dojeżdżał m.in. w oko-
lice stadionu przy ul. Wojska 
Polskiego, a także tzw. fabry-
ki dywaników przy trasie wy-
lotowej w kierunku Płotów.  O 
zwiększenie liczby przystan-

Groźny wypadek przy ul. Dąbrowszczaków 

Spadł z dachu...

We wtorek, 21 czerwca,  ok. 
godz. 13.00 na jednej z pose-
sji przy ul. Dąbrowszczaków 
mężczyzna spadł z dachu wła-
snego domu. Ze wstępnych in-
formacji, jakie przekazał re-
dakcji lekarz z karetki pogo-
towia  wynika, że mężczyzna 
oprócz połamania kilku  żeber  

nie doznał poważniejszych 
urazów.  W celu wykluczenia  
ryzyka wystąpienia obrażeń 
wewnętrznych, został jednak 
przetransportowany śmigłow-
cem ratownictwa medycznego 
na badanie tomograficzne do 
szpitala  w Gryficach. 

MS
foto (ps)

Pisze w DN - wygrała  
konkurs „Głosu”
Konkurs literacki Głosu Szczecińskiego wygrała mieszkanka Nowogardu – Anna Li-
sowska 

Uczennica nowogardzkiego 
II LO, tegoroczna maturzystka 
wystartowała w tym konkur-
sie już po raz szósty. Dwa lata 
temu zajęła trzecie miejsce. 
Literacka rywalizacja o Zło-
te Pióro polegała na napisa-
niu przez uczniów ,  na zadany 
wcześniej temat, ośmiu prac w 
ciągu całego roku szkolnego 
ocenianych przez komisję w 
skali od 0 do 10. 

- Jestem bardzo szczęśliwa z 
tego sukcesu. . Ania to świet-
na polonistka, mistrzyni sło-
wa i metafory. Jej teksty za-
wsze dają dużo do myślenia.  - 
mówi  Małgorzata Wojtyniak, 
nauczycielka polskiego naszej 
laureatki.

Pisanie to pasja młodej no-
wogardzianki. 

- Robienie tego, co się lubi, 
sprawia przyjemność, nie po-
woduje trudności. Ja po prostu 
piszę… – tak skromnie mówi o 
tajemnicy swojego sukcesu.

Ania wybiera się na studia. 
Będzie studiować zarządzanie 

i inżynierię produkcji na Za-
chodniopomorskim Uniwer-
sytecie Technologicznym.  Od 
kilku tygodni współpracu-
je także z redakcją Dziennika 
Nowogardzkiego. Inna pasja 
dziewczyny, to fotografia. Wy-
grywając konkurs najwięcej 
radości Ania sprawiła swojej 
mamie Renacie. Ania jest dru-

gą laureatką Złotego Pióra po-
chodzącą z Nowogardu. Wcze-
śniej, kilka lat temu zwyciężył 
Wojciech Koladyński. 

A. Lisowska oprócz pióra 
otrzymała również 3 tys. zł. 
ufundowane przez Uniwersy-
tet Szczeciński. 

redakcja

Anna Lisowska (pierwsza od lewej) z prof. Danutą Dąbrowską i 
Małgorzatą Wojtyniak

ków wnioskowali wielokrotnie 
m. in. radni Wspólnego No-
wogardu. Urząd Miejski i PKS 
Gryfice postanowili przepro-
wadzić swoiste badanie rynku 
i na okres kilku tygodni zwięk-
szyć ilość przystanków na tra-
sie miejskiego autobusu. 

- Z naszych obserwacji oraz 
informacji uzyskanych od prze-
woźnika PKS Gryfice wynika, 
że z nowych przystanków poło-
żonych przy firmie Autoneum 
A.G. Nowogard (dawny Rieter 
Automotive Poland) stadionie 
przy ul. Wojska Polskiego, ul. 
Ogrodowej korzystają spora-
dycznie pojedyncze osoby. Przy-
chody dzienne z tego tytułu wy-
noszą 3,80 zł. W związku z po-
wyższym dalsze realizowanie 
rozszerzonej komunikacji jest 
ekonomicznie nieuzasadnione 
– czytamy w oficjalnym komu-
nikacie UM. 

W związku z tym od minio-
nego poniedziałku rozkład jaz-
dy miejskiego autobusu wrócił 
do poprzedniej wersji. 

Wciąż jednak pojawiają się 
sygnały o konieczności stwo-
rzenia dodatkowego przystan-
ku przy byłej krochmalni. Au-
tobus mógłby dowozić stam-
tąd dzieci do szkół – głównie 
do SP nr 2 i ZSO przy u. Boh. 
Warszawy. Od niedawna funk-
cjonuje tam  również przy-
chodnia rodzinna. Jest więc, 
duża szansa, że wydłużenie li-
nii miejskiej komunikacji w 
tym kierunku przyniesie wy-
mierne korzyści ekonomiczne. 
Tym bardziej, że istnieje tam 
również gotowa infrastruktu-
ra drogowa  – parking ze swo-
bodną możliwością włączenia 
się do ruchu. 

MS
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa Pw. wNIebowZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa Pw. Św. rafała kalINowSkIeGo: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa Pw. mb faTImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

XIII Niedziela Zwykła (Mt 10,37-42)

„Miłość Boga i człowieka”
„Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, 
nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest 
Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z 
mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako 
proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako 
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej 
wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, za-
prawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody (Mt 10,37-42)”

Czytając słowa Jezusa: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 
godzien”, można by Go posądzić o egoizm. Z tekstu bardziej wynika, że Jezu-
sowi zależy bardzo na tym, by był miłowany. Nie liczy się przy tym ani z oj-
cem, ani z matką, ani z dzieckiem. Taka interpretacja słów Mistrza z Naza-
retu świadczy jednak o niezrozumieniu Ewangelii. Jezus bowiem wzywa, by 
otoczono Go miłością jednak nie w trosce o Jego szczęście, lecz w trosce 
o nasze dobro. Pragnie ostrzec i zachować przed wypaczeniem miłości. Zbyt 
dobrze zna nieszczęście, jakie jest ukryte w przesadnym umiłowaniu warto-
ści przemijających.

Jezusowi bardzo zależy na tym, by dzieci kochały rodziców, a rodzice dzieci. 
Ta miłość jest podstawą rodzinnego szczęścia. Warunkiem jednak prawdzi-
wej miłości domowników jest wypełnienie własnego serca miłością Boga. 
Wypowiedzi Jezusa nie należy rozumieć jako wezwania do rezygnacji z miło-
ści opartej na więzach krwi, lecz jako wezwanie do jej uporządkowania. Cho-
dzi o to, by nigdy nikogo, nawet najbliższych, nie kochać bardziej niż Jezusa.

Zachowanie hierarchii miłości to jeden z najistotniejszych elementów mą-
drości. Jej zlekceważenie prowadzi zawsze do wielkich dramatów. Człowiek, 
który nie oparł życia na miłości Chrystusa, staje się podobny do rozbitka dry-
fującego na lodowych krach, które coraz bardziej się kruszą i topnieją. Prze-
skakując z jednej kry na drugą szuka bezpieczeństwa i twardego gruntu pod 
nogami, a w miarę upływu lat coraz jaśniej dostrzega, że jest to poszukiwa-
nie daremne.

Sam Jezus mógł każdego z nas kochać „aż do końca” tylko dlatego, że niko-
go z nas nie kochał bardziej niż swego Ojca. To ta miłość Ojca uzdalniała Go 
do miłowania każdego człowieka w stopniu najdoskonalszym. On w oparciu 
o swoje własne doświadczenie ukazuje nam jedynie mądre ustawienie miło-
ści. Kiedy woła: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 
godzien”, ma na uwadze nie siebie, lecz dobro nasze i naszych bliźnich. W mi-
łowaniu Chrystusa nie my ubogacamy Jego, lecz On nas. Godnym Chrystusa 
jest ten, kto chce prawdziwie kochać, kto chce w miłości spotkać się z Nim i 
z swymi bliskimi. Tylko ten, kto kocha Boga, potrafi zawsze ubogacić matkę, 
ojca, córkę, syna, męża, żonę, siebie. Kto kocha Boga, będzie i kochał człowie-
ka, bo nie ma innej drogi dojścia do Boga jak droga przez człowieka, którego 
Bóg stawia na drodze naszego życia.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Trwamy jeszcze w miesiącu czerwcu, który w sposób szczególny poświęcony 
jest kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy codziennie na Nabożeń-
stwa Czerwcowe, które odprawiamy po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Nie-
dzielę o g. 17.30.

W tym tygodniu wspominamy:
Piątek 24.06 – Narodzenie Jana Chrzciciela – uroczystość
Wtorek 28.06 – Św. Ireneusza bp
Środa 29.06 – Św. Apostołów Piotra i Pawła – uroczystość
Piątek 1.07 – Najświętszego Serca Pana Jezusa  - uroczystość
Sobota 2.07 – Niepokalanego Serca NMP

Organizujemy wyjazd dla młodzieży na „Górę Tabor” do Władysławowa w 
dniach 30.06-3.07.2011. Koszt 110 zł (wstęp + przejazd). Zapisy u ks. Tomasza 
(GG:240 40 46). 

Zapraszamy na Światowe Dni 
młodych do madrytu w sierpniu 
2011 roku

Organizujemy wyjazd z naszego miasta na 
ŚDM w dniach 9-23.08.2011. Będzie on skła-
dał się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie 
do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 
11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-
21.08.2011 (po drodze Paryż, Barcelona). Koszt 
całości ok. 2000 zł (w tym przejazd autokarem, 
noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubez-
pieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapi-
sy i informacje w punkcie przygotowań przy Pa-
rafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: 
ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na spotka-
nia w poniedziałki o g.19.00. Info: www.ma-
dryt2011.pl.
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Wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Janiny 
Dynarskiej 
wyrazy wdzięczności 

składa rodzina

Wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 
naszej Kochanej 

mamusi 

śp. Ireny 
Grebieniuk 

wyrazy wdzięczności 
składa 

syn Witalij z rodziną

PoDZIękowaNIa PoDZIękowaNIa

Wyrazy współczucia 
z powodu 

śmierci ojca 
koleżance 

Małgosi 
Bujalskiej 

składa dyrekcja 
i pracownicy Powiatowego 

Urzędu Pracy w Goleniowie

Wyrazy głębokiego 
żalu koleżance 

Bożenie 
Piotrowskiej 

z powodu 
śmierci mamy 

składają 
dyrekcja, grono 

pedagogiczne i pracownicy 
Szkoły Podstawowej 

w Długołęce.

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

Koledze 

Stanisławowi 
Dynarskiemu 

z powodu 
śmierci żony 

składa rodzina 
Nawrockich

koNDoleNCje koNDoleNCje koNDoleNCje

„Wyspa Kanibali” francu-
skiego historyka Nicolasa 
Wertha, to książka o mało zna-
nym, ale jakże makabrycznym 
epizodzie stalinizmu.

 Początek lat 30. NKWD pod 
rządami Gienricha Jagody, któ-
ry wpada na pomysł deportacji 
na zachodnią Syberię około 2 
mln. chłopów uznanych za ku-
łaków, czyli takich którzy nie 
chcieli się poddać przymuso-
wej kolektywizacji rolnictwa. 
Z czasem akcja obejmuje tak-
że „elementy niepożądane” z 
miast zachodnich 
ziem ZSRR uznawa-
nych za niepewne.

Nicolas Werth, 
dzięki pracowni-
kom Stowarzysze-
nia Memoriał w 
syberyjskim Tom-
sku, dotarł do opisu 
deportacji na wy-
spę Nazino na rze-
ce Ob. Wywieziono 
tam kilka tysięcy lu-
dzi (dzieci, kobie-
ty, starców) i pozo-
stawiono bez środ-
ków do życia. Gdy 
w 1933 r. mieszkań-
cy jednej z wiosek 
nad Obem popły-
nęli na wyspę Nazi-
no obdzierać jak co 
roku korę z drzew na sok, ich 
oczom ukazał się widok nie-
ludzki, przerażający. Blisko 6 
tys. ludzi uznanych przez sys-
tem za „elementy zdeklaso-
wane i szkodliwe społecznie” 
stworzyło tu własną cywiliza-
cję wg zasady „człowiek czło-
wiekowi wilkiem”. „Mówiono, 
że zesłani zjadali zwłoki, piekli 
ludzkie mięso. Wyspa przed-
stawiała widok straszliwy, 
przerażający” – zeznał jeden ze 
świadków. Inny mówił o przy-
padkach odcinania kobietom 

piersi i innych części ciała na-
dających się do jedzenia.

Nie byłoby jednak tej opo-
wieści, tak jak w niepamię-
ci zginęły tysiące podobnych 
transportów podczas dziesię-
cioleci istnienia Gułagu i dzie-
siątki milionów ludzkich ist-
nień, gdyby miejscowy poli-
truk Wieliczko, przerażony 
tym, co widział nie napisał li-
stu do samego tyrana Stali-
na. Ten kazał zbadać sprawę, 
stąd specjalna komisja i rapor-
ty. Dzięki temu sprawa Nazi-

na została dość dobrze udo-
kumentowana. Niestety, dzięki 
temu wiemy też, że właściwie 
nikomu z winnych tej zbrodni 
włos z głowy nie spadł. Wręcz 
przeciwnie, awansowali w hie-
rarchii gułagowskich struktur. 
Ta książka zmusza nas do za-
stanowienia się nad człowie-
czeństwem i wpływem pań-
stwa na jednostki i grupy lud-
ności. To ostrzeżenie przed 
powtórkami.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

 „Nowogardzkie cisy umie-
rają” - Najstarsze w Nowogar-
dzie drzewa, noszące imię pol-
skiego króla Bolesława Chro-
brego zasadzone zostały w 
XVII w. Przez stulecia upięk-
szały krajobraz nowogardzkiej 
ziemi. Obecnie wygląd ich jest 
lepszy niż po latach poprzed-
nich i można by było stwier-
dzić, że są w dobrym stanie, 
mają zdrowe korzenie, wciąż 
obserwuje się przyrost w pier-
ścieniach pojawiają się mło-
de gałązki. Prawda jest jednak 
nieco inna. Nasze wspaniałe 
pomniki przyrody zostały za-
atakowane chorobą, która gro-
zi powolnym umieraniem. Co 
jest tego przyczyną?

„Zamiast skupu blokady 
dróg” - Wiele obecnie wska-
zuje na to, że tegoroczny skup 

zbóż nie odbędzie się bez dra-
matów. Scenariusz zapowia-
da się podobny do tego sprzed 
czterech lat. Przy czym w tym 
czasie  problemem były kolejki 
pod elewatorami. W tym roku 
może się okazać, że pod punk-
tami skupu będzie pusto. 

„Zadał siedem ran kłutych” 
- W środę w miejscowości 
Czermnica doszło do tragicz-
nego zdarzenia. Około godz. 
23:00 grupa młodych ludzi ze 
Strzelewa przyjechała mad je-
zioro do Czermnicy. Tutaj od 
kilku tygodni samotnie prze-
bywał 33-letni mieszkaniec 
Nowogardu, który szukał za-
czepki wśród przebywających 
nad jeziorem turystów. Między 
młodymi mieszkańcami Strze-
lewa a nimi doszło do wymia-
ny zdań, a po chwili kłótni i 

rękoczynu, w wyniku którego 
21 letni mieszkaniec Strzele-
wa został siedmiokrotnie ugo-
dzony nożem. W plecy, klatkę 
piersiową  i szyję. 

„Trzeba być trochę hobbystą 
i pasjonatem” - Lipiec i sier-
pień to okres, w którym po-
rzuca się najwięcej zwierząt. 
Co jest tego przyczyną? To 
proste. Ludzie chcą wyjechać 
na urlop, wtedy czworonoż-
ni przyjaciele zaczynają prze-
szkadzać. Więc się go zosta-
wia w lesie, przy drodze, albo 
pod drzwiami schroniska. O 
tym jak należy się zaopiekować 
zwierzęciem gdy chcemy wyje-
chać na urlop opowie Tadeusz 
Soroka  - weterynarz, właści-
ciel lecznicy i schroniska dla 
zwierząt  w Sikorkach. 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 

CZEGO…

Czego szukam Drogi Boże?
Nawet ty mi nie pomożesz…
Szukam, sama nie wiem czego
Może Ciebie
Może Jego…
Szukam szczęścia i miłości
Wiary w Siebie
Możliwości…
I spokoju
Tak: spokoju…
Ciszy, której się nie boję.
Ciszy wszystkich małych ludzi
I nadziei co pobudzi
Co ukoi i utuli
Mnie w spokoju…

Eliza Gajewska

GDZIE JESTEM…

Budzi się we mnie ego dnia minionego

Budzi się cień istnienia 

I nadzieja 

Wiecznego uwielbienia…

Budzi się uśmiech cudzy i marzeń tysiące

Budzę się z cudzych problemów 

I nie wiem co to za rządze…

Błądzę wśród żywych 

A wśród umarłych kroczę.

Ścieżką podążam – jakie to urocze.

Lecz każda rzecz na świecie ma swą cenę 

Teraz i płaczę – inni chcą zbyt wiele…
Eliza Gajewska

Biblioteka poleca Co kryją  
w rosyjskie  

archiwa

10 lat temu                  pisał:

            Kącik poezji
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Nasi najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2010/11
Po raz pierwszy postanowiliśmy na zakończenie roku szkolnego zaprezentować sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół wskazanych na nasza proś-
bę przez dyrekcje placówek oświatowych z terenu całej Gminy.

Adam Mańka - uczeń klasy 
VIc  

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,4  
- „Młody Talent Ziemi Nowogardz-

kiej 2011”
- II miejsce w miejsko-gminnym kon-

kursie „Matematyczne Asy z VI klasy” 
- I miejsce w szkole w eliminacjach do 

konkursu interdyscyplinarnego „Mate-
matyka z   elementami przyrody” 

- III miejsce w miejsko- gminnym 
konkursie ‘Ekomatematyk” 

- Wyróżnienie w Międzyszkolnym 
Konkursie na Anglojęzyczny Folder Pro-
mujący 

- III miejsce w gminnym konkursie 
plastycznym „Woda – Źródło Życia”

- Wyróżnienie w miejsko-gminnym 
konkursie ekologicznym „Cos z niczego”

- II miejsce w Miniolimpiadzie „Sejm 
Wielki- Wielkie Dzieło. 220 Rocznica 
Konstytucji 3 – Maja” 

- Finalista Ogólnopolskiego Konkur-
su „ORŁY-MAJÓWKA 2007” 

- wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur 
2008” 

Drużynowo:
- I miejsce zespołowo w Miejsko-

Gminnym konkursie „Matematyczne 
Asy z VI klasy” 

- I miejsce w Mistrzostwach Gmi-
ny Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej 
Chłopców

- I miejsce w Mistrzostwach Gminy 
Szkół Podstawowych w Piłce Koszyko-
wej Chłopców 

- I miejsce w Mistrzostwach Gminy 
Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej 
Chłopców 

- III miejsce w Mistrzostwach Gmi-
ny Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej 
Chłopców 

- I miejsce w Gminnym Turnieju „Na 
Dolnym” 

- III miejsce w Mistrzostwach Gmi-
ny Szkół Podstawowych w Unihokeju 
Chłopców 

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
w Mini Piłce Nożnej Chłopców 

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siat-
kowej Chłopców 

- IX miejsce w XV Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców – Me-
moriał Krystyny i Łukasza Kalczyńskich 
o Puchar Prezydenta Szczecina

Kosior Oliwia - uczennica 
klasy VIa

Osiągnięcia: 

- Średnia ocen: 5,7
- „Młody Talent Ziemi Nowogardz-

kiej 2010 i 2011”
- I miejsce w wojewódzkim kon-

kursie „Życie i działalność Marii Skło-
dowskiej-Curie

- II miejsce w konkursie PCK „Stop 
nałogom”

Drużynowo:
- I miejsce w konkursie matema-

tycznym: „Asy z VI klasy”
- Mistrzostwo województwa w pił-

ce koszykowej dziewcząt w kategorii 
młodziaczek

- I miejsce w gminnych sztafeto-
wych biegach przełajowych 

- I miejsce w piłce siatkowej dziew-
cząt 

- I miejsce w piłce koszykowej 
dziewcząt (gmina i powiat)

- II miejsce w piłce ręcznej dziew-
cząt (gmina) 

Klaudia Krekora – uczennica 
klasy IVb 

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,78
-Laureatka konkursu recytatorskie-

go
- Laureatka międzyszkolnego kon-

kursu „Moja baśń”
- Wyróżnienie w ogólnopolskim 

konkursie „Moja szkoła” 

Antonina Misiewicz – uczen-
nica klasy Va

Osiągnięcia: 
- Średnia ocen: 5,1
- Wyróżnienie w Międzyszkolnym 

Konkursie „Nowogard - moje miasto”
- I miejsce w szkolnym Konkursie 

Ekologicznym „Przyjaciel Ziemi”
- III miejsce w szkolnym Konkursie 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
- Wyróżnienie w Międzyszkolnym 

Konkursie Recytatorskim „Zielona 
Kuźnia”

- II miejsce w szkolnym Konkursie 
Matematycznym „Zegar i kalendarz”

- I miejsce w międzyszkolnym Kon-
kursie Matematycznym w SP3

- I miejsce- Mistrz Ortografii 
- I miejsce w Szkolnym Konkursie 

Języka angielskiego
- III m. w Międzyszkolnym Kon-

kursie Języka angielskiego 
- I miejsce w VI miejsko –gmin-

nym Konkursie - Tytuł Matematycz-
nego Asa

- III miejsce w IV Zawodach Aka-
demii Pływania

Drużynowo:
- II miejsce w V Trzebiatowskim 

Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej 
- I m w wojewódzkim przeglądzie 

Teatrzyków Czerwonokrzyskich 
- I miejsce w klasach III „Między-

narodowy Konkurs Kangurek”

Wiktoria Kiryk - uczennica 
klasy VIb 

Osiągnięcia:
- średnia ocen 5,8
- wyróżnienie w ogólnopolskim kon-

kursie matematycznym „ Kangur mate-
matyczny 2011”

- I miejsce w XII Powiatowym Kon-
kursie Ekologicznym

- I m. w konkursie miejsko-gminnym 
„ Znamy Ziemię Nowogardzką ”

- I miejsce w konkursie miejsko-
gminnym „ Parki Narodowe Polski ”

- III miejsce w konkursie miejsko-
gminnym „ Matematyczne Asy z 6 klasy ”

- III miejsce w konkursie miejsko-
gminnym „ Wiedza Leśna ” 

- Najlepszy wynik na sprawdzianie po 
klasie 6 – 40 punktów

Hanna Czura - uczennica kla-
sy VIb  

Osiągnięcia:
- średnia ocen 5,7
- finalistka konkursu wojewódzkie-

go i laureatka konkursu powiatowego „ 
Matematyka z elementami przyrody ”

- wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie matematycznym „ Kangur 
matematyczny 2011”

- II miejsce w powiatowym konkur-
sie matematycznym „ Czwóreczka ”

- III miejsce w powiatowym konkur-
sie ortograficznym „ Ortofrajda ”

- I miejsce w konkursie miejsko-
gminnym „Matematyczne Asy z 6 kla-
sy ”

- I miejsce w konkursie miejsko-
gminnym „ Język angielski kl. 6 ”

Jakub Kazuba - uczeń klasy IVa 

Osiągnięcia:
- średnia ocen 5,5
- finalista ogólnopolskiego Małego 

Konkursu Recytatorskiego w Stara-
chowicach

- laureat  (I miejsce) Wojewódzkie-
go Małego Konkursu Recytatorskiego 
w Szczecinie

- laureat (I miejsce) Powiatowego 
Małego Konkursu Recytatorskiego w 
Goleniowie

- laureat (I miejsce) Gminnego Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego w No-
wogardzie

Dominika Szynal – uczennica 
klasy VI

Osiągnięcia:
- średnia ocen: 5,9;
- I miejsce (drużynowo, 2 osoby) w 

wojewódzkim konkursie „Mój Las”;
- IV miejsce w województwie za-

chodniopomorskim w ogólnopolskim 
konkursie „Alfik humanistyczny”;

Drużynowo:
- I miejsce we współzawodnictwie 

sportowym szkół podstawowych gmi-
ny Nowogard;

- I miejsce w mistrzostwach powia-
tu w piłce ręcznej;

- III miejsce w mistrzostwach po-
wiatu w piłce koszykowej;

- III miejsce w mistrzostwach po-
wiatu w piłce siatkowej;

- VII miejsce w mistrzostwach wo-
jewódzkich w piłce ręcznej.

Piotr Kufta – uczeń klasy V
Osiągnięcia:
- średnia ocen: 5,6; 
- I m. w konkursie wojewódzkim 

„Służba celna chroni granice państwa 
i dba o dochody państwa” zorganizo-
wanym przez Urząd Celny w Szczeci-
nie;

- I miejsce w konkursie plastycz-
nym zorganizowanym z okazji 165 
rocznicy urodzin Henryka Sienkiewi-
cza w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach;

- I miejsce (drużynowo, 2 osoby) w 
wojewódzkim konkursie „Mój Las”;

- Dyplom uznania za uzyskanie 
najlepszego wyniku w szkole w kon-
kursie „Alfik humanistyczny 2009”;

- I miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym – Potulice 2010 
pod hasłem: „Mój szczęśliwy dom tyl-
ko bez używek i przemocy”; 

- I miejsce w X ogólnopolskim kon-
kursie twórczości plastycznej dzieci i 
młodzieży „Morskie opowieści” w Pa-
łacu Młodzieży w Gdańsku;

- I miejsce w konkursie plastycz-
nym – Potulice 2011 pod hasłem „Bez 
używek i agresji – już dziś budujemy 
nasze jutro”;

- Zakwalifikowanie się i udział w 
konkursie międzynarodowym – kon-
kurs plastyczny „Inne spojrzenie” So-
snowiec 2011

- Udział w zajęciach plastycznych 
w NDK

Drużynowo:
- I miejsce w turnieju piłki ręcznej 

chłopców szkół podstawowych
- I miejsce w mistrzostwach powia-

tu w mini piłce ręcznej chłopców w 
ramach igrzysk młodzieży szkolnej;

- II miejsce w zawodach regional-
nych wojewódzkich igrzysk mło-
dzieży szkolnej w mini piłce ręcznej 
chłopców;

Daria Urbaniak - uczennica 
klasy V
Osiągnięcia:
-  średnia ocen 5,5
- I miejsce w Turnieju Wiedzy o 
Lesie
- II miejsce w Eko-konkursie
- IV miejsce w konkursie Wiedzy 
o Nowogardzie
-  II miejsce w konkursie Matema-
tyczne Asy z V klasy
- III miejsce w powiatowym kon-
kursie „Organizm a środowisko”
-  II miejsce w konkursie Parki 
Narodowe Polski

Kamila Kubicka - uczennica 
klasy VI 
Osiągnięcia:
- średnia ocen 5
-  I miejsce w konkursie Wiedzy 
leśnej
- III miejsce w matematycznym 
konkursie „Asy z VI klasy”
-  II miejsce w konkursie mitolo-
gicznym „Mitologiczni bohatero-
wie”

SP nr 1

SP nr 3

SP nr 4

SP błotno
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SP Długołęka

Karolina Pawliszak 
Osiągnięcia:
- Średnia ocen: ocen 5,09
- II miejsce w gminnym konkursie 

„ W krainie baśni”
- III miejsce w gminnym konkursie 

czytelniczym ,,Legendy Pomorza Za-
chodniego”

- II miejsce w gminnym konkursie 
„Kolędy i Pastorałki”

Filip Olejnik uczeń klasy IV
Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,27
- I miejsce w gminnym konkursie 

wiedzy ekologiczno-przyrodniczym 
„Przyroda Wokół Nas”

- II miejsce w przyrodniczym kon-
kursie „Wiedza Leśna”

- I miejsce w Eko – Konkursie 2010
- Wyróżnienie w miejsko-gminnym 

konkursie czytelniczym „Mikołajek i 
inne chłopaki”

- VII miejsce w konkursie Bezpie-
czeństwo Ruchu Drogowego

Klaudia Pasik – uczennica 
klasy V

Osiągnięcia:
- średnia ocen 5,25
- Laureatka III edycji konkursu pla-

stycznego o „Fotel Komendanta” pt. 
„Razem przeciwko: uzależnieniom, 
agresji, przestępczości internetowej, 
zagrożeniom w Nowogardzie”

- II miejsce w Gminnym Turnieju 
Tenisa Stołowego Dziewcząt

- Wyróżniona w konkursie „Legen-
dy Pomorza Zachodniego”

- Udział w konkursie „Stop nało-
gom” i w mistrzostwach gminnych w 
Unihokeju

Konrad Pasik – uczeń klasy V 
Osiągnięcia:
- średnia ocen 5,13

- I miejsce drużynowo i II miejsce 
indywidualnie w eliminacjach po-
wiatowych XXXIV Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego oraz VI miej-
sce drużynowo w eliminacjach woje-
wódzkich

- III miejsce w konkursie plastycz-
nym „W Świecie Legend Pomorza Za-
chodniego”

Karolina Lewandowska – 
uczennica klasy IV

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,36
- II miejsce w konkursie „W świecie 

legend Pomorza Zachodniego” 
- I m. w konkursie „Stop nałogom” 
- Wyróżnienie w konkursie  „Zdro-

wo się odżywiam” 
- Wyróżnienie w konkursie „Mój 

piękny świat” 
- Udział w „Eko konkursie” i „Po-

tyczkach matematycznych”
- Wyróżnienie w gminnym kon-

kursie literackim „Moja baśń” 

Daria Zmitrowicz – uczenni-
ca klasy IV 

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,36
- Wyróżnienie w gminnym kon-

kursie literackim „Moja baśń” 
- Udział w konkursach: „Matema-

tyczne Asy”, „Potyczki matematycz-
ne”, „Eko konkurs”, „Wiedza leśna”

Julia Łuczak – uczennica kla-
sy Va

Osiągnięcia:
- średnia ocen: 5,8
- I miejsce w konkursie „Legendy 

Pomorza Zachodniego”
- V miejsce w „Konkursie Wiedzy 

Leśnej”

Karolina Syjud – uczennica 
klasy Va

Osiągnięcia:
- średnia ocen: 5,6
- V miejsce w „Konkursie Wiedzy 

Leśnej”
- 2 miejsce w szkole w konkursie 

matematycznym „Kangur”
- III miejsce w zawodach tenisa sto-

łowego

Bartosz Gajda – uczeń klasy 
V

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,4
- I miejsce w gminnym turnieju te-

nisa stołowego;
- II miejsce w powiatowym turnieju 

tenisa stołowego;
- Wyróżnienie w miejsko-gminnym 

konkursie recytatorskim „Wypłyń na 
głębię – poezja Jana Pawła II i o poezji 
Jana Pawła II”.

Malwina Stańczyk - uczenni-
ca klasy V

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,4
- I miejsce w powiatowym konkur-

sie plastycznym „Chopin, muzyka i 
ja”;

- II miejsce w gminnym konkursie 
plastycznym „Poznajemy Ziemię No-
wogardzką”.

Iwo Duszyński – uczeń  kla-
sy IIIb

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,06
- II miejsce w gminnym konkursie 

j. angielskiego „English is simple”
- I miejsce w międzyszkolnym, 

gminnym konkursie polsko – nie-
mieckim z wiedzy ekologicznej w ję-
zyku angielskim „Inter – Eco”

- Finalista wojewódzkiego konkur-
su geograficznego zorganizowanego 
przez Zachodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty  

- Laureat i finalista wojewódzkiego 
konkursu języka angielskiego zorga-
nizowanego przez Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty  

- I miejsce w konkursie języka an-
gielskiego organizowanego w ramach 
XIV Festiwalu Języka Angielskiego 
i Kultury Krajów Anglojęzycznych 
„Piękna i niebezpieczna Australia”

- 5 miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie przedmiotowym „Panda 2010” 
z języka angielskiego na poziomie 3

Konrad Sidor – uczeń klasy 
III e

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,29
- II miejsce w międzyszkolnym 

gminnym konkursie mitologicznym 
„Najpierw był wiek złoty”

- Laureat eliminacji gminnych 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego „Powódź, pożar dniem czy nocą 
– straż przychodzi ci z pomocą”

- II miejsce w konkursie plastycz-
nym „Znamy ziemię nowogardzką”

- I miejsce w gminnej międzyszkol-
nej olimpiadzie „Polska droga do Nie-
podległości”

- I miejsce w XIX edycji Ogólno-
polskiej Olimpiady Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK – etap rejono-
wy

- IV miejsce w etapie powiatowym 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego „Powódź, pożar dniem czy nocą 
– straż przychodzi ci z pomocą”

- I miejsce w wojewódzkim kon-
kursie plastycznym „Sierpień’80 ocza-
mi młodych”

- Laureat II etapu i finalista ogólno-
polskiego konkursu „W kalejdosko-
pie pamięci – Polska i Polacy w latach 
1939-1989. Autorytet w czasach trud-
nych”

- I miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym „Rodzinne wę-
drówki perkozów rdzawoszyich” 

- Wystawa – X Międzynarodowy 
Konkurs Plastyczny „Nieustanna go-
nitwa za słońcem w ogrodach impre-
sjonistów”

Aktywność społeczna:
- udział w przygotowaniach „Dnia 

Świętości Życia”
- udział w przygotowaniach i prze-

biegu XIX Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Nowogardzie

- wolontariusz podczas zbiórki pie-
niężnej organizowanej przez Funda-
cję „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Szymon Surma – uczeń kla-
sy IId

Osiągnięcia:
- Najwyższa średnia ocen w Gim-

nazjum Publicznym nr1 w Nowogar-
dzie – 5,73

- II miejsce w XIX edycji Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK – etap rejono-
wy

-Najwyższa lokata w konkursie or-
ganizowanym przez Zachodniopo-
morski Państwowy Wojewódzki In-
spektorat Sanitarny w Szczecinie z 
okazji obchodów Światowego Dnia 
Rzucania Palenia

- III miejsce w konkursie wiedzy 
matematyczno-fizyczno-informa-
tycznej „MatFIn 2011”

- III miejsce w turnieju „1z9”
- II miejsce w Rejonowym Konkur-

sie Ortograficznym w Przybiernowie
- I miejsce w szkolnych konkursach 

przedmiotowych: konkurs chemicz-
ny, konkurs geograficzny, konkurs in-
formatyczny

- II miejsce w szkolnym konkursie z 
języka angielskiego

- II miejsce w „Multiteście” z che-
mii i fizyki

- III miejsce w „Multiteście” z języ-
ka niemieckiego

Drużynowo:
- IV miejsce w Powiatowej Lidze 

Gimnazjalnej Koszykówki
- II miejsce w piłce koszykowej w 

II Nowogardzkim Turnieju Gier Ze-
społowych organizowanym w ramach 
projektu PO KL. „Zespołowo zgrani – 
aktywnie zintegrowani”

Joanna Mielewczyk – uczen-
nica klasy IIIb

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,93                                                                            
- Finalistka w konkursie matema-

tycznym PITAGORAS 2011 
- I miejsce w konkursie plastycznym 

XV edycja „Znamy ziemię nowogardz-
ką”                                                                             

- II miejsce w międzyszkolnym kon-
kursie czytelniczym „Stowarzyszenie 
umarłych poetów”                                                                                                  

- III miejsce w międzyszkolnym 
konkursie mitologicznym praca pla-
styczna „Najpierw był wiek złoty”  

- I miejsce w mini - olimpiaddzie 
„Sejm wielki – wielkie dzieło. 220 
rocznica konstytucji 3 – maja”                                                         

- II miejsce w eliminacjach powiato-
wych XXXIV ogólnopolskiego turnie-
ju bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                               

- III  miejsce w konkursie wiedzy 
matematyczno – fizyczno – informa-
tycznej MAT – FIN 2011                                                                                               

- I  miejsce w województwie w ogól-
nopolskim konkursie plastycznym TĘ-
CZA

-  II miejsce w XI wojewódzkim 
konkursie PARTTNERSTWO EDU-
KACJI I PRZEMYSŁU

- III miejsce w województwie w 
konkursie plastycznym „Świat dzieci z 
zespołem Downa”                                                                                       

- III miejsce w kraju w edycji 
2010/2011 Ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego TĘCZA              

- Laureatka - 5 miejsce w ogólnopol-
skim konkursie przedmiotowym PIN-
GWIN 2010 z chemii

- Laureat – 9 miejsce w ogólnopol-
skim konkursie Albus z chemii                 

- Wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie ekologiczno – plastycznym 
2011  

- Wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie z wiedzy o Beskidach             

Drużynowo:                                        
- II miejsce w międzyszkolnym kon-

kursie biologicznym „Tajemnice ciała 
ludzkiego”- konkurencja drużynowa    

- III miejsce w międzyszkolnym 
konkursie mitologicznym konkuren-
cje drużynowe „Aurea prima sta Est 
aetas…” Najpierw był wiek złoty                

- I miejsca w klasyfikacji druży-
nowej w eliminacjach powiatowych 
XXXIV ogólnopolskiego turnieju bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym              

                                                 

SP orzechowo

SP Strzelewo

SP wierzbięcin

SP Żabowo

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 3
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Katarzyna Zawadzka – 
uczennica klasy IIa   

Osiągnięcia:
- Średnia ocen: 5,53                                        
- I miejsce w turnieju „1 z 9”                                                                             
- Laureatka EKO – KONKURSU – 

szczebel gminy                                             
- II miejsce w międzyszkolnym 

drużynowym konkursie biologicz-
nym „Tajemnice ciała ludzkiego”                                                                                                

- II  miejsce w mistrzostwach gmi-
ny szkół gimnazjalnych w drużyno-
wym tenisie stołowym dziewcząt                                                                              

- Finalistka konkursu matematycz-
nego (KO)                                                        

- Laureatka - 3 miejsce -  w ogól-
nopolskim konkursie Albus z chemii                   

- Wyróżnienie za zajęcie 11 miejsca 
w ogólnopolskim konkursie Albus z 
geografii                                                                                                        

- Wyróżnienie za zajęcie 13 miejsca 
w ogólnopolskim konkursie Albus z 
języka polskiego                                                                                  

- Udział i wyróżnienie w XX edycji 
Międzynarodowego Konkursu KAN-
GUR MATEMATYCZNY                                   

 

Milena Trojanowska - śred-
nią ocen szkole - 5,07.

Jej wyniki poparte są udziałem i 
osiągnięciami w konkursach. 

W konkursie organizowanym 
przez Towarzystwo Wiedzy Po-
wszechnej w Szczecinie uzyskała wy-
różnienie na najlepszy reportaż o te-
matyce społecznej. 

W maju b.r. uzyskała tytuł Finalisty 
w XV edycji Konkursu Upowszech-
niania Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego na szczeblu okrę-
gowym, zorganizowanym przez Za-
chodniopomorski Zarząd Okręgowy 
w Szczecinie Polskiego Czerwonego 
Krzyża.  

Uzyskała również tytuł finalisty 
XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Marta Damazer średnia ocen 
5,07. 
Biorąc udział w licznych konkursach, 
wykazuje się dużymi osiągnięciami. 
W konkursie wojewódzkim organi-

zowanym prze uczelnię humanistycz-
ną na najlepszy reportaż o tematyce 
społecznej uzyskała wyróżnienie. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, iż Marta zdobyła również wy-
różnienie i certyfikat w XIV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Piętno 
II wojny – losy i pamięć”. 

Uczennica jest osobą koleżeńską 
i lubianą. Rzetelnie i systematycznie 
podchodzi do obowiązków szkol-
nych.  

                                       

Sara Berezowska- uczennica kla-
sy III 

- Średnia ocen 5,0 
- Wzorowa frekwencja na zajęciach 

lekcyjnych
- Aktywnie uczestniczy w organi-

zacji uroczystości szkolnych
- Działa w szkolnych kołach zain-

teresowań.

Anita Szcześniak – uczennica 
klasy II 

- Średnia ocen 5,06 
- Wzorowa frekwencja na zajęciach 

lekcyjnych
- Organizatorka uroczystości szkol-

nych
- Wiceprzewodnicząca samorządu 

szkolnego

Maciej Woźniak - uczeń klasy I 
- Średnia ocen 5,12 
- Wzorowa frekwencja
- Uczestnik konkursów informa-

tycznych 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

liceum
ogólnokształcące nr I

Jak wynika  z obszernej pre-
zentacji nasza młodzież wy-
konała w tym roku "dobrą ro-
botę" Zapewne nie starczyłoby 
stron nie tylko tego numeru aby 
ukazać wysiłek również innych 
uczniów, którego waga nie za-
wsze da się wymierzyć wysoka 
oceną  czy wynikiem konkur-
su. I tym wyróżnionym i tym 
co solidnie pracowali w minio-
nym roku gratulujemy i życzy-
my udanych wakacji. Gratuluje-
my również ich rodzicom i wy-
chowawcom  sukcesu pedago-
gicznego.

redakcja

Warsztaty teatralne 
w Teatrze Lalek „ Pleciuga”
Od kwietnia 2011 roku czternaścioro uczniów naszej szkoły 
wraz z paniami Martą Ziółkowską i Lidią Tatara, brało udział w 
projekcie teatralnym zorganizowanym przez Zachodniopomor-
skie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.  Warsztaty odbywały się 
w siedzibie teatru i prowadzone były przez instruktorów i akto-
rów z Pleciugi.

Podczas spotkań warsztato-
wych cała grupa, wraz z opie-
kunami pracowała nad przy-
gotowaniem spektaklu opar-
tego na najnowszym tomiku 
poezji Joanny Kulmowej pt.: 
„Krześlaki”. Doświadczeni ar-
tyści pomagali nam w aranża-
cji tekstu, udzielali wskazówek 
dotyczących przeróżnych za-
gadnień teatralnych.  Ucznio-
wie z wielkim zapałem podej-
mowali  się stawianych przed 
nimi zdań, a nie były one ła-
twe- pamięciowe opanowanie 
tekstów oraz  ich interpretacja, 
organizacja ruchu na scenie i 
chyba najtrudniejsze- opano-
wanie tremy  przed występem 
na prawdziwej teatralnej sce-
nie Pleciugi. 

W pracy nad spektaklem 
bardzo dużą rolę odgrywały 
opiekunki grupy. Do ich za-
dań należało podział tekstów 

pomiędzy aktorów, pomoc we 
właściwej interpretacji, wspie-
ranie ich w dobrych i gorszych 
chwilach pracy nad przedsta-
wieniem.  W trakcie warszta-
tów w teatrze poznaliśmy  taj-
niki dobrej pracy głosem, bu-
dowy choreografii i scenogra-
fii.  Pomiędzy wyjazdami do 
Pleciugi cała grupa spotyka-
ła się popołudniami, by pod 
okiem opiekunek ćwiczyć i  
doskonalić swoje umiejętno-
ści.  

Warsztaty te były wielką 
przygodą zbliżającą do świata 
sztuki zarówno, osoby doro-
słe jaki i dzieci, które  bardzo 
chętnie zanurzały się w świat 
poetyckiej fantazji. Każdy wy-
jazd, każde spotkanie grupy w 
tygodniu pozwalało lepiej się 
poznać .

17 czerwca 2011 r. w Teatrze 
Lalek „Pleciuga” w Szczecinie 

odbył się uroczysty przegląd   
miniatur scenicznych przygo-
towanych przez grupy teatral-
ne z 4 szkół podstawowych na-
szego województwa ze wsi i 
małych miejscowości, oddalo-
nych od centrów kultury.

Nasi uczniowie wystawili wi-
dowisko poetyckie „Krześlaki” 
na motywach utworów Joanny 
Kulmowej – pod kierunkiem 
Marty Ziółkowskiej, Lidii Ta-
tary i op. teatralnego Graży-
ny Wojtczak. Po zakończeniu 
uczestnicy warsztatów otrzy-
mali specjalne certyfikaty i 
upominki – pacynki.

Serdeczne podziękowania 
dla sponsorów za  sfinansowa-
nie wyjazdów - Państwu Dwo-
rak, Państwu Yahfouf, Państwu 
Stasik oraz Państwu Koniecz-
nym.

Info. Własna

To jest dla mnie szczególny dzień
Piotr  Marcinkowski - Je-

den z absolwentów klasy VI z 
SP nr 3 tak mówi o zakończe-
niu roku szkolnego.

 - Dzisiejszy dzień i zakoń-
czenie roku jest dla mnie bar-
dzo szczególne, bo kończę kla-
sę VI wraz z moimi kolegami i 

koleżankami. Będzie mi bardzo 
smutno, bo przecież spędziliśmy 
ze sobą 6 lat. Ale, z jednej stro-
ny to cieszę się, że pójdę już do 
gimnazjum. Kolegom i koleżan-
kom życzę radosnych wakacji. 

Zanotował:
Jarosław Bzowy 
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Serdeczne 
podziękowanie 
dla lekarzy 

i pielęgniarek 
Nowogardzkiego 

Oddziału Wewnętrznego 
za opiekę 

składa 
Stanisław 
Dynarski 
z dziećmi

PoDZIękowaNIa

W zeszłą niedzielę na obiekcie Pomorzanina Nowogard rozegrany został turniej orlików (zawodnicy z rocznika 1999 i młodsi). Wzięły w nim 
udział najlepsze zespoły z naszego województwa. W stawce ośmiu zespołów drużyna gospodarzy, Pomorzanin Nowogard, zajęła szóstą lokatę. Wy-
grali zawodnicy Bałtyku Koszalin, którzy w finale pokonali Pogoń Szczecin 2:0.

Turniej orlików na stadionie

Całe przedsięwzięcie przy-
gotowywane było od blisko 
dwóch miesięcy przez stowa-
rzyszenie Wspólny Nowogard. 
Podzielone było na dwie części 
– turniej piłkarski organizowa-
ny wraz z niektórymi przedsta-
wicielami Pomorzanina Nowo-
gard, a także imprezy towarzy-
szące. Do dyspozycji wszyst-
kich dzieci był m. in. dmucha-
ny zamek, clown, spotkanie z 
Kubusiem Puchatkiem, pokaz 
sprzętu policyjnego, czy dar-
mowy popcorn i wata cukro-
wa. W samym turnieju udział 
wzięło osiem drużyn z całego 
województwa, które podzie-
lone zostały na dwie czteroze-
społowe grupy. Turniej ten był 
swoistym podziękowaniem dla 
trenera trampkarzy, Micha-
ła Sokulskiego, który w ciągu 
kilku lat stworzył zespół, który 
jest w stanie na równi rywali-
zować z najlepszymi drużyna-
mi w naszym województwie. 
Przed rozpoczęciem turnieju 
nastąpiła oficjalna prezentacja 
zespołów, a zawody otworzył 
prezes Pomorzanina, Norbert 
Dworak. Główna płyta roz-
dzielona została na dwa mniej-
sze boiska, na których mecze 
toczyły się równolegle.

Młodzi zawodnicy, prowa-
dzeni przez Michała Sokul-
skiego, bardzo dobrze roz-
poczęli te zawody. W pierw-
szym ze spotkań zmierzyli się 
z Polonia Płoty, przez większą 
część spotkania przeważali i 
po wygranej 1:0 mogli cieszyć 
się z trzech punktów. W dru-
gim spotkaniu nowogardzianie 
zagrali z Bałtykiem Koszalin. 
Potrafili nawiązać równorzęd-
ną walkę z najlepszym zespo-
łem turnieju, ale ostatecznie 
przegrali 0:1. Ostatnie spotka-

nie grupowe to mecz o awans 
do półfinału z drugą drużyną 
Pogoni. Pomorzanin przegrał 
niestety 1:4 i musiał zadowolić 
się trzecim miejscem w grupie i 
walką o 5. lokatę. Do półfinału 
awansowały natomiast druży-
ny Bałtyku Koszalin i Pogoni II 
Szczecin. W grupie A rozgryw-
ki od początku zdominowa-
ła szczecińska Pogoń, która w 
każdym meczu strzelała swo-
im rywalom po kilka bramek i 
pewnie wygrała wszystkie trzy 
pojedynki. Bardzo zacięta była 
natomiast walka o drugą pozy-
cję. Ostatecznie zajęli ją mło-

dzi zawodnicy Arkonii, którzy 
zaledwie jednym zwycięstwem 
i jedną strzeloną bramka za-
pewnili sobie miejsce w naj-
lepszej czwórce. |Trzecie miej-
sce przypadło drużynie z Wał-
cza, która w meczu o 5. miejsce 
miała zmierzyć się z Pomorza-
ninem. Ostatnią pozycję zaję-
li natomiast gracze Kluczevii 
Stargard.

Nadszedł czas na półfinały. 
W pierwszym z nich zagrały 
między sobą dwie drużyny Po-
goni. Niespodzianki nie było i 
to pierwszy zespół pewnie wy-
grał, awansując tym samym do 

spotkania finałowego. W dru-
gim z półfinałów młodzi za-
wodnicy z Koszalina zmierzy-
li się z Arkonią Szczecin. Ten 
pojedynek również był dość 
jednostronny i Bałtyk wygrał 
3:0. Przyszedł czas na spotka-
nia, decydujące o poszczegól-
nych lokatach. Siódme miejsce 
po meczu z Polonią zajęli gra-
cze Kluczevii. Równocześnie 
swój ostatni mecz w turnie-
ju grali piłkarze Pomorzanina, 
a ich przeciwnikami była eki-
pa z Wałcza. Nowogardzianie 
przegrali po rzutach karnych i 
musieli się zadowolić szóstą lo-
katą. W ich składzie zabrakło 
jednak podstawowego bram-
karza (w bramce stał zawod-
nik z pola), a także najlepsze-
go strzelca drużyny, Patryka 
Miklasa. W meczu o miejsce 
na najniższym stopniu podium 
druga drużyna Pogoni zagra-
ła z Arkonią. Młodzi gracze 
„Dumy Pomorza”, wspierani 
przez swoich kolegów z pierw-
szej drużyny (ostatnie dwa me-
cze wyjątkowo nie były rozgry-
wane równolegle), uporali się 
z Arkonią wygrywając po rzu-
tach karnych. W decydującym 
starciu zmierzyły się natomiast 
drużyny Pogoni i Bałtyku. Od 
początku przewagę stworzyli 
sobie gracze z Koszalina, dość 
szybko strzelili dwie bramki i 
mogli cieszyć się z końcowego 
triumfu.

Po ostatnim meczu wszyst-
kie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary i dyplomy, 
a drużyny z pierwszych trzech 
miejsc również medale i na-
grody rzeczowe. Najlepszym 
strzelcem turnieju został za-
wodnij Bałtyku Koszalin, który 
zdobył pięć bramek, a jego ko-
lega z drużyny uhonorowany 

został natomiast tytułem naj-
lepszego zawodnika turnieju. 
Najlepszym bramkarzem wy-
brany został z kolei zawodnik 
Arkonii Szczecin, który kil-
ka dni przed turniejem złamał 
rękę, przez co nie mógł wystą-
pić w niedzielnym turnieju. 
Otrzymał on piłkę z autogra-
fem prezesa Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, Grzegorza Laty. 
Oby impreza ta na stałe we-
szła do sportowego kalendarza 
w Nowogardzie i takie turnieje 
odbywały się co roku.

   - Przede wszystkim chciał-
bym podziękować Andrzejowi 
Skórniewskiemu, bez którego 
nie udałoby się sprawnie prze-
prowadzić całej imprezy, preze-
sowi klubu, Norbertowi Dwora-
kowi, kapitanowi zespołu senio-
rów, Marcinowi Skórniewskie-
mu, rodzicom młodych zawod-
ników, którzy bardzo zaanga-
żowali się w organizację tej im-
prezy, sponsorom oraz wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w or-
ganizacji projektu – powiedział 
organizator imprezy, Tomasz 
Szafran.

Maciej Pietrasik 



24-27.06.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprostasz 
każdemu wyzwaniu

Autoryzowany Dealer:

PROMOCJA! LAUR KLIENTA 2010 
w kategorii kosy mechaniczne

Kosa
STIHL 
FS 56

Myjka
STIHL 
RE 98

Komplet 
środków czyszczących

Kosa
STIHL 
FS 38

599,-529,- 999,-

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

27.06.2011 r. 
godz. 16- dobieranie lakierów samochodowych

- chemia gospodarcza
- ubrania robocze, 

- buty robocze
PUPH "AUTO - AKTIV" s.c.

ul. 15 Lutego 17 • Nowogard 
tel. 91 39 26 160

PU
N

K
T:

B H P
HURT - DETAL

CENTRUM

Dyrektor Regionu   inż. Marek Janiak
tel. kom. 663 489 736; tel./fax 91 392 00 16

e-mail: marek.janiak@korporacja-feniks.com

Wszystkim posiadaczom nieruchomości, na których znajdują się sieci: 
energetyczne, gazociągi, cięgi wodno kanalizacyjne, ciepłownicze, 
stacje transformatorowe, rozdzielnie, przepompownie, 
wieże triangulacyjne i inne urządzenia obniżające jakość, 
funkcjonalność wartość 
działek budowlanych, 
należy się odszkodowanie 
za utratę wartości działki. Osoby chętne do współpracy proszę o kontakt

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNTakT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 
Koszenie łąk

rozdrabniaczem
Koszenie łąk i zbiór
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WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
02.07.2011r. organizuje bezpłatny wyjazd na badania mammogra-
ficzne dla Pań w wieku 50- 69 lat do NZOZ Medical Care CRiDO 
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny 

program „Profilaktyka Wad Słuchu” przez specjalistów.Panie Będą 
mogły zbadać słuch i uzyskać dalsze zalecenia.

Czynna będzie również Prywatna Poradnia Endokrynologiczna-
,panie z problemami endokrynnymi i nie tylko będą mogły skorzy-
stać z wizyty prywatnej (konsultacja+USG 45zł).

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.30 tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Już w najbliższą niedzie-
lę 26 czerwca o godzinie 
16.00 na plaży miejskiej w 
Nowogardzie odbędą się 
otwarte zawody STRONG 
MAN o puchar burmistrza. 

Wśród zawodników zoba-
czymy m. in. Rafała Gomułę 
–  1 miejsce w Pucharze Polski 
Par 2010 Międzyrzecz i  Da-
miana Sieradzkiego 3 miejsce 
w Pucharze Polski STRONG 
MAN 2010 i  3 miejsce w Pu-
char Europy w wyciskaniu 
sztangi leżąc w Niemczech.

Zawody Strong Man zosta-
ły spopularyzowane głównie 
przez stację telewizyjną TVN. 
Najsłynniejszym zawodni-
kiem tej dyscypliny jest Ma-
riusz Pudzianowski – wielo-
krotny mistrz polski i świata w 
tej dyscyplinie. 

Zawody organizuje Lubuska 
Federacja Stron Man – zajmu-
jąca się promowaniem i orga-
nizacją tego typu zawodów. 

MS

Strongman’i w Nowogardzie 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Serdecznie 
podziękowania 

mieszkańcom 
Bodzęcina, 

którzy wspomogli 
organizację 
spartakiady 

składa 
radny Jerzy Salwa

Uczennica I LO stypendystką premiera 
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów spotkali się na początku czerwca  z premierem 
Donaldem Tuskiem i ministrem edukacji narodowej Katarzyną Hall. Wśród uczest-
ników spotkania byli laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, uczniowie ma-
jący wybitne osiągnięcia w nauce i wysoką średnią ocen. Wśród grona nagrodzonych 
uczniów znalazła się również uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii 
Gierczak w Nowogardzie – Katarzyna Osajda.

 Kasia jako tegoroczna sty-
pendystka odebrała dyplom 
uznania z rąk premiera Donal-
da Tuska.  

Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów jest przyznawane 
od roku szkolnego 1997/1998 
uczniom szkół, których ukoń-
czenie umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości. Otrzy-
mują je uczniowie, którzy do-

stali promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym naj-
wyższą                   w danej 
szkole średnią ocen lub wyka-
zują szczególne uzdolnienia w 
co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy. Stypendium przyzna-
je się jednemu uczniowi danej 
szkoły na okres od września do 
czerwca w danym roku szkol-
nym. Jest wypłacane ze środ-

ków budżetu państwa i wynosi 
258 zł miesięcznie.

W roku szkolnym 2010/2011 
stypendium Prezesa Rady 
Ministrów otrzymało 3.984 
uczniów. Do udziału u uroczy-
stościach zaproszonych zosta-
ło 46 uczniów. 

Opr. MS
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

PoleCamY NIerUCHomoŚCI w NowoGarDZIe

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Pow.: 80 m² - Cena: 260 000 zł         Pow.: 77 m² - Cena: 230 000 zł                                              

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Pow.: 62 m² - Cena: 185 000 zł         Pow.: 57 m² - Cena: 180 000 zł                                              

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                DOM: SPRZEDAŻ
Pow.: 58 m² - Cena: 170 000 zł         Pow.: 209 m² - Cena: 415 000 zł                                              

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dn. 25.06.2011r. zawody wędkarskie spławikowe dla 

dzieci i młodzieży szkolnej do lat 16. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 22.06.2011r.
Spotkanie zawodników k/”Neptuna” o godzinie 8:30.

Zarząd

Odzież  
używana 
w cenie 5zł/kg. 

ul. Blacharska 1a. 
Zapraszamy!

Super 
truskawki 

na przetwory bez szypułki 

507 022 191

Zapraszamy wszystkich miłośników sportu

na spartakiadę do Karska 
dn. 26.06. 2011 r. godz. 10.30. 

w programie: 
piłka nożna, piłka siatkowa, 

strzelanie z wiatrówki, bieg w workach w ramach 
igrzysk sołectw. 

Zapraszają Sołtys i Rada Sołecka.

II Nowogardzki Turniej Gier Zespołowych
Już po raz drugi UKS „Trójka” w partnerstwie z firmą Jovela zorganizowali
 II Nowogardzki Turniej Gier Zespołowych dla zespołów ze szkół gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych gminy Nowogard i nie tylko. Turniej odbył się 10 czerwca 2011r. na boiskach Orlik i 
sali gimnastycznej ZSO w Nowogardzie. Mecze rozegrane zostały w trzech grach zespołowych tj. 
koszykówka, siatkówka i piłka nożna. Po zaciętej walce i wspaniałym dopingu gości zaproszonych 
i kibiców turniej zakończył się następującymi wynikami:

KOSZYKÓWKA
CHŁOPCY
I miejsce- ZSP Nowogard
II miejsce- Zespół projektowy „Aktywnie 

zgrani”
III miejsce- - Gimnazjum nr 3
DZIEWCZĘTA 
I miejsce- UKS ”TRÓJKA” Nowogard
II miejsce- Zespół projektowy „Aktywnie 

zgrani”
III miejsce- UKS ”Olimpijczyk” Drawsko 

Pomorskie

PIŁKA NOŻNA
CHŁOPCY
I miejsce- Gimnazjum nr 1 
II miejsce- Zespół projektowy „Aktywnie 

zgrani”
III miejsce- Gimnazjum nr 3 
DZIEWCZĘTA 
I miejsce- Zespół projektowy „Aktywnie 

zgrani”
II miejsce- Gimnazjum nr 1 
III miejsce- Gimnazjum nr 3 

SIATKÓWKA
CHŁOPCY
I miejsce- ZSO Gimnazjum nr 2
II miejsce- Gimnazjum nr 1
III miejsce- Zespół projektowy „Aktywnie 

zgrani”
DZIEWCZĘTA 
I miejsce- ZSO Gimnazjum nr 2
II miejsce- ZSP Nowogard
III miejsce- Zespół projektowy „Aktywnie 

zgrani”

Wszystkie drużyny nagrodzone zostały 
pięknymi pucharami i dyplomami a każdy za-
wodnik i zawodniczka otrzymali indywidual-
ne, atrakcyjne nagrody współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej.

 Turniej był jednym z zadań realizowanego 
projektu PO KL „Zespołowo zgrani –aktywnie 
zintegrowani”, współfinansowanego  ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego .Priorytet VII Pro-
mocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Ini-
cjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 
Opracowany i realizowany przez firmę Jovela 

w partnerstwie z UKS ”Trójka”.  Celem projek-
tu była aktywna integracja młodzieży gimna-
zjalnej i ponadgimnazjalnej z gminy Nowogard 
poprzez wykorzystanie infrastruktury sporto-
wej do gier zespołowych. Promowanie aktyw-
nej integracji środowiska lokalnego poprzez 
organizację cyklicznego Nowogardzkiego Tur-
nieju Gier Zespołowych dla młodzieży w wie-
ku 14-18 lat z obszaru gminy Nowogard.

Cel udało się osiągnąć dzięki prowadzonym 
zajęciom sportowym na boiskach Orlik i  bo-
iskach wielofunkcyjnych w ZSP  Nowogard. 
Zajęcia odbywały się w grupach damskich i 
męskich w trzech grach zespołowych : koszy-
kówka, siatkówka i piłka nożna. Uczestnikami 
zajęć czyli beneficjentami ostatecznymi byli 
uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych  z Nowogardu oraz Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. 
Każda z drużyn odbyła treningi w liczbie 20 
godzin od marca do maja 2011r oraz rozegra-
ła 3 spotkania sparingowe. Dodatkowo uczest-
nicy otrzymali spodenki i koszulki oraz każ-
da drużyna piłkę do trenowania podczas zajęć. 

Mamy nadzieję, że turniej stanie się impre-
zą cykliczną wpisaną w kalendarz imprez lo-
kalnych  i przyczyni się do integracji nie tylko 
młodzieży ale i  całego środowiska lokalnego 
łącznie z władzami miasta. Dlatego mamy na-
dzieję, że za rok na III Nowogardzkim Turnie-
ju Gier Zespołowych  będziemy gościć przed-
stawicieli Ratusza bo w tym roku nie udało się 
nikomu przyjść mimo zaproszeń. 

Dziękujemy sędziom, trenerom, nauczycie-
lom wychowania fizycznego szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych , dyrektorom tych 
szkół, rodzicom i młodzieży za zaangażowanie 
w przebieg turnieju i otwartość na integrację 
poprzez sport.

Dziękujemy sponsorom, którzy ufundo-
wali nagrody dla najlepszych zawodników, 
tj. Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w No-
wogardzie.

Do zobaczenia za rok na III Nowogardz-
kim Turnieju Gier Zespołowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z 

ogrzewaniem gazowym
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13
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Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻówkakupon - 24.06

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reklama

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Rozwiązania krzyżówki nr 10.06 – PIKNIK 
PSL – nadesłali: 

Stanisława Pokorska, Danuta Majeranowska, 
Barbara Bartosik,  Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Alicja Wypych, Pelagia Feliksiak, Mi-
rosława Rutkowska, Teresa Młynarska, Halina 
Stefańska, Eliza Zawadzka, Bogdan Krystkie-
wicz, Jerzy Siedlecki, Natalia Chruściel, Jadwiga 
Maknia, Wiesław Borowik. 

Prenumeraty „DN” na miesiąc lipiec wyloso-
wali: Jerzy Siedlecki, Młynarska Teresa, Bog-
dan Krystkiewicz. 

Rozwiązania do krzyżówki nr 17.06 – 
WSZYSCY NA SMOCZAK – nadesłali: 

Urszula Skowron, Stanisława Pokorska, Ur-
szula Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, Sławomir 
Skowroński, Bogumiła Poźniak, Halina Szwal, 
Alicja Wypych, Wiesław Borowik,  Jadwiga 
Maknia, Krystyna Zawadzka, Barbara Bartosik, 
Monika Kukuła.  

Prenumeraty „DN” na miesiąc lipiec wyloso-
wali: Urszula Kaczmarek, Wiesław Borowik, 
Monika Kukuła. 

oDCISkI w mIęDZYZDrojaCH 
Przykładów mogę
Przytoczyć całą kupę,
Nie jedna aktorka 
Nie powinna odciskać 
Dłoni, tylko d….

UrloP Na wSI 
Spędzam swój urlop na wsi, nad rzeczką, 
Wcinam razowiec, popijam mleczko, 
Nie ma tu baru, a ni barmana, 
Zamiast śledzików - kasza gryczana, 
Zamiast kociaków - gęsi i kozy, 
Zamiast „Mercedesów’ -  dwukonne wozy, 
Zamiast hałasu, kurzu ulicy:
Świergot jaskółek, zapach pszenicy.  
Pola i gaje, łąki i strugi, 
Kundel - towarzysz spacerów długich. 
A zamiast dźwięków radia za ścianą - 
Kogut, piejący dziarsko co rano. 
Te wszystkie zamiast świadczą niezbicie, 
Jak miło płynie za miastem te życie! 
Więc żyję sobie w lenistwie błogim, 
Opalam plecy, ręce i nogi. 
Siadam na przyzbie, gdzie słonko grzeje,
Wiodę se gadkę z dziadkiem Maciejem. 
Przy czym ni serce rośnie z uciechy, 
Że Miłosz nie trafił jeszcze pod strzechy. 
Rozkosz, nie życie! Jednak sielanka, 
Musi się skończyć pewnego ranka. 
Znów w miejskim znajdę się młynie, 
Znowu, jak dawnej, życie popłynie!

NISZCZYCIelSka maNIa…
(według mamuśki) 
Mój synek tak się stara… 
Powinien dostać Nobla 
Lub chociaż Oscara.
(przewracanie koszy, łamanie drzewek)
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maszyny Stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

3

kaNCelarIa DoraDZTwa 
PrawNeGo

tel. 501 341 824
Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód, pod-
wyższyć lub wystąpić o alimenty, nabyć 
spadek? Może dręczą Cię inne wątpliwo-
ści prawne? Nie czekaj, aż będzie za póź-
no. Porady prawne już od 30 zł.

bIUro kreDYTowe
tel. 513 157 166

oferujemy: pożyczkę gotówkową, kre-
dyt konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną. 

kancelaria i biuro kredytowe 
 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4 

(nowy budynek – I piętro)

reGUlarNa lINIa mI kro bU So wa SeroCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NowoGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewóZ oSób - ro maN bIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
oD PoNIeDZIałkU Do PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoboTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NowoGarD - GoleNIów - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GoleNIów - NowoGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
SZCZeCIN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kołobrZeG: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

SPrZeDam
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIoTr

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

Sprzedam działki rolne 
nr 457/1 P=1,0174 ha  

i nr 457/3 P= 0,8373 ha  
w obrębie Karsk gm. Nowogard. 

Działki rozmieszczone 
po obu stronach obwodnicy. 

Tel. 782 706 856

D O   W Y N A J Ę C I A
BIURA, LOKALE   o pow. od 16 do 35 m

Nowogard • ul. Boh. Warszawy 71

tel. 783 800 100,  783 800 200

2
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• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł 
/m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
bohaterów warszawy. Cena 1 495 000 
zł biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• TaNIo sprzedam dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, 
trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 
22 298

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu poko-
jowe (po remoncie na dłuższy okres czasu) 
może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 4-te piętro. 
Cena 170 zł tys do uzgodnienia. 697 665 791

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 
m2 plus dwa duże budynki gospodarcze, 
działka 19 arów, cena 147 tys., tel. 509 
702 817

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• sprzedam mieszkanie własnościowe 67 m2, 
parter przy Zamkowej. Tel. 91 39 21 397 po 
godz. 10

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwu-
pokojowe 46 m2, parter w Nowogardzie. 
602 521 671

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 

m2 z warunkami zabudowy oraz wszystki-
mi pozwoleniami (media przy granicy) pro-
jekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum Nowogardu. 723 093 009

• Sprzedam dom. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W 
JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze as-
faltowej tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46m2. 
Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 
m2 plus garaż dwustanowiskowy 50m (dru-
gi budynek) wszystkie media, działka 1200 
m2 Nowogard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszo-
we, częściowo umeblowane, świetna loka-
lizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie, parter. 600 626 244

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Garaż może być na busa lub magazyn rejon 
Pocztowa, Fabryczna wynajmę. 509 861 740

• Sprzedam mieszkanie 47 m2 dwupoko-
jowe II piętro. Goleniów. Ciche Centrum 
530 399 518

• Targowisko- kiosk handlowy 18 m2 woda, 
WC, prąd – sprzedam lub wynajmę tel. 
533 983 233

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysłowy z 
klimatyzacją, alarmem oraz pełnym wypo-
sażeniem w Dębicach przy drodze krajowej 
Nowogard-Stargard. 887 467 309 

• Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny. 
Stan surowy zamknięty. Pilnie. 602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691054010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m2 lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie. 
505 678 461

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Cze-
reśniowym Sadzie. 691 374 021

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 ar i 77 
ar w okolicy Nowogardu. 600 791 675

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe ul. 
Leśna 160 tys. 600 791 675

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w warnko-
wie. Cena do uzgodnienia. Proszę dzwo-
nić po 16-stej. 501 318 555

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe  39 
m2 w Bienicach. 506 869 949

• Sprzedam garaż, 605 686 524

• Dobra- pilnie sprzedam ½ domu. 668  431 
301

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGAR-
DZIE, Powierzchnia mieszkania 66m², 3 po-
koje z balkonem . Mieszkanie znajduje się 
na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefo-
nu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 
m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 
standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Mieszkanie do wynajęcia. 697  583  382; 
601 724 492

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 49 m I 
piętro. 509 530 073

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem 
w Dobrej Nowogardzkiej z pełnym wyposa-
żeniem i bieżącą produkcją. Są kontrahenci 
oraz pracownicy. 887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adapta-
cji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Sprzedam działkę budowlaną w Warnkowie 
nad stawem. 502 568 622

• Odstąpię bufet szkolny w Nowogardzie. 
665 618 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie, parter. 600 626 244

• mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam dom jednopiętrowy, wolnostoją-
cy pow. użytkowa 270 m2 cena do negocja-
cji. 609 400 073

• Sprzedam kawalerkę w Stargardzie lub za-
mienię na kawalerkę w Nowogardzie

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie od 
lipca 40 m2 umeblowaną przy ul. Wiejskiej. 
660 424 989

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe I pię-
tro 48 m2. 513 157 137

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe z bal-
konem nieumeblowane na dłuższy okres 
czasu, cena 100 z czynszem i ogrzewaniem. 
660 143 170

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• 9 ha lub mniej ul. Poniatowskiego lewa stro-
na od 8 zł/m2 tel. 501 307 666

• Dobra samodzielna połowa domu ok. 70 
m2 działka 700 m2 kapitalny remont. 55 tys. 
783 534 677

• Sprzedam dom o pow. 714 m2. 662 678 895

OGŁO sZE NIA DROb NE

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INformaTor lokalNY - NowoGarD

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
lesław m. marek, jarosław bzowy, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 

współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. 
war sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-

po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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moTorYZaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony 
met., rok prod.12/2001, przeb. 134500 
km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 114 
KM, serwisowany w ASO Nissan Po-
lmotor Szczecin . Nowe klocki i tarcze 
hamulcowe, płyn hamulcowy, klima-
tyzacja uzupełniona, 4*airbag, ABS, 
El. Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. 
ster przy kierownicy, welur. tapicerka, 
opony letnie Continental 185 65 R15, 
kompletna dokumentacja – faktury 
serwisowe, bezwypadkowy,  zadbany. 
Cena 17900 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kon-
takt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22  748 po 20-
stej.

• Sprzedam WV T-2 diesel 1984 r. 
502 853 573

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam motor Kawasaki KLE 500 
rok 1992, sprowadzony z Niemiec, 
cena 3500 zł. 793 054 932

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 1.6 
benzyna. 665 322 266

• Sprzedam Fiat Brava 1.6 16V benzy-
na + gaz, 3500 zł do uzgodnienia. tel. 
506 751 939 lub 91 39 11 061

• Sprzedam Mitsubishi galant. 
601 472 460

• Sprzedam silnik 1,8 do VW Golf II lub III 
GTI cena 500 zł. 669 929 717

• Sprzedam For transit maxi 2,5 D 1996, 
3,5T, sprawny, jeżdżący, nowy prze-
gląd. 7200. Tel. 502 103 432

• Sprzedam fiat Cinquecento, rok 1944 
poj. 0,7 cena 1600 zł do uzgodnienia. 
Tel. 692 763 683

rolNICTwo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon 
Z056 z kabiną szarpaczem do sło-
my, garażowany, pierwszy właściciel. 
514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i fort-
shnitch.609 480 049

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam pisklęta indycze oraz mie-
szankę zbożową. 664 969 584

• Sprzedam zagrabiarko- przetsąsaczkę. 
664 666 405 

• Sprzedam siano Valach

• Sprzedam kabinę do C-360

• Sprzedam kopaczkę konną

• Sprzedam gałęziówkę. 721 032 445

• Sprzedam dmuchawę do siana z sil-
nikiem 7,5 Kw + rury. Stan idealny. 
608 013 995

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Transport bUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców Co. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

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

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INformaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(windows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpiecze-
nia. Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• awarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 

www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• DUr-DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• wykonam prace remontowo-bu-
dowlane + więżby dachowe 692 
372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elek-
tryczne. 790 818 099

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Usługi budowlane. 
792 217 337 

• Szpachlowanie, malowanie, nietypo-
we zabudowy. 665 410 514

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Przewozy osób Niemcy, Holandia z 
domu i pod dom, tanio. 603 038 944

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• meble na wymiar, panele podłogo-
we. 884 288 560

• budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na start 
za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytkarzy 
z doświadczeniem. Tel. 782 860 130

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń 
wnętrz. 888 603 612

• Poszukuję konsultantów Oriflame. Tel. 
506 171 732

• Zaopiekuję się dzieckiem. 691 258 384

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zaopiekuję się dzieckiem. 721 383 983

• Plantacja borówki amerykańskiej 
w Siwkowicach zatrudni zbiera-
czy w miesiącach lipiec-sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Zapraszamy na zbiór truskawek do Są-
polnicy. 91 39 25 203

• Poszukuję pracy jako kierowca kat. 
B,C. 512 766 603

• Przyjmę drobne prace ślusarsko-spa-
walnicze. 661 540 294

• Zatrudnię dekarza. 691 621 141

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe Co do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie Co cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwaran-
cje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, za-
sobnik stojący z wężownicą do 
podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 390 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młod-
sze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórko-
we oraz kamienie polne w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na 
sześć kurczaków. 603 688 266

• Sprzedam używane dwa narożniki 
duże i meblościankę typu Rotter-
dam. 602 527 141

• Oddam za darmo okna drewnia-
ne ok. 50 szt. 609  493  979; 91 39 
14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa 
komplety i 2 telewizory 21, 25 cali 
– tanio. 504 703 563

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam pianina lata 80-te Ma-
choń i czarne oraz stare, stuletnie 
orzech bardzo tanio. 792 318 575

• Sprzedam kombinezon skórzany 
motocyklowy dwuczęściowy firmy 
Commandor, cena do uzgodnienia. 
792 318 575

• Sprzedam zmywarkę firmy elektor-
lux dwuletnią podświetlaną pod 
zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Wyjeżdżam nagle, sprzedam oka-
zyjnie meble: łóżko, duży stół, czte-
ry krzesła RATAN, stolik pod TV, dy-
wany. 796 911 043

• Sprzedam Pianino. 726 280 768

• Sprzedam elektryczny wózek in-
walidzki. Cena do uzgodnienia. 91 
35 03 053

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam blachodachówkę koloru 
czekoladowy brąz. 512 090 276

• Tapczan dwuosobowy. Bajlor drugi 
bieg gaz Vailant. 91 29 21 002

• Do wydzierżawienia przyczepa ga-
stronomiczna typu „Niewiadów”. 
661 560 294

OGŁO sZE NIA DROb NE

Usługi  
wykończeniowe: 
malowanie, szpachlowanie, 

panele itp. 

788 566 432
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Projektowanie komputerowe
w domu klienta

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS! WYSOKA JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SkóromeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

W niedzielę odbędą się kolejne zawody o Puchar Polski w Motocrossie na torze „Smo-
czak” w Nowogardzie. 

już w niedzielę

kolejne zawody na „Smoczaku”
Fani ryczących motorów po raz drugi będą mogli podziwiać zmagania najlepszych zawodników. 

W ubiegłą niedzielę Nowogard był organizatorem III rundy Pucharu Polski Strefy Zachodniej. 
Udział w zawodach wzięło 142 zawodników. W najbliższą niedzielę odbędzie się V runda Pucharu 
Polski. Impreza rozpoczyna się o godz. 12.00. Czy tym razem będzie bez deszczu? 

MS
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 16

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 4

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

Groźny wypadek przy Warszawskiej…

Tragiczne skutki 
drogowej nieuwagi…

Będą obradować w środę 

20 tysięcy 
dla  Fundacji 
Talent 
Promocja 
Po(d)stęp? 

Odeszła do Pana siostra 
Róża (Danuta Kmieć) 
1952-2011

Cechowały ją 
skromność, 
życzliwość 
i uśmiech…

Szykują się do walki 
o poselskie mandaty

Czterech 
kandydatów 
z Nowogardu?

Siłowali się 
na plaży...
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Tomasz opisał DN zastaną przez siebie sy-
tuację – Właśnie przejeżdżałem w pobliżu gdy 

zobaczyłem dwie leżące na jezdni dziewczyny i 
motocykl, który dosłownie kilka chwil później za-
płonął. Kolega jadący ze mną zadzwonił po po-
gotowie a ja nie oglądając się na nic, ruszyłem 
w stronę poszkodowanych. Wraz z sprawcą wy-
padku przeniosłem obydwie dziewczyny na po-
bocze. Następnie jednej z nich udzieliłem pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Najpierw wykona-
łem badanie BTLS u osoby przytomnej, która w 
wyniku uderzenia miała połamaną prawą nogę 
i uszkodzoną miednicę. Tracącą przytomność 
drugą dziewczyną starałem się utrzymywać przy 
świadomości rozmawiając z nią. Kiedy zjawiło 
się pogotowie pomagałem założyć jednej z nich 
kołnierz ratowniczy. Po krótkiej rozmowie z poli-
cją oddaliłem się z miejsca zdarzenia.

Gratulujemy Tomkowi postawy i profesjona-
lizmu w udzieleniu pierwszej pomocy. Ten pro-
fesjonalizm ma jednak konkretne uzasadnienie, 
okazało się bowiem, że Tomek obecnie przygo-
towuje się do zawodu… ratownika medyczne-
go. Wszystko wskazuje na to, że dokonał  do-
brego wyboru zawodu. 

Red.

Groźny wypadek przy Warszawskiej…

Tragiczne skutki 
drogowej nieuwagi…

W miniony piątek ok. godz. 22 na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki doszło do groź-
nego wypadku. Wyjeżdżający z drogi podporządkowanej od strony ul. Kościuszki kierowca samo-
chodu marki KIA wymusiwszy pierwszeństwo zderzył się z motorowerem, którym jechały  prawi-
dłowo poruszające się dwie młode  dziewczyny. Uderzenie spowodowało zapalenie motoroweru i  
dotkliwe obrażenia dziewcząt.  Zostały one  przewiezione do szpitala, jedna w  Gryficach, druga 
znajdująca się  w ciężkim stanie do szpitala w Szczecinie. Policja ustaliła, że sprawca wypadku nie 
znajdował się pod wpływem alkoholu. 

Red.

20.06 - poniedziałek 
 14.30 -  Kolizja drogowa na 

ul. Kowalskiej gdzie doszło do 
uszkodzenia samochodu oso-
bowego marki Audi A3 przez 
pojazd marki Audi, który od-
dalił się z miejsca zdarzenia. 

21.06 - wtorek 
11.30 -  Powiadomienie o 

kradzieży w okresie 19/21.06 
z terenu działki na ul. Zamko-
wej elementów metalowych w 
postaci 2 tarcz hamulcowych, 
rurek metalowych, puszek alu-
miniowych oraz uszkodzeniu 
kranu. 

12.50  - Powiadomienie Po-
gotowia Ratunkowego w No-
wogardzie o skierowaniu ka-
retki pogotowia na ul. Dą-
browszczaków. Na miejscu 
ustalono że mężczyzna pod-
czas  czyszczenia rynien oka-
powych poślizną się, upada-
jąc na ziemie doznał obrażeń 
ciała. 

14.45 - Zuchwała kradzież 
na ul. Boh. Warszawy. Dwie 
osoby, mężczyzna i kobie-
ta pod pretekstem sprawdze-
nia licznika i jakości wody 
oraz rozmienienia pieniędzy 
, wykorzystując nieuwagę po-
krzywdzonej dokonali kra-
dzieży pieniędzy z torebki. 

17.00 - Dzielnicowy rejonu 
III podczas kontroli drogowej 
na ul. Roosevelta samochodu 
Opel Vectra ujawnił że kieru-
jący Sebastian P., nie posiada 
uprawnień do kierowania po-
jazdem. 

22.06 - środa 
 11.00 - W miejscowości Dą-

browa z pomieszczeń gospo-
darczych doszło do kradzie-
ży trzech sztuk akumulatorów, 
oraz paliwa ON.

 17.10 - Uszkodzenie samo-
chodu marki Toyota Corolla, 
zaparkowanego na ul. Ponia-
towskiego. 

23.06 - czwartek 
00.55 - Patrol policji pod-

czas kontroli na ul. Zamkowej 
samochodu VW Polo ujawnił, 
że jeden z mężczyzn znajdują-
cy się z pojeździe posiada przy 
sobie środki odurzające w po-
staci suszu roślinnego. 

 10.00  Kradzież paliwa w 
ilości 100 l ON z trzech ciągni-
ków rolniczych znajdujących 
się na posesji w miejscowości 
Orzechowo . 

18.30 - Policjanci z  Golenio-
wa podczas kontroli drogowej 
na drodze Kikorze-Osina sa-
mochodu marki VW Trans-
porter ujawnili, że kierujący 

Tomasz Z. znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości. Mężczyzna 
miał 2,02 promila w wydycha-
nym powietrzu. 

24.06 - piątek 
W trakcie kontroli drogowej 

na ul. Wojska Polskiego, sa-
mochodu marki Mazda, poli-
cjanci zatrzymali  Zbigniewa 
S. , który nie posiadał wyma-
ganych uprawnień oraz doku-
mentów auta. 

18.00 - Patrol policji w trak-
cie kontroli drogowej na u. 700 
Lecia zatrzymał nietrzeźwe-
go kierującego samochodem 
marki VW Golf. Jan J. miał 
1,49 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

18.25 – Kolejny nietrzeźwy 
kierujący samochodem marki 
Peugeot 406 na ul Kościelnej. 
Jacek Sz. miał 2,72 promila w 
wydychanym powietrzu. 

21.30 - Wypadek drogo-
wy na skrzyżowaniu ul. War-
szawskiej z ul. Kościuszki – 
więcej czytaj obok. 

25.06 - sobota 
 10.00 - Zgłoszenie o włama-

niu do zbiornika paliwowe-
go w koparce gąsienicowej za-
parkowanej na terenie kopalni 
kruszywa w Krzywicach. Usta-
lono, że sprawcy poprzez ze-
rwanie kłódki zabezpieczają-
cej zbiornik dokonali kradzie-
ży ok. 20 l paliwa. 

 11.30 - Zgłoszenie kradzie-
ży pieniędzy na ul. Wojska 
Polskiego na terenie hurtowni 
ogrodniczej. 

14.15 - Ochrona sklepu Inter 
Marche powiadomiła o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu patrol wylegitymo-
wał  Dariusz Ż.,  który doko-
nał zaboru art. spożywczych.  
Podczas dalszej kontroli ujaw-
niono, że mężczyzna posiadał 
przy sobie narkotyki. 

16.30 -  Zgłoszenie o kradzie-
ży paliwa dokonanej w nocy z 
22/23 czerwca z terenu posesji 
w miejscowości Orzechowo z 
baku paliwa samochodu Star 
oraz ciągnika MTZ. 

22.10 - Patrol policji podczas 
kontroli na drodze Nowogard-
Kulice  motoroweru ujawnił, 
że kierujący nim Jerzy C. znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości. 

26.06 - niedziela 
 11.15 - Powiadomienie o 

kradzieży tablicy rejestracyj-
nej z samochodu Opel Astra, 
zaparkowanego na parkingu w 
miejscowości Jarchlino. 

Informacja: KP Nowogard
opracowanie J.B.

Wykazał się właściwą postawą…
Na miejscu zdarzenia, jakie opisaliśmy powyżej znalazł 19 letni mieszkaniec Nowogardu To-

masz Tracz, który natychmiast udzielił poszkodowanym pierwszej pomocy. Jego zachowanie na 
miejscu zdarzenia zasługuje na uznanie i powinno stać się przykładem dla każdego, kto może 
znaleźć się w podobnej sytuacji.
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

W środę, 29 czerwca odbędzie się kolejna, ostatnia już przed wakacyjną przerwą, sesja Rady Miejskiej. O czym będą decydować nowogardzcy radni? 

Będą obradować w środę 

20 tysięcy dla  Fundacji Talent Promocja Po(d)stęp? 
Najważniejszym punktem 

obrad będzie głosowanie nad 
przyjęciem uchwały w sprawie 
emisji obligacji komunalnych 
w latach 2011-13 przeznaczo-
nych na sfinansowanie prze-
budowy nowogardzkiego szpi-
tala. Przypomnijmy, że gmina 
musi zarezerwować na ten cel 
prawie 19 mln złotych. Tyle, 
zgodnie z podpisaną umo-
wą z firmą Skanska, general-
nym wykonawcą prac budow-
lanych, ma wynieść całkowity 
koszt inwestycji. 

Z naszych informacji wynika 
również, że podczas środowej 
sesji, burmistrz Nowogardu, 
Robert Czapla, zaproponuje 

radnym przyznanie 20 tysięcy 
na działalność Fundacji Talent 
Rozwój Postęp – czyli popular-
nego inkubatora przedsiębior-
czości, którego dyrektorem 
jest Jerzy Jabłoński – szef po-
wiatowych struktur SLD. Pie-
niądze mają być ponoć prze-
znaczone na promocję działal-
ności fundacji. Przypomnijmy 
że fundacja założona kilkana-
ście lat temu przez byłego po-
sła i ministra SLD Jacka Pie-
chotę ma wyjątkowe szczęście 
do kontrowersyjnej hojności 
Gminy Nowogard. Najcenniej-
szym „podarunkiem” gminy 
dla fundacji było przekazanie 
nieodpłatnie obiektu po byłym 

przedszkolu i stałe   zwalnia-
nie jej  z należnego podatku od 
nieruchomości. Być może rad-
ni obecnej kadencji w ramach 
dbałości o sprawiedliwość spo-
łeczną (któż inny jak SLD wi-
nien znać co oznacza to poję-
cie) przyjrzą się dokładnie sen-
sowności wspierania tej insty-
tucji.   

Podczas sesji radni będą 
również głosować nad przyję-
ciem wieloletniej prognozy fi-
nansowej gminy Nowogard na 
lata 2011-2023. 

Obok publikujemy szczegó-
łowy porządek obrad sesji. 

MS

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Nowogardzie zwołuje IX sesję  Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Początek obrad:

        29 czerwca 2010 roku (środa) o godzinie 12  00    w sali obrad Rady Miejskiej 

w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2011 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Przyjęcie uchwał w sprawie:

             a) emisji obligacji komunalnych,

 b) emisji obligacji komunalnych w latach 2011-2013 przeznaczonych na sfinansowa-
nie wydatku inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie wraz z urządzeniami bu-
dowlanymi, 

c) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2011-2023,

d)  udzielenia  dotacji  celowej  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Św.  Katarzyny  w 
Trzechlu przeznaczonej na remont dachu kościoła, 

e) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańco-
wej w Żabowie przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego pw. Św. Stanisława Kostki 
w Maszkowie na wykonanie remontu dachu kościoła, 

f) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Si-
korkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Wołowcu na 
wykonanie  elewacji  wieżyczki  i  trzech  ścian  kościoła  wraz  z  naprawą elementów 
drewnianych budowli o konstrukcji szachulcowej,

g) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011,

h) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011, 

i) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego –

    Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie, 

         j) ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 
          Nowogard,

    k) powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników, 

         l) przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na

     terenie gminy Nowogard.

       9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

       10. Komunikaty. 

       11. Zakończenie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                         Antoni Bielida 

Sprawa bankomatu przy Placu Wolności oczami czytelników
Kwinto nie miał by nic do roboty…

Poniżej publikujemy głos naszego czytelnika w sprawie, którą poruszyliśmy w ostatnim wy-
daniu DN, zwracając uwagę na notoryczną awaryjność bankomatu przy Placu Wolności. 

Szanowna Redakcjo 
W nawiązaniu do artykułu w foto tygodniu, na temat niedziałającego bankomatu,  jako stały czy-

telnik Dziennika Nowogardzkiego oraz od kilkunastu lat klient banku PKO BP, chciałbym rozszerzyć 
spectrum wiadomości dotyczących nowogardzkiego bankomatu tego banku i dodać coś od siebie. 
Godne ubolewanie jest nie tylko funkcjonowanie rzeczonego bankomatu ale też na krytyczne uwa-
gi zasługuje jego kuriozalna lokalizacja. Szwendając się po tym świecie dobrych kilkadziesiąt lat ja-
koś nie zauważyłem aby bankomat był zlokalizowany bezpośrednio obok miejsca wyszynku a tak jest 
właśnie w Nowogardzie. Osoby wypłacające pieniądze (albo jak to bywa bardzo często, bezsilnie usi-
łujące to zrobić) są obserwowane przez znudzonych „smakoszy” raczących się piwkiem przy stołach 
znajdujących się przed zlokalizowanym obok bankomatu fast foodem. Osobiście nic nie mam prze-
ciwko piciu piwa w rozsądnych ilościach ale łatwo sobie wyobrazić, że któryś z ogarniętych nadmia-
rem „energii” klientów lokalu nagle postanowi w łatwy sposób wejść w posiadanie właśnie wypłaconej 
na jego oczach gotówki. Może jest to zbyt daleko idący wniosek a aktyw przesiadujący przy stolikach 
to w stu procentach kryształowo uczciwi ludzie, ale takie skojarzenia mogą mieć i mają klienci PKO 
BP a to nie poprawia ich komfortu psychicznego. Jest to pewne, znane i przyklepane. Mniej pewny bo 
jedynie zasłyszany przez mnie jest inny fakt. Podzielę się jednak refleksjami na jego temat. Otóż kilka 
lat temu kiedy wyrażałem w nowogardzkim oddziale PKO BP swoje oburzenie po kolejnej nieudanej 
próbie podjęcia (w końcu własnych) pieniędzy, usłyszałem od jednej z pań, które tam pracują, że pro-
blem nie leży po stronie oddziału lecz narzuconych przez nadrzędną placówkę w Szczecinie procedur 
zgodnie z którymi zasoby gotówki w bankomacie może uzupełnić tylko grupa pracowników i ochro-
niarzy  przysłana z naszego wojewódzkiego miasta. Ponoć to jest przyczyna długich przerw w funk-
cjonowaniu bankomatu.  Jeżeli to prawda to gdzie sens w zlokalizowaniu maszyny z dala od oddziału 
banku i to w sytuacji gdy znajduje się on o kilkadziesiąt metrów dalej? Zakładam, że w sytuacji gdy-
by zamontowano bankomat bezpośrednio przy wejściu do banku, pracownicy nowogardzkiej placów-
ki BKO BP mogliby podobnie jak pracownicy innych banków, w krótkim czasie uzupełniać brakują-
ce zasoby gotówki nie czekając na swoich kolegów ze Szczecina. Chyba, że się mylę i procedury tego 
banku są na tyle poronione, że nie dopuszczają tak prostych (i bezpiecznych) rozwiązań. Kłania się w 
tym miejscu komentarz przedstawiciela PKO BP bo przyznam, że rozpiera mnie ciekawość co tak na-
prawdę w trawie piszczy. Na chwilę obecną mamy w Nowogardzie bankomat zlokalizowany nie tylko 
wyjątkowo dowcipnie, ale zmuszający nas do anielskiej cierpliwości. Może chodzi tu o charytatywną 
działalność PKO BP na rzecz innych banków, które bardzo często czerpią prowizję za wypłacenie pie-
niędzy ze swoich bankomatów przez szczęśliwych posiadaczy konta w naszym największym banku.

Stały czytelnik DN 
dane do wiadomości redakcji

@    Ludzie listy piszą  @ 



Nr 49 (1983)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Na  izbie przyjęć w nowogardzkim szpitalu…
16.06.2011 dzień, w którym w nowogardzkiej izbie przyjęć toczył się bez większych zakłóceń aż do przyjazdu pogotowia z chorym pacjentem… 
wtedy to właśnie  rozegrały się sceny , które skłoniły jednego z naszych Czytelników  do napisania poniższego listu.

Szanowna Redakcjo DN.
W kontekście niedawnej son-

dy „Jaka jest izba przyjęć w no-
wogardzkim szpitalu”, którą 
przeprowadziliście chcę przy-
toczyć konkretny dowód, że jest 
ona w 100% zasadna. W tym 
dniu dziadek wyjątkowo źle się 
czuł. Miał wysoka gorączkę i 
nie miał siły fizycznej jak rów-
nież widoczne były drgawki. Po 
zapytaniu jak się czujesz? W 
zasadzie nie był w stanie odpo-
wiedzieć. Dlatego zdecydowa-
liśmy się na wezwanie pogoto-
wia. Po krótkiej rozmowie tele-
fonicznej, w której dyspozytor 
zapytał o ogólny stan pacjen-
ta po wysłuchaniu  zostało nie-
mal, natychmiast wysłane po-
gotowie ratunkowe, które przy-
jechało w dość krótkim czasie. 
Jednak od momentu wejścia do 
szpitala z dziadkiem niestety 
pozytywne zaskoczenie o służ-
bie zdrowia  przeobraziło się w 
frustrację. Jej powodem była 
bierność obsługi pielęgniarek, 
które powinny zwyczajnie po-
magać przy nawet tych pod-
stawowych czynnościach, jaki-
mi są posadzenie pacjenta na 
wózek inwalidzki czy pomoc w 
przebraniu piżamy. Do całego 
zdarzenia należy dodać skan-
daliczną wypowiedź  jednej z 
pielęgniarek, które asystowały 

przy przyjęciu dziadka. Oto co 
powiedziała: „Lekarz sam nie 
dźwiga… a w ogóle to niech 
se… pan go sam podniesie bo 
waży chyba ze 150 kg”. Myślę, 
że te zdania nie wymagają do-
datkowego komentarza. Uwa-
żam, że jest to sytuacja nie do 
przyjęcia, dlatego apeluje, by 
zmienić taki tok postępowa-
nia personelu. A  jak? Tego nie 
wiem, ale myślę, że odpowied-
nim wyjściem w takich sytu-
acjach będzie zamiana lub po-
proszenie o pomoc mężczyzn, 
którzy też są zatrudnieni w 
szpitalu  oprócz… nietykalnych 
lekarzy. Zostawiam tą kwestię 
do oceny czytelników, czy moje 
pretensje są zasadne. A obsłu-
dze szpitalnej, życzę większej 
motywacji do pracy.

stały czytelnik DN.

W ramach realizacji naszej 
społecznej  funkcji interwen-
cyjnej zwróciliśmy się o wy-
jaśnienia do dyrekcji szpi-
tala. W bezpośredniej roz-
mowie z dyrektorem  Kazi-
mierzem Lembasem i pielę-
gniarką oddziałową usłysze-
liśmy od dyrektora:

”Po udostępnieniu listu po-
leciłem zbadać niezwłocznie 
zbadać tę skargę na izbie przy-

jęć. Wynika z niej, że przy-
wieziony pacjent rzeczywiście 
był w stanie ogólnym ciężkim. 
Miał rzeczywiście wymienio-
ne objawy i był słaby. Na sta-
wianie pytania dotyczące wy-
jaśnienia  sytuacji opisanej w 
liście jedna  z wezwanych pielę-
gniarek odpowiedziała  „przy-
wieziony pacjent był z cecha-
mi duszności, które uniemoż-
liwiały mu swobodne oddycha-
nie. Prawdą jest, że pacjent był 
o dość dużej wadze co znacz-
nie utrudniało nam przenie-
sienie go na wózek związku z 
tym miałyśmy pewien kłopot 
z przemieszczeniem pacjen-
ta na wózek, czego świadkiem 
był  mężczyzna, który przyje-
chał razem z pacjentem. Był 
sam zdenerwowany a  jego po-
moc ograniczała się jedynie do 
wydawania uwag o podwyż-
szonym tonie wobec pielę-
gniarek. Na izbie pracują same 
kobiety i niestety są zwyczaj-
nie słabsze fizycznie, by prze-
nieść pacjenta. Z naszej strony 
procedury zostały  zachowane 
co podkreślam z całą stanow-
czością. Jest w nich, że to oso-
ba przywożąca jest  proszona o 
pomoc, której niestety owy pa-
cjent nie otrzymał od towarzy-
szącego mu mężczyzny.  

     

Komentarz: 
To, że w nowogardzkiej izbie  przyjęć jest czasami bardzo 

nieprzyjemnie  zasygnalizował nam  nie tylko ten  czytelnik, 
ale i inni, którzy wystąpili w sondzie lub nie chcieli się ujaw-
niać. Sam osobiście nie mam większych zastrzeżeń  gdyż  je-
stem również bywalcem  owej izby, co nie oznacza, że moja 
ocena może być przekreślająca oceny innych pacjentów, któ-
rzy mają prawo do wyrażania własnego zdania .Dlatego po-
wyższa informacja niech będzie przyczynkiem dla dyrekcji 
szpitala  do określonych rozwiązań, w których wszak chodzi o 
dobro pacjenta, udzielenie mu przysługującej pomocy i zwy-
czajnego szacunku. Sądząc po podejściu do tej sprawy dyrek-
cja szybko zareaguje. Oby reakcja jak szybka była równie do-
głębna i skuteczna. 

Jarek Bzowy

Szykują się do walki o poselskie mandaty

Czterech kandydatów z Nowogardu?
Wkrótce poznamy decyzję Prezydenta RP określająca dokładny termin jesiennych wyborów parlamentarnych . Kadencja parlamentu w Polsce 
trwa cztery lata, upływa  jesienią  a  zarządzenie wyborów, w tym określenie ich daty należy do kompetencji Prezydenta. 

Jednak partie polityczne, jako główne 
uprawnione do wystawiania list wybor-
czych podmioty, już od wielu tygodni inten-
sywnie pracują nad  skompletowaniem  list 
kandydatów na kandydatów do parlamen-
tu. Nowogard należy do  jednego z dwóch 
w naszym województwie okręgów wybor-
czych do Sejmu obejmującego swoim, za-
sięgiem obszar  powiatów wchodzących w 
skład byłego województwa szczecińskiego . 
Jak się okazuje mamy wielu  polityków, któ-
rzy aspirują  do funkcji poselskiej i znajdu-
ją  uznanie w ugrupowaniach  umieszcza-
jących ich na swoich listach. Najwyżej  we-
dług dostępnych dzisiaj wykazów  przygo-

towanych przez partie znajdują się Piotr 
Słomski- doktorant historii US, pierwszy 
na liście Prawicy Rzeczypospolitej,  Kazi-
mierz Ziemba - były burmistrz Nowogardu 
również  pierwszy bądź drugi na liście PSL.  
Na miejscu 7  z listy  SLD wystartuje Ro-
bert Czapla  obecny burmistrz Nowogardu 
oraz na miejscu 20 na liście PO znalazł się 
Marcin  Fedeńczak- radny powiatowy.  No-
wogardzcy  kandydaci  prezentują  więc całe 
spektrum ideowe sceny politycznej od pra-
wicowego Piotra Słomskiego po lewicowe-
go Roberta Czaplę. Czeka nas więc emo-
cjonująca jesień wyborcza.

redakcja
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Odeszła do Pana siostra Róża (Danuta Kmieć) 1952-2011

Cechowały ją skromność, 
życzliwość i uśmiech…

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl
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Pożegnanie z parafią

W niedzielę o godz. 15 parafianie z Kościoła pw. WNMP pożegnali św. pamięci siostrę 
Różę Kmieć, która zmarła w piątek 24 czerwca w wieku 59 lat. Po uroczystej Mszy żałob-
nej i odczytaniu listu kondolencyjnego J.E. abpa Andrzeja Dzięgi, trumnę z ciałem za-
konnicy przewieziono do Lublina – rodzinnego miasta zmarłej, gdzie zostanie złożona w 
rodzinnym grobowcu.

Siostra Róża przyszła na świat 
17 października 1952 roku w 
Lublinie. Należała do parafii 
pw. św. Teresy, w której została 
ochrzczona, przyjęła I Komunię 
Świętą i sakrament bierzmowa-
nia. Zakonnica pochodziła z 
licznej rodziny – była ósmym i 
najmłodszym dzieckiem Olim-
pii i Stanisława Kmieciów. Ro-
dzina, w której wzrastała, ce-
chowała się żarliwą religijno-
ścią, co wywarło znaczny wpływ 
na wybór drogi życiowej młodej 
Danuty i dlatego jej decyzja o 
wstąpieniu do zakonu spotkała 
się z radością i przychylnością 
najbliższego otoczenia. Swoją 
formację duchową siostra roz-
poczęła w lipcu 1968, przestę-
pując bramę domu generalnego 
Zgromadzenia Sióstr Opatrz-
ności Bożej w Przemyślu, w 
którym odbyła Nowicjat i Po-
stulat. Następnie w lipcu 1971 
roku złożyła profesję czasową, a 
5 lat później profesję wieczystą. 
W zakonie przeżyła 43 lata. Po 
rozpoczęciu posługi pracowała 
z dziećmi niepełnosprawnymi 
w Specjalnym Ośrodku Wycho-
wawczym w Przemyślu. Następ-
nie sprawowała funkcję zakry-
stianki m.in. w Nowosielcach, 
w Janowie Lubelskim, w Goli-
nie, w Żelechowie. W 2008 roku 
po raz drugi została przenie-
siona do Nowogardu, do para-
fii WNMP, w której służyła już 
wcześniej w latach 1994-1997. 

Jej skromna osoba pozo-
stawiła niezatarte wspomnie-

nie w pamięci parafian i kapła-
nów. Oto, co o zmarłej siostrze, 
powiedział proboszcz parafii 
ksiądz Grzegorz Legutko - Sio-
stra Róża była osobą, która z po-
wołaniem wypełniała swoją mi-
sję w zakrystii. Gdy szedłem od-
prawiać mszę święta zawsze mo-
głem być pewien, że wszystko 
jest już przygotowane, dopięte 
na ostatni guzik. Czasami żar-
towaliśmy sobie, że siostrze Róży 
najlepiej byłoby wstawić łóżko 
do zakrystii, ponieważ cały czas 
tam przebywała i dobrze czuła 
się w tym miejscu. Zawsze po-
wtarzała, że praca w zakrystii 
przynosi jej najwięcej satysfakcji. 
Do współpracy zapraszała często 
parafian np. przy dekorowaniu 
żłóbka na Boże Narodzenie czy 
Grobu Pańskiego na Wielkanoc. 
O jej zaangażowaniu w życie 
parafii najlepiej świadczy fakt, 
że mimo pogarszającego się sta-
nu zdrowia nie poprosiła Matki 
Generalnej o urlop lub zwolnie-
nie z funkcji. W naszej ostatniej 
rozmowie tuż po operacji, kiedy 
to znacznie lepiej się czuła, za-
pewniała mnie, że co prawda na 
pewien czas udaje się rehabilita-
cję, ale wróci i będzie pomagała 
w przygotowaniach do odpustu. 
Wkrótce po tym Bóg powołał 
ją do siebie. Zawsze będę ją pa-
miętał jako osobę pełną dobro-
ci, łagodności, przepełnioną we-
wnętrznym spokojem…

Piotr Słomski
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Rodzice powinni obserwować rozwój 
swojego dziecka

Zawód : fizjoterapeuta 
Rehabilitacja jest zespołem 

działań, które przez właściwe 
ćwiczenia  z nabytymi wadami 
zdrowotnymi dąży do przywró-
cenia dobrej sprawności psycho-
motorycznej. O tym na czym 
polega w istocie ten zawód i ja-
kie cechy trzeba posiadać by 
móc pracować w tym zawodzie 
rozmawiamy z Teresą Wieczo-
rek- fizjoterapeutką z 15 letni 
stażem pracy i praktykująca na 
terenie naszej gminy 

Dziennik Nowogardzki: 
Proszę powiedzieć, jak to się 
stało, że została Pani reha-
bilitantką, czy zadecydował 
o tym przypadek, czy był to 
świadomy wybór? 

Teresa Wieczorek Fizjote-
rapeutka W czasach licealnych 
marzyłam o tym, żeby praco-
wać w szpitalu, pomagać cho-
rym ludziom. Koleżanka na-
mówiła mnie na fizjoterapie i 
to był strzał w dziesiątkę, po-
nieważ bardzo lubię moją pra-
cę, cały czas się dokształcam i 
rozwijam swoje umiejętności

DN: Jakie kwestie z dziedzi-
ny rehabilitacji szczególnie 
Panią interesują i kim są Pani 
pacjenci?

T.W: W trakcie pracy jako fi-
zjoterapeuta odkryłam, że lu-
bię prowadzić terapie dzieci, 

znajduje z nimi wspólny język, 
potrafię przekonać do czasa-
mi żmudnych ćwiczeń i zaczę-
łam się głownie w tym kierun-
ku specjalizować. Ukończyłam 
szereg specjalistycznych szkoleń 
z dziedziny rehabilitacji dzie-
ci i niemowląt. Jestem również 
certyfikowanym terapeutą me-
tody McKenzie, zajmującą się 
leczeniem bólów kręgosłupa. 
Obecnie w większości zarów-
no w szpitalu jak i w prakty-
ce prywatnej moimi pacjenta-
mi są dzieci i niemowlęta. W 
przypadku niemowląt szczegól-
nie tych z grupy ryzyka (skraj-
ne wcześniactwo, patologicz-
na ciąża, poród przebiegający z 
niedotlenieniem dziecka ,choro-
by rodziców ,choroby niemow-
lęcia itp.) rodzice wspólnie z le-
karzem pediatrą powinni bacz-
nie obserwować rozwój dziec-
ka i w razie widocznych zabu-
rzeń rozwoju psychomotorycz-
nego niemowlę powinno być 
poddane usprawnianiu neuro-
rozwojowemu. W przypadku 
rehabilitacji dzieci istnieje spo-
ra grupa chorób, głownie neu-
rologicznych i ortopedycznych, 
w których systematyczna te-
rapia ruchowa jest niezbędna, 
aby dziecko powróciło do zdro-
wia lub poprawiło jego stan. To 
jest dość rozległy temat, trudno 

w kilku zdaniach określić, któ-
re chore dziecko wymaga reha-
bilitacji a które nie, w procesie 
leczenia potrzebę rehabilitacji 
określają lekarze specjaliści oraz 
terapeuci .Obecnie na terenie  
Nowogardu oraz w okolicy pro-
wadzę terapię ruchową w wa-
runkach domowych około 15 
dzieci z bardzo różnymi  scho-
rzeniami. jeszcze w tym roku 
planuję otworzyć gabinet reha-
bilitacji dzieci i niemowląt w 
Nowogardzie, wyposażony w 
specjalistyczny sprzęt wspoma-
gający terapie małych pacjen-
tów.

DN: Czy można uzyskać 
dofinansowanie na potrze-
by rehabilitacji? Skąd można 
uzyskać potrzebne skierowa-
nia i kto, i na jakiej podstawie 
może stwierdzić, że dziecko 
wymaga rehabilitacji?

T.W.: Na przestrzeni ostat-
nich lat powstało wiele fun-
dacji które pomagają chorym 
dzieciom i rodzice dzieci wy-
magających rehabilitacji mogą 
się jak najbardziej starać o do-
finansowanie rehabilitacji w 
warunkach domowych bądź  w 
ośrodkach rehabilitacyjnych. 
Najbardziej znane fundacje 
dofinansowujące rehabilita-
cje dzieci to Fundacja Polsat, 
Fundacja TVN, Fundacja im. 
J. Tuwima, zainteresowanych 
odsyłam na strony internetowe 
tych fundacji, na których moż-
na  uzyskać informacje, w jaki 
sposób starać się o dofinanso-
wanie rehabilitacji dziecka. Po-
trzebę terapii ruchowej dziec-
ka czy niemowlęcia określają 
lekarze specjaliści pod opieką 
i kontrolą których pozostają 
dzieci, oni też wystawiają nie-
zbędne zaświadczenia kierują-
ce dziecko na rehabilitację.

DN: Stymulacja neuroro-
zwojowa jest dość powszech-
ną i bardzo skuteczną meto-
dą, ale czy zbytnie obciążenie 
ćwiczeniami może zaszkodzi 
małemu dziecku?

T.W.: Planowanie i prowa-
dzenie terapii małego dziec-
ka jest sprawą indywidual-
ną, ćwiczenia-ich ilość, często-
tliwość, tempo dobiera się do 
schorzenia dziecka, jego możli-
wości motorycznych, jego etapu 
rozwojowego i nie może być tu-
taj mowy o przeciążaniu dziec-
ka, dlatego tak istotne jest, żeby 
chore dziecko trafiło w ręce spe-

cjalisty potrafiącego właściwie 
ocenić jego stan i możliwości, 
który zaplanuje i poprowadzi 
prawidłowo proces rehabilitacji.

DN: Czy są metody reha-
bilitacji dzieci, które Pani 
szczególnie preferuje? Wiele 
się słyszy o metodzie Vojty i 
Bobath? Na czym one polega-
ją i jaka jest ich skutecznośćć?

T.W.: W fizjoterapii jest dużo 
metod i sposobów prowadzenia 
rehabilitacji dzieci i niemow-
ląt. Nie można powiedzieć, że  
któraś z nich jest w 100% sku-
teczna i najlepsza każda z nich 
skupia się na różnych  zaburze-
niach w rozwoju dziecka i po-
daje metody terapii tych za-
burzeń, skuteczność tych me-
tod jest uzależniona od wielu 
czynników miedzy innymi od 
stopnia zaawansowania cho-
roby dziecka i możliwości za-
hamowania, wycofania bądź  
eliminacji zaburzeń, od syste-
matyczności prowadzenia ćwi-
czeń od stopnia zaangażowania 
dziecka w proces terapii ,czasa-
mi dziecko przyjmuje postawę 
obronną i nie można w żaden 
sposób namówić  go do współ-
pracy. W pracy z dziećmi ko-
rzystam z technik wykorzysty-
wanych w różnych metodach, 
dobieram je indywidualnie do 
potrzeb i możliwości dziecka. 
Do najbardziej popularnych 
metod w rehabilitacji dzie-
ci należy metoda Vojty i Bo-
bath.W takim bardzo dużym 
skrócie powiem na czym pole-
gają te dwie metody. Metoda 
Vojty zwana ćwiczeniami za 
pomocą odruchowej lokomo-
cji polega na-najogólniej mó-
wiąc- uruchomieniu odrucho-
wego programu lokomocyjnego 
(odruchowe pełzanie i obrót) za 
pomocą stymulacji odpowied-
nich punktów na ciele dziecka. 
U   dzieci z zablokowaną spon-
taniczną motoryką, u których 
wykształciły się prymitywne 
wzorce zastępcze, takie odru-
chowe pełzanie czy obrót wy-
zwala prawidłowe gry mięśnio-
we i spontaniczną aktywnośćć 
ruchową ,pomaga w sterowaniu 
rozkładem napięcia mięśniowe-
go, doprowadza do powstania w 
polach ruchowych kory mózgo-
wej obrazu prawidłowej funk-
cji ruchowej poszczególnych od-
cinków ciała .Metoda Vojty  nie 
ćwiczy jakiejś określonej funk-
cji, tylko aktywuje określone gry 

mięśniowe, które są niezbęd-
ne do realizacji tej funkcji. Me-
toda ta jest zalecana w terapii 
niedowładów pochodzenia ob-
wodowego, przepukliny opono-
wo-rdzeniowej, dysplazji stawu 
biodrowego, kręczu szyi i innych 
stanów. Metoda Bobath zwana 
usprawnianiem neurorozwo-
jowym opiera się na wnikliwej 
obserwacji i analizie zachowa-
nia motorycznego zdrowego 
dziecka oraz na analizie niepra-
widłowych zachowań rucho-
wych dzieci z porażeniem mó-
zgowym. Na podstawie tej ana-
lizy zostały wypracowane dyna-
miczne wzorce ruchowe wpły-
wające na hamowanie niepra-
widłowej aktywności odrucho-
wej, torowanie prawidłowej re-
akcji postawy oraz wyzwalanie 
i wzmocnienie funkcjonalnych 
wzorców motorycznych. Jest 
to obecnie metoda wiodąca w  
rehabilitacji dzieci z deficytami 
rozwoju psychomotorycznego.

DN: Jak długo powinna 
trwać rehabilitacja i jakie 
są proponowane zabiegi czy 
ćwiczenia dla dziecka nie-
pełnosprawnego i po czym 
np. rodzice czy opiekunowie 
mogą poznać, że nie jest już 
potrzebna ? 

T.W.: Czas trwania rehabili-
tacji uzależniony  jest od wie-
lu czynników, na pewno od ro-
dzaju schorzenia ,czy jest moż-
liwe do wyleczenia, czy tak jak 
w przypadku mózgowego po-
rażenia dziecięcego rehabilita-
cja ma na celu utrzymanie jak 
największej sprawności ,wy-
uczenia podstawowych funkcji 
życiowych w miarę możliwości  
dziecka i jest to raczej proces 
ciągły z niewielkimi przerwa-
mi. W przypadku niemowląt 
wiele zaburzeń  rozwojowych 
przy wczesnym rozpoczęciu re-
habilitacji i systematycznym jej 
prowadzeniu wycofuje się bez-
powrotnie i terapie można za-
kończyć. Decyzje o zakończeniu 
rehabilitacji podejmuje lekarz 
specjalista pod kontrolą którego 
pozostaje dziecko.

DN: Wiele uwagi dziś po-
święca się zdrowiu każde-
go dziecka a w szczególności 
tego niepełnosprawnego, dla-
tego każde nieprawidłowo-
ści wzbudzają lęk rodzica czy 
opiekuna. Na jakie odruchy 
dziecka należy zwracać uwa-
gę? Oraz jakie są typowe ob-

Mali pacjenci chętnie ćwiczą razem z panią Teresą
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W związku z pomyłką prezentujemy raz jeszcze uczennicę, której zdjęcie nie została ujęta w na-
szym tablo pt. „Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2010/11”, we fragmencie dotyczącym Szkoły 
Podstawowej nr 3. Za błąd przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że w piątkowym wydaniu 
DN swoich najlepszych uczniów zaprezentują jeszcze Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących.  Redakcja. 

Z okazji imienin 

Ks. mgr Ireneuszowi Kamionce 
– Proboszczowi Parafii pw. MB Fatimskiej oraz 

Wicedziekanowi Dekanatu Nowogard 

- składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa 
Bożego, szczęścia, radości, zdrowia, światła 

Ducha Świętego w posłudze duszpasterskiej oraz 
pracy naukowej, a patron św. Ireneusz 

niech wyprasza potrzebne 
łaski na każdy dzień życia. 

Składają pamiętający w modlitwie
Parafianie, Przyjaciele oraz Mieszkańcy miasta Nowogard

ŻYCZeNIa

jawy nieprawidłowe i co wte-
dy powinniśmy zrobić, jako 
rodzice? 

T.W.: Rodzice powinni obser-
wować rozwój swojego dziecka 
i jeśli cokolwiek w zachowaniu 
ich pociechy budzi niepokój po-
winni rozmawiać o swoich oba-
wach z lekarzem prowadzą-
cym, można udać się do leka-
rza specjalisty neurologa, orto-
pedy żeby upewnić, że z dziec-
kiem nie dzieje się nic złego, 
można  skonsultować się z do-
świadczonym fizjoterapeutą, 
który pomoże ocenić czy roz-
wój psychomotoryczny dziecka 
jest prawidłowy .Co powinno 
zaniepokoić  rodziców niemow-
lęcia po 3 miesiącu życia ? Na 
pewno wszelkie asymetrie zło-
żeniowe ciała, dłonie zaciśnięte 
pięść z kciukiem schowanym do 
środka i rzadkie ich rozłożenie, 
nadmierne napięcie kończyn 
bądź  ich nadmierna wiotkość 
,brak zainteresowania otocze-
niem ,pokazywanymi zabaw-
kami, w położeniu na brzuchu 
brak podporu na przedramio-
nach, natomiast dziecko pod-
ciąga samą głowę do góry i na-
pina mocno cały grzbiet, przy 
próbie obrotu dziecka z pleców 
na brzuch tułów dziecka sztyw-
nieje i stawia wyraźny opór. To 
tylko nieliczne symptomy nie-
prawidłowości w rozwoju nie-

mowlęcia, wychwycone dosta-
tecznie szybko i poddane odpo-
wiedniej terapii mogą się bez-
powrotnie wycofać.

DN: Czy sama pani również 
ćwiczy  lub robi coś dla swojej 
sprawności fizycznej?

T.M.: Jak najbardziej, jestem 

zwolennikiem aktywnego trybu 
życia, w miarę swoich możliwo-
ści czasowych staram się regu-
larnie bywać na basenie, jeżdżę 
rowerem, ze względu na kręgo-
słup z którym mam problemy 
uprawiam jogę.

DN: Czy może nam Pani 

powiedzieć, co nowego dzie-
je się w rehabilitacji, czy są ja-
kieś korzystne zmiany w me-
todach rehabilitacji dzieci czy 
osób niepełnosprawnych? 

T.W.: Fizjoterapia jak wszyst-
kie inne dziedziny nauki ciągle 
rozwija się i doskonali metody 
rehabilitacji, na rynku pojawia 
się coraz nowocześniejszy sprzęt 
do fizykoterapii i kinezyterapii. 
Warto zwrócić uwagę na urzą-
dzenie stworzone w ostatnim 
czasie przez polskich naukow-
ców służące do oceny i nauki 
chodu - Lokmat, w pełni zauto-
matyzowane, w wersji dla dzie-
ci i dla dorosłych. Orteza po-
zwala na trening chodu w wa-
runkach dynamicznego odcią-
żenia z symulacją wzorca cho-
du dla segmentów kończyn dol-
nych (udo i podudzie) z możli-
wością dowolnego ustawienia 
parametrów chodu. Niektóre 
ośrodki rehabilitacyjne w Pol-
sce juz posiadają to urządzenie 
,cieszy się ono dużym zaintere-
sowaniem.

DN: Na koniec, co poradził-
by pani osobom, które jeż-
dżą z sobą lub swoimi dzieć-
mi do kręgarzy, którzy coraz 
bardziej oferują swoje usługi. 
Czy to bezpieczne dla nasze-
go zdrowia? 

T.W.:  Tego typu terapia musi 
być dobrze przemyślana, warto 

przedyskutować ze specjalistą 
terapii manualnej jakiego efek-
tu spodziewamy się po prze-
prowadzeniu takiej terapii, 
jak to wpłynie na polepszenie 
stanu chorego. Jeśli rodzice są 
przekonani do tej terapii warto 
zastanowić się nad wyborem 
terapeuty manualnego, musi 
to być osoba z uprawnieniami 
do wykonywania tego typu za-
biegów, najlepiej z wieloletnim 
doświadczeniem i dobrą opi-
nią wśród pacjentów. Wybra-
nie dobrego specjalisty, który 
wie co robi i dlaczego gwaran-
tuje bezpieczeństwo jak rów-
nież  poprawę stanu zdrowia.

DN: Dziękuję za ten intere-
sujący wywiad.

Rozmawiał Jarosław Bzowy

 
Teresa Wieczorek - mgr 

fizjoterapii, mieszka w No-
wogardzie, pracuje w szpi-
talu w Gryficach a w go-
dzinach popołudniowych 
prowadzi prywatną rehabi-
litację. Ze względu na cha-
raketrsytykę wykonywane-
go zawodu, większość czasu 
spędza jednak na pracy w 
domu pacjenta. Ukończyła 
Akademie Wychowania Fi-
zycznego na kierunku fizjo-
terapii w Warszawie. 

Podczas ćwiczeń jest zabawa, ale i skupienie

SP nr 3 WIKTORIA KIRYK  ucz. klasy 6b średnia ocen 5,8
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym „ 

Kangur matematyczny 2011”
I miejsce w XII Powiatowym Konkursie Ekologicznym
I miejsce w konkursie miejsko-gminnym „Znamy Ziemię No-

wogardzką ”
I miejsce w konkursie miejsko-gminnym „Parki Narodowe 

Polski ”
III miejsce w konkursie miejsko-gminnym „Matematyczne 

Asy z 6 klasy”
III miejsce w konkursie miejsko-gminnym „ Wiedza Leśna ” 
NAJLEPSZY WYNIK  NA SPRAWDZIANIE PO KLASIE 6 

– 40 punktów

HANNA CZURA ucz. klasy 6b  średnia ocen 5,7
finalistka konkursu wojewódzkiego i laureatka konkursu po-

wiatowego „ Matematyka z elementami przyrody ”
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym „ 

Kangur matematyczny 2011”
II miejsce w powiatowym konkursie matematycznym „ Czwó-

reczka ”
III miejsce w powiatowym konkursie ortograficznym „ Orto-

frajda ”
I miejsce w konkursie miejsko-gminnym „Matematyczne Asy 

z 6 klasy ”
I miejsce w konkursie miejsko-gminnym „Język angielski kl. 

6”

Ukradli gołębia 
z nagrobku 

Czasami wandalizm 
przechodzi najśmiel-
sze oczekiwania. Oto 
kolejny przykład tego 
procederu. W minio-
ny piątek w godzinach 
popołudniowych z 
jednego z nagrobków 
na cmentarzu został 
skradziony ozdobny 
gołąbek, który prezen-

tujemy na fotografii. Rodzina jest poruszona tym faktem. 
J.B 

Najlepsi uczniowie cd. w piątek
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BIAŁY  PUNKT  GSM
Telefony komórkowe nowe i używane 

skup - sprzedaż
Serwis naprawa telefonów komórkowych 

Akcesoria telewizyjne

Akcesoria GSM

ul. Bankowa 3e, Nowogard
czynne : pn-pt od 10.00 do 18.00  •  sobota od 10.00 do 14.30

Zapraszamy

Punkt wyrobu pieczątek

Autoryzowany punkt 
Telewizji N 

Radia samochodowe USB

Transmitery FM

Odtwarzacze mp3 mp4

 • obudowy pokrowce • filie LCD 
 • ładowarki samochodowe i sieciowe

 • baterie  •  smycze  •  rysiki  •  uchwyty  •  słuchawki 

Jak zachować się na kąpielisku, przed czym się strzec?

Strażnicy bezpieczeństwa 
na plaży miejskiej

Kilka dni temu oficjalnie rozpoczął się sezon na plaży miejskiej w Nowogardzie. Bezpieczeń-
stwa na obiekcie będzie strzegło trzech ratowników WOPR.  O kulisach ich pracy rozmawiamy 
z Bartoszem Jędresikiem - szefem grupy ratowniczej na nowogardzkim kąpielisku. 

Anna Lisowska: Jakie są obo-
wiązki WOPR-u oprócz pilno-
wania bezpieczeństwa na kąpie-
lisku?

Bartek Jędrasik: Pilnowanie 
bezpieczeństwa jest naszym naj-
ważniejszym zadaniem. Na tym 
skupiamy się najbardziej. Do za-
dań przez nas wykonywanych 
dodatkowo należy, m.in. codzien-
ne sprawdzanie dna kąpieliska 
(czy nie ma tam niebezpiecznych 
szkieł, bądź innych niepożąda-
nych przedmiotów), grabienie 
plaży, kontrola remontowanego 
niedawno pomostu, no i oczywi-
ście obserwacja ludzi znajdują-
cych się w wodzie.

A.L.: Jakie było ubiegłoroczne 
lato pod względem bezpieczeń-
stwa tutaj w Nowogardzie? I ja-
kiego życzylibyście sobie w tym 
roku?

B.J.: W ubiegłym roku pogoda 
dopisała, więc i ludzi było mnó-
stwo. Zwłaszcza dzieci. Nie byli-

śmy zmuszeni do jakiś radykal-
nych interwencji. Owszem, wy-
padki zdarzały się – najczęściej 
były to okaleczenia, otarcia, spo-
wodowane nieuwagą plażowi-
czów. Tutaj nie ma mowy o ja-
kichkolwiek utonięciach. Jakiego 
lata byśmy sobie życzyli? Mówi 
się, że najlepszy ratownik to taki, 
który w ogóle nie wchodzi do 
wody. Takiego więc sobie życzy-
my - w 100% bezpiecznego. 

A.L:  Gdzie łatwiej dbać o bez-
pieczeństwo: na basenie czy na 
otwartym kąpielisku?

B.J.: To jest zupełnie różna spe-
cyfika pracy. Trudno to porów-
nać. Na basenach ciężko jest się 
ratownikowi skupić ze względu 
na monotonne otoczenie. Pra-
cuje w zamkniętej przestrzeni. 
Może nie ma tam takich zagrożeń 
jak na wodach otwartych, ale są 
to zagrożenia nieco inne, przede 
wszystkim urazy, ale także podto-
pienia u dzieci. 

A.L.: Czy jest dużo chętnych, 
by zostać ratownikiem? Czy 
każdy może nim zostać?

B.J.: W samym Nowogardzie 
trzy osoby zrobiły kurs ratow-
niczy i aktywnie działają w tym 
kierunku. Ogólnie, myślę, że jest 
dużo chętnych. Ratowników nie 
brakuje. Wszystko zależy od tego, 
czy ktoś kocha wodę, czy też nie. 
Młodszym ratownikiem można 
zostać od 12 roku życia, z tym, że 
jest to funkcja pomocnika ratow-
nika. Nie można pracować samo-
dzielnie, nie można dostawać za 
to pieniędzy. Pełnoprawnym ra-
townikiem można zostać od 16 
roku życia. 

A.L.: Jak wygląda taki kurs? 
B.J.: Polega on m.in. na pływa-

niu i doskonaleniu sztuki pływac-
kiej oraz podstawowych umiejęt-
ności ratowniczych, a także nauce 
pierwszej pomocy.

A.L.: Jak bezpiecznie zacho-
wać się na nowogardzkim kąpie-

lisku, czego unikać, na co zwró-
cić szczególną uwagę?

B.J.: Przede wszystkim trzeba 
znać swoje pływackie zdolności 
i nie wypływać poza wyznaczo-
ne boje. Warto też zwrócić szcze-
gólną uwagę na glony, które mogą 
stanowić  zagrożenie. Najczęstszy-
mi gośćmi na tej plaży są dzieci i 
o nie trzeba dbać najbardziej. I tu-
taj apel do rodziców, by nie spusz-
czali swoich pociech z oczu. Ra-
townicy dbają o bezpieczeństwo, 
ale dziecko i tak zawsze potrzebu-
je rodzica tuż obok. Dlatego nie 
wolno zostawiać dzieci bez opie-
ki. Co również bardzo istotne, nie 
wolno skakać „na główkę” z po-
mostu. To bardzo niebezpieczne. 

A.L.: Jakiego rodzaju inter-
wencje musicie tu najczęściej 
podejmować?

B.J.: Najczęściej są to poucze-
nia dotyczące właśnie skakania 
do wody, a także interwencja do 
kogoś, kto wypływa zbyt daleko. 
W razie skaleczeń, czy drobnych 
zadraśnięć robimy opatrunki. W 
przypadku poważniejszych obra-
żeń zawozimy do szpitala. Muszę 
jednak stwierdzić, że w użytkow-
nicy nowogardzkiej plaży korzy-
stają z kąpieliska z głową. Oby tak 
dalej. 

A.L.: Czy istnieje jeszcze coś 
takiego jak karta pływacka?

B.J.: Oczywiście, istnieje. Moż-
na wyrobić sobie taką kartę u nas. 
Wystarczy przepłynąć wskazany 
przez nas dystans dwoma stylami 
oraz pod wodą i wykonać skok do 
wody. Koszt takiej karty to 20 zł.

Rozmawiała: 
Anna Lisowska

Ratownicy na plaży miejskiej w Nowogardzie - (Od prawej)Bartek 
Jędrasik, Michał Juszczyński, Marek Wasilewski
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

reklama

Pomieszczenia 
do wynajęcia

I piętro
- Lokal o pow. 26,60 m2
- Lokal składający się z dwóch 
  pomieszczeń o pow. 44,52 m2

II piętro
- Lokal o pow. 16,40 m2

Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Oddział w Nowogardzie

ul. 3 maja 14
tel. 91 392 15 86

Kółkiem zaznaczono okna lokali do wynajęcia

Za wspaniałą oprawę plastyczną, 
podarowanie kwiatów jak również pomoc 

przy ozdabianiu Ołtarza i zorganizowanie transportu 
przy ul. Boh. Warszawy 

na tegoroczne Święto Bożego Ciała 
serdeczne podziękowania dla: 

Państwa Tychoniec, Kiniarz, Woźniak, 
Dęnga, Wiśniewskim i Jeż oraz 

wszystkim życzliwym sąsiadom, szczególnie 
Państwu z pod nr 9 na ul. Boh. Warszawy 

- Bóg zapłać. 
Marian Sudomierski z rodziną 

Boże Ciało w naszych parafiach

W Karsku

Ks. Grzegorz Legutko - ołtarz przy Warszawskiej
fot. (ps)

Ołtarz przy Boh. Warszawy
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W minioną niedzielę na torze motocrossowym „Smoczak” odbyła się V Runda Pucharu Polski. W zawodach wzięło udział 69 zawodników, w tym 
dwóch reprezentantów nowogardzkiego Klubu Motorowego Cisy – Paweł Klewicz oraz Żaneta Zacharewicz. Z powodu kontuzji w zawodach nie 
wzięli udziału dwaj pozostali reprezentanci klubu: Julia Górniacka oraz Michał Kozera. 

V runda Pucharu Polski w motocrossie za nami

Więcej kibiców, mniej zawod-
ników

Najlepiej spośród reprezentan-
tów naszego miasta wypadł Paweł 
Klewicz (klasa MX 85) zajmując 
4 miejsce   w klasyfikacji general-

nej zawodów. Żaneta Zacharewicz 
(klasa MX 2), po nie udanym wy-
ścigu (awaria motocyklu na trasie) 
zajęła ostatecznie miejsce 19. Poni-
żej publikujemy wyniki w poszcze-
gólnych kategoriach. 

W zawodach wystartowało 69 
zawodników. To o połowę mniej 
niż w Mistrzostwach Polski Stre-
fy Zachodniej, które odbywały się 
w Nowogardzie 19 czerwca. Skąd 
taka różnica. 

- Mistrzostwa strefy zachodniej to 
zawody niższej rangi niż runda pu-
charowa. Mimo to przyjechało wię-
cej zawodników. Wynika to jednak 
z tego, że ten sport jest bardzo kosz-
towny, a same zawody odbywają się 
w dużych odległościach od siebie – 
wyjaśnia Michał Warkalewicz, wi-
ceprezes KM Cisy.

Niedzielne zawody według in-
formacji organizatorów obejrzało 
tysiąc kibiców. Odnotowano tak-
że mniej kontuzji w porównaniu z 

zawodami z 19 czerwca. Dopisała 
także pogoda. Tym razem obyło się 
bez deszczu. 

To nie koniec atrakcji w tym 
roku. KM Cisy planuje  zorganizo-
wać jeszcze dwie, kolejne imprezy, 
dla miłośników sportów motory-
zacyjnych. 

- Na przełomie września i paź-
dziernika chcemy zorganizować im-
prezę dla jeepów „Off Road 4x4” .  
Kolejną będzie Cross Country, czyli 
motocross   połączony z rajdem en-
duro. Na tą imprezę może przyje-
chać ponad 100 zawodników – za-
powiada M. Warkalewicz. 

Przedstawiciele KM Cisy zapo-
wiadają również, że jeszcze w tym 
roku nastąpi modernizacja toru-
”Smoczak”, w związku z homo-
logacją jaką obiekt będzie musiał 
uzyskać na kolejne lata. 

W całym kraju jest 17 podob-
nych torów. 

Marcin Simiński

Michał Warkalewicz z KM Cisy 
sprawdza listę startową zawodników. 

Wyniki – wyścig I 
Klasa 65 
Filip Maleńczuk KM Cross Lublin 
Marek Świercz – MTR Osielec 
Mateusz Kołodziejak – SKM Szarak Sochaczew 
Klasa 85 
Karol Kruszyński – MCT Toruń 
Krystian Lonka – KA Głogów
Paweł Klewicz – KM  Cisy Nowogard 
MX 2 
Jakub Majchrzak – KA Głogów 
Lars Hinz – Niemcy 
Oskar Ajtner – Gollob – niezrzeszony 
MX 1 
Oskar Wojciechowicz – Motoklub Olsztyn 
Mateusz Ognisty – LKS Jastrząb Lipno 
Józef Sawicki – PSM Off Road Białystok 
klasa weteran 
Sebastian Kałużny – KMP Dobromil 
Mariusz Bukowski – AMK Człuchów 
Wojciech Nowacki – KM Szczecin 

Wyniki – wyścig II
Klasa 65 
Filip Maleńczuk KM Cross Lublin 
Marek Świercz – MTR Osielec 
Amadeusz Murawski - KA Głogów
Klasa 85 
Krystian Lonka - KA Głogów
Karol Kruszyński – MCT Toruń 
Jakub Barczewski - LKS Jastrząb Lipno 
Klasa MX 2 
Jakub Majchrzak – KA Głogów 
Filip Łubisz – MKS Zjednoczeni Stryków 
Lars Hinz – Niemcy 
Klasa MX 1 
Jakub Majchrzak – KA Głogów 
Mateusz Ognisty – LKS Jastrząb Lipno 
Oskar Wojciechowicz – Motoklub Olsztyn 

klasa weteran 
Sebastian Kałużny – KMP Dobromil 
Mariusz Bukowski – AMK Człuchów 
Wojciech Nowacki – KM Szczecin 

KLASYFIKACJA GENERALNA 
MX 65 
Filip Maleńczuk KM Cross Lublin 
Marek Świercz – MTR Osielec 
Amadeusz Murawski - KA Głogów
Klasa 85 
Krystian Lonka - KA Głogów
Karol Kruszyński – MCT Toruń 
Jakub Barczewski - LKS Jastrząb Lipno 
Klasa MX 2 
Jakub Majchrzak – KA Głogów 
Filip Łubisz – MKS Zjednoczeni Stryków 
Oskar Ajtner – Gollob – niezrzeszony 
Klasa MX 1 
Oskar Wojciechowicz – Motoklub Olsztyn 
Mateusz Ognisty – LKS Jastrząb Lipno 
Jacek Olszewski - LKS Jastrząb Lipno 

Weteran 
Sebastian Kałużny - KMP Dobromil 
Mariusz Bukowski -  AMK Człuchów 
Wojciech Nowacki - KM Szczecin 

Tradycyjnie najbardziej spektakularne były wyścigi w klasie weteranów. 

Trzy pytania do... wicelidera 
Podczas niedzielnej rundy Pucharu Polski, na torze „Smoczak” można było podziwiać najlepszych za-

wodników w kraju. Redakcji udało się porozmawiać krótko z Mariuszem Bukowskim,  wiceliderem tabeli 
w klasie Weteran, reprezentantem Człuchowskiego Auto-Moto Klubu. 

DN: Jak Pan ocenia poziom dzi-
siejszej imprezy? 

Bardzo Dobrze. Wczoraj gratu-
lowałem dyrektorowi zawodów 
świetnego przygotowania. 

DN: Dobrze się jeździ na nowo-
gardzkim torze? 

Sama trasa jest super. Jeśli cho-
dzi natomiast o tor, to moim zda-
niem przydała by mu się już jakaś 
modernizacja. Od wielu lat nic się 
nie zmienia. 

DN: Gdzie Pan się wybiera na 
kolejne zawody? 

Chyba do Strykowa. 
DN: A jak Pan ocenia swój wy-

stęp w Nowogardzie? 
Myślę, że dałem z siebie wszyst-

ko. Ostatecznie w klasyfikacji ge-
neralnej zająłem drugie miejsce. 
Potwierdziłem więc swój poziom 
w tabeli. 

MS

Mariusz Bukowski tuż po niedzielnym 
wyścigu.
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AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata na stanowisko 

magazynier - kierowca  

Wymagane jest posiadanie książeczki  zdrowia 
dla celów sanitarno - epidemiologicznych 
oraz prawo jazdy kat. B. Mile widziane jest 

doświadczenie w pracy na w/w stanowisku. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 22 394 

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata  

na stanowisko 

pracownik administracji  
Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość 

języka angielskiego lub niemieckiego. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 22 394

masovia wygrywa II memoriał Łukasza marszałka
W sobotę, na stadionie miejskim w Nowogardzie odbyła się druga edycja memoriału Łukasza Marszałka – zmarłego tragicznie w ubiegłym roku 
piłkarza Pomorzanina. Najlepsza okazała się drużyna Masovii Maszewo, która w finale pokonała drużynę Nauczycieli 2:0. Pomorzanin Nowogard 
odpadł w ćwierćfinale.

W turnieju wzięło udział 12 
zespołów: Pomorzanin, Po-
morzanin II, Pomorzanin Ju-
niorzy, Sarmata Dobra Nowo-
gardzka, Nauczyciele, Parasol, 
Sparta Gryfice, Masovia Ma-
szewo,  Węgorza, Jastrząb Ło-
sośnica, Polonia Płoty i Bóg 
Tak Chciał. Nie zawiodły ze-
społy ligowe, do których or-
ganizatorzy wysłali specjal-
ne zaproszenia. Do memoria-
łu zgłosiła się jedna drużyna 
więcej, niż w roku poprzednim 
(wtedy było ich 11). Na memo-
riale pojawiła się spora liczba 
kibiców,  a cały dochód z im-
prezy z inicjatywy Tomasza 
Marszałka przekazany został 
na cele charytatywne. Czołowe 
trzy drużyny uhonorowane zo-
stały pamiątkowymi statuetka-

mi. Organizatorzy nie prowa-
dzili żadnych statystyk indy-
widualnych. Specjalną nagro-
dę otrzymał brat Łukasza, To-
masz Marszałek, któremu or-
ganizatorzy przekazali orygi-
nalną reprezentacyjną koszul-
kę Rafała Murawskiego. Me-
cze toczone były równolegle na 
trzech boiskach, na wszystkich 
uczestników czekała darmowa 
grochówka, a po zakończeniu 
memoriału dla chętnych zor-
ganizowano ognisko. Miejmy 
nadzieję, że kolejny memoriał 
odbędzie się już za rok, staje się 
on bowiem jednym z najważ-
niejszych wydarzeń w klubie 
podczas całego roku.

Drużyny podzielone zostały 
na trzy czterozespołowe gru-
py. W grupie A spotkały się 

drużyny Sarmaty, Nauczycie-
li, Pomorzanina II i juniorów 
Pomorzanina. Wszystkie trzy 
mecze wygrała drużyna z Do-
brej, dwie wygrane zanotowali 
Nauczyciele i to te dwie druży-
ny zameldowały się w ćwierć-
finale. Obie drużyny Pomorza-
nina zdobyły jedynie po jed-
nym punkcie w bezpośred-
nim pojedynku między sobą i 
zakończyły swój udział w tur-
nieju. W grupie B najlepszy 
okazał się zespół BTCH, który 
tak jak druga w tabeli Masovia 
zdobył siedem punktów. Do 
dalszej fazy awansował także 
zespół, który zajął trzecie miej-
sce w tej grupie, czyli Parasol. 
Z dalszych gier odpadł nato-
miast Jastrząb Łosośnica. W 
grupie C swoje pojedynki roz-

grywał pierwszy zespół Pomo-
rzanina, po wygranej 1:0 z Wę-
gorzami, bezbramkowym re-
misie ze Spartą i porażce 1:6 z 
Polonią zajął trzecie miejsce w 
grupie i awansował do ćwierć-
finału. Grupę wygrała ekipa z 
Płot, druga była gryficka Spar-
ta, a ostatnie miejsce przypa-
dło drużynie z Węgorzy.

Spotkania ćwierćfinałowe 
były bardzo wyrównane. Żad-
ne z nich nie rozstrzygnęło się 
po regulaminowych piętnastu 
minutach i do wyłonienia każ-
dego z półfinalistów potrzeb-
ne były rzuty karne. W nich 
Sarmata okazała się lepsza od 
Parasola, drużyna BTCH po-
konała Pomorzanin, Masovia 
zwyciężyła z Polonią, a Na-
uczyciele wygrali ze Spartą. 

Półfinały były już mniej wy-
równane. Czarnym koniem 
rozgrywek okazała się drużyna 
Nauczycieli, która niespodzie-
wanie pokonała BTCH 2:0. Ta-
kim samym wynikiem zakoń-
czył się również mecz Masovii 
z Sarmatą i to drużyna z Ma-
szewa awansowała to finału. 
W meczu o 3. miejsce padło aż 
osiem bramek. Poza podium 
zmagania zakończyła drużyna 
BTCH, która uległa Sarmacie 
3:5. W finale memoriału Ma-
sovia zmierzyła się z Nauczy-
cielami. Pojedynek ten zakoń-
czył się zwycięstwem gości z 
Maszewa 3:1 i to oni wygrali II 
memoriał Łukasza Marszałka.

Maciej Pietrasik 

kolejne sukcesy remigiusza komisarka…
Zawodnik wszechstronny…

Od dłuższego czasu mamy 
przyjemność informować czy-
telników DN o licznych sukce-
sach Remigiusza Komisarka. 
Niespełna 14 letni zawodnik 
nowogardzkiego klubu Luks 
„Panorama” Chrabąszcze, 
pod okiem trenera Ryszarda 
Posackiego, tym razem pod-
czas zawodów nadziei olim-
pijskich w Kaliszu, pokazał, 
że jest zawodnikiem nie tylko 
utalentowanym, ale i posia-
dającym szeroką gamę możli-
wości o czym najlepiej świad-
czą wysokie pozycje w po-

szczególnych konkurencjach 
kolarskich. 

Zawody odbyły się w ubie-
gły weekend 25 i 26 czerwca. 
W pierwszej konkurencji Re-
migiusz zajął piąte miejsce w 
sprincie. Następnie uplasował 
się na drugiej pozycji w sprin-
cie drużynowym. W konku-
rencji o nazwie sprint australij-
ski nasz zawodnik przybył na 
metę jako drugi. Wyścig na dy-
stansie 2000 m. również ukoń-
czył na miejscu drugim, a w 
wyścigu punktowym był piąty.

P.S.
W drodze powrotnej z Kali-

sza do Nowogardu, zawodnicy 
„Chrabąszczy” zostali zapro-
szeni do Łąkocin, aby wziąć 
udział w zawodach kolarskich 
o puchar prezesa tamtejszego 
klubu LKS „Ogniwo”. Remi-
giusz Komisarek, zapewne od-
czuwający jeszcze trudy zma-
gań w Kaliszu, wystartował 
również w Łąkocinach i zajął 
drugie miejsce.    

(ps)
Remigiusz Komisarek wychodzi na prowadzenie podczas wyścigu 
młodzików w Łąkocinach, w którym ostatecznie zajął II miejsce



Nr 49 (1983)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

WYJAZD UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DO MACEDONII
W dniach 21-29 maja uczniowie Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych wzięli udział w wymianie polsko-
macedońskiej. Z naszej szkoły do Macedonii pojecha-
ło 17 uczniów i dwie opiekunki: Pani Beata Zagór-
ska i Pani Mirosława Szymaniak. W trakcie pobytu 
uczniowie zwiedzili: Veles (oprócz miejsc historycz-
nych, dwie fabryki: Dinamo Hit oraz Brako), Ohrid, 

Skopje, Radovish i Smolare. Młodzież z naszej szkoły 
spotkała się również z burmistrzem i władzami mia-
sta Veles, a także wzięła udział w obchodach święta 
Cyryla i Metodego (pokazy taneczne grup macedoń-
skich oraz serbskich).Wiele emocji wywołał również 
dzień otwarty szkoły SSOU “Kole Nedelkovski” Veles. 

My w fabryce metalu

Spotkanie z burmistrzem Veles

Wizyta w Dinamo Hit

Veles - dom Jordan Hadzi Konstantinov Dzinot

Wodospad Smolare

Wizyta w fabryce Brako

Z dyrektorem SSOU Kole Nedelkovski Veles

Mount Galicica

Nasze opiekunki z nauczycielka Snezaną - 
współorganizatorką wymianyVeles - Polska grupa

Twierdza w Ohrid
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

3

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
SZCZeCIN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kOŁOBrZeG: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
NOWOGARDZIE 

Powierzchnia mieszkania 66m², 3 pokoje z balkonem . Miesz-
kanie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefonu: 601 445 936

Odzież  
używana 
w cenie 5zł/kg. 

ul. Blacharska 1a. 
Zapraszamy!

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

SPrZeDam
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIOTr

D O   W Y N A J Ę C I A
BIURA, LOKALE   o pow. od 16 do 35 m

Nowogard • ul. Boh. Warszawy 71

tel. 783 800 100,  783 800 200

2

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie 

poszukuje kandydata 
do pracy 

na stanowisko kierowca 
Samochodu Specjalnego 

Od kandydata oczekujemy:
- posiadanie prawa jazdy kat. C,
- Aktualne badanie psychotechniczne,
- kurs na przewóz rzeczy,
Dodatkowym atutem będzie posiadanie 
prawa jazdy kat. T lub E do C,
Oferujemy:
- pracę w stabilnej firmie,
- pracę w młodym silnie 
  zmotywowanym zespole 
- możliwość rozwoju zawodowego,
- możliwość kształcenia ustawicznego 
- możliwość awansu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  
CV oraz listu motywacyjnego ma adres: 

 Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych, 700 

lecia 14/1 Nowogard; e-mail: 
sekretariat@puwis.pl

ZaWIaDOmIeNIe
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina 

Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Wielkopolski Oddział 
Obrotu Gazem w Poznaniu, Gazownia Szczecińska, ul. Tama 
Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin 

zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2011 roku Biuro 
Obsługi Klienta w Nowogardzie zostanie przeniesione  
do Goleniowa. 

Do Państwa dyspozycji pozostanie Biuro Obsługi Klienta 
mieszczące się w Goleniowie przy ul. J. Słowackiego 18 a, 
tel. 91 418 38 85.

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 07:00- 15:00

Pod wskazanym powyżej numerem telefonu będzie 
można uzyskać informacje związane z odczytami liczników, 
reklamacjami, umowami, itp.

  
Przepraszamy za wszelkie niedogodności. 
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OGŁO sZE NIA DROb NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, 

skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena za 1 działkę 6900 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługo-
wo handlowy. Działka 8046 m2 przy 
ulicy Bohaterów Warszawy. Cena 1 
495 000 zł Biuro Nieruchomości Pro-
gres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. Tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• TaNIO sprzedam  dużą działkę bu-
dowlaną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 
niski czynsz, spokojna okolica. Tel. 
724 263 038

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 58 m2, trzy pokoje, IV piętro. 
605 422 298 lub 91 39 22 298

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 
604 284 597

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu po-
kojowe (po remoncie na dłuższy okres 
czasu) może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum Nowogardu 42 m2. 
668 447 728.

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 
200 m2 plus dwa duże budynki gospo-
darcze, działka 19 arów, cena 147 tys., 
tel. 509 702 817

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
dwupokojowe 46 m2, parter w Nowo-
gardzie. 602 521 671

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 
39 26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miej-
scowość krzywice, 4016 m2, prąd, 
woda, gaz. możliwość podziału 
działki na dwie mniejsze. Dojazd z 
obu stron. kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Centrum Nowogardu. 
723 093 009

• Sprzedam dom. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE 
W JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy dro-
dze asfaltowej tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 
130 m2 plus garaż dwustanowiskowy 
50m (drugi budynek) wszystkie media, 
działka 1200 m2 Nowogard ok.. Bema 
694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczyn-
szowe, częściowo umeblowane, świet-
na lokalizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie, parter. 600 626 244

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Targowisko- kiosk handlowy 18 m2 
woda, WC, prąd – sprzedam lub wynaj-
mę tel. 533 983 233

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysło-
wy z klimatyzacją, alarmem oraz peł-
nym wyposażeniem w Dębicach przy 
drodze krajowej Nowogard-Stargard. 
887 467 309 

• Sprzedam pawilon handlowo-miesz-
kalny. Stan surowy zamknięty. Pilnie. 
602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. 
Poniatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub 
z zadłużeniem w rozsądnej cenie. 
601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
Czereśniowym Sadzie. 691 374 021

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną 
w Warnkowie. Cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. 501 318 
555

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe  
39 m2 w Bienicach. 506 869 949

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWO-
GARDZIE, Powierzchnia mieszkania 
66m², 3 pokoje z balkonem . Mieszka-
nie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i 
kuchnia po remoncie. Bliższe informa-
cje po numerem telefonu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, dział-
ka 720 m2 pow. Domu 140 m2. 
662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyż-
szony standard 4 pokoje, III piętro. Ni-
ski czynsz. 662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie. 785 200 900

• Wynajmę piekarnię połączona ze skle-
pem w Dobrej Nowogardzkiej z peł-
nym wyposażeniem i bieżącą produk-
cją. Są kontrahenci oraz pracownicy. 
887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Sprzedam działkę budowlaną w Warn-
kowie nad stawem. 502 568 622

• Odstąpię bufet szkolny w Nowogar-
dzie. 665 618 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie, parter. 600 626 244

• mieszkanie do wynajęcia dwupoko-
jowe. 697 119 963

• Sprzedam dom jednopiętrowy, wolno-
stojący pow. użytkowa 270 m2 cena 
do negocjacji. 609 400 073

• Sprzedam kawalerkę w Stargardzie lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogar-
dzie za dopłatą. 510 620 125

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie 
od lipca 40 m2 umeblowaną przy ul. 
Wiejskiej. 660 424 989

• Sprzedam budynek mieszkalny dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony - Jeni-
kowo. 695 191 177

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe I 
piętro 48 m2. 513 157 137

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe z 
balkonem nieumeblowane na dłuż-
szy okres czasu, cena 100 z czynszem 
i ogrzewaniem. 660 143 170

• Nowogard sprzedam działki budowla-
ne. 665 503 129

• 9 ha lub mniej ul. Poniatowskiego lewa 
strona od 8 zł/m2 tel. 501 307 666

• Dobra samodzielna połowa domu ok. 
70 m2 działka 700 m2 kapitalny re-
mont. 55 tys. 783 534 677

• Sprzedam kontener i kiosk na targowi-
sku miejskim. 517 932 636; 509 389 669

• Wynajmę lokal pod działalność han-
dlową 3-go Maja 44G. 517 357 653

• Odstąpię sklepik szkolny w Nowogar-
dzie. 665 618 613

• Dwupokojowe mieszkanie do wynaję-
cia z aneksem kuchennym. Czynsz 800 
zł + media. 698 548 788 po 16-stej.

• Sprzedam dom o pow. 714 m2. 
662 678 895



28-30.06.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO sZE NIA DROb NE

Usługi  
wykończeniowe: 
malowanie, szpachlowanie, 

panele itp. 

788 566 432

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 
16 Viking Norway Pro Tech II, stan 
bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
134500 km, 5 drzwi (hatchback), 
2,2 diesel 114 KM, serwisowany 
w ASO Nissan Polmotor Szczecin 
. Nowe klocki i tarcze hamulcowe, 
płyn hamulcowy, klimatyzacja 
uzupełniona, 4*airbag, ABS, El. 
Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. 
ster przy kierownicy, welur. tapi-
cerka, opony letnie Continental 
185 65 R15, kompletna dokumen-
tacja – faktury serwisowe, bezwy-
padkowy,  zadbany. Cena 17900 zł 
(do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnie-
nia. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 
15 Continental Conti 3, stan bdb, 
cena 500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. 
Cena do uzgodnienia 91 39 22 748 
po 20-stej.

• Sprzedam WV T-2 diesel 1984 r. 
502 853 573

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 
1.6 benzyna. 665 322 266

• Sprzedam Fiat Brava 1.6 16V ben-
zyna + gaz, 3500 zł do uzgod-
nienia. tel. 506  751  939 lub 91 39 
11 061

• Sprzedam silnik 1,8 do VW Golf II 
lub III GTI cena 500 zł. 669 929 717

• Sprzedam For transit maxi 2,5 
D 1996, 3,5T, sprawny, jeżdżą-
cy, nowy przegląd. 7200. Tel. 
502 103 432

• Sprzedam fiat Cinquecento, rok 
1944 poj. 0,7 cena 1600 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 763 683

• Sprzedam motocykl Honda UF500 
Manga, stan b.dobry cena 5000 zł, 
tel. 503 923 222.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 
39 10 315

• Sprzedam kombajn zbożowy bi-
zon Z056 z kabiną szarpaczem do 
słomy, garażowany, pierwszy wła-
ściciel. 514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 
691 138 076

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i 
fortshnitch.609 480 049

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam pisklęta indycze oraz 

mieszankę zbożową. 664 969 584

• Sprzedam zagrabiarko- przetsą-
saczkę. 664 666 405 

• Sprzedam siano Valach. 889  354 
058

• Sprzedam kabinę do C-360. 
889 354 058

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Sprzedam gałęziówkę. 
721 032 445

• Sprzedam dmuchawę do siana z 
silnikiem 7,5 Kw + rury. Stan ideal-
ny. 608 013 995

• Kupię żmijkę do zboża. 665  602 
571

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Transport BUS-maX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny 
kaJ – zabawy, wesela, andrzejki, 
sylwestra. Ceny konkurencyjne. 
Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– in-
stalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska 
Polskiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• remonty, montaże , wykańcza-
nie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i PPOŻ komplek-
sowa obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• DUR-DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-
323-560), prace dachowe oraz 
remontowo-budowlane - termi-
nowo, solidnie tanio - tel. 661-382-
739

• Usługi ogólnobudowlane. Regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położe-
nie glazury. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-
budowlane + więżby dachowe 
692 372 117

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 
607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elek-
tryczne. 790 818 099

• Wykonam budowę domów, do-
cieplenia, glazura, kostka. 662 678 
895

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% taniej. 
Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Szpachlowanie, malowanie, niety-
powe zabudowy. 665 410 514

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• Przewozy osób Niemcy, Holan-
dia z domu i pod dom, tanio. 
603 038 944

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę 
dla psa, ławkę, stół ogrodowy. 
660 206 833

• Pomoc w ogrodzie i koszenie 
trawy. 665 544 518

• Meble na wymiar, panele podło-
gowe. 884 288 560

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazura 
– wykonam. 662 678 895

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię do dociepleń oraz 
płytkarzy z doświadczeniem. Tel. 
782 860 130

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń 
wnętrz. 888 603 612

• Poszukuję konsultantów Oriflame. 
Tel. 506 171 732

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
721 383 983

• Plantacja borówki amerykańskiej 
w Siwkowicach zatrudni zbiera-
czy w miesiącach lipiec-sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Zapraszamy na zbiór truskawek do 
Sąpolnicy. 91 39 25 203

• Przyjmę drobne prace ślusarsko-
spawalnicze. 661 540 294

• Zatrudnię dekarza. 691 621 141

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie CO cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwaran-
cje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, za-
sobnik stojący z wężownicą do 
podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 390 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młod-
sze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórko-
we oraz kamienie polne w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na 
sześć kurczaków. 603 688 266

• Sprzedam używane dwa narożniki 
duże i meblościankę typu Rotter-
dam. 602 527 141

• Oddam za darmo okna drewniane 
ok. 50 szt. 609 493 979; 91 39 14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa 
komplety i 2 telewizory 21, 25 cali 
– tanio. 504 703 563

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam pianina lata 80-te Ma-
choń i czarne oraz stare, stuletnie 
orzech bardzo tanio. 792 318 575

• Sprzedam kombinezon skórzany 
motocyklowy dwuczęściowy firmy 
Commandor, cena do uzgodnienia. 
792 318 575

• Sprzedam zmywarkę firmy elektor-
lux dwuletnią podświetlaną pod 
zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam blachodachówkę koloru 
czekoladowy brąz. 512 090 276

• Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka. 513 085 943

• kOrePeTYCJe Z maTemaTYkI, 
STaTYSTYkI I ekONOmeTrII Dla 
lICealISTÓW I STUDeNTÓW. 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW BIEŻĄCYCH ORAZ POPRAW-
KOWYCH.  Kontakt: tel. 600 924 128, 
e-mail: iwonand@wp.pl
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Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

Przyjmie do pracy 
kierowców  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

Prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

poszukuje pracownika na stanowisko 

KoorDYNATor TrANsPorTU
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać 

za przewozy rozładunek i załadunek towarów w kraju i za granicą
Wymagania:
-   Ogólna znajomość zagadnień z zakresu logistyki
-   Dobra znajomość i orientacja w branży transportowo-spedycyjnej
-   Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
-   Umiejętność pracy w zespole
-   Umiejętność pracy pod presją i odporność na stres 

Kontakt: Anita szmyt Ksm Trading sp. z o.o. 
ul. Nadtorowa 14c, Nowogard, tel. +48 91 3927113 kom 604249072

reklama

reklama

Siłowali się na plaży...
W minioną niedzielę na plaży miejskiej w Nowogardzie odbyły się zawody Strong Man 
o puchar Burmistrza Nowogardu.  Zmagania siłaczy oglądały setki nowogardzian. 

Pamiątkowe zdjęcie – zawodnicy Lubuskiej Federacji Strong Man w otoczeniu władz Nowogardu 

Najwięcej emocji wśród publiczności ale i samych zawodników 
wywołała konkurencja unoszenia samochodu osobowego.

Zbyszek Orpel pokazał Strong Manom, że w Nowogardzie nie brakuje 
silnych mężczyzn. 

Damian Sieradzki z Goleniowa zmaga się z oponą o wadze 315 kg. 

Zawody rozpoczęły się o 
godz. 16.00. Sześciu Strong 
Manów rywalizowało w kilku 
konkurencjach, znanych cho-
ciażby z telewizyjnych relacji 
podobnych turniejów. Najwię-
cej emocji wywołała konku-
rencja polegająca na 8 krotnym 
przewróceniu opony ważącej 
ponad 300 kg, a także podno-
szeniu samochodu na czas. 

Organizatorzy zawodów za-

prosili do zabawy również pu-
bliczność. Mężczyźni mogli 
spróbować swoich sił w space-
rze ze sztangami o wadze 75 kg 
każda i przewracaniu, wspo-
mnianej wyżej  opony. Kobie-
ty zmagały się w niewinnie 
brzmiącej konkurencji – trzy-
manie talerza na czas. Tyle, że, 
owy talerz był krążkiem o wa-
dze kilku kilogramów. Wśród 
panów najsilniejszy okazał się 

Zbigniew Orpel z Wojcieszy-
na, a najmocniejszą kobietą 
została pani Dorota Świstak z 
Nowogardu. Zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe puchary i 
koszulki. 

Wśród zawodowych Strong 
Manów najlepszy okazał się 
Przemysław Karwański, zdo-
bywając główną nagrodę – pu-
char burmistrza Nowogardu. 

MS
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY !!!

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

(naprzeciw dworca PKP)
PARKING Z TYŁU APTEKI

PRZYJDŹ Z TYM KUPONEMPROMOCJA DO15 LIPCA 2011 r.

 prowizja 0%,

 oprocentowanie niższe nawet o ¼,

 decyzja w jeden dzień,

 do 150 000 zł bez zabezpieczeń.

WEŹ KUPON - WEŹ POŻYCZKĘ
NA PROMOCYJNYCH 
WARUNKACH:

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007

Radny szuka 
natchnienia,
czy myśli 
o wakacjach

Ostania Sesja przed urlopemCzytaj s. 3,4,5

Z ostatniej chwili: 

matury - są już wyniki

Świetnie  
w II LO,  
w innych gorzej
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Z ostatniej chwili: 

matury - są już wyniki

Świetnie w II LO, w innych gorzej 
W czwartek, do nowogardzkich szkół średnich, dotarły wyniki matur. Z pierwszych informa-

cji, jakie uzyskała redakcja DN, wynika, że doskonały wynik maturalny uzyskali abiturienci II 
Liceum Ogólnokształcącego, gdzie dyrektorem jest Leszek Becela. 

- Uważam, że nasze wyniki są bardzo dobre, ponieważ wszyscy zdali – mówi Leszek Becela. Jest 
tylko jedna poprawka, ale jestem pewny, że uczeń poprawi ten przedmiot w sierpniu. 

Uczniowie II LO uzyskali także bardzo wysokie wyniki procentowe z danych przedmiotów np. z 
matematyki 80-90%. Dobrze wypadł również język obcy. 

Niestety w przypadku innych szkół średnich nie jest już tak dobrze. Szczegółowe analizy opubli-
kujemy wkrótce. 

MS

Prędkość  na terenie zabudowanym zgodnie z kodeksem dro-
gowym  wynosi 50 km/godź  (po 22 - 60 km). W Warkowie,  
chodź niewątpliwie to teren zabudowany i bez chodnika, można   
70 km/godz. - chyba właśnie  tutaj, to  niezbyt rozsądne. 

Budowana obwodnica ma również i takie znaki  i szlaki, że 
mogą chodzić już po niej krowy.

Środa 29.06.-godz. popołudniowe wreszcie na nowogardzkim 
jeziorze pojawiły się dawno nie widziane żaglówki.

Na tej dziurze przy ul. Żeromskiego  można nie tylko uszko-
dzić koła, ale i połamać nogi dlatego o uwagę prosimy nie tyl-
ko rowerzystów, ale i motocyklistów. Odpowiedzialni zaś szybko 
powinni zareagować. 

minęło 19 lat
„Wolność prasy nie jest ani dla dziennikarzy, ani przeciwko politykom. To wa-
runek istnienia prawidłowej debaty publicznej, bez której nie ma demokracji”  

W tych dniach minęło 19 lat 
obecności na rynku wydawni-
czym naszej lokalnej  gazety 
Dziennika Nowogardzkiego, 
a  już wkrótce  ukaże się jej  
2000 numer.  Przez te lata sta-
ramy się, pewnie raz lepiej raz 
gorzej, pełnić misję, która w 
demokratycznym ładzie spo-
łecznym przypisana jest nie-
zależnym i wolnym  mediom... 
Misja ta wypełnia się w wie-
lu funkcjach  jakie realizuje-
my. Jest więc funkcja infor-
macyjna, funkcja kronikarska, 
funkcja interwencyjna, eduka-
cyjna, a zwłaszcza nie do za-
stąpienia przez kogokolwiek 
funkcja kontrolna władzy pu-
blicznej.  To ostatnie  zadanie 
w łonie kontrolowanej władzy 
(może być w kolektywie, egze-
kutywie, klice,) budzi najwię-
cej emocji i na ogół wywołuje 

różne  próby dyskredytacji na-
szej pracy. Władza więc, szcze-
gólnie krytykowana władza 
jak może, a jako władza czę-
sto może wiele, utrudnia nam 
pracę. Tak się dziwnie składa, 
że powszechnie deklarowa-
ne umiłowanie prawdy i spra-
wiedliwości w przypadku wła-
dzy sprowadza się w praktyce 
głównie do miłowania samej 
siebie. Miłość ta  jest bardzo 
wymagająca- wymaga oczywi-
ście  od otoczenia, szczególnie 
od prasy  poklasku, aplauzu i 
zachwytu. Jak  każdy porządny 
egoizm niewiele lub zgoła nic 
nie wymaga od siebie. Jak pra-
sa nie pieje z radości to władza 
za pieniądze publiczne, które 
często traktuje jak swoje, ku-
puje sobie „zachwyconą pra-
sę” bądź również za te pienią-
dze publiczne zaczyna sama  
prasę wydawać  czym przypo-
mina   krowę udającą rumaka. 
Zapewne każdy bacznie ob-
serwujący naszą nowogardz-
ka rzeczywistość wie o czym 
piszę  i widzi ewidentne przy-
kłady zjawiska, a Ci którzy nie 
mają na to czasu i ochoty i tak 
wkrótce to dostrzegą. Wła-

dza bowiem nie da im spoko-
ju i  wejdzie im w oczy ze swo-
im niewątpliwym i urzekają-
cym pięknem  i  bezwzględną 
doskonałością.  Całe szczęście 
nie tylko władza istnieje bo 
byłoby naprawdę beznadziej-
nie nudno, ale przez te 19 lat 
są stale  Czytelnicy, którzy my-
ślą, czują i widzą i   obdarzają 
DN zapewne niezasłużonym, 
ale  trwałym zaufaniem. Dzię-
kuję Państwu za  tę  wierność  
i zapewniam, że pomimo na-
szych ułomności i niedosko-
nałości nadal z oddaniem bę-
dziemy realizować naszą misję 
i zawsze być po stronie tych co 
głosu i sił nie mają, nie mają 
często też cywilizacyjnego mi-
nimum, a w przeciwieństwie 
do władzy – sami się nie wy-
żywią  (i bynajmniej nie cho-
dzi tylko o żywność ale i inne 
podstawowe  dobra  a zwłasz-
cza należne prawa). Władzy 
zaś w dniach naszych jubile-
uszy,  dedykujemy do przemy-
ślenia  zdanie jednego z klasy-
ków publicystyki ustrojowej, 
które zamieszczone w motcie 
tego felietonu.        

Wydawca DN, Marek Słomski
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

rozpoczęcie kursu 5 lipca g. 16.00

Przyglądając się niedziel-
nym zawodom strongman’ów 
można było w pełni zdać sobie 
sprawę jak dużym mankamen-
tem jest brak trybuny w miej-
scu gdzie odbywają się maso-
we imprezy widowiskowe, w 
tym wypadku na miejskiej pla-
ży. Właściwie jedynymi oso-
bami, które miały możliwość 
obejrzenia popisów strong-

man’ów były osoby, które już o 
wiele wcześniej zjawiły się na  
plaży i zajęły miejsca tuż przy 
barierce oraz ci obdarzeni wy-
sokim wzrostem. Inni musieli 
dokonać sporego wysiłku, aby 
zobaczyć cokolwiek a jedyną 
rozrywką, jakiej w tym cza-
sie zaznali to zabawne pointy 
komentatora dobiegające zza 
szczelnego muru osób. Wyda-

je się, że zbudowanie w tym 
miejscu trybuny, niekoniecz-
nie z krzesełkami, ale przynaj-
mniej z ławkami, pomogło-
by nie dopuścić do zaistnienia 
podobnej sytuacji w przyszło-
ści. Przykład ubiegłoniedziel-
nej imprezy powinien skłonić 
decydentów do pomyślenia o 
zmianie takiej sytuacji.

(ps)

Tylko dla najwyższych i tych przy barierce…

Podczas środowej sesji radni uchwalili nowe zasady opłacania pobytu dzieci w  przedszkolach publicznych. Zmiany wymusiło na samo-
rządach Ministerstwo Edukacji. 

Pierwsze kroki do prywatyzacji?

Opłaty za przedszkole po nowemu
Zgodnie z nowymi zapisami, 

przedszkola publiczne będą 
zapewniały bezpłatne naucza-
nie, wychowanie i opiekę dzie-
ci nie mniej niż przez 5 godzin 
dziennie. W sytuacji, gdy czas 
ten będzie przekroczony, poja-
wią się dodatkowe opłaty, któ-
re będą ponosić rodzice. Tym 
samym tzw. opłata stała (obec-
nie 120 zł miesięcznie) będzie 
obliczana na podstawie dekla-
rowanej przez samych opie-
kunów liczby godzin pobytu 
dziecka w przedszkolu ponad 
„urzędowy” czas. Według tre-
ści uchwały, którą przyjęli rad-
ni, za jedną ekstra-godzinę,  
rodzice zapłacą 2,50 zł. Staw-
ka ta wynika z wyliczeń śred-
niego kosztu, jaki przez go-
dzinę ponosi przedszkole, z 
tytułu opieki nad dzieckiem.  
Nowe zasady uiszczania opłat 
w przedszkolach będzie okre-
ślała szczegółowo umowa cy-

wilno - prawna, jaką każdy ro-
dzic, planujący zostawiać swo-
ją pociechę w placówce dłu-
żej niż 5 godzin, będzie musiał 
podpisać z jej dyrektorem.  Co 
jeśli ktoś nie podpisze umowy, 
a dziecko pozostanie dłużej w 
przedszkolu? W takiej sytu-
acji, za każdą rozpoczętą go-
dzinę dodatkowo rodzic zapła-
ci 10 zł. 

Nowe przepisy mogą real-
nie zmniejszyć wpływy, jakie 
z tytułu uczęszczania dzieci do 
przedszkoli, osiągała gmina. 
Spora grupa rodziców będzie 
z pewnością odbierała dzie-
ci przed upływem 5 godzin. 
W ten sposób zapłacą tylko za 
wyżywienie. Do tej pory rodzic 
nie płacił tylko za te dni, w któ-
rych dziecko do przedszkola 
nie chodziło wcale.  Takie oba-
wy podziela także Damian Si-
miński – wiceburmistrz gminy 
Nowogard. 

- Nie wiemy jak się zachowa-
ją rodzice. Dotychczas nie pro-
wadzono monitoringu, który 
dał by nam wiedzę na temat 
średniego czasu pobytu dziec-
ka w przedszkolu. Zresztą nie 
było takich możliwości. Opłata 
za przedszkole była stała i cał-
kowicie niezależna od ilości go-
dzin pobytu dziecka w placów-
ce. W tej chwili rodzic, który 
będzie miał możliwość wyboru, 
a jego wybór będzie miał od-
zwierciedlenie w jego finansach, 
najprawdopodobniej może się 
skłonić ku temu, żeby odbierać 
dziecko wcześniej – mówi D. Si-
miński. 

Wiceburmistrz podkreślił 
również w rozmowie z DN, że 
wielką nie wiadomą jest tak-
że absencja dzieci z powodu 
różnych chorób. Przykładem 
może być czerwcowa epide-
mia ospy wietrznej. Niektóre 
przedszkola praktycznie opu-

stoszały. W takich sytuacjach, 
nawet ci rodzice, którzy zde-
klarowali pobyt dziecka ponad 
czas programowy, nie zapłacą 
ani grosza. 

Jeśli obawy się spełnią, gmi-
ny boleśnie odczują skutki 
wprowadzenia nowych przepi-

sów. Nie da się oprzeć wraże-
niu, że taki zamiar miał rząd, 
który liczy na zniechęcenie 
utrzymywaniem siatek przed-
szkoli publicznych przez gmi-
ny i przekształcanie je w pla-
cówki prywatne.  

Marcin Simiński

Na zdjęciu Publiczne Przedszkole nr 3 przy ul. Poniatowskiego
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W minioną środę odbyła się ostatnia przed wakacyjną 
przerwą sesja Rady Miejskiej. Sala obrad zatętni życiem 
ponownie pod koniec sierpnia. W związku z tym, zapy-
taliśmy kilku radnych jak spędzą polityczny urlop? 

Nasza Sonda 

Jak radni spędzą 
wakacje?

Antoni Bielida (Przewodni-
czący Rady Miejskiej – SLD) – 
Wakacje spędzam w Nowogar-
dzie. Nie wybieram się w tym 
czasie na urlop. Nie pozwalają 
mi na to obowiązki związane z 
moją pracą poza radą. W każ-
dy poniedziałek będę więc peł-
nił dyżury przewodniczącego w 
Ratuszu. Na pierwsze dni wol-
nego najprawdopodobniej będę 

mógł sobie pozwolić na jesieni. Tradycyjnie pojadę na Mazury. 
Oprócz tego chcę również odwiedzić Wrocław, z którym wiąże 
mnie wiele wspomnień z młodzieńczych lat. 

Marek Krzywania (Klub 
Radnych Prawica) – Wakacje 
zaplanowałem na drugą poło-
wę lipca. Wyjeżdżam w Polskę, 
by odwiedzić kilka miejsc, któ-
rych nie miałem jeszcze okazji 
zobaczyć  m.in. Częstochowę. 
Później wyruszam w kierunku 
Bieszczad. 

Jerzy Kubicki (radny PSL) – 
Nie wybieram się na wakacje. Je-
stem rolnikiem, a jak wiadomo 
w tym zawodzie okres letni wią-
że się z wieloma obowiązkami. 
Obecnie pracuję przy sianoko-
sach. Muszę również naprawić 
kombajn - przed nami żniwa. Je-
stem więc do dyspozycji miesz-

kańców. Mam też wiele rzeczy do zrobienia jako społecznik. 

Michał Wiatr (Klub Radnych 
Wspólny Nowogard) -  Wła-
śnie trzy dni temu wróciłem z 
Mazur. Kolejny urlop zaplano-
wałem na drugą połowę lip-
ca. Myślę, że spędzę ten czas z 
żoną i córką nad polskim mo-
rzem albo na naszym jeziorem. 
Na ten czas zawieszę swoją spo-
łeczną działalność.  Przychodzi 
bowiem taki czas kiedy trzeba 
się wyłączyć i  poświęcić czas własnej rodzinie. Będzie to tydzień, 
podczas którego z pewnością wyłączę telefon. 

Stanisław Saniuk (Klub Rad-
nych PSL) – Wakacje spędzam 
w domu. Nie zawieszam więc 
swojej pracy społecznej. Jestem 
wyczulony na problemy z jaki-
mi borykają się mieszkańcy tego 
miasta.  Na pewno nie ucieknę 
od tego podczas przerwy urlo-
powej w pracach Rady Miejskiej.  

Marcin Simiński

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego negatywnie ocenił wniosek 
gminy Nowogard o przydzielenie dotacji na remont murów obronnych. Wciąż 
nie ma również w tej sprawie odpowiedzi Ministerstwa Kultury. Wszystko wska-
zuje, więc na to, że gmina sama będzie musiała pokryć większość kosztów zwią-
zanych z renowacją zabytku. 

W sprawie murów zastój

Remont, zawalonych czę-
ściowo murów obronnych ma 
kosztować gminę ok. 200 tys. 
zł. Urząd Miejski przygotował 
już stosowną dokumentację 
przetargową, a Rada Miejska 
zabezpieczyła odpowiednie 
środki w budżecie. Znaczna 
część tych pieniędzy miała być 
odzyskana w drodze dotacji 
zewnętrznych. Gmina złożyła, 
więc trzy wnioski o przyznanie 
środków: jeden do Marszałka 

Województwa, drugi do Mi-
nisterstwa Kultury i trzeci do 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie. Urząd 
liczył, że z tego tytułu uda się 
odzyskać nawet do 50% kosz-
tów poniesionych przy remon-
cie kilkuwiecznego zabytku. 
Na razie do wniosku Nowo-
gardu przychylił się tylko Kon-
serwator Zabytków,  przyzna-
jąc naszej gminie zaledwie 20 
tys. zł. Resort kultury ma opo-

wiedzieć się w sprawie do koń-
ca tego tygodnia. 

Wiadomo za to, że na re-
mont kamiennych murów pie-
niędzy nie da Urząd Marszał-
kowski w Szczecinie. Wniosek, 
przygotowany przez wydział 
Rozwoju Lokalnego i Fundu-
szy w UM, został odrzucony. 
Nie wiadomo tylko z jakich 
przyczyn. Gmina wysłała już  
pismo z prośbą o uzasadnienie  
tej decyzji. 

Wszystko teraz w rękach 
Ministra Kultury. Wiadomo 
jednak powszechnie, że do 
tego resortu trafia  setki  po-
dobnych próśb. Wszak  mury 
obronne to dość często spoty-
kany obiekt zabytkowy w na-
szym kraju. Nie ma się więc co 
łudzić, że ze stolicy spadnie na 
Nowogard złoty deszcz. 

A to oznacza tylko jedno. Za 
remont zabytku zapłacą miesz-
kańcy. 

Marcin Simiński

Zgodnie z naszą zapowiedzią

Artur Gałęski w Warszawie
Jak zapowiadaliśmy kilka tygodni temu Artur Gałęski dotychczasowy Kurator 
Oświaty w naszym województwie, objął w dniu wczorajszym stanowiska  dyrek-
tora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Minister Edukacji Naro-
dowej Krystyna Hall wrę-
czyła w dniu wczorajszym 
w Warszawie nomina-
cję Arturowi  Gałęskiemu 
na stanowisko w dyrekto-
ra Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej. Na tym sta-
nowisku,  które rangą od-
powiada podsekretarzowi 
stanu, Artur Gałęski będzie 
odpowiadał  za wszystkie 
typy egzaminów w kraju - 
koordynował  prace 8 ko-
misji okręgowych w War-
szawie, Gdańsku, Łomży, 
Jaworznie, Krakowie, Ło-
dzi, Wrocławiu i  Pozna-
niu, będzie również reali-
zował programy systemo-
we EFS w zakresie reformy 
systemu egzaminowania. 
Zasadniczym nowym za-
daniem dyrektora  będzie 

także,  w związku  z  re-
alizowaną  reformą syste-
mu nadzoru,  przygotowa-
nie nowej instytucji czyli 
Krajowego Ośrodka Jako-
ści Edukacji  oraz wdroże-
nie  nowego systemu nad-
zoru w kraju. Już zakres 
obowiązków wskazuje, że 
Artur Gałęski awansował 
bardzo wysoko. Jako szef 
drugiej po MEN instytu-
cji oświatowej w kraju bę-
dzie miał ogromny wpływ 
na kształt jakości eduka-
cji. Gratulujemy zaszczytu 
i życzymy sukcesów zna-
komitemu mieszkańcowi 
naszego miasta. W najbliż-
szych dniach postaramy się 
o rozmowę z dyrektorem 
A. Gałęskim podczas jego 
pobytu w Nowogardzie. 
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Kolesiostwo zgodne z prawem

Praca tylko dla „swoich”

Dwugłos radnych
Poniżej publikujemy komentarze radnych z klubów opozycyjnych w sprawie polityki kadrowej

Brak pracy to, według miesz-
kańców, największy problem 
gminy Nowogard. Wolne sta-
nowisko to potencjalna szansa 
na polepszenie swojego statu-
su życiowego. Zazwyczaj ubie-
gający się o pracę stają do kon-
kursu, który wygrywa najlep-
szy. Czasami, wykorzystując 
przepisy, nie przeprowadza się 
procedury konkursowej, a wte-
dy można zatrudnić, kogo się 
chce. Z takiego przywileju ko-
rzysta burmistrz Robert Cza-
pla. Wybierając go na urząd 
burmistrza Nowogardu, bar-
dzo wielu mieszkańców miało 
nadzieję, że rozpoczął się czas 

pozytywnych zmian, meryto-
rycznej pracy, a przede wszyst-
kim zapewnienie dobrobytu 
gminie i jej mieszkańcom, a 
nie sobie, kolegom czy partii.

Złudzenia bardzo szybko 
zniknęły, pojawiła się prawdzi-
wa twarz pana Czapli. Osoba, 
która odwiedzała potencjal-
nych wyborców od drzwi do 
drzwi w czasie kampanii mia-
ła przyjazny uśmiech i masę 
obietnic, zapewnień, że oto 
skończą się kolesioskie ukła-
dziki.

Chyba wszyscy daliśmy się 
trochę zwieść, że coś się zmie-
ni, że w naszej gminie będą 
obowiązywały wysokie stan-
dardy zarządzania, nie będzie 
kombinatorstwa i kolesiostwa. 
Oczekiwaliśmy, że w urzędzie 
pojawią się kompetentni pra-
cownicy. Nic bardziej mylne-
go.

Obecnie przy zatrudnianiu 
pracowników ważniejsza od 
kompetencji jest stara zasada 
- mierny, bierny ale wierny, a 

szanse nie są równe, bo trzeba 
ulokować swoich. Można zro-
zumieć takie działania, gdy są 
to zmiany na lepsze.

I tak oto w Zarządzie Budyn-
ków Komunalnych zatrudnie-
ni zostali koledzy pana burmi-
strza. Nie było konkursu, bo 
ponoć nie trzeba. Nikt nie za-
pytał o zaświadczenie o nieka-
ralności i  wykształcenie. Mie-
li pracować na zasadach ro-
bót publicznych, a gmina mia-
ła otrzymywać zwrot kosztów. 
Panowie nie spełniali wyma-
gań określonych w przepi-
sach, by rozwiązać kwestię w 
ten sposób, więc stworzono dla 
nich zupełnie nowe stanowiska 
pracy, zapewniono przyzwoite 
pobory, a to wszystko zgodnie 
z prawem. Jak widać, nie trze-
ba mieć kwalifikacji, najważ-
niejsze to umieć kleić plakaty.

Następny kolega partyjny 
pana Czapli został zatrudnio-
ny na stanowisku, które cięż-
ko jest jednoznacznie określić. 
Jedni mówią o rzeczniku pra-

sowym, drudzy o ministrze ds. 
propagandy. I choć były dwie 
kandydatury (drugiej nie ujaw-
niono), musimy uwierzyć na 
słowo, że pan, który był redak-
torem naczelnym SLD-wskiej 
gazetki jest jedynym słusznym 
kandydatem.

W międzyczasie pan Czapla 
obsadził kolejnego kolegę (róż-
nica wieku, jaka dzieli burmi-
strza od jego kolegów jest tak 
duża, że aż dziwnie pisze się 
słowo kolega), który znalazł 
spokojną przystań jako stróż w 
budynku należącym do gminy.

Zatrudnienie w gminie zna-
lazł również, będący na emery-
turze, były redaktor DN, któ-
rego misją jest przywrócenie 
dawnego blasku gazetce gmin-
nej, ażeby burmistrz Czapla 
był zadowolony z wszystkiego, 
co napisano na jego cześć. W 
gazetce wydawanej przez gmi-
nę będzie można pisać tylko 
dobrze o swoim dobrodzieju.

W kolejce o wsparcie już 
ustawiła się fundacja prowa-

dzona przez szefa powiato-
wych struktur SLD, która po 
uzyskaniu kolejnego umorze-
nia podatku, stara się o otrzy-
manie z gminy 21.000 zł. Na-
pisała nawet wniosek, ale kon-
kurs nie przewidywał pienię-
dzy na takową działalność. Pan 
Czapla postanowił więc stwo-
rzyć nową pozycję konkurso-
wą, żeby Fundacja Talent Pro-
mocja Postęp mogła otrzymać 
od gminy kolejny prezent. Ofi-
cjalnie i zgodnie z prawem ma 
się odbyć postępowanie kon-
kursowe, ale chyba już dziś 
możemy być spokojni o jego 
rozstrzygnięcie.

Te wszystkie działania podej-
mowane są, jak sądzę, w trosce 
o dobro nas wszystkich i naszej 
gminy. Ilu kolegów potrzebuje 
jeszcze pomocy? Czas pokaże. 
Najważniejsze, jak mówi bur-
mistrz Czapla, że wszystko jest 
zgodne z prawem.

Tomasz Szafran

- Nie mam zamiaru posą-
dzać burmistrza Roberta Cza-
pli o bezkonkursowe zatrud-
nianie partyjnych kolegów. 
Chodzi mi tylko o zachowa-
nie zasad równej konkuren-
cji. W Nowogardzie żyje kil-
ka tysięcy młodych, zdolnych, 
wykształconych, niekaral-
nych ludzi, którzy nie mają 
szans na znalezienie pracy 
– specjalnie dla „Dziennika 
Nowogardzkiego” pisze rad-
ny Marcin Nieradka. 

Od początku kadencji bur-
mistrza Roberta Czapli mamy 
do czynienia z przesadnym 
uwielbieniem gminy w dzie-
dzinie robót publicznych. Już 
w grudniu do pracy na rzecz 
sfery publicznej ruszyły zastę-
py osadzonych w nowogardz-
kim zakładzie karnym. Naj-

pierw odśnieżali, później robili 
wiosenne porządki. Aktualnie 
porządkują tereny wiejskie.

Żeby była jasność. Inicjaty-
wa to cenna i godna pochwały. 
Okazało się, bowiem, że nie-
wielkim kosztem (choć nie za 
darmo) można zadbać o spra-
wy, które do tej pory były na-
wet niezauważalne. Rozumie, 
że koszty zakupu narzędzi, 
ubrań ochronnych, wyżywie-
nia, badań lekarskich, kursu 
BHP i ubezpieczenia zwrócą 
się w postaci wykonanej pracy 
na rzecz społeczności. 

Mój sprzeciw budzi jednak 
postawa zatrudnienia przez 
burmistrza Roberta Czaplę 
tzw. Koordynatorów Robót 
Publicznych. Z informacji uzy-
skanych na środowej sesji do-
wiedziałem się, że w pierwszej 
fazie byli oni zatrudnieni w ra-
mach robót interwencyjnych. 
Jak wynika z moich informa-
cji, później byli już zatrudnieni 
przez Zarząd Budynków Ko-
munalnych na czas określo-
ny. Natomiast obecnie istnie-
je problem zatrudnienia ich na 
czas nieokreślony.

Problem błahy nie jest. Ko-
ordynatorami zostali, bowiem 

ludzie bez organizacji otwar-
tego konkursu. Zatrudnieni w 
drodze uznania przez burmi-
strza Roberta Czaplę nie mu-
sieli, więc wykazać się żadną 
znajomością tematu, i prak-
tycznie żadnymi kwalifikacja-
mi. Oprócz ogłoszenia kon-
kursu zapomniano o ustale-
niu pewnych formalnych kry-
teriów w jakże odpowiedzial-
nej przecież pracy. Jak wieść 
gminna niesie jeden z kordy-
natorów nie ma nawet matu-
ry, co urzędnikowi troszkę nie 
przystoi.  

Osoba sprawująca funkcję 
wychowawcy z Zakładzie Kar-
nym musi wykazać się nie lada 
kwalifikacjami. W przypad-
ku Koordynatorów Robót Pu-
blicznych nie mamy choćby 
ich namiastki.   

Co więcej Koordynatora-
mi zostały osoby burmistrzo-
wi „zasłużone”. Szczególnie 
jedna z nich bardzo aktywnie 
udzielała się w kampanii wy-
borczej. Pominę już fakt, że 
łączą ją również związki z So-
juszem Lewicy Demokratycz-
nej. Rozwodził się na ten te-
mat nie będę, bo zatrudnianie 
osób o podobnych kryteriach 

przez Roberta Czaplę w sferze 
publicznej staje się nagmin-
ną praktyką. Uważam, że nie 
jest przypadkiem fakt, iż samo 
nazwisko osoby zatrudnionej 
przewija się w sferze publicz-
nej od lat. Pomijam je celowo, 
by zwracając uwagę na waż-
ny problem społeczny nie być 
przez drugą stronę posądzo-
nym o personalny atak. 

Notabene, Koordynator nie 
pracuje za małe pieniądze. Jak 
udało mi się dowiedzieć mie-
sięcznie pobiera około 2 tys. zł. 
z gminnej kasy pieniędzy po-
datników.    

Nie mam zamiaru posądzać 
burmistrza Roberta Czapli o 
bezkonkursowe zatrudnianie 
partyjnych kolegów. Chodzi 
mi tylko o zachowanie zasad 
równej konkurencji. W Nowo-
gardzie żyje kilka tysięcy mło-
dych, zdolnych, wykształco-
nych, niekaralnych ludzi, któ-
rzy nie mają szans na znalezie-
nie pracy. Między innymi dzię-
ki praktykom podobnym do 
tych stosowanych przez bur-
mistrza Czaplę.

Osobiście nie widzę sprzeci-
wu by na stanowiska Koordy-
natorów ogłosić otwarty kon-

kurs. By mogły je pełnić osoby 
wykształcone (zgodnie z przy-
jentymi standardami pracy w 
Urzędzie Miejskim), nieka-
ralne i młode mając szanse na 
rozwój. Nie zaś, jak ma to miej-
sce obecnie znajomi powiązani 
politycznymi układami.

Jeśli burmistrz Robert Cza-
pla widzi w tym problem to 
znaczy, że funkcjonuje na inne 
płaszczyźnie. I nie chciałbym 
stwierdzić z przykrością, że 
bliżej z niej do zwykłego ko-
lesiostwa niż socjalnych idei, 
które tak podkreślano w kam-
panii wyborczej. 

Z podobną sytuacją mie-
liśmy do czynienia podczas 
„majówki”, gdzie wyłączność 
na wystawienie straganów do-
stała osoba także związana z 
burmistrzem Czaplą.  

Apeluję, więc do burmistrza 
Czapli o niezwłoczne ogłosze-
nie otwartych konkursów na 
urzędnicze stanowiska Koor-
dynatora Robót Publicznych. 
Tak by każdy (w domyśle naj-
lepszy) mieszkaniec miał szan-
se jego piastowania i zarabia-
nia niemałych pieniędzy. 

Marcin Nieradka – radny 
klubu Prawica           
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

Parafia Pw. wNiebOwZięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Parafia Pw. Św. rafała kaliNOwSkiegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

Parafia Pw. mb faTimSkiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

XIV Niedziela Zwykła (Mt 11,25-30) 

 „Polak i Katolik”
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 

ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt 
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce 
objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was po-
krzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a 
moje brzemię lekkie (Mt 11,25-30)

W Kościele te dwa pojęcia wcale nie są zamienne. Może ktoś być wzorowym patriotą nie 
mając nic wspólnego z Kościołem i odwrotnie, może ktoś być synem Kościoła nie okazu-
jąc większej sympatii ani do narodu, z którego pochodzi, ani do tego wśród którego żyje. 
Sprawa jednak z punktu widzenia praktycznego wcale nie jest taka prosta. Wymaga jasne-
go ustawienia.

Kościół objął swoimi granicami setki narodów jednocząc je w duchu ewangelicznie ro-
zumianego prawa, żądając w chwili napięć i bolesnych decyzji wierności Kościołowi jako 
rzeczywistości nadrzędnej w stosunku do narodu czy państwa. Takie sytuacje prowadzące 
aż do przelewu krwi miały miejsce, mają i będą miały.

Kto decyduje się na przynależność do Kościoła, winien wiedzieć, że wierność Bożemu 
Prawu decyduje o jego wartości i czyni zeń wiernego syna narodu, choć nie zawsze ten na-
ród to rozumie. Jest tu nieodzownie potrzebna świadomość dwu wielkich zadań, za które 
człowiek ochrzczony jest odpowiedzialny.

Pierwsze zadanie polega na ubogaceniu narodu przez wniesienie w jego życie wartości 
ewangelicznych. Chodzi o wiarę, o miłość bliźniego, o wrażliwość na sprawy społeczne, 
o nadzieję, czyste sumienie, zdolność budowania wspólnoty złożonej z ludzi dobrej woli. 
Chodzi o umiejętność modlitwy, czyli utrzymywania żywej łączności z Bogiem, o zdol-
ność odważnego spojrzenia na cierpienie, a nawet w oczy własnej śmierci. Przelanie bo-
gactwa Ewangelii w  codzienne życie własnego narodu to zadanie zaszczytne i  piękne. 
Szczęśliwy, kto odkrył blask swego chrześcijańskiego powołania i umie ubogacać wiarą 
i miłością swoją Ojczyznę.

To podejście jest ważne i z tej racji, że z chwilą, gdy chrześcijanin znajduje się poza oj-
czystą ziemią, swoją wiernością Bogu ubogaca równocześnie ziemię swych ojców, dając 
o niej piękne świadectwo, i ziemię tego narodu, który go gości. Wzorowy katolik jest za-
wsze i wszędzie wartościowym człowiekiem bez względu na sytuację, w jakiej się znajdzie.

Drugie zadanie jest równie ważne. Chrześcijanin winien pamiętać, że ubogaca również 
Kościół. Chodzi mu nie tylko o wartości moralno-religijne jego serca, ale i o całe bogactwo 
jego ojczystego narodu. Kościół to wielka Boża Rodzina, którą tworzą wszystkie narody 
żyjące pod słońcem. Inne wartości wnosi w tę Rodzinę naród japoński a inne hiszpański, 
inne narody germańskie a inne słowiańskie. Każdy bowiem naród otrzymał inne talenty, 
pomnożone przez wielowiekową historię licznych pokoleń, i one winny być dostrzeżone. 
Wartościowy człowiek zna bogactwo patriotyzmu wyssane z mlekiem matki, jest z niego 
dumny i umie nim ubogacać Chrystusowy Kościół.

Od samego początku Kościół zabiegał o to, by uszlachetniać rysy twarzy poszczególnych 
narodów. Nigdy nie chciał ich zmieniać, nigdy nie chciał zniekształcać, chciał jeno, by na 
nich pojawił się blask prawdziwej wiary w Chrystusa i uśmiech pełen nadziei i miłości. 
Tym różnili się chrześcijanie starożytni od Żydów, którzy chcieli, by prozelici albo przyję-
li judaizm, albo w świątyni zatrzymali się na dziedzińcu dla pogan, nie mogąc się mieszać 
z wyznawcami Prawa Mojżeszowego. O zburzenie tego muru, dzielącego Żydów od po-
gan, mieli największe pretensje do świętego Pawła. On pierwszy szukał tego, co wartościo-
we w innych narodach, by szanując odrębność narodową gromadzić wszystkich w jednym 
Chrystusowym Kościele. On jako pierwszy prorok Izraela nie tylko zapowiadał powstanie 
wielkiej Bożej Rodziny obejmującej wszystkie narody, ale on ją tworzył.

Dobrze rozumiany patriotyzm nigdy nie popada w kolizję z powołaniem chrześcijań-
skim i  przynależnością do Kościoła. Nigdy też naród nie traci, jeśli jego syn lub córka 
przyjmują chrześcijaństwo. Ktokolwiek sądzi inaczej, dowodzi jeno ciasnoty swego spoj-
rzenia i braku właściwego zrozumienia, zarówno przynależności do Kościoła, jak i patrio-
tyzmu.

Ks. Tomasz Tylutki

informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 11.00; 
12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. 
W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie będzie w niedzie-
le Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

W Pierwszy Piątek miesiąca czerwca wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za nasze grzechy. Pamiętajmy w tym dniu o spowiedzi pierwszo piątkowej. 

W Pierwszą Sobotę czerwca oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny. W tym dniu odwiedzamy chorych z terenu naszej parafii. Będzie 
to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., czy sakramentu Na-
maszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego spotkania, ponie-
waż będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż). Cho-
rych odwiedzimy od godz. 9.00. 

Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, 
a w Miętnie o g.10.00, 
w Lestkowie o g.11.00.
W tym tygodniu wspominamy:
Piątek 1.07 – Najświętszego Serca Pana Jezusa  - uroczystość
Sobota 2.07 – Niepokalanego Serca NMP
Środa 6.07 – Św. Marii Teresy Ledóchowskiej
Piątek 8.07 – Św. Jana z Dukli

Nowy watykański
portal multimedialny

Od 29 czerwca można będzie korzystać z nowego watykańskiego portalu mul-
timedialnego news.va. Inicjatywę tę przedstawił dziś dziennikarzom abp Claudio 
Maria Celli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Przypomniał, że na polu komunikacji społecznej Stolica Apostolska jest obecna 
od dawna. Dziennik „L’Osservatore Romano” ukazuje się od 150 lat, a Radio Wa-
tykańskie nadaje od 80 lat. Ponadto działają agencje prasowe Vatican Information 
Service (VIS) i Fides, prowadzona przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów, 
a także Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej oraz Watykański Ośrodek Telewizyj-
ny (CTV).

Najważniejsze materiały publikowane przez te środki przekazu, zarówno 
drukowane, jak też nadawane przez watykańską rozgłośnię radiową i stację te-
lewizyjną, będzie można od 29 czerwca znaleźć na portalu news.va. Dotyczyć 
one będą, tak jak dotychczas, działalności i nauczania papieża, tekstów ogłasza-
nych przez urzędy Stolicy Apostolskiej, a także najważniejszych wydarzeń z życia 
Kościołach na świecie.

Przez pierwsze miesiące portal dostępny będzie jedynie po włosku i angielsku. 
Po wakacjach zostanie poszerzony o hiszpańską wersję językową, a z czasem naj-
prawdopodobniej także o francuską i portugalską.

Powstanie news.va nie oznacza zamknięcia portalu vatican.va, który nadal bę-
dzie pełnił rolę dokumentacyjną w stosunku do nauczania papieskiego i działal-
ności Stolicy Apostolskiej – zapewnił abp Celli.

Opr. x.TT
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Przegląd twórczości ludowej…

„A zagrajcież mi od ucha…”
W sobotnie popołudnie 25 czerwca na plaży miejskiej w Nowogardzie odbył się 
VIII Przegląd Twórczości Ludowej pt. „Nasza Tradycja Zachodniopomorska”. 

Organizatorem imprezy był Nowogardzki 
Dom Kultury. Wzięło w niej udział 6 zespołów 
ludowych. Prezentacje oceniane były przez 
przedstawicieli każdego z zespołów biorących 
udział w przeglądzie. W wyniku prac jury 
pierwsze miejsce zajęła kapela ludowa Wełty-
nianka z Gryfic. Na drugim miejscu znalazła 
się „Wesoła Ferajna” - kapela reprezentująca 
Nowogardzki Dom Kultury – artyści przed-
stawili  spektakl pt. „Majówka”, a na trzecim 
stopniu podium stanął zespół folklorystyczny 
„Lipka” z Kobylanki. Przyznano również wy-
różnienia, które otrzymały następujące zespo-
ły śpiewacze: „Leszczyna” z Pęczerzyna, „Ku-
kułeczka” z miejscowości Brojce i „Stucho-
wianki” ze Stuchowa. 

Po zakończeniu przeglądu gościnnie wystą-
pił zespól wokalny „Keja”. Kapela ze Świnouj-
ścia zaprezentowała utwory z repertuaru mu-
zyki „szanty”. Finałowym punktem imprezy 
była zabawa przy dźwiękach kapeli podwórko-
wej „Kryzys”.

(ps)

Pomogli też w Nowogardzie

Społeczna akcja 
pracowników  
Banku BGŻ
Otwierający wkrótce swoja placówkę w Nowogar-
dzie (przy przejeździe kolejowym na 700 Lecia) 
bank BGŻ angażuje się także w akcje społeczne.

Bank BGŻ pomaga lokal-
nym społecznościom, jest tam, 
gdzie pomoc jest najbardziej 
potrzebna.

Wyrazem społecznego zaan-
gażowania Banku i jego pra-
cowników była charytatywna 
akcja wielkanocna, podczas 
której placówki Banku BGŻ 
w 16 małych miejscowościach 
postanowiły wesprzeć najbar-
dziej potrzebujących i przeka-
zać ponad 450 bonów towa-
rowo – żywieniowych o łącz-
nej wartości 24 tys. zł. Teraz, w 
okresie przedwakacyjnym, ak-
cja ma swoją kolejną odsłonę.

Tym razem, do akcji włączy-
ły się oddziały z województwa 
wielkopolskiego, kujawsko – 
pomorskiego, zachodniopo-
morskiego i warmińsko – ma-
zurskiego przekazując 207 bo-
nów o łącznej wartości 10 350 
zł najbardziej potrzebującym 
w swoich regionach.

W naszym województwie w 
akcji uczestniczyli pracowni-
cy Oddziału Operacyjnego w 
Gryficach i Oddziału w Nowo-
gardzie.

Wyboru pomagały pracow-
nikom dokonać lokalne orga-
nizacje, które będąc najbliżej 
mieszkańców, najlepiej wie-
dzą, w jaki sposób można im 
pomóc, szczególnie w okre-
sie przedwakacyjnym, kiedy 
wsparcie rodzin i ich dzieci jest 

wyjątkowo ważne.
Ostatecznie, kupony pre-

miowe o łącznej wartości 
2000 zł, trafiły do Kierownika 
Ośrodka pomocy Społecznej 
poprzez ręce Skarbnika Gminy 
Nowogard z przeznaczeniem 
dla najbardziej potrzebujących 
rodzin.

W Banku BGŻ wiemy, że cią-
ży na nas duża odpowiedzial-
ność za społeczności lokalne i 
ich rozwój, jesteśmy świado-
mi oczekiwań kierowanych do 
nas, jako instytucji finansowej. 
Będąc blisko lokalnych środo-
wisk, łatwiej nam poznawać 
ich potrzeby, identyfikować je i 
znajdować rozwiązania dla ich 
problemów. Oczywiście to, co 
możemy zrobić, jest tylko kro-
plą w morzu potrzeb, ale prze-
cież każde, najdrobniejsze na-
wet wsparcie ma ogromną war-
tość, jeśli płynie z serca – mówi 
Małgorzata Antonowicz - Wy-
dmuch, Dyrektor Oddziału w 
Gryficach.

Pozostaje wyrazić nadzieję 
,że szlachetna inicjatywa BGŻ 
będzie miała charakter cy-
kliczny, choć wszyscy najbar-
dziej  pragnęli byśmy aby ban-
ki zajmowały się głównie prze-
chowywaniem naszych dużych 
pieniędzy i nikt nie musiał ko-
rzystać z pomocy  na  niezbęd-
ne życiowo cele.

Informacja własna

„Będą progi zwalające” - 
Zdecydowali podczas ostatnie-
go posiedzenia członkowie za-
rządu miejskiego. Progi zwala-
jące prędkości staną na ul Lu-
buszan i 5 Marca. Jakiś czas 
temu z wnioskiem o ich usta-
wienie zwrócili się do zarządu 
członkowie komisji rolnictwa 
wraz z Komendantem Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie. 

„Z Nowogardu do Sharm El-
Sheik” - Nurkowaliśmy śred-
nio dwa razy dziennie, ale mie-
liśmy czas też na inne rozryw-
ki. Jeździliśmy na wielbłądach, 
motorach czterokołowych i ko-
niach. Zwiedzaliśmy wiele nie-

zwykłych miejsc,, poznaliśmy 
nowych ludzi, skorzystaliśmy 
egzotycznej kuchni. I wszystko 
to przez siedem dni- wspomina 
Dominik Gołąb, uczestnik wy-
prawy nurków do Egiptu. 

„Nasi do parlamentu” - Wy-
bory we wrześniu. Zakończyła 
się rejestracja komitetów wy-
borczych, Obecnie kandyda-
ci na posłów i senatorów zbie-
rają podpisy o poparcie swoich 
ugrupowań. Z naszego woje-
wództwa będziemy wybierać 13 
posłów i 2 senatorów. Z same-
go Nowogardu do parlamentu 
wystartuje aż czwórka kandy-
datów .Są to: Kazimierz Ryn-

kiewicz PIS, Bożena Boro-
wik AWS Prawica, Kazimierz 
Ziemba PSL i Wojciech Krze-
miński SLD 

„Paweł Zugaj startuje  W 
Tour de Pologne przez Nowo-
gard” - W ostatni czwartek w 
ratuszu odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem Czesła-
wa  Langa, dyrektora Wyścigu 
Tour de Pologne, władz miasta 
i lokalnych mediów. Wyścig ma 
przejeżdżać przez Nowogard, 
trasa o długości 178 km będzie 
biegła z Kołobrzegu do Szczeci-
na

Wyszperał: Jarosław Bzowy 

10 lat temu                  pisał:
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Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

7 lipca
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 7 lipca - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

Salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard
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Błażej z Czermnicy 
Wszystko mi się tutaj podo-

ba. Gram w piłkę, bawię się z 
kolegami. 

Robert z Orzechowa
Lubię zajęcia z malowania. 

Maluję pociągi, samochody, 
motory, bo interesują mnie te 
rzeczy. Gram w piłkę nożną i 
koszykówkę. 

Agnieszka z Orzesza
Interesuję się przyrodą. Ba-

wię się, maluję kwiaty, motyle, 
układam puzzle. Gram w piłkę 
nożną. Podoba mi się tutaj. 

Klaudia z Orzesza
Interesuję się matematyką. 

Lubię także malować. Uwiel-
biam bawić się w berka. Tutaj 
najbardziej odpowiada mi gra-
nie w piłkę na sali. 

Jagoda z Nowogardu
Interesuję się muzyką i lu-

bię wf. Kiedyś chciałabym na-
uczyć się grać na perkusji. Cie-
szę się bo mogę tutaj spędzić 
dużo czasu z kolegami i kole-
żankami, gramy razem w róż-
ne gry. 

Marcin z Orzechowa
Lubię grać z kolegami w pił-

kę nożną i uczyć się. Lubię 
wszystkie przedmioty a naj-
bardziej w.f.  Lubię bawić się z 
kolegami i koleżankami. 

(ps)

Wakacyjne półkolonie…
 W poniedziałek 27 czerwca, przy SP nr 1, rozpoczęły się dwutygodniowe półkolonie  letnie dla dzieci z Gminy Nowogard. 

W trakcie trwania półkolonii 
dzieci będą brały udział w róż-
nego typy zajęciach m.in. pla-
stycznych, sportowych, kom-
puterowych, ekologicznych, 
muzycznych i profilaktycz-
nych. Będą również gry i zaba-
wy umysłowe, a także ognisko 
i grill. W programie przewi-

dziane jest również wyjście na 
plażę i do Straży Pożarnej, wy-
jazd do Goleniowa, Mc Donal-
d’a oraz do multikina w Szcze-
cinie, gdzie podopieczni obej-
rzą film „Auta2” w wymiarze 
3D.  Szeroki zakres zapropo-
nowanych zajęć pozwoli każ-
demu dziecku na znalezienie 

takich, które będą najbardziej 
odpowiadały jego predyspozy-
cjom i zainteresowaniom. 

Środki finansowe  na orga-
nizację półkoloni wysokości 
5.000 PLN przeznaczył Urząd 
Miasta i Gminy Nowogard 
oraz gminna komisja ds. roz-
wiązywania problemów alko-

holowych, którą kieruje Teresa 
Ziółkowska. Posiłki przygoto-
wane w kuchni Ewy Kasprzyk,  
funduje Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Zapewnione są trzy 
posiłki dziennie – śniadanie, 
obiad i podwieczorek, w tym 
roku obiady są dwudaniowe. 

Na czas trwania półkolo-

nii opiekę nad dziećmi rozto-
czą Beata Biniecka (kierownik 
półkolonii), Anna Tracz, Elż-
bieta Kwiatkowska, Inga Pło-
saj-Jurek, opiekę medyczną na-
tomiast stanowią Danuta Mi-
chalak i Jadwiga Kosakiewicz. 

 (ps)

Zapytaliśmy dzieci o to jak im się podobają takie wakacje
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igrzyska w Płotach 
Dnia 18.06.2011 w Płotach odbyły się XVII Igrzyska Samorzą-

dów LZS. Startowało 12 drużyn. Igrzyska obyły się w dwudziestu 
pięciu konkurencjach. 

Klasyfikacja końcowa: 
Miasto                                      ilość zdobytych punktów
1. Białogard                                        349 
2. Kozielice                                         326 
3. Płoty                                               323 
4. Trzebiatów                                    294  
5. Dziwnów                                       289 
6. Nowogard                                     284,5 
7. Węgorzyno                                   282,5 
8 .Gryfino                                          268 
9. Kołbaskowo                                  261  
10. Siemyśl                                        258 
11.Dobra                                           234 
12.Szczecinek                                   82.5 

Informacja własna 

Osowo  na sportowo 
W dniu 26.06.2011 w miejscowości Osowo odbyły się zawo-

dy sportowe. I tak w poszczególnych konkurencjach następu-
jące miejsca zajęli: 

Piłka Nożna 
1.  Boguszyce 
2. Łosośnica 
3. Wyszogóra 
4. WKS. Osowo 
5. WKS. „PROBUD”    Wy-

szomierz
6. WKS. Wierzbięcin 
7. WKS. „VENUS” Długołe-

ka                                               
Piłka  Siatkowa    
1. WKS. Osowo 
2.WKS. „PROBUD” Wyszo-

mierz 
3.WKS.”VENUS” Długołeka 
4. Boguszyce 
5. Łosośnica 
Rzut do celu - konkurencja 

Oldboy 
1. Krystian Zińczuk  - nagro-

da statuetka 
Najlepszy siatkarz turnieju 
Bartosz Jurzysta  z Łosośnicy 
Finał w piłce siatkowej 
1. Łosośnica 
2. WKS. „Probud” Wyszo-

mierz 
3.WKS. „VENUS” Długołe-

ka 
Najlepszy strzelec bramek 
Michał Jemilianowicz  WKS 

Wierzbięcin, który strzelił 5 
bramek. 

Finał piłki nożnej 
1.  Łosośnica 
2.WKS. „Probud” Wyszo-

mierz 
3.WKS. Wierzbięcin 
4 WKS. Osowo 
Konkurencje rekreacyjno-

sportowe dla najmłodszych 
prowadziły: 

Katarzyna i Małgorzata  Pi-
skorz 

Sędziami byli:
Piłka nożna - Arkadiusz  

Domagała 
Piłka siatkowa - Michał 

Korchut , Artur Maślak, An-
drzej Kania

Prowadzący i komentujący 
wyniki spartakiady - Tadeusz 
Łukaszewicz 

Organizatorami imprezy 
byli: 

Sołtys miejscowości Osowo 
Krzysztof Bobrowski z radą 
sołecką , Marcin Rępała,WKS 
Osowo. 

Informacja własna                                                                                                                                           
                                                                                                                                     

                            
   

Zwycięzcy zawodów w nogę ŁosośnicaDzień Dziecka w Trzechlu 
Dnia 25 czerwca na boisku 

w Trzechlu odbył się Dzień 
Dziecka.

 Po raz kolejny wiele wra-
żeń i dobrej zabawy dostarczy-
ła nam szczecińska Fundacja 
Pogotowie Teatralne. Zaprzy-
jaźnieni z nami Aktorzy przy-
gotowali dla dzieci i dorosłych 

interaktywne przedstawienie 
pt. „Przyjaciele Kangurka Jur-
ka”. Wspólne śpiewanie, ta-
niec, liczne konkursy ze wspa-
niałymi nagrodami, malowa-
nie twarzy, balonowe zwierza-
ki – był to świetny początek 
wakacji dla dzieci z Trzech-
la. Większość z nich spędzi je 

w domu i dlatego rodzice za 
cel postawili sobie urządzenie 
we wsi placu zabaw, żeby choć 
tym najmłodszym dać odrobi-
nę radości i bezpieczne miej-
sce do zabawy. Z dumą mo-
gliśmy zaprosić nasze pocie-
chy na ukończony plac zabaw, 
który niemal w całości jest na-
szym dziełem (gmina zakupiła 
zabawki) – zaplanowaliśmy go 
i wykonali za środki z fundu-
szu sołeckiego. Wszyscy, któ-
rzy pomagali, poświęcali swój 
czas a nierzadko i fundusze za-
sługują na najwyższe uznanie. 
Wygodniej było zamknąć się 
w swej zagrodzie lub stać pod 
budką z piwem, a jednak uda-
ło się i można mieć nadzieję że 
nie był to ostatni raz. Wszyst-
kim, którym los wsi nie jest 
obojętny – dziękujemy.

Informacja własna 

W dniu 26 czerwca 2011 r. odbyła się spartakiada w Karsku. Sołtys i Rada Sołecka dziękują za 
pomoc w organizacji imprezy sponsorom: Kazimierz Ziemba, Robert Augustynek, Jerzy Fur-
mańczyk, Arnold Gieryń, Władysław Błażewicz i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
boiska i pieczeniu kiełbasek. 

Sołtys Jerzy Kubicki 

Uczniowie gimnazjum nr 2 i ii liceum Ogólnokształcącego mistrzami Pióra

Jak zwyciężać, wiemy! 

We wtorek 21 czerwca w sali 
sesyjnej szczecińskiej Rady 
Miasta odbyła się gala finałowa 
jubileuszowej - 10 edycji  kon-
kursu literacko - dziennikar-
skiego ,,Złote Pióro Głosu”. 
Konkurs cieszy się dużą popu-
larnością wśród uczniów i na-
uczycieli Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i to MY po raz 
kolejny zdobyliśmy najwięcej 
Złotych Piór! Wśród dziesię-
ciu laureatów konkursu w ka-
tegorii gimnazja, siedmioro to 
uczniowie Gimnazjum nr 2: 
Maciej Przybylski, Aurelia Ba-
jerska, Agata Dendał, Klaudia 
Kouhan, Aleksandra Beśka, 
Natalia Walus i Klaudia Hu-
sarz, którzy pod opieką swo-
ich polonistek: Elżbiety Tar-

czykowskiej, Mileny Micha-
łuszko i Anny Nowosielskiej 
zmagali się z ośmioma etapa-
mi konkursu. Wśród „złotej 
dziesiątki” licealistów znala-
zło się pięć uczennic II Liceum 
Ogólnokształcącego: Ania Li-
sowska, Karolina Bąk, Magda-
lena Gach, Patrycja Heinrich 
i Martyna Grosicka, opiekun-
kami  młodych dziennikarek 
są Małgorzata Wojtyniak i Iza-
bela Koladyńska. Konkurs stał 
się już tradycją szkoły. Ucznio-
wie ZSO uczestniczą w nim od 
drugiej edycji i corocznie się-
gają po laury. W ciągu dziesię-
ciu lat trwania konkursu wrę-
czono 200 złotych piór, wśród 
których aż 34 zdobyli ucznio-
wie naszej szkoły, 7 z nich 

świeci szczególnym blaskiem, 
bo są to złote pióra za pierw-
sze miejsce w konkursie, a na-
leżą one do Ani Lisowskiej, 
dwa do Wojtka Koladyńskie-
go, dwa do Mileny Szewc i dwa 
do Kamili Brodniak. To wielki 
sukces, ale tym, co cieszy jesz-
cze bardziej jest wiele bardzo 
serdecznych, pełnych uznania 
słów kierowanych przez prze-
wodniczącą konkursu prof. 
Danutę Dąbrowską i Prorek-
tor ds. Studenckich Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, panią Mi-
rosławę Gazińską pod adresem 
uczniów i szkoły. Gratulacje 
dla mistrzów pióra! Życzymy 
jeszcze wielu literackich zwy-
cięstw!  

anik
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reklama

iX Dziecioland 
w kulicach
Pod tą nazwą odbyła się impreza plenerowa w Kuli-
cach. Jej przebieg był bardzo udany czego potwier-
dzeniem była frekwencja i zadowolenie uczestników. 

11 czerwca 20111r. w Kuli-
cach odbył się Dzień Dziecka 
połączony z  IX edycją spotkań 
integracyjnych dzieci miesz-
kających w Kulicach z dziećmi 
niepełnosprawnymi z Polskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem  Umy-
słowym działającym w Szcze-
cinie. Tegoroczne spotkanie 
przebiegało pod hasłem „Afry-
kolandia – przygoda w Afryce”. 
Na imprezie dzieci przygoto-
wywały maski i biżuterię ple-
mienną, instrumenty muzycz-
ne, gotowały chipsy pokrzywo-
we, uczyły się tańca plemien-
nego, strącały banany z drze-
wa. Śmiechu i radości było co 
nie miara. Każdy znalazł coś 
dla siebie. Sołtys oraz Rada So-
łecka Kulic dziękują serdecznie 
za okazane wsparcie i pomoc w 
organizacji Dzieciolandu. Ku-
licki Dzień Dziecka, w realiza-
cji którego mieliście Państwo 
ogromny udział, wypadł wspa-
niale. Zorganizowanie atrakcji 
nie byłoby możliwe bez Pań-
stwa pomocy. Jest to wyraz 
Państwa dobroci i chęci nie-

sienia pomocy potrzebującym. 
O efekcie najlepiej świadczy 
reakcja dzieci. Ich uśmiechy i 
radość z zabawy, to najwyższa 
zapłata za dobroć.

Dziękujemy:
- Dyrekcji i pracownikom 

Zespołu Dworsko – Pałacowe-
go w Kulicach,

- studentom – wolontariu-
szom Uniwersytetu Szczeciń-
skiego,

- firmom:
J. W AGRO Sp. z  o o
 Husqvarna Nowogard,
„Chemia” Studio Dekoral
 But-Mat,
Gospodarstwo Agrotury-

styczne „U Furmana”
Loodos
Hurtownia Owoców M. Ki-

nasz G. Jasiński
Skład Drzewny Urszuli Ga-

brysiak
Nadleśnictwo Nowogard
Oraz zaangażowanym w or-

ganizację mieszkańcom Kulic i  
innym anonimowym darczyń-
com.

 Piotr Jońca  
- Sołtys Kulic i Rada Sołecka 

kolarstwo
wojtek Ziółkowski sięga  
po medal mistrzostw Polski

Od lewej: Łukasz Bodnar , Tomasz Marczyński , Wojtek Ziółkowski

Wojtek Ziółkowski jedzie po brąz

Niedawno oklaskiwaliśmy 
go w Nowogardzie jak wy-
grał lotną premię wyścigu Bał-
tyk Karkonosze, a cały wy-
ścig ukończył na III miejscu. 
Na następny sukces nie trze-
ba było długo czekać. W Zło-
toryji 23 czerwca br. Wojtek 
Ziółkowski zdobył brązo-
wy medal Mistrzostw Polski 
Elity w Jeździe Indywidual-
nej Na Czas.  Jest to pierwszy 
medal MP dla zawodowej gru-
py BDC Team w której Woj-
tek jeździ. Jest to też pierw-
szy medal w bogatej historii 
Nowogardzkiego kolarstwa 
zdobyty przez mieszkańca No-
wogardu w zawodowym pele-
tonie.

Mistrzem Polski został To-
masz Marczyński a II miejsce 
i srebrny medal wywalczył Łu-
kasz Bodnar, obaj CCC Polsat 
Polkowice.

Henryk Sawicki

Zawody wędkarskie  
dla dzieci i młodzieży szkolnej 

W dniu 25.05.2011 r. na jeziorze Nowogard, 
Koło M-G PZW Nowogard zorganizowała za-
wody wędkarskie dla dzieci  i młodzieży szkol-
nej  do lat 16. Do zawodów  stanęło 12 młodych 
wędkarzy. Po dwugodzinnej  rywalizacji   miej-
sca zajęli: W grupie wiekowej do lat 13  I miej-
sce zajął Oliver Paszkiewicz, zdobywca pamiąt-

kowego pucharu, - W grupie wiekowej do lat 
14 I miejsce i puchar zajął wywalczył Krystian 
Karpiniak. Wszyscy zawodnicy otrzymali upo-
minki w postaci sprzętu wędkarskiego. Zakoń-
czeniem zawodów były ciepłe kiełbaski z grilla. 

Tekst i foto: Henryk Szczupak 
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Nasi najlepsi uczniowie - dokończenie
Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy dzisiaj sylwetki kolejnych uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w minionym roku 
szkolnym. 

SP nr 2

Amanda Puszcz - ucz. klasy V a
III miejsce w kraju/ I w wojewódz-

twie w Międzynarodowym Konkursie 
„Alfik Humanistyczny” 

III m w gminnym konkursie mate-
matycznym „Asy z V klasy”

Szymon Karapuda - ucz. kla-
sy III b

VIII miejsce w województwie w 
konkursie matematycznym „Kangur”

IV miejsce w powiatowym konkur-
sie czytelniczym „Legendy i podania 
godne poznania”

Wyróżnienie w konkursie plastycz-
nym „Legendy i podania polskie w 
obrazkach”-

II miejsce w międzyszkolnym kon-
kursie matematycznym dla uczniów 
klas trzecich

II miejsce w gminnym konkursie 
„Mistrz ortografii” klas III

II m w konkursie przyrodniczym 
„Czy znam las?” 

I m w szkolnym konkursie czytelni-
czym „W krainie Gryfitów”

Karol Prochota kl. III D
Laureat Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Niemieckiego zorganizowanego 
przez Zachodniopomorskiego Kurato-
ra Oświaty, 2010/2011;

Finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego zorganizowanego 
przez Zachodniopomorskiego Kurato-
ra Oświaty, 2009/2010;

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Deutschfreund”;

Bartosz Jemilianowicz kl. III D
III miejsce w IX Międzynarodo-

wym Turnieju Tenisa Stołowego 
Miast Partnerskich

I miejsce w Półfinałach Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski Strefy I Ju-
niorów w Tenisie Stołowym

I miejsce w Indywidualnych Mi-

strzostwach Wojewódzkich Juniorów 
w Tenisie Stołowym, 2011

I miejsce w Finale Wojewódzkiej 
Gimnazjady Drużynowej w Tenisie 
Stołowym Chłopców

VI miejsce w Mistrzostwach Polski 
Szkolnego Związku Sportowego Szkół 
Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym;

Daria Siembida kl. III E
Średnia ocen  5,0;
III miejsce w Gminnym Konkursie 

Wiedzy o Nowogardzie;
Finalistka Ogólnopolskiego Konkur-

su WOS „ Demokratus”;
I miejsce w międzyszkolnym kon-

kursie mitologicznym (drużynowo);
IV miejsce w wojewódzkim konkur-

sie plastycznym „Krajobraz z bocia-
nem w tle”;

Bartłomiej Koladyński kl. III E
Średnia ocen  4,94;
Laureat Międzyszkolnego Konkur-

su Ortograficznego w Przybiernowie 
(drużynowo);

Laureat Konkursu Języka Angiel-
skiego „English is Simple”;

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Chemicznym „Alchemik”; 

Maciej Przybylski kl. III D
Laureat  konkursu literacko-dzien-

nikarskiego „Złote Pióro Głosu Szcze-
cińskiego”;

Finalista Wojewódzkiego Konkur-
su Polonistycznego zorganizowanego 
przez  Zachodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty 2010;

Patryk Glubiak kl. III E
Średnia ocen 5,06;
Finalista IV Archidiecezjalnego 

Konkursu Papieskiego;

Mateusz Woźniak kl. III D
Średnia ocen  4,75;

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu 
WOS „ Demokratus”;

Finalista Małej Olimpiady Wiedzy 
o Społeczeństwie org. przez XIII LO w 
Szczecinie;

Maciej Pikuła kl. III D
Średnia ocen 5,06;
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu 

WOS „ Demokratus”;

Justyna Korpa kl. III D
Średnia ocen 5,06;
Finalistka I Metropolitalnego Kon-

kursu Papieskiego 2011;
II miejsce w Półfinale Wojewódzkim 

w Koszykówce Dziewcząt (drużynowo)

Wojciech Maciej Bartosik kl. III D
Średnia ocen  4,88;
V miejsce w Międzynarodowych Mi-

strzostwach Wybrzeża w Strzelectwie 
Sportowym;

I miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Strzelec-
twie Sportowym;

Magdalena Gach - kl. II B
Średnia ocen: 5,14
Finalistka etapu wojewódzkiego XX 

Olimpiady Teologii Katolickiej „Bądźmy 
świadkami miłości i sprawiedliwości spo-
łecznej” (2010).

Laureatka III miejsca 10. edycji Woje-
wódzkiego Konkursu „Złote Pióro Głosu” 
(2010).

Finalistka 1. części etapu okręgowego 
XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskie-
go (2011).

Finalistka 1. części etapu wojewódzkie-
go XII Konkursu Biologicznego 

Finalistka półfinałów etapu wojewódz-
kiego XI edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Języka Angielskiego „Pokaż Nam Język” 
(2011).

Laureatka I miejsca w XV Konkursie Bi-
blijnym (2011),.

Zdobycie tytułu Mistrza Ortografii Zie-
mi Nowogardzkiej (2011). 

Kandydatka do stypendium Prezesa 
Rady Ministrów (2011)

Katarzyny Pastusiak - kl. II B
Średnia ocen: 4,86
Laureatka II miejsca etapu centralnego 

XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Pro-
mocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Zgie-
rzu (2011).

Finalistka XIX edycji Międzynarodo-
wego Konkursu „Kangur Matematyczny” 
w kategorii JUNIOR (2010) i STUDENT 
(2011). 

Tytuł „Młody Talent Ziemi Nowogardz-
kiej” (2011)

Joanna Brodniak - kl. II B
Średnia ocen: 5,0
Finalistka etapu centralnego Ogólno-

polskiego Konkursu Centrum Europej-
skiego i Fundacji Schumana „Perspektywy 
Europy” (2010).

Laureatka II miejsca 1. części etapu wo-
jewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej (2010).

Laureatka 8. miejsca w etapu wo-
jewódzkiego konkursu „Gra o in-
deks – UE wobec wyzwań polskiej pre-
zydencji” organizowanego przez za-
chodniopomorską Szkołę Biznesu  
w Szczecinie (2011).

Finalistka XIX edycji Międzynarodowe-
go Konkursu „Kangur Matematyczny” w 
kategorii JUNIOR (2010).

Milena Ćmil – kl. IIIA
Średnia ocen: 4,83
Finalistka etapu centralnego XLI Olim-

piady Literatury i Języka Polskiego (Kon-
stancin 2011),

Laureatka VI miejsca IX edycji konkur-
su „Złote Pióro Głosu” (Szczecin 2010)

Finalistka etapu centralnego Ogólno-
polskiej Olimpiady Wiedzy o  Unii Euro-
pejskiej (Szczecin 2010).

Finalistka etapu centralnego V Olim-
piady Przedsiębiorczości (Warszawa 
2011),

Laureatka I miejsca  V Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy o  Bankach (Lublin 
2011),

Finalistka IV Ogólnopolskiego Konkur-
su Wiedzy o Bankach (Kraków 2010),

Finalistka etapu okręgowego V Olim-
piady Przedsiębiorczości (Poznań 2010),

Finalistka III Ogólnopolskiego Konkur-
su Wiedzy o Bankach (Poznań 2009),

Finalistka etapu okręgowego III Olim-
piady Finansowej „Banki w akcji” (Szcze-
cin 2010),

Wyróżnienie w VI Wojewódzkim Kon-
kursie Ekonomicznym „Być przedsiębior-
czym”(Szczecin 2010).

Tytuł „Młody Talent Ziemi Nowogardz-
kiej” (2010 i 2011)

Justyna Binięda – kl. IIIA
Średnia ocen: 4,89
Finalistka etapu centralnego XIX Olim-

piady Teologii Katolickiej (Kalisz 2009).
Laureatka etapu okręgowego XIX Olim-

piady Teologii Katolickiej (Szczecin 2009),
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Papieskim w  regionie zachodniopomor-
skim     (Szczecin 2011),

Finalistka etapu okręgowego XX Olim-
piady Teologii Katolickiej (Szczecin 2010),

III miejsce w Powiatowym Konkursie 
Papieskim „III  pielgrzymka Jana Pawła II 
do Polski” (Goleniów 2010)

Finalistka etapu okręgowego IX Misyj-
nej Olimpiady Znajomości Afryki (Szcze-
cin 2011),

Finalistka etapu okręgowego VIII Misyj-
nej Olimpiady Znajomości Afryki (Szcze-
cin 2010)

Wojciech Pabisiak – kl. IIIA
Średnia ocen: 4,78
Finalista etapu okręgowego Misyjnej 

Olimpiady Znajomości Afryki (Szczecin 
2011),

Laureat etapu okręgowego VIII Misyj-
nej Olimpiady Znajomości Afryki (Szcze-
cin 2010)

Finalista etapu centralnego VIII Misyj-
nej Olimpiady Znajomości Afryki (War-
szawa 2010)

Tytuł „Młody Talent Ziemi Nowogardz-
kiej” (2010 i 2011)

Przemysław Nikratowicz – kl. IIA
Średnia ocen: 5,06
Finalista X edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Językowego „Pokaż nam języ-
k”(Szczecin 2010) 

Uczestnik etapu regionalnego XXXV 
Olimpiada Języka Angielskiego (Poznań 
2011)

Finalista XI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Językowego „Pokaż nam ję-
zyk” (Szczecin  2011)  

Finalista 7 miejsca III Wojewódzkiego 
Konkursu Języków Obcych – język an-
gielski (Szczecin 2011)  

Zwycięzca Zoom in on America – ca-
łorocznego konkursu czytelniczego ma-
gazynu anglojęzycznego  Konsulatu  Ge-
neralnego  USA (Kraków 2010) 

Finalista etapu I i II IV Bałtyckiego 
Konkursu Języka Angielskiego (Kosza-
lin 2011)

Finalista II etapu Know America 
2011 – ogólnopolskiego konkursu wie-
dzy o Stanach Zjednoczonych (Warsza-
wa 2011) 

gimnazjum nr 2

liceum
Ogólnokształcące  nr 2
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NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

- dobieranie lakierów samochodowych
- chemia gospodarcza

- ubrania robocze, 
- buty robocze

PUPH "AUTO - AKTIV" s.c.
ul. 15 Lutego 17 • Nowogard 

tel. 91 39 26 160

PU
N

K
T:

B H P
HURT - DETAL

CENTRUM

STiHl fS 410

ZAPRASZAMY 

WKRÓTCE NA OTWARCIE 
BIURA NIERUCHOMOŚCI

"TOMASZEWSCY 
NIERUCHOMOŚCI"
PRZY UL.  WARSZAWSKIEJ 14 

W NOWOGARDZIE

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
kONTakT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

NOwe POłĄcZeNie 
kOmUNikacYjNe

na morze od 2.07.2011 r.

NOwOgarD - rewal - PObierOwO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:      8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:    11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:    11.38; 19.01

ul. Armii Krajowej 28
tel. 91 39 26 925, 502 026 999
przewozy@fedenczak.com.pl



Nr 50 (1984)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Szymon syn Justyny 
Fedak ur. 16.06.2011 z 
Nowogardu

Filip syn Anny 
Szczęsnej ur. 
26.06.2011 ze 
Strzelewa

Wojtuś syn Elżbiety i 
Piotra ur. 28.06.2011 z 
Nowogardu

Łucja córka Weroniki 
Rakowskiej ur. 
16.06.2011 z 
Krasnołęki

Syn Andżeliki 
Czaprowskiej 
ur. 25.06.2011 z 
Nowogardu

Rafał syn Dominiki i 
Piotra ur. 28.06.2011 
z Darż

Paulina córka 
Dagmary Walczak ur. 
20.06.2011 z Ostrzycy

Agatka córka Dominiki 
Grychtolik ur. 
24.06.2011 z Osowa

Kornelia córka 
Izabelii i Mariusza ur. 
29.06.2011 z Dobrej

Maja córka 
Karoliny Cieślak 
ur. 24.06.2011 z 
Runowa

Iga córka Katarzyny 
i Sylwestra Rakocy 
ur. 29.06.2011 z 
Reska

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA
72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego następujące maszyny i środki transportu:

ładowarka faDrOma   ł-200,      rok prod. 1969    cena wywoławcza 12 000 zł brutto
ciągnik UrSUS c-355,                   rok prod. 1972    cena wywoławcza 7 200 zł brutto
Przyczepa Sam, dmc 2500 kg,       rok prod. 2002    cena wywoławcza 600 zł brutto
Przyczepka NiewiaDÓw, dmc 750 kg,    rok prod. 1996    cena wywoławcza 600 zł brutto
ciTrOeN berliNgO 2,0 HDi, rok prod. 2004    cena wywoławcza 10 000 zł brutto
ciTrOeN berliNgO 2,0 HDi, rok prod. 2005    cena wywoławcza 11 000 zł brutto
SkODa OcTaVia 1,9 TD, rok prod. 2003    cena wywoławcza 8 500 zł brutto
Samochód lDV, dmc 3500 kg,  rok prod. 1999    cena wywoławcza 7 500 zł brutto
Układarka do nawierzchni brukowych 
i krawężnika,  rok prod. 2001    cena wywoławcza 55 000 zł brutto
walec ciągniony, masa 9 t,  rok prod. 1994  cena wywoławcza 8 000 zł brutto
malowarka PrOSigN g-350, rok prod. 1997 cena wywoławcza 3 500 zł brutto
Samochód osobowy leXUS gS300,            rok prod. 2005    cena wywoławcza 75 000 zł brutto
walec ogumiony Sgw-16,  rok prod. 1976    cena wywoławcza 9 000 zł brutto
frezarka wirTgeN 1000c,  rok prod. 1999    cena wywoławcza 196 800 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie firmy. Wa-
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferowanego przedmiotu należy wpła-
cić do godziny 1030 w kasie spółki w dniu przetargu. Dodatkowych informacji 
dotyczących ww. oferty udziela kierownik bazy Sprzętu i Transportu pod nr 
tel. 91 39 21 736 wew. 33. 

Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od dnia 04.07.2011 w godz. od 800 do 
1400.  

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.   
ZaPraSZamY DO UDZiałU w PrZeTargU!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy 

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych  

lp adres Powierz-
chnia

kondyg-
nacja

cena 
wywoławcza

cena za 
m2 wadium

miesięczna 
opłata 

eksploatacyjna

NOwOgarD  

1 Gryfitów 4 69,30 II piętro 148.000 zł 2.135 zł 7.400 zł 564 zł

2 Gryfitów 5 62,40 III piętro 131.200 zł 2.100 zł 6.600 zł 508 zł

3 Bankowa 6 62,30 III piętro 144.000 zł 2.311 zł  7.200 zł 507 zł

DObra

1 Traugutta 3a 54,90 parter 84.000 zł 1.530 zł 8.400 zł 447 zł

Wpłaty wadium należy dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010 
w Banku Spółdzielczym o/Nowogard.  

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 Nowogard, 
ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG lokal nr ....” wraz z po-
twierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Termin składania ofert upływa w piątek 08 lipca 2011 r. o godz. 1200 , otwarcie o godz. 1215.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyn.
Dodatkowe informacje i materiały przetargowe dostępne w dziale członkowskim 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  
telefon: 091-39-100-10, 091-39-100-11. 

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata na stanowisko 

magazynier - kierowca  

Wymagane jest posiadanie książeczki  zdrowia 
dla celów sanitarno - epidemiologicznych 
oraz prawo jazdy kat. B. Mile widziane jest 

doświadczenie w pracy na w/w stanowisku. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 22 394 

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata  

na stanowisko 

pracownik administracji  
Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość 

języka angielskiego lub niemieckiego. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 22 394
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

POlecamY NierUcHOmOŚci w NOwOgarDZie

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Pow.: 80 m² - Cena: 260 000 zł         Pow.: 77 m² - Cena: 230 000 zł                                              

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                MIESZKANIE : SPRZEDAŻ
Pow.: 62 m² - Cena: 185 000 zł         Pow.: 57 m² - Cena: 180 000 zł                                              

MIESZKANIE: SPRZEDAŻ                DOM: SPRZEDAŻ
Pow.: 58 m² - Cena: 170 000 zł         Pow.: 209 m² - Cena: 415 000 zł                                              

Odzież  
używana 
w cenie 5zł/kg. 

ul. Blacharska 1a. 
Zapraszamy!

Super 
truskawki 

na przetwory bez szypułki 

507 022 191

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z 

ogrzewaniem gazowym
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-Top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

maszyny Stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

SPrZeDam 
mieSZkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

3

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

Sprzedam działki rolne 
nr 457/1 P=1,0174 ha  

i nr 457/3 P= 0,8373 ha  
w obrębie Karsk gm. Nowogard. 

Działki rozmieszczone 
po obu stronach obwodnicy. 

Tel. 782 706 856

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

PODZIEKOWANIE
Składam  serdeczne podziękowanie mieszkańcom Ol-
chowa, w tym szczególnie młodzieży, członkom Rady 
Sołeckiej z przewodniczącym Zenonem Łokajem, oraz 
Panom: Tadeuszowi Banachomskiemu, Michałowi 
Bociarskiemu, Janowi Mularczykowi, Firmie PUWIS 
Nowogard, za pomoc w zorganizowaniu Nocy Święto-
jańskiej w Olchowie a Zespołowi Muzycznemu AVAN-
TI za prowadzenie i oprawę muzyczną.
Natomiast licznie przybyłym uczestnikom serdeczne po-
dziękowanie za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.

Sołtys Sołectwa Olchowo

Sołtys wraz Radą Sołecką 
pragnie podziękować sponsorom za pomoc 

w zorganizowaniu Dnia Dziecka 
w miejscowości Bagna:

Pani Dorocie Bobrowskiej Bagna, Firmie Lodos Nowogard, księ-
garni Cymelia Nowogard, Aptece Jantar Nowogard, Markowi Ko-
walczyk z Krzemiennej, Romanowi Tokarzewskiemu z Maszewa, 
Grażynie Woźnica z Maszewa, Robertowi Bojarczyk z Maszewa, 
księgarni z Maszewa, firmie „Druczek” z Maszewa, Drogerii Da-
riusz Kurzawa z Maszewa, Grzegorzowi Wrońskiemu z Maszewa, 
Bożenie Wardzińskiej z Maszewa, sklep „Maja” z Maszewa,  Fir-
mie „Wakieć” z Maszewa i Pani Annie Stań z Maszewa. 

Sołtys i rada sołecka

Sklep Tapex 
organizuje 

wyprzedaż 
tapet 

ul. Żeromskiego 20, 
72-200 Nowogard

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 
668 477 803

Komputerowa diagnostyka 
silnika, układu ABS, 

Kasowanie inspekcji olejowych 
i serwisowych itp.

ZAPRASZAMY
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Nie ma cwaniaka nad… szpaka
Wszystkie litery wirówki uporządkowane od 1 do  16 utworzą 

rozwiązanie – powiedzenie.
Prawoskrętnie:
A – plan, chęć zrobienia czegoś,
B – kardynał Stefan Wyszyński to… tysiąclecia,
C – trunek z gwiazdkami.

Herr gott…
Wszystkie litery krzyżów-

ki uporządkowane od 1 do 18 
utworzą rozwiązanie – przysło-
wie niemieckie.

Poziomo:
4 – największe miasto na Mo-

rawach,
10 – popularny nietoperz,
6 – sieć rybacka, drygawica,
Pionowo:
13 – nieprzyjaciel,
1 – pogoń za zbiegiem,
14 – chiński instrument mu-

zyczny.

co zobaczył Sztaudynger
Wszystkie litery krzyżówki uporządkowane od 1 do 13 

utworzą rozwiązanie – fraszkę.
Poziomo:
7 – dawna nazwa miasta,
1 – bambusowy niedźwiadek,
Pionowo:
8 – wojsko tatarskiego chana,
9 – malarz Jerzy... Gracz.

Pantropa z kargulem

1 – impreza sportowa,
2 – wśród wędlin lepszego gatunku,
3 – znany browar w Brzesku,
4 – prawda objawiona, pewnik wiary,
5 – gryzoń z magazynem ziaren,
6 – na niej odpoczywa kura,
7 - płyn do odkażania ran,
8 – poeta opiewający piękno czegoś,
9 – sok wytłaczany z owoców,
10 – miasto na trasie Wrocław – Leszno,
11 – materiał wybuchowy, 
12 – fakir, hinduski pokutnik,
13 – roślina na kwaśną zupę.

Tatrzański wodospad
Rozwiązując wirówkę należy samodziel-

nie zadecydować czy odgadnięty wyraz wpi-
sać prawoskrętnie czy lewoskrętnie. Litery z 
przyciemnionych pól czytane osobno kolum-
nami utworzą rozwiązanie.

W pogrubione „korytarze” diagramu 
wpisać dwa wyrazy. Początek wpisu w 
polu z kropką.

Dopisane litery czytane rzędami 
utworzą rozwiązanie.

 - były nią Krużewniki skąd przyje-
chały na Dolny Śląsk rodziny Kargu-
lów i Pawlaków,

- jest nim Lubomierz w którym krę-
cono o nich filmy.

Ką
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania 
co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem 
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regUlarNa liNia mi krO bU SO wa SerOcki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOwOgarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZcZeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewÓZ OSÓb - rO maN biŃcZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONieDZiałkU DO PiĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOgarD - gOleNiÓw - SZcZeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZcZeciN - gOleNiÓw - NOwOgarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
SZcZeciN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kOłObrZeg: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

SPrZeDam
cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PiOTr

D O   W Y N A J Ę C I A
BIURA, LOKALE   o pow. od 16 do 35 m

Nowogard • ul. Boh. Warszawy 71

tel. 783 800 100,  783 800 200

2

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

ZA SPRAWĄ KOLEI
Pociąg był opóźniony 
I z  tej to przyczyny, 
Gdym jechał na wesele - 
Trafiłem na chrzciny. 

KŁOPOTY NIE OPTYMISTYCZNE 
Satyra zamiera, 
Dowcip się wali!
Coraz więcej głupstw 
W państwowej skali - 
Tośmy się doigrali! 
Z czegoż ma kpić, niech mi ktoś powie, 
Śmiać się już nie można 
Nawet z ćwiczeń Yogi. 
Dziś - gdy gremialnie stajemy na głowie,
Żeby tę Polskę postawić na nogi. ..
Gdy zrozumienia nadeszła już pora, 
Że  w i c h e r  H i s t o r i  i  
To jest metafora 
I nie zastąpi nam wentylatora. 
Kiedy durniów się z posad 
Nie wygania, nie wyplenia 
No, chyba, żeby byli 
Do zastąpienia…
A kiedy w telewizji albo radiofonii 
Rozlegnie się telefon - 
Wnet podnosi się wrzask ;
Europoseł z  Brukseli wrócił do Polski, 
Dawca obiecanek i łask. 
Więc,, sztab redaktorów 
Już na szklanym ekranie…
A eksperci na plac,
Bo zwykły obywatel 
Mam maleńkie pytanie, 
Więc się zaraz odbędzie 
Teleturniej dla władz. 

NARKOTYCIĄTKA 
Spotykali się co dnia samotnie, 
On z dziewczyną, a ona - odwrotnie.
Siadywali na ławce tej samej. 
Zwłaszcza ona. On także.
I ćpali. 

Rozwiązania krzyżówki nr 24.06 
– WITAMY LATO – nadesłali: 

Wiesław Borowik, Barbara Bar-
tosik, Justyna Matusiak, Pelagia Fe-
liksiak, Halina Stefańska, Stanisława 
Pokorska, Krystyna Zawidzka, Da-
nuta Salamon, Bogdan Krystkiewicz, 
Alicja Wypych, Halina Szwal, Eliza 
Zawadzka, Krystyna Tretiak, Tere-
sa Młynarska, Regina Czarnowska, 
Szczepan Falaciński, Justyna Grenda, 
Anna Husarz, Mirosława Rutkowska, 
Janina Grudzińska, Iwona Kochelska, 
Natalia Chruściel, Jerzy Siedlecki. 

Prenumeraty na miesiąc sierpień 
wylosowali: Halina Szwal, Szczepan 
Falaciński, Iwona Kochelska. 
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OGŁO sZE NIA DROb NE
iNfOrmaTOr lOkalNY - NOwOgarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

Pck  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 

Danuta czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Piotr Słomski, jarosław bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. wy daw ca, 

skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NierUcHOmOŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biuro-
we w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfi-
tów), pod budowę garaży (wielkość dostoso-
wana na busy lub auta osobowe), cena za 1 
działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo han-
dlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bohate-
rów warszawy. cena 1 495 000 zł biuro Nie-
ruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lu-
tego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• TaNiO sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2, 
trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 91 39 
22 298

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu pokojowe 
(po remoncie na dłuższy okres czasu) może 
być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Cen-
trum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 m2 
plus dwa duże budynki gospodarcze, działka 
19 arów, cena 147 tys., tel. 509 702 817

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię sto-
isko na Targowisku miejskim. 512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwu-
pokojowe 46 m2, parter w Nowogardzie. 
602 521 671

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszystkimi 
pozwoleniami (media przy granicy) projekt 
gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość krzy-
wice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. możliwość 

podziału działki na dwie mniejsze. Dojazd 
z obu stron. kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu. 723 093 009

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z 
możliwością dopłaty. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W JAR-
CHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze asfaltowej 
tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46m2. 
Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 m2 
plus garaż dwustanowiskowy 50m (drugi bu-
dynek) wszystkie media, działka 1200 m2 No-
wogard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszowe, 
częściowo umeblowane, świetna lokalizacja 
175 tys. 501 622 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie, parter. 600 626 244

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy 
ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Targowisko- kiosk handlowy 18 m2 woda, 
WC, prąd – sprzedam lub wynajmę tel. 
533 983 233

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysłowy z 
klimatyzacją, alarmem oraz pełnym wyposa-
żeniem w Dębicach przy drodze krajowej No-
wogard-Stargard. 887 467 309 

• Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny. 
Stan surowy zamknięty. Pilnie. 602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłuże-
niem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na IV 
piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 506 369 963

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Czere-
śniowym Sadzie. 691 374 021

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależnym 
wejściem wraz z budynkiem gospodar-
czym i działką budowlaną w warnkowie. 
cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić po 
16-stej. 501 318 555

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe  39 m2 
w Bienicach. 506 869 949

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGARDZIE, 
Powierzchnia mieszkania 66m², 3 pokoje z bal-
konem . Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze. 
Łazienka i kuchnia po remoncie. Bliższe infor-
macje po numerem telefonu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 
pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 68 m2 podwyższony 

standard 4 pokoje, III piętro. Niski czynsz. 
662 638 198; 694 053 131

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogardzie. 
785 200 900

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem w 
Dobrej Nowogardzkiej z pełnym wyposaże-
niem i bieżącą produkcją. Są kontrahenci oraz 
pracownicy. 887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adapta-
cji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Sprzedam działkę budowlaną w Warnkowie 
nad stawem. 502 568 622

• Odstąpię bufet szkolny w Nowogardzie. 
665 618 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie, parter. 600 626 244

• mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam dom jednopiętrowy, wolnostojący 
pow. użytkowa 210 m2 cena do negocjacji. 
609 400 073

• Sprzedam kawalerkę w Stargardzie lub zamie-
nię na kawalerkę w Nowogardzie za dopłatą. 
510 620 125

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie od lip-
ca 40 m2 umeblowaną przy ul. Wiejskiej. 
660 424 989

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe I piętro 
48 m2. 513 157 137

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe z balko-
nem nieumeblowane na dłuższy okres cza-
su, cena 1000 zł z czynszem i ogrzewaniem. 
660 143 170

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• 9 ha lub mniej ul. Poniatowskiego lewa strona 
od 8 zł/m2 tel. 501 307 666

• Dobra samodzielna połowa domu ok. 70 
m2 działka 700 m2 kapitalny remont. 55 tys. 
783 534 677

• Sprzedam kontener i kiosk na targowisku 
miejskim. 517 932 636; 509 389 669

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 
3-go Maja 44G. 517 357 653

• Odstąpię sklepik szkolny w Nowogardzie. 665 
618 613

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia z 
aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + media. 
698 548 788 po 16-stej.

• Sprzedam staw W-3200. 693 344 667

• Kawalerka do wynajęcia 32 m2. 889 215 737

• Wynajmę garaż przy ul. Boh. Warszawy. 
695 930 165

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 m2 
dwa pokoje na IV piętrze. 603 281 005 

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe parter 
ul. 15 lutego. 504 898 980

• Mieszkanie do wynajęcia, umeblowane. 
601 724 492; 697 583 382

• Trzypokojowe mieszkanie do wynajęcia 800 zł 
+ czynsz. 698 548 788

• Sprzedam dom o pow. 714 m2. 662 678 895

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Mam do wynajęcia garaż na busa lub samo-
chód ciężarowy. 509 861 740

mOTOrYZacja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
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ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 134500 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 114 KM, 
serwisowany w ASO Nissan Polmotor 
Szczecin . Nowe klocki i tarcze hamul-
cowe, płyn hamulcowy, klimatyzacja 
uzupełniona, 4*airbag, ABS, El. Szyby, 
El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony let-
nie Continental 185 65 R15, kompletna 
dokumentacja – faktury serwisowe, 
bezwypadkowy,  zadbany. Cena 17900 
zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 500 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-stej.

• Sprzedam WV T-2 diesel 1984 r. 
502 853 573

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 1.6 
benzyna. 665 322 266

• Sprzedam Fiat Brava 1.6 16V benzy-
na + gaz, 3500 zł do uzgodnienia. tel. 
606 751 939 lub 91 39 11 061

• Sprzedam Nissan sunny 1,6, rok 1995. 
694 022 705

• Sprzedam silnik 1,8 do VW Golf II lub III 
GTI cena 500 zł. 669 929 717

• Sprzedam Ford transit 2,5 D 1996, 3,5T, 
nowy przegląd. 6900. Tel. 502 103 432

• Sprzedam fiat Cinquecento, rok 1994 
poj. 0,7 cena 1600 zł do uzgodnienia. 
Tel. 692 763 683

• Sprzedam motocykl Honda UF500 
Manga, stan bardzo dobry cena 5000 zł. 
503 923 222

rOlNicTwO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608  013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam kombajn zbożowy bizon 
Z056 z kabiną szarpaczem do sło-
my, garażowany, pierwszy właściciel. 
514 816 172

• Sprzedam kózkę dojną. 691 138 076

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i fort-
shnitch.609 480 049

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam pisklęta indycze oraz mie-
szankę zbożową. 664 969 584

• Sprzedam zagrabiarko- przetsąsaczkę. 
664 666 405 

• Sprzedam siano Valach. 889 354 058

• Sprzedam kabinę do C-360. 889 354 058

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Sprzedam gałęziówkę. 721 032 445

• Sprzedam dmuchawę do siana z sil-
nikiem 7,5 Kw + rury. Stan idealny. 
608 013 995

• Kupię żmijkę do zboża. 665 602 571

• Sprzedam Zetor 47/18 trzycylindrowy. 
692 504 282

• Sprzedam przyczepę AUTOSAN 10t. 
603 839 782

• Sprzedam konie klacz pięcioletnią ze 
źrebięciem cena 5 tys. zł, klacz dwulet-
nią o maści gniada cena 4 tys. zł z pasz-
portami. 723 777 531

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Transport bUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Przewozy osób Niemcy, Holandia z 
domu i pod dom, tanio. 603 038 944

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców cO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 604 
373 143.

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

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNfOrmaTYcZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• awarie. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- mgr inż. Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• DUr-DacH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy 785 562 104

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-bu-
dowlane - terminowo, solidnie tanio - 
tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie gla-
zury. 728 801 246

• wykonam prace remontowo-budow-
lane + więżby dachowe 692 372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Elektryk kompleksowe usługi elektrycz-
ne. 790 818 099

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Usługi budowlane. 
792 217 337 

• Szpachlowanie, malowanie, nietypowe 
zabudowy. 665 410 514

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, te-
rakota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ław-
kę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Pomoc w ogrodzie i koszenie trawy. 
665 544 518

• meble na wymiar, panele podłogowe. 
884 288 560

• budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Szpachle, malowanie, panele, regipsy. 
789 146 025

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 
500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię do dociepleń oraz płytkarzy z 
doświadczeniem. Tel. 782 860 130

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń wnętrz. 
888 603 612

• Poszukuję konsultantów Oriflame. Tel. 
506 171 732

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zaopiekuję się dzieckiem. 721 383 983

• Plantacja borówki amerykańskiej w Siw-
kowicach zatrudni zbieraczy w miesią-
cach lipiec-sierpień. 515 144 186

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Zapraszamy na zbiór truskawek do Są-
polnicy. 91 39 25 203

• Przyjmę drobne prace ślusarsko-spa-
walnicze. 661 540 294

• Przyjmę pracowników do dociepleń. 
797 720 224

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E z do-
świadczeniem i bez doświadczenia. 
609 493 989

• Zatrudnię do pilnowania bydła na 
polu. Płaca 1700 zł (ok. Nowogardu). 
530 955 600

• Zatrudnię pracownika na gospodarce 
z zamieszkaniem. 781 295 846 (ok. No-
wogardu)

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię dekarza. 691 621 141

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Piece gazowe cO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant tylko 
ogrzewanie cO cena 1000 zł serwis 
na miejscu (montaż), dwufunkcyjny 
1200 zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vail-
lant z Niemiec i gwarancje. cena 450 
zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik 

stojący z wężownicą do podłączenia 
z piecem węglowym, typ 120-150 l. 
cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 690 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgodnie-
nia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w sieci 
ERA, cena 390 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo ład-
ny mocna budowa oraz młodsze, tel: 91 
39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe 
oraz kamienie polne w ok. Nowogardu. 
91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam rożno elektryczne na sześć 
kurczaków. 603 688 266

• Sprzedam używane dwa narożniki 
duże i meblościankę typu Rotterdam. 
602 527 141

• Oddam za darmo okna drewniane ok. 
50 szt. 609 493 979; 91 39 14 919 

• Sprzedam meble pokojowe dwa kom-
plety i 2 telewizory 21, 25 cali – tanio. 
504 703 563

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam pianina lata 80-te Machoń i 
czarne oraz stare, stuletnie orzech bar-
dzo tanio. 792 318 575

• Sprzedam kombinezon skórzany moto-
cyklowy dwuczęściowy firmy Comman-
dor, cena do uzgodnienia. 792 318 575

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gra-
tis. 501 385 072

• Sprzedam blachodachówkę koloru cze-
koladowy brąz. 512 090 276

• Sprzedam wózek głęboki + spacerówka. 
513 085 943

• Sprzedam Yorki mini. 784 935 276

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę 
cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedam zamrażarkę 400 l skrzyniową 
używaną. 602 527 141

• Sprzedam Orbitreck magnetyczny do 
ćwiczeń. 602 527 141
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PROMOCJA
KOSZENIE 

ŁĄK 
ROZDRABNIACZEM 

W DNIACH 
4-6 LIPIEC 

130 ZŁ/HEKTAR
TEL. 516-469-066

RUCH S.A. jest największą firmą 
dystrybucyjno-kolportażową w Polsce z  90-letnią tradycją. 

Cenimy historię lecz patrzymy w przyszłość. 
W związku z dynamicznym rozwojem 

poszukujemy obecnie kandydatów:
do prowadzenia kiosków na terenie Nowogardu
Oczekujemy od kandydatów:
- gotowości do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
- umiejętności nawiązywania kontaktów i aktywnej sprzedaży,
- przygotowania finansowego
Oferujemy
- stabilną współpracę,
- system szkoleń,
- wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy
Oferty pisemne z dopiskiem „ SPRZEDAWCA” prosimy składać na adres: 

RUCH S.A. 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23 Wielkopolski Region Sprzedaży 
z siedzibą w Poznaniu, 60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 9, tel. 061 849 38 55; 
504 146 187 lub e-mail: a.skubiszak@wielkopolski.ruch.com.pl od poniedział-
ku do piątku od 7,00 do 15,00.

przyjmie do pracy 
kierowców  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

poszukuje pracownika na stanowisko 

koorDYnator transportU
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać 

za przewozy rozładunek i załadunek towarów w kraju i za granicą
wymagania:
-   Ogólna znajomość zagadnień z zakresu logistyki
-   Dobra znajomość i orientacja w branży transportowo-spedycyjnej
-   Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
-   Umiejętność pracy w zespole
-   Umiejętność pracy pod presją i odporność na stres 

kontakt: anita szmyt ksm trading sp. z o.o. 
ul. nadtorowa 14c, nowogard, tel. +48 91 3927113 kom 604249072

4.07.2011 r. 
godz. 16

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007
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Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Informujemy, że 

5 lipca 2011 r.
wtorek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji 
będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne 

Czytaj s. 7, patrz 16

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

TANIEJ niż myślisz! 
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NOWOGARD
ul. 15-go Lutego 17 d, tel. 91 432 61 77

ul. T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 91 579 08 30

IMODIUM INSTANT: Jedna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (Loperamidi hydrochloridum). 
Wskazania: W objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego preparat może 
być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania; u pacjentów 
z nadwrażliwością na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u dzieci w wieku poniżej 6 lat; 
nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego i z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami 
z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania.Ogólnie, preparatu nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać 
zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia 
okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia 
brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki preparatem Imodium Instant jest  wyłącznie objawowe.
Kiedy możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited 

Suplement diety; Przeznaczony jest do uzupełnienia diety osób 
narażonych na niedobór magnezu i witaminy B6

MAGNEFAR B6 X 60 TABL. 

T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 

edna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (L

STOP BIEGUNCE!

MAGNEZ

IMODIUM INSTANT** 2 MG X 6 TABL. 

*17,64
8,99

*10,29
5,99

PRZYJDŹ Z TYM KUPONEMPROMOCJA DO15 LIPCA 2011 r.

 prowizja 0%,

 oprocentowanie niższe nawet o ¼,

 decyzja w jeden dzień,

 do 150 000 zł bez zabezpieczeń.

WEŹ KUPON - WEŹ POŻYCZKĘ
NA PROMOCYJNYCH 
WARUNKACH:

rodzinna tragedia 
przy ul. Dąbrowszczaków

Matka znalazła 
w łóżeczku 
martwe niemowlę

Czytaj s. 4

Bielida znowu 
w Słajsinie

lato z 
muzami 2011 
– zaczęły się 
warsztaty

Nawrócił się... 
czy tylko 
ogonem na 
mszę  dzwoni?
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Zgubiono czarny portfel 
z całą dokumentacją. 

Na portfelu umieszczona jest mosiężna 
blaszka z napisem „STRAVIDAVIUS”, 

w portfelu po za pieniędzmi znajdowało się 
m. in.  prawo jazdy, dowód osobisty 

i legitymacja szkolna. 
Uczciwego znalazcę bardzo proszę 

o zwrot dokumentów. 
Proszę o kontakt z redakcją 
Dziennika Nowogardzkiego 
lub pod nr tel. 91 39 22 165

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Nasza Sonda
W dniu 1 lipca Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Co sądzą 
na ten temat mieszkańcy Nowogardu? 

Teresa Skibska - kierownik OPS w Nowogardzie - Od kil-
ku dni Polska otrzymała prezydencję wobec krajów Unii Euro-
pejskiej, co oznacza, że przez pół roku będziemy jej przewodzić. 
Mam nadzieje, że spowoduje to same pozytywne strony dla na-
szego kraju. Prezydencja oznacza również fantastyczną promo-
cję , której bardzo potrzebuje Polska. Uważam, że jesteśmy bar-
dzo dobrze przygotowani do tego zadania, ale i tak główną rolę 
odegra tutaj Rząd. Dlatego życzę dla niego trafnych i mądrych 
decyzji jak również sukcesu, które będą z korzyścią dla naszego 
kraju jaki samej  Unii. 

Remigiusz Kowalczyk - student Etnologii - Na temat obję-
cia naszej prezydencji w Unii mam raczej obawy, bo nie winem 
czy nasz Rząd  sprawdzi się na tak poważnym stanowisku. Ro-
dzi się pytanie czy będzie miał dobre pomysły czy poradzi sobie 
z problemami, które obecnie występują na terenie państw Unii. 
Uważam, że jest to jeszcze nie odpowiedni moment, by obejmo-
wać takie stanowisko względu na chaos, który panuje w niektó-
rych państwach. Sami nie mamy porządku w naszym kraju, więc 
jak mamy go zaprowadzić w innych krajach. Moje zdanie jest 
niestety krytyczne wobec prezydencji. 

Anna Sęk - studentka Polonistyki - Uważam, że to bardzo 
dobrze, że objęliśmy prezydencję, bo mamy szansę, by pokazać, 
że nasz kraj jest krajem wartościowym. Wydaje mi się, że prezy-
dencja będzie trudną ze względu  na zbliżające się wybory par-
lamentarne w naszym kraju, ale sądzę, że polski Rząd poradzi 
sobie i życzę mu jak najlepiej. 

Kazimierz Ziemba - były burmistrz Nowogardu - Dobrze 
się złożyło, że Polska objęła prezydencję. Jest to ogromna szansa 
i promocja dla naszego kraju. Mamy szansę pokazać to, co osią-
gnęliśmy do tej pory w okresie transformacji ustrojowej, która 
przecież trwała dwadzieścia parę lat. Kolejna sprawa to otwar-
cie się naszego kraju na Europę, co oznacza również zwiększenie 
uwagi innych państw na nasz kraj. Myślę, że dostaliśmy ogrom-
ną szansę, z której musimy dobrze skorzystać i pokazać, że je-
steśmy krajem zgodnym i zaradnym. Rządowi naszemu krajowi    
życzę sukcesu ekonomicznego i gospodarczego.

Rozmawiał: Jarosław Bzowy  

27.06 poniedziałek 
12:17 Zgłoszenie kradzie-

ży łódki z terenu jeziora. W  
wyniku przeprowadzonych  
działań  przez policjantów   
została ona  odnaleziona  nie-
stety pocięta w skupie złomu. 
Sprawca został ustalony i za-
trzymany. 

-  Włamanie do garażu  w 
miejscowości Krzywice. Z po-
mieszczenia   zostały skra-
dzione elektronarzędzia oraz 
olej napędowy 

28.06. wtorek 
10:30 -  Zgłoszenie kra-

dzieży figurki z pomnika  na 
cmentarzu miejskim  w No-
wogardzie. 

 -  Kradzież z warsztatu 
ślusarskiego w miejscowości 
Kikorze. Skradziono narzę-
dzia i elektronarzędzia.

 - Kradzież z włamaniem 
do piwnicy przy ul. Waryń-
skiego. Zginęło m.in. radio sa-
mochodowe. 

29.06. środa 
Godziny nocne - Kradzież 

tablic rejestracyjnych z pojaz-
du zaparkowanego  na parkin-
gu przy  ul. Bankowej. 

13:00 - Kradzież w sklepie 
Netto, gdzie sprawca doko-
nał kradzieży artykułów spo-
żywczych. Sprawca został za-
trzymany i ukarany przez po-
licjantów mandatem karnym. 

 - Kradzież roweru przy  ul 
Wyszyńskiego  z dnia 26.06 
czerwca. 

W godz.06:00-18 Kra-
dzież roweru z piwnicy  marki 
CODE przy  ul. 3 Maja

22:00 Policjanci  zatrzyma-
li w miejscowości Olchowo  
młodego mieszkańca Nowo-
gardu   kierującego pojazdem, 
który był pod wpływem środ-
ków odurzających. Policjanci 
na miejscu użyli narkotestera, 
który wykazał działanie amfe-
taminy.  

Godziny nocne - Kontro-
la drogowa  przez policjantów 
na ul. Kościuszki mężczyznę 
kierującego pojazdem, który 
był w wstanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,37 promila alko-
holu. 

Godziny nocne - Zgło-
szenie  dewastacji na terenie 
miasta  ławek, koszy na śmie-
ci i banerów reklamowych. 
W wyniku prowadzonych 
działań policji ustalono gru-
pę młodych nieletnich wśród 

których jedna była w stanie 
nietrzeźwości. 

30.06 - czwartek 
13:35 - Kolizja samocho-

dowa na skrzyżowaniu  ul. 3 
Maja - 700 Lecia, gdzie doszło 
do zderzenia dwóch pojazdów 
osobowych w wyniku wymu-
szenia pierwszeństwa pojaz-
du. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym .                                                                                 

02.07 - piątek 
04:47 - Wypadek drogo-

wy na drodze Strzelewo - Ko-
ściuszki. Kierujący pojazdem 
najprawdopodobniej wjeż-
dżając przypadkowo  w kału-
że stracił panowanie nad po-
jazdem i wjechał do przydroż-
nego rowu. W wyniku zdarze-
nia zostały ranne dwie osoby, 
które zostały odwiezione do 
szpitala.  

05:24 -  Kolizja drogowa na 
drodze Nowogard - Sąpolnica. 
Kierowca nie opanowując po-
jazdu wjechał do przydrożne-
go rowu. W wyniku zdarze-
nia kierowca na szczęście nie 
ucierpiał.

13:55 -  Kolizja drogowa na 
ul. 3 Maja  dwóch pojazdów. 

14:30 -  Zatrzymanie do 
kontroli przy  ul. Cmentarnej 
mieszkańca Nowogardu, któ-
ry kierował samochodem  w 
stanie nietrzeźwości. 

18:00 - Zatrzymanie osoby 
poszukiwanej na podstawie li-
stu  gończego  w miejscowości 
Jenikowo. 

23:04 - Kolizja drogowa 
na skrzyżowaniu ulic 3 Maja 
z 700 lecia. Okazało się, że je-
den z uczestników kolizji był 
w stanie nietrzeźwym, mając 
1,5 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

23:58 - Kolizja drogowa  
w Strzelewie. Jak się okazało 
kierujący pojazdem, sprawca 
zdarzenia, ruszając pojazdem 
uderzył w inny samochód sto-
jący z przodu. Kierowca, któ-
ry spowodował kolizję miał w 
wydychanym powietrzu  0,8  
promila alkoholu. 

03.07 - sobota 
10:55 -  zatrzymanie przy  

ul. Bankowej nietrzeźwego 
kierowcy.  Mężczyzna miał 
1,55 promila alkoholu.  

Ok.18:00 -  Kradzież ro-
weru koloru czerwonego przy  
ul. Gen. Bema sprzed bloku 
mieszkalnego.

  Opr. J.B
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

Antoni Belida (SLD) po 4 latach ponownie został przewodniczącym Celowego Związku Gmin RXXI. Tak zdecydowało Walne Zgroma-
dzenie Związku, podczas posiedzenia, które odbyło się w ubiegły piątek. Wcześniej odwołano dotychczasowy Zarząd z Robertem Waw-
rzyniakiem na czele, z którym to jeszcze wiosną Bielida przegrał bój o fotel szefa Związku. Poniżej rozmowa z nowym, starym prze-
wodniczącym RXXI. 

 Bielida znowu w Słajsinie

Nowy, stary przewodniczący RXXI

DN: Jak to się stało, że w 
przeciągu niespełna pół roku, 
Zarząd RXXI po raz drugi 
wybierał przewodniczącego? 

Antoni Bielida: W Związku 
zaistniała dość dziwna sytu-
acja. Już w ubiegłym roku, od-
było się jedno, czy dwa walne 
zgromadzenia, które podejmo-
wało próby odwołania zarządu. 
Nie doszło to do skutku, głów-
nie z powodu braku wymaga-
nej frekwencji. Ja w tym czasie 
nie byłem członkiem Walnego 
Zgromadzenia, więc nie znam 
szczegółów tej sprawy. Z tego 
co wiem, były sygnały, że zwią-
zek podąża w złym kierunku. 
To chyba wtedy był główny po-
wód zaistniałej sytuacji. 

A teraz? 
Na poprzednim walnym 

zgromadzeniu złożyłem rezy-
gnację z członkostwa. Uważa-
łem, że są pewne opóźnienia 
w działalności Związku i nie 
układa się to tak jak powinno. 
Z materiałów, które posiadam 
wynikało również, że współ-
praca między pracownikami 
Związku a jego przewodniczą-
cym się nie układała. Na ostat-
nich dwóch walnych posiedze-
niach, nie przechodziły prak-
tycznie żadne uchwały. Robi-
ło się niebezpiecznie. Trzeba 
bowiem pamiętać, że podpi-
sana została umowa na finan-
sowanie budowy składowiska 

w Słajsinie. Przyjęto określo-
ny harmonogram, którego re-
alizacja już na dzień dzisiejszy 
jest opóźniona o trzy miesią-
ce. Związek stoi dzisiaj przed 
trudnym problemem wypro-
stowania tej sytuacji. 

Czyli Pan również był za 
tym, że odwołać poprzedni 
zarząd związku? 

Ja, składając swoją rezygna-
cję, wyraziłem pełną wolę nie-
zadowolenia z tej sytuacji. Za 
całokształt działań odpowia-
da jednak przewodniczący. Po 
mojej rezygnacji, 14 gmin do-
szło do wniosku, że tak da-
lej być nie może i zwróciło się 
do przewodniczącego walnego 
zgromadzenia, pana Strzygła, 
o zwołanie nadzwyczajnego 
posiedzenia w celu odwołania 
zarządu.  Na tym posiedzeniu 
wybrano nowy zarząd i moją 
osobę na stanowisko przewod-
niczącego.

Mówi się, że dwa razy do 
tej samej rzeki się nie wcho-
dzi. Pan miał już okazję kie-
rować Związkiem. Dlaczego 
zgodził się ponownie objąć tą 
funkcję? 

Zdaję sobie sprawę, że będę 
oceniany przez pryzmat tego 
co działo się w przeszłości. Mu-
szę jednak podkreślić, że przed 
czterema laty nie odszedłem ze 
związku z własnej woli. Zro-
biłem to ponieważ otrzyma-

łem ultimatum od poprzedniej 
koalicji rządzącej w Nowogar-
dzie. Usłyszałem wtedy, że do-
póki ja pozostanę przewodni-
czącym RXXI, będą problemy 
z przekazaniem terenu pod bu-
dowę zakładu w Słajsinie. 

To był szantaż polityczny? 
Nie chciał bym tego tak na-

zywać. Powstał po prostu taki 
warunek. Wtedy uznałem, że 
nie mogę pozwolić na to, żeby 
przez moją osobę blokowa-
ne były inwestycje w Związku. 
Tak też umotywowałem swoją 
rezygnację z funkcji przewod-
niczącego R XXI. 

Wspomniał Pan już o inwe-
stycji w Słajsinie, która jest 
najważniejszym zadaniem ja-
kie stoi teraz przed nowym 
Zarządem RXXI. Czy może 
Pan zdradzić szczegóły tej in-
westycji? 

Według harmonogramu 
jeszcze w tym roku trzeba roz-
strzygnąć przetarg na budo-
wę tego zakładu. Czy będzie to 
możliwe? Terminowo tak, cho-
ciaż mamy opóźnienia. Mamy 
podpisaną umowę na kredyto-
wanie tej inwestycji z Fundu-
szu Spójności. Jest tutaj duże 
niebezpieczeństwo, że jeżeli 
terminy będą nie dotrzymane 
pieniądze mogą przepaść. Mó-
wimy o kwocie 70 mln złotych. 
Mam jednak nadzieję, że tak 
się nie stanie. Jeżeli dobrze pój-
dzie przetarg ogłosimy w lipcu. 

W ramach tej inwestycji pla-
nowana jest budowa składo-
wiska w Słajsinie oraz trzech 
przeładowni w: Świnoujściu, 
Drawsku Pomorskim i Kamie-
niu Pomorskim. Została opóź-
niona praca przy projektowa-
niu i zmianie systemu kompo-
stowni. W związku z tym za-
stosujemy formę „zaprojektuj 
i wybuduj” w tej dopuszczalnej 
prawem formie można upro-
ścić i skrócić  procedurę prze-
targowa poprzez inna kon-
strukcję oferty.  

Budowa wysypiska w Słajsi-
nie, do którego swoje odpady 
komunalne będzie przywozić 
teoretycznie 27 gmin wcho-
dzących w skład RXXI, budzi 
obawy w społeczeństwie. Lu-
dzie boją się smrodu i trwałe-
go skażenia środowiska. Jak 

Związek planuje przekonać 
mieszkańców do tej inwesty-
cji? 

Proces akceptacji tej inwe-
stycji już mamy za sobą. Posia-
damy pozwolenie na budowę i 
wszystkie inne wymagane do-
kumenty. Obawy społeczne są 
zawsze przy tego typu inwesty-
cjach. Oczywiście jest to kwe-
stia zastosowania odpowied-
niej technologii, żeby te inwe-
stycje były przyjazne dla oto-
czenia. Zgodnie z przyjętymi 
planami ten zakład nie będzie 
wybiegał  swoimi zagrożenia-
mi poza obręb tego zakładu. 

Może Pan obiecać, że nie 
będzie śmierdzieć? 

Już dziś mogę powiedzieć 
kolokwialnie, że  śmierdzieć 
nie będzie. Poza tym reszty od-
padowe, przywożone do Słajsi-
na będą pozbawione już czę-
ści organicznej. Innymi słowy, 
będą dostarczane w formie su-
chej masy. Ponadto zmienio-
na została koncepcja budowy 
kompostowni na obiekt za-
mknięty, co też spowoduje wy-
eliminowanie przykrych zapa-
chów. To podroży inwestycję o 
ok. 20 mln złotych. 

Czy nasza gmina na tym za-
robi?

Oceniam, że kiedy zakład 
zacznie w pełni funkcjono-
wać do naszego budżetu  może 
wpływać ok. 3 mln złotych 
rocznie. 

Skąd ta kwota? 
Tak jest skonstruowana 

ustawa. My w tej chwili płaci-
my 110 zł od tony przyjętych 
śmieci na składowanych odpa-
dów do kasy Urzędu Marszał-
kowskiego. Ta kwota jest dzie-

lona na pół, z czego jedna po-
łowa  wraca do kasy gminy – w 
tym wypadku będzie to RXXI. 

Czy w związku z tą inwesty-
cją pojawią się nowe miejsca 
pracy? 

Tak. Liczę, że nawet ok. 70.
Muszę zapytać, czy w 

związku z objęciem funkcji 
przewodniczącego RXXI na-
dal będzie Pan pracował w fa-
bryce biopaliw REM? 

Oczywiście nie. Przechodzę 
do pracy w Związku. Nie da się 
połączyć tych dwóch zadań. 

W jakiej kondycji pozosta-
wia Pan REM? 

REM jako firma jest dobrze 
zorganizowaną. Uważam, że 
pozostawiam ją w dobrej kon-
dycji. My nie mamy jednak 
wpływu na to, co dzieje się na 
rynku biopaliwowym. Obecne 
ceny rzepaku na rynku są za 
wysokie w stosunku do kosz-
tów produkcji estrów z ropy. 
Nikt nie kupi biopaliwa za 5,30 
za litr, kiedy ropa jest tańsza. 
Ten problem mają także rafi-
nerie w Niemczech, które są 
zamykane. Dopóki cena rzepa-
ku za tonę będzie ponad 1700 
zł, produkcja biopaliw w Pol-
sce będzie nie opłacalna. Trze-
ba też pamiętać, że zostały wy-
cofane dotacje energetyczne. 

W takim razie jaka przy-
szłość czeka zakład?   

Są prowadzone rozmowy z 
zakładami tłuszczowymi, w 
sprawie sprzedaży oleju kon-
sumpcyjnego.    Dysponujemy 
również sporą powierzchnią 
magazynową, którą będziemy 
wynajmować okolicznym rol-
nikom. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Antoni Bielida zrezygnował z pracy w zakładzie REM, by móc w pełni 
wykonywać obowiązki przewodniczącego Związku RXXI. Czy będzie 
mógł łączyć nowe zadanie z funkcją radnego i przewodniczącego Rady 
Miejskiej?
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rodzinna tragedia przy ul. Dąbrowszczaków

Matka znalazła w łóżeczku martwe niemowlę
Do tragicznego zdarzenia doszło prawdopodobnie w nocy z niedzieli na poniedziałek.  W jednym z mieszkań przy ul. Dąbrowszcza-
ków matka znalazła w łóżeczku martwą córeczkę. Dziecko miało 7 miesięcy. Prawdopodobną przyczyną śmierci niemowlaka była tzw. 
śmierć łóżeczkowa. 

Jak wynika z relacji sąsiadów, 
przed godziną 7.00, w miesz-
kaniu 5-osobowej rodziny roz-
legł się płacz kobiety.  Chwi-
lę po tym pojawiła się karetka 
pogotowia.

- Przybyły na miejsce lekarz 
pogotowia mógł stwierdzić tyl-
ko zgon niemowlaka. Przyczy-

ną śmierci dziecka była praw-
dopodobnie tzw. śmierć łóżecz-
kowa. Dziecko, które zostało 
nakarmione przed snem praw-
dopodobnie zakrztusiło się i 
udusiło. Takie rzeczy niestety 
się zdarzają i dorośli często nie 
mają na to większego wpływu – 
mówił o tragicznym zdarzeniu 

Andrzej Więcek, kierownik 
nowogardzkiego pogotowia.

Jak twierdzi A. Więcek, to 3 
taki przypadek w jego 30-let-
niej karierze lekarskiej. 

Tuż po przyjeździe pogoto-
wia na miejscu zdarzenia po-
jawiła się także policja. Zgod-
nie ze standardową procedurą, 

o sprawie zawiadomiona zo-
stała również Prokuratura Re-
jonowa w Goleniowie. Poli-
cjanci wykluczyli jednak, aby 
w mieszkaniu doszło do prze-
stępstwa czy zaniedbania ze 
strony opiekunów. 

Młode małżeństwo nie daw-
no wprowadziło się do miesz-

kania przy ul. Dąbrowszcza-
ków, wraz z dwójką pozosta-
łych dzieci. 

Redakcja DN łączy się w 
bólu z rodzicami i najbliższy-
mi zmarłego dziecka. 

MS

Kolejny 
wypadek 
na obwodnicy 
Jak poinformowała redakcję DN policja w Nowogar-
dzie, w ubiegły czwartek w godzinach rannych do-
szło do poważnego wypadku na budowie obwodnicy. 
Do zdarzenia doszło na odcinku wiaduktu budowa-
nego w pobliżu miejscowości Karsk. 

Jeden z pracowników fir-
my budującej wiadukt, spadł 
z wysokości, doznając obrażeń 
głowy i kończyn dolnych. Ze 
względu na rozległe obrażenia 
wezwany został śmigłowiec ra-
townictwa medycznego, który 
przetransportował mężczyznę 
do szpitala specjalistycznego w 
Szczecinie. 

Jest to kolejny, poważny wy-

padek, do którego doszło na 
terenie budowanej obwodni-
cy. Przypomnijmy, że najtra-
giczniejszy zdarzył się na po-
czątku roku, gdy jeden z kie-
rowców przewożących kruszec 
uległ śmiertelnemu urażeniu 
podczas nocnego załadunku 
żwiru. 

MS

Zagrożenie w Warnkowie 
- realne
W piątkowym numerze DN w rubryce foto-tydzień zamieszczone zostało zdję-
cie wraz z komentarzem dotyczące ograniczenia prędkości w miejscowości 
Warnkowo.

Intencje autora były nader 
słuszne i przyznaje mu rację 
w 110%. W tym miejscu aż 
się prosi wprowadzenie ogra-
niczenia prędkości, a jesz-
cze lepszym rozwiązaniem by 
było ułożenie chodnika po obu 
stronach jezdni, bo jak wiemy 
z praktyki większość naszych 
kierowców bądź kierujących 
(kierujących bo już stracili pra-
wo jazdy) ma w głębokim po-
ważaniu ograniczenia prędko-
ści. Droga ta jest bardzo uczęsz-
czana i z uwagi na wzmożony 
ruch pieszych tragedia jest tyl-
ko kwestią czasu. Co prawda i 
w tej sytuacji wystarczy trochę 
wyobraźni i zdrowego rozsąd-
ku oraz ostrożności ze strony 
kierowców żeby takie sytuacje 
przewidzieć no ale niestety u 
większości znajdującej się „za 
kółkiem” te cech są towarem 
deficytowym.

A co do oznakowania w 
Warnkowie na zdjęciu jest wi-
doczny znak E-17a czyli zie-
lona tablica z nazwą miejsco-
wości. Znak ten informuje kie-
rującego, że wjeżdża do danej 
miejscowości i nie ogranicza 
w żadnym wypadku prędko-
ści. Żeby nie znak B 33 znajdu-
jący się pod nim ograniczają-
cy prędkość do 70 km/h moż-

na by tam jechać aż 90 km/h 
Zgodnie z art 2 pkt. 15 kodek-
su drogowego obszarem zabu-
dowanym jest teren oznaczony 
odpowiednim znakiem drogo-
wym czyli znakiem D 42 (biała 
tablica z czarnymi sylwetkami 
budynków). Ten znak właśnie 
nakłada na kierujących pojaz-

dami szereg obowiązków mię-
dzy innymi ograniczenie pręd-
kości. 

pozdrawiam 
Adam Aniuksztys 

instruktor nauki jazdy 
z przeszło 15 letnim stażem

@    Ludzie listy piszą  @ 

Dziękujemy Panu Adamowi za reakcję i fachowe wyjaśnie-
nie  przepisów ustawy o ruchu drogowym. Ważne jest, że co do 
istoty problemu i zagrożenia w tym miejscu zgadzamy się w „ 
110%”. Mamy nadzieję, że na uwagi p. Adama i nasze nie pozo-
staną  głuche właściwe służby.

Redakcja
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Nawrócił się... czy tylko 
ogonem na mszę  dzwoni?

Nieco  żartobliwy tytuł tego 
tekstu służy opisaniu niespo-
dziewanego zwrotu  w polityce 
burmistrza  R. Czapli w zakre-
sie wspomagania potrzeb re-
montowych obiektów sakral-
nych na terenie naszej Gminy. 
Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, na wniosek burmistrza 
Rada podjęła uchwalę o dofi-
nansowaniu niezbędnych re-
montów  6-ciu wiejskich ko-
ściołów   w Długołęce - 6000 zł, 

Maszkowie - 8000 zł,  Trzech-
lu - 6000 zł, Wołowcu - 20 000 
zł i Karsku - 6000 zł. Co praw-
da kwota razem  46 000 zł  na 
wszystkie te zadania nie powa-
la,  ale trzeba  docenić wreszcie  
konkretne działania pozwala-
jące zabezpieczyć obiekty sta-
nowiące nie tylko wartość dla 
kultu religijnego ale także bę-
dące na ogół obiektami o war-
tości zabytkowej. 

Czy to stały korzystny zwrot 

w zakresie stosunku do po-
trzeb dominującej, w naszej 
gminie społeczności -  spo-
łeczności wierzących- czas po-
każe .

 Jako nieufni, z definicji pra-
sy, będziemy sprawom się 
przyglądać i chętnie zrezygnu-
jemy na przyszłość z wątpliwo-
ści wyrażonej w tytule.   

Red. 

Kościół w Wołowcu

Rozprawią się z azbestem?
Być może już wkrótce z naszego krajobrazu znikną azbestowe dachy. Rada Miejska przyjęła specjalny program, który umożliwi miesz-
kańcom pozbycie się rakotwórczego materiału i to całkowicie za darmo. 

Z danych Urzędu Miejskie-
go wynika, że na terenie gminy 
znajduje się ok. 944 ton szko-
dliwego dla zdrowia azbestu. 
Gdyby gmina chciała na wła-
sną rękę pozbyć się proble-
mu, kosztowało by to ponad 2 
mln złotych. Program, który w 
drodze uchwały przyjęła rada 
miejska, pozwoli na uzyska-
nie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie 
(WFOŚiGW)  100% refundacji 
kosztów związanych z usunię-
ciem azbestu. 

Z dotacji będzie mógł sko-
rzystać praktycznie każdy 
mieszkaniec gminy, posiadają-
cy na swojej posesji azbest. W 
jaki sposób? 

Mieszkańcy będą mogli skła-

dać  do gminy wnioski, w któ-
rych określą ilość azbestu a tak-
że przedstawią prawo do dys-
ponowania nieruchomością, na 
której ten szkodliwy produkt się 
znajduje – tłumaczyła  podczas 
sesji radnym Joanna Krępa, za-
stępca kierownika Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska. Na podstawie złożo-
nych wniosków zostanie przy-
gotowany wstępny kosztorys i 
harmonogram usunięcia azbe-
stu z miejsc wskazanych w zło-
żonych wnioskach. 

Tak przygotowane informa-
cje trafią w formie wniosku o 
udzielenie dotacji do WFO-
ŚiGW w Szczecinie. Jeśli wnio-
sek zostanie zaakceptowany 
gmina w drodze przetargu wy-

łoni firmę, która zdemontuje a 
następnie wywiezie azbest na 
składowisko. 

Radni uchwalili program 
jednogłośnie, zwracając jed-
nocześnie uwagę na koniecz-

ność dotarcia z tą informacją 
do maksymalnej liczby miesz-
kańców. 

Termin składania wniosków 
o usunięcie azbestu mija 29 
września tego roku. 

Ciekawe tylko ilu znajdzie 
się chętnych, zważając na fakt, 
że azbest będzie trzeba prze-
cież czymś zastąpić...

Marcin Simiński

Joanna Krępa, z-ca kierownika, GKMiOŚ, objaśnia radnym szczegóły 
programu likwidacji azbestu.

Azbest zniknie, ale co w zamian i za ile?
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Ad vocem 
art. „20 tysięcy dla Fundacji Talent Promocja Po(d)stęp?”, 
zamieszczonego w DN z dnia 28.06. br. 

Już sam tytuł, a zwłaszcza za-
miany literki S na D w nazwie 
fundacji, nie tylko świadczy o 
wyjątkowo złośliwym poczu-
ciu humoru autora, ale z góry 
sugeruje negatywne implika-
cje. Znany, typowy zabieg so-
cjotechniczny. Reszta jest tyl-
ko czystym gdybaniem, co by 
było, gdyby…, czym przypo-
mina starodawne wróżby Cel-
tów i Rzymian („pogański kraj, 
pogańskie obyczaje”). A że na 
sesji 29 czerwca br. nikomu 
żadnych środków finansowych 
nie przyznano jest to przysło-
wiowe trafienie kulą w płot. 
Jednak ze względu na jego ne-
gatywny wydźwięk społeczny, 
należy się krótki komentarz.

12 stycznia br. przeprowa-
dzono konsultacje z organiza-
cjami pozarządowymi z tere-
nu Gminy, o czym informu-
je mnie Urszula Berezowska, 
kier. Wydziału Rozwoju Lo-
kalnego i Funduszy. W spotka-
niu udział wzięło 27 przedsta-
wicieli nowogardzkich orga-
nizacji, na którym zgłaszano 
sugestie i wnioski do projek-
tu programu rocznego priory-
tetowych zadań publicznych. 
Zgłoszenia zostały uwzględ-
nione przez burmistrza i 
uchwalone przez Radę Miej-
ską w dniu 26 stycznia 2011r. 
(Uchwała Nr IV/19/11 jest do 
wglądu zainteresowanych). 

Następnie burmistrz rozpisał 
konkurs na przyznanie gran-
tów dla organizacji pozarządo-
wych w dziedzinie sportu, or-
ganizacji zajęć pozalekcyjnych, 
opieki społecznej, ochrony 
środowiska i innych. Nie roz-
pisany został jedynie konkurs 
dla organizacji zajmujących się 
wspieraniem przedsiębiorczo-
ści. I to z tego powodu, że bra-
kowało na ten cel środków w 
budżecie gminy. Konkursy się 
odbyły, organizacje pozarzą-
dowe otrzymały dotacje. Zo-
stała też niewielka, niewyko-
rzystana kwota. Dlatego też na 
minionej sesji Rady Miejskiej 
29 czerwca br. przeniesiono 
niewykorzystane środki m.in. 
na konkurs dla organizacji po-
zarządowych zajmujących się 
wspieraniem przedsiębiorczo-
ści. Aktualnie wydział Roz-
woju Lokalnego i Funduszy 
opracowuje otwarty konkurs. 
Po ocenie ofert przez komi-
sję, burmistrz jednoosobowo 
przyzna finanse tym organi-
zacjom samorządowym, które 
spełnią wymogi konkursu.

To, o co właściwie chodzi 
autorowi tendencyjnego arty-
kułu, kiedy pisze: (…) Z na-
szych informacji wynika rów-
nież, że podczas środowej sesji, 
burmistrz Nowogardu, Robert 
Czapla, zaproponuje radnym 
przyznanie 20 tysięcy na dzia-

łalność Fundacji Talent Promo-
cja Postęp (…)? Być może rad-
ni obecnej kadencji w ramach 
dbałości o sprawiedliwość spo-
łeczną (któż inny jak SLD wi-
nien znać co oznacza to poję-
cie) przyjrzą się dokładnie sen-
sowności wspierania tej insty-
tucji. Sam nie wiem, komu ma 
służyć taki obraz fikcyjnego ju-
tra przedstawiony w krzywym 
zwierciadle. Można nie lubić 
lewicowej formacji i w ogó-
le ludzi o odmiennych poglą-
dach, ale po co od razu jaw-
nie i cynicznie z nich drwić, bo 
taki jest odbiór lokalnej spo-
łeczności. Redakcji DN skła-
dam gorące gratulacje za kon-
sekwentne kreowanie wize-
runku burmistrza Nowogardu 
w ulubionych przez nią czar-
nych barwach, nie dostrze-
gając żadnych pozytywnych 
działań, zauważalnych nawet 
przez dalece zaawansowanych 
krótkowidzów. I wcale nie 
chodzi o to, żeby „plusy przy-
słoniły minusy”, co już dawno 
stwierdził kultowy dziś reży-
ser nieśmiertelnego „Misia”. Z 
niecierpliwością oczekujemy 
na kolejne sensacyjne wyko-
paliska z ubiegłej epoki, raz po 
raz odkrywane przez wojowni-
czych „archeologów” Dzienni-
ka Nowogardzkiego.

Marian Andrzej Frydryk
Referent UM

Nie idźcie tą drogą 
Panie Marianie...

Witamy z przyjemnością Pana Mariana na łamach DN w nowej roli. Jak informowaliśmy p. 
Marian Frydryk od  1 czerwca 2011 jest pracownikiem UMG w Nowogardzie i zajmuje się szero-
ko rozumianym public relation.  Rozumiemy więc, że jego obowiązkiem służbowym jest kreowa-
nie  nienagannego wizerunku swojego pracodawcy co czyni z typowym dla siebie wdziękiem. Pan 
Marian winien jednak rozumieć, że nie  to samo jest  obowiązkiem  naszym ( niezależnej instytu-
cji prasowej), która niestety dla włodarzy, nie jest zjawiskiem archeologicznym ale istnieje tu i te-
raz. Tak jak istnieje opinia publiczna, która  od nas oczekuje prawdy i rzetelności, a że fakty mają  
swoją barwę niekoniecznie pełną pawich ponętnych kolorów to już ich  urok. O faktach wiado-
mo też, że z nimi się nie dyskutuje, bezdyskusyjne jest więc, że Talent Promocja Postęp otrzymał 
nie tylko przewidywane przez nas ponad 20 000 zł z tytułu umorzenia podatku od nieruchomo-
ści (przypomnijmy nieruchomości podarowanej przez Gminę) ale także- o czym Pan pisze - za-
pewne także wygra konkurs na  (niewykorzystane - hm) dwadzieścia tysięcy i przeznaczone na 
promocję przedsiębiorczości. Jeśli by nawet nie wygrał (o czym porozmawiamy po konkursie ) to 
i tak jak matematyka uczy dwadzieścia już dostał.

Kreowaniem wizerunku kogokolwiek się nie zajmujemy, nie za to nam płacą Czytelnicy, nato-
miast kreowanie przez nowego urzędnika wizerunku burmistrza pokrzywdzonego przez złośliwą 
prasę, a nie przez swoje błędy, to droga niezbyt oryginalna Panie Marianie.

Jeśli możemy sobie pozwolić na przyjacielską radę to życzymy Panu powtarzając po ulubionym 
klasyku lewicy – nie idź tą droga przyjacielu...  

Marek Słomski

Powiesił się na drzewie

Dlaczego wybrał 
Nowogard?

W piątek, 2 lipca ok. godz. 12.00, policjanci z 
nowogardzkiego komisariatu zostali powiadomieni 
o znalezieniu wisielca na terenie prywatnej posesji  
przy ul. 3 Maja. Wiadomo, że mężczyzna pochodził 
z woj. pomorskiego. 

O zdarzeniu poinformowa-
li policję mieszkańcy  posesji. 
Mężczyzna powiesił się na jed-
nym z drzew znajdujących się 
podwórku, używając do tego 
celu zwykłego sznura. Przyby-
li na miejsce funkcjonariusze 
natychmiast ściągnęli wisiel-
ca z drzewa. Mężczyzna prze-
jawiał oznaki życia, dlatego też 
policjanci poddali go reani-
macji. Niestety bez skutecznie. 
Przybyły na miejsce lekarz po-
gotowia mógł stwierdzić tylko 
zgon. 

 Dlaczego mężczyzna zde-
cydował się na tak desperacki 
krok akurat w Nowogardzie? 

Tego nie wiadomo. Policja na 
razie domniemywa, że był w 
naszym mieście przejazdem. 
Nie ustalono jednak dokąd 
zmierzał.  

Z dokumentów, które przy 
nim odnaleziono wynika, że 
miał 29 lat i pochodził z woj. 
pomorskiego. Policjantom 
udało się skontaktować z ro-
dziną denata. 

Wydarzenia wstrząsnęło 
mieszkańcami kamienicy. Do 
dziś, pod drzewem, na którym 
powiesił się mężczyzna, płonie 
znicz. 

MS

Na zdjęciu drzewo, z którego ściągnięto wisielca
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lato z muzami 2011 – zaczęły się warsztaty

„Otwieramy wyobraźnię, uruchamiamy 
nasz rozum, umysł, ciało…”
W tym roku rozpoczynamy relacje z warsztatów w ramach nowogardzkiego „Lata z Muzami” trochę nietypowo – mianowicie, zamiast 
opisu dobrze znanej ceremonii wręczenia młodzieży kluczy do miasta, zamieszczamy w dwóch częściach wypowiedzi osób prowadzą-
cych zajęcia w kontekście ich planów dotyczących tegorocznych zmagań artystycznych.

Od 1 do 10 lipca młodzi lu-
dzie z Nowogardu, okolic i za-
granicy znów będą mieli spo-
sobność poznania swoich ta-
lentów, nabycia nowych umie-
jętności a także rozwinięcia 
tych, które już w przeszłości 
mieli okazję zdobyć. Za kilka 
dni, na zakończenie festiwa-
lu, będziemy mieli sposobność 
po raz kolejny podziwiać owo-
ce ich wysiłku. Ale tym czasem 
oddajmy głos mistrzom…

Arkadiusz Buszko – warsz-
taty teatralne

W ubiegłym roku nasza pra-
ca była zorientowana przede 
wszystkim na projekt końco-
wy.  Natomiast próbujemy od 
tego odbiec, żeby dać dzieciom 
trochę więcej warsztatu, wię-
cej zabawy w ruch, w ekspre-
sję, w teatr. Będziemy się bar-
dziej skupiać na uczeniu pew-
nych sposobów realizacji te-
atru, etiud - które są bardzo 
ważne - na plastykę ciała. Mu-
simy spojrzeć w głąb ducha, 
wydobyć emocje. W tamtym 
roku pracowaliśmy przy uży-
ciu techniki Meyerholda po-
nieważ była to starsza grupa, 
natomiast w tym roku dzieci są 
młodsze, tak więc zaczynamy 
tak jakby od podstaw - od pan-
tomimy, od plastyki. Otwiera-
my wyobraźnię, uruchamia-

my nasz rozum, umysł, ciało, 
to czego się nie dotyka na co 
dzień. Będzie można trochę 
pokrzyczeć, pośmiać się, przy-
gotować czy kilka dziwnych, 
zwariowanych etiud. Powygi-
nać ciało w różne strony, cze-
go nie robi się na zajęciach z 
gimnastyki w szkole. Zawsze 
w Nowogardzie spotykam się z 
rewelacyjną młodzieżą. Dzieci 
są chętne do współpracy, do-
brze w ciągu roku przygotowa-

ne przez pedagogów, także peł-
ne gotowości do improwizacji.

Niemniej jednak to, że skupi-
my się na rozwijaniu pewnych 
elementów gry scenicznej, nie 
oznacza, że nie będzie trady-
cyjnej etiudy. Występ finałowy 
będzie polegał na tym, że gru-
pa przedstawi fragmenty, nad 
którymi w trakcie warsztatów 
pracowała. 

Ewa Wanat i Katarzyna 
Gnacińska-Olczyk - rzeźba

W tym roku tematem pro-
jektu jest bajka. Bajka, fanta-
zja i po części teatr. Stworzy-
my formy przestrzenne i formy 
płaskie związane z tematyką 
roślinną, wyobrażeniami z gra-
nicy snu i swojej własnej eks-
presji. Poprzez własne emocje, 
ekspresje i wyobrażenia świata 
nierealnego. 

W środę zajęcia poprowa-
dzi Alina Wierzbicka. Tematy-
ką jej zajęć   będzie lalka jako 
forma . Planujemy wystawę w 
plenerze. 

Edyta Turowska - wokal
Najpierw przeprowadzimy 

rozpoznanie grupy. Aby do-
brze przeprowadzić zajęcia na-
leży wiedzieć jakie uczestni-
cy zajęć mają preferencje mu-
zyczne, co potrafią. Przepro-
wadzimy  cały blok związany z 
emisją głosu. Będą też ćwicze-
nia, które mają poprawić arty-
kulację, ćwiczenia oddechowe, 
a także te mające na celu pracę 
nad aparatem głosu. Następnie 
będziemy pracować nad pio-
senkami indywidualnymi. W 
zależności od umiejętności, od 
preferencji muzycznych, do-
pasujemy utwory do poszcze-
gólnych osób. Jest to o tyle ko-
rzystna forma, że każdy ma 
dużo pracy, i nie próżnuje. 

Jeśli chodzi o projekt końco-

wy to w tym roku prawdopo-
dobnie będą to występy indy-
widualne – nie wykluczone, 
że uda się stworzyć jakiś duet 
albo tercet. Jednakże prioryte-

tem jest dla mnie to, aby mło-
dzi ludzie nabyli konkretnych 
indywidualnych umiejętności.

Krzysztof Himkowski – hi-
p-hop

W swojej pracy skupiam się 
na warsztacie. Im więcej wło-
żymy pracy w to żeby wyćwi-
czyć tancerzy, żeby popraw-
nie wykonywali dane sekwen-
cje taneczne tym projekt bę-
dzie bardziej udany, niemniej 
jednak nie to jest najważniej-
sze. Nie tworzę układu tylko 
po to, żeby świetnie on wyglą-
dał, ale bardziej zależy mi na 
tym aby uczestnicy wyciągnę-
li z tych zajęć jak najwięcej no-
wych umiejętności, opanowali 
jak najwięcej nowych ruchów. 
Im więcej się nauczą na warsz-
tatach tym więcej pokażą, póź-
niej zrobimy mieszankę utwo-
rów, w taki sposób aby występ 
był płynny. W celu poprawie-
nia efektu wizualnego przewi-
dujemy również ustawić pew-
ne elementy choreografii, żeby 
to nie wyglądało tak, że wy-
chodzi grupa i tańczy, ale żeby 
były tzw. przejścia, które póź-
niej będą mogli wykorzystać w 
całorocznej pracy.

Udział w warsztatach  za-
wsze stanowił jeden  z najcen-
niejszych pożytków naszego 
nowogardzkiego festiwalu. 
Będziemy Państwu na bieżą-
co relacjonować ich przebieg 
i postaramy się także wyczer-
pująco zaprezentować moż-
liwe do pokazania w gazecie 
rezultaty artystycznego wy-
siłku. 

(ps)

Arkadiusz Buszko - aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie

Katarzyna Gnacińska-Olczyk i Ewa Wanat - instruktorki rzeźby 
i ceramiki

Edyta Turowska - wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów 

Krzysztof Himkowski – Studio Tańca FOTA STEP z Koszalina
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

Pomieszczenia 
do wynajęcia

I piętro
- Lokal o pow. 26,60 m2
- Lokal składający się z dwóch 
  pomieszczeń o pow. 44,52 m2

II piętro
- Lokal o pow. 16,40 m2

Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Oddział w Nowogardzie

ul. 3 maja 14
tel. 91 392 15 86

Kółkiem zaznaczono okna lokali do wynajęcia

Wykształcenie jest w cenie !
Wykształcenie jest w cenie – pod takim hasłem pod-
czas obchodów Festiwalu Hanzeatyckiego odbyła się 
prezentacja oferty edukacyjnej zachodniopomor-
skich szkół dla dorosłych oraz placówek kształcenia 
ustawicznego i praktycznego. 

Prezentacja oferty edukacyjnej dla dorosłych w Goleniowie jest jedną z 20 prezentacji powiato-
wych, organizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu „Za-
chodniopomorska Strefa Formalnego Kształcenia Ustawicznego – kampania informacyjna” współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Salon Eduka-
cyjny EMPIRIA  Sp. z o. o., który aktywnie wspiera szkoły poprzez różnego rodzaju szkolenia skie-
rowane do nauczycieli, rodziców 
i uczniów. 

Chcemy pokazać dorosłym 
mieszkańcom województwa ko-
rzyści płynące z formalnego 
kształcenia ustawicznego oraz 
przekonać ich, że  do szkoły moż-
na wrócić w każdym wieku – tak 
swoją obecność podczas Festi-
walu Hanzeatyckiego komentują 
organizatorzy. 

Szczegółowe  informacje znaj-
dziecie Państwo na stronie www.
empiria.edu.pl.

Krystynie i Janowi 
Sachryń 

z okazji 
40 rocznicy ślubu 

dalszej wytrwałości i kolejnych 
wspólnie przeżytych 

życzą pracownicy firmy „LODOS”

Przybłąkał się pies 
w ok. Boh. Warszawy 

właścicieli psa bardzo prosimy 
o kontakt pod 

nr tel. 789 173 377

Osina się chwali
Gmina Osina została laureatem „Europejskiego Tygodnia Sportu  dla Wszystkich XVII Sporto-

wego Turnieju Miast i Gmin 2011” zajmując 7 miejsce w Polsce w kategorii I Gmin Wiejskich. Po-
niżej publikujemy pismo potwierdzające ten fakt i jednocześnie gratulujemy! 

Red. 
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egzaminy  gimnazjalne 2011

Niestety gorzej jak 
w województwie 
i w kraju
Znane są wyniki testów egzaminacyjnych przepro-
wadzonych w gimnazjach całej Polski wśród uczniów 
klas trzecich. Testy te stanowią świadectwa klasyfi-
kacyjne na  podstawie których dokonuje się naboru 
do szkół średnich. Poniżej zestawienie wyników no-
wogardzkich szkół i dla porównania podajemy także  
średnie wyniki  z sąsiedniej dużej gminy Goleniów, a 
także średnia wojewódzką i krajową. 

egzamin gimnazjalny 
Część humanistyczna 
Średnia krajowa 25,31, średnia wojewódzka 23,71,
 gmina Nowogard      21,94,  gmina Goleniów 24,11
Wyniki poszczególnych  szkół nowogardzkich:
 Gimnazjum nr 1 Wojska Polskiego na 108 zdających, wynik 

22,66, 
Gimnazjum nr 2 Bema na 51 zdających - 19,73 
Gimnazjum nr 3 Bohaterów Warszawy na 133 zdających - 

22,20

Część matematyczno-przyrodnicza 
Średnia krajowa 23,63 średnia wojewódzka 22,25, 
gmina Nowogard 21,21 gmina Goleniów 22,73
Wyniki szkół:
 Gimnazjum nr 1 Wojska Polskiego na 108 zdających 20,36,
 Gimnazjum nr 2 Bema na 51 zdających - 20,47 
 Gimnazjum nr 3 Bohaterów Warszawy na 133 zdających - 

22,18

Język angielski 
Średnia krajowa 28,28 średnia wojewódzka 27,88,
 gmina Nowogard 25,82 gmina Goleniów 26,55
Wyniki szkół:
 Gimnazjum nr 1 Wojska Polskiego na 90 zdających 25,01,
 Gimnazjum nr 2 Bema na 51 zdających - 20,39 
 Gimnazjum nr 3 Bohaterów Warszawy na 133 zdających – 

28,88
red.

Co wchodzi 
do spadku? 

  Przyjmuje się, że spadek  to ogół praw i obowiązków majątkowych  zamarłe-
go, o charakterze cywilnoprawnym niezwiązanych z jego osobą w sposób ścisły, 
a także nieprzechodzących na określone osoby niezależnie od tego, czy są one 
spadkobiercami.  Polski system prawny nie dopuszcza do tego, aby po zmarłej 
osobie pozostały nieuporządkowane sprawy.  

 Do praw, które wchodzą 
do spadku należą:

- prawa rzeczowe na przy-
kład własność, udział we 
współwłasności, użytkowa-
nie wieczyste i związana z 
tym prawem własność bu-
dynków jak i innych urzą-
dzeń, spółdzielcze prawo 
do lokalu, spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego i inne,

- prawa i obowiązki wyni-
kające z umów zobowiąza-
niowych, których stroną był 
zmarły, bez względu na źró-
dło powstania tego zobowią-
zania. 

Do spadku wchodzą także 
obowiązki po zmarłym (zwa-
ne długami spadkowymi), do 
których należą:

-obowiązki zmarłego, któ-
re miał wykonać za życia, na 
przykład spłacenie rat za te-
lewizor,

-obowiązki powstałe po 
śmierci zmarłego,

-obowiązki związane z 
otwarciem spadku, na przy-
kład koszty pogrzebu w ta-
kim zakresie w jakim po-
grzeb odpowiada zwycza-
jom przyjętym w danym śro-
dowisku, koszty związane z 
chorobą spadkodawcy, kosz-
ty postępowania spadkowe-
go, obowiązek zaspokojenia 
roszczenia o zachowek, obo-
wiązek wykonania zapisów i 
poleceń,

-pozostałe długi spadkowe.  

Do spadku nie wchodzą: 
-zobowiązania podatkowe 

spadkodawcy - nie dotyczy to 
jednak prawa do zwrotu nad-
płaconego podatku, 

-nieuiszczone grzywny wy-
nikające z postępowania kar-
nego, roszczenie za niesłusz-
ne skazanie lub tymczasowe 
aresztowanie,

-prawa i obowiązki o cha-
rakterze niemajątkowym, na 
przykład dobra osobiste czło-

wieka, zdrowie, wolność, na-
zwisko, pseudonim, niema-
jątkowe prawa autorskie, ta-
jemnica korespondencji, pra-
wo do alimentacji, prawa wy-
nikające ze stosunków ro-
dzinnych, z małżeństwa lub 
pokrewieństwa albo z kura-
teli, opieki, jeżeli mają cha-
rakter niemajątkowy. Wy-
mienione wyżej prawa i obo-
wiązki gasną w chwili śmierci 
osoby, której przysługiwały,

-prawa służące zaspokaja-
niu indywidualnego interesu 
zmarłego tj. służebność oso-
bista, dożywocie,

- prawa i obowiązki wyni-
kające z umów, które opierają 
się  na szczególnym zaufaniu, 
a także te  zawierane są ze 
względu na szczególne kwali-
fikacje ich stron, na  przykład 
umowa o dzieło, umowa zle-
cenia,

   Do spadku nie wchodzą 
także prawa i obowiązki prze-
chodzące na określone osoby 
niezależnie od tego czy nale-
żą one do kręgu spadkobier-
ców. To oznacza, że istnie-
je grupa osób, które dostaną 
po zmarłym jakieś składni-
ki majątkowe, nawet jeśli nie 
dziedziczą, co wynika z osob-
nych przepisów, na przykład:

1. art. 57 ust.1 pkt 2 Pr. 
Bank., według którego bank 
obowiązany jest w razie 
śmierci posiadacza rachunku 
oszczędnościowego wypłacić 
kwotę nie wyższą niż przy-
padające na ostatni miesiąc 
przed śmiercią posiadacza 
rachunku dwudziestokrotne 
przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie w sektorze przed-
siębiorstw i nieprzekraczają-
cą wysokości środków na ra-
chunku – osobie którą posia-
dacz wskazał w umowie ra-
chunku bankowego. Powyż-
szą instytucję określa się mia-
nem „ Zapisu bankowego”.

2.  art. 831 kodeksu cywil-
nego upoważnia ubezpieczo-
nego do wskazania jedną czy 
więcej osób, które po jego 
śmierci będą uprawnione 
do otrzymania sumy ubez-
pieczenia na wypadek jego 
śmierci.

3.  art. 16 § 3 Pr. Spółdz., 
zgodnie z  którym członek 
spółdzielni może wskazać w 
deklaracji lub w odrębnym 
pisemnym oświadczeniu zło-
żonym spółdzielni osobę, 
której spółdzielnia obowią-
zana jest wypłacić udziały po 
jego śmierci.

4. Ustawa z dnia 28 sierpnia 
1997 r., o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy eme-
rytalnych w art. 82 w zw. z 
art.132 według którego oso-
ba występująca z wnioskiem 
o przyjęcie do funduszu jak 
i członek funduszu może 
wskazać imiennie jedną lub 
więcej osób, na których rzecz 
ma nastąpić, po jego śmier-
ci, wypłata środków zgroma-
dzonych na jego rachunku.

Powyżej wskazano, jakie 
składniki majątkowe wcho-
dzą przeważnie do spadku po 
zmarłym. Katalog przedsta-
wiłam ogólnie i nie wszystkie 
składniki zostały wymienio-
ne. Dlatego zanim podejmie-
my decyzję o przyjęciu spad-
ku, należy dokładnie zapo-
znać się z sytuacją majątkową 
zmarłego tak, aby uniknąć 
przykrych konsekwencji wy-
nikających z jego ewentual-
nego zadłużenia. Należy pa-
miętać, że od momentu przy-
jęcia spadku odpowiadamy 
za długi spadkowe nie tylko 
składnikami majątkowymi ze 
spadku, ale także całym swo-
im osobistym majątkiem.

Forum Pokrzywdzonych przez 
Państwo



5-7.07.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

„TIr” to nie tylko ciężarówka... 

„Blaszany dom” na 12 kołach  
W trakcie podróży samochodem osobowym na polskich drogach widzimy auta ciężarowe – „TIRY”. Taki samochód i jego kabina to jak 
drugi ”dom” kierowcy. Jak właściwie wygląda życie kierowcy tira? Aby je poznać zadałem kilka pytań kierowcom zawodowym, którzy są 
mieszkańcami naszego miasta i przemierzają Europę z najrozmaitszymi towarami od materiałów wybuchowych  po artykuły spożyw-
cze. Kierowcy: „Kola” i Jacek tak mówią o swoim zawodzie

Dziennik Nowogardzki: Jak 
wygląda życie kierowcy i co 
oznacza słowo „TIR”? 

Jacek, Kola (pseudonim): 
Jest to życie z wysokości kabi-
ny ciężarówki, którą jeździmy. 
Kierowcy, samochodów oso-
bowych, którzy widzą nas ze-
wnątrz często nie mają zielo-
nego pojęcia jak ciężki jest to 
zawód. A jakie jest to życie? 
Hmm...podróż do celu. A słowo  
TIR  to w najprostszym tłuma-
czeniu Międzynarodowy Tran-
zyt Drogowy, którego  oficjal-
nym  skrótem jest właśnie sło-
wo TIR, od zjęzyka francuskie-
go ”Transports Internationaux 
Routiers”  

DN: Wasza praca polega  na 
przewozie różnych towarów . 
Czy pamiętacie te najbardziej 
nietypowe? 

Jacek, Kola – Oj dużo wozi-
my różnego rodzaju materia-
łów np. ostatnio elementy dużej 
koparki, ale naprawdę dużej ta-
kie  kilkunasto tonowej. Ale, do 
takich najbardziej, które zawsze 
powodują dreszczach emocji 
zaliczają się materiały wybu-
chowe. Wozimy je do kopalni 
na Śląsk. Pojemność naczepy 
to 24 tony, więc chyba nie mu-
simy mówić, co by się stało gdy-
by….Ale czasami też tak bywa, 
że towar w naczepie się odpina, 
co powoduje pewne niebezpie-
czeństwo. Materiał, który wo-
zimy nie jest przez nas ładowa-
ny tylko przez obsługę. Więc to 
ona decyduje jak ten towar ma 
być rozmieszczony w naczepie. 
Wyjątkiem jest Skandynawia, 
w której sami nie niejednokrot-
nie rozładowywujemy  towar. 

DN:, Więc, jak wygląda taki 
„normalny” dzień w trasie i 
po jej zakończeniu? 

Jacek, Kola – A co to jest 
„normalny” dzień? Nasz prze-
biega od załadunku do rozła-
dunku i zmienia się z każdym 
kilometrem. Między czasie, za-
łatwiamy papirologię poprzez 
gesty lub wyuczone zdania, któ-
re znamy w paru językach. A… 
wieczorami, gdy dojedziemy na 
miejsce spotykamy się czasami 
z innymi kolegami, którzy też 
są kierowcami na grillu i piwku, 
by pogadać o trasach i różnych 
sprawach, które nas interesu-
ją. Oczywiście też coś też jemy 
przypominającego obiad…. A 
jemy niestety nie regularnie, bo 
najczęściej jeden raz na dzień i 
to wieczorem, gdy dojedziemy 
do celu. Jedzenie jest przygoto-
wywane przez nasze żony do 
słoików a później podgrzewane 
na turystycznych kuchenkach 
gazowych, które wozimy. Mamy 
też zamontowane lodówki, co 
trochę ułatwia przechowywa-
nie produktów. Co do języków 
to posługujemy się…każdym po 
trochu dołączając gesty rąk i ja-
koś tam jest to wytłumaczone 
co chcemy.

DN:, Co jest dla Was bar-
dziej męczące: jazda czy po-
stoje, które są konieczne 
względu na tachograf, któ-
ry ogranicza czas pracy a 
może… myśli lub tęsknota za 
bliskimi, gdy jesteście tysią-
ce kilometrów od swoich ro-
dzin?

Jacek, Kola – Tachografy 
naszym zdaniem to jest super 
sprawa, bo rejestruje nasz czas 
pracy i nie pozwala na jechanie 

bez końca. Dzięki tym urządze-
niom musimy po pewnym cza-
sie się zatrzymać na tak zwanej 
„pauzie” i odpocząć. W okre-
sie dwutygodniowym możemy 
pracować a właściwie kiero-
wać  90 godzin. A co się stanie, 
gdy go przekroczymy? Bywa, 
że , są nakładane bardzo duże 
kary finansowe dla kierowcy 
albo  firmy  przez funkcjona-
riuszy Transportu Drogowego – 
zwanych przez nas żartobliwie 
„krokodylami” – (śmiech pa-
nów). Ale, czasami też przekra-
czamy…wówczas ten fakt mu-
simy wytłumaczyć poprzez do-
kładny opis, z jakiego powodu. 
A powód najczęściej jest jeden 
taki podstawowy jak najprędzej 
dojechać do domu, bo czeka ro-
dzina. Kontakt poprzez, telefon 
to niejednokrotnie za mało, bo 
czy te urządzenie zwróci nam 
czas, gdy np. rosną nasze dzie-
ci lub czy zachodzą inne waż-
ne wydarzenia. Tęsknota w na-
szym odczuciu podobnie jak u 
pływających marynarzy jest tu 
naprawdę czasami nie do opo-
wiedzenia. Mamy w wozach 
fotografie naszych rodzin, któ-
re pomagają przetrwać  ciężkie 
chwile…gdzieś daleko od domu. 
Rzucilibyście tę pracę? Czasami 
są takie momenty, ale przecież 
musimy utrzymywać nasze ro-
dziny, a pieniądze nie są aż tak 
rewelacyjne jak to niektórzy 
myślą, więc aby zarobić musi-
my pracować bardzo dużo…

 
DN: Muszę zadać to kon-
trowersyjne pytanie, wątpli-
wość, która  często  powstaje 
w związku z Wami- kierow-
cami tirów , a która zawiera 
się w słowie - „tirówka”? Czy 
faktycznie te kobiety stojąc 
na parkingach zaczepiają kie-
rowców tirów?

Jacek, Kola – A dlaczego „ti-
rówkami”? a nie np. „osobów-
kami”? Na to pytanie odpowie-
my też pytaniem…czy widzia-
łeś kiedyś na parkingu taką ko-
bietę, przy której zatrzymywał-
by się TIR? A może samochód 
właśnie osobowy, z którego wy-
łania się elegancki facet z pyta-
niem „za ile?” Owszem są przy-
padki, ale cóż każdy powinien 

być odpowiedzialny za swoje 
życie szczególnie, gdy ma rodzi-
nę. Ciekawostką jest fakt, że te 
panie nie występują w Skandy-
nawii. 

DN: W kabinie wozu macie 
w zasadzie wszystko?... Poza 
kuchnią, łazienką? Jedzenie i 
higiena to chyba duże wyzwa-
nie dla Was podczas trasy.

Jacek, Kola – Hmm…, ale 
pytanie!, ale Ok. To jak prawie 
blaszany dom jadący na dwu-
nastu kołach. Czasami jest cięż-
ko, ale mamy kuchenki gazowe, 
lodówki samochodowego, co po-
zwala na jakiś minimalny kom-
fort. A łazienka? Jest na to spo-
sób… mianowicie stacje benzy-
nowe, na których właśnie są ła-
zienki i tam możemy się umyć 
itp. Osobiście polecamy te nie-
mieckie. Są czyste i zadbane. A 
ceny są różne takiej toalety od 1 
do 2 EURO, a w Anglii jest nwet 
za darmo. Ostatecznie pozosta-
je samochodowa bańka z wodą, 
która mamy w wozach.

DN: Jazda Samochodem 
ciężarowym to tylko praca 
czy może sposób na życie lub 
dobry zarobek, ale również... 

Jacek, Kola – To przede 
wszystkim po prostu praca, za 
którą chcemy otrzymać pie-
niądze, by utrzymać rodziny, 
ale tez na pewno rodzaj…wy-
cieczki, za którą nie płacimy a 
czasami zwiedzamy. Hiszpa-
nia, Francja, Włochy, Niemcy, 
Belgia inne państwa Europy to 
państwa, w których już byliśmy. 
Osobiście największe wraże-
nie zrobił na nas Rzym i Waty-
kan. A negatywne zdecydowa-
nie  Węgry za  nieuzasadnione 
wysokie mandaty i czepianie się 
policji o drobiazgi.

DN: Radio CB to bardzo 
wskazane i niezbędne urzą-
dzenie. Widzę, ze nawet bar-
dziej potrzebne niż chyba te-
lefon komórkowy a co na to 
Inspekcja Drogowa?

Jacek, Kola – Bardzo dobrze, 
że są takie urządzenia, bo po-
zwalają nam dowiedzieć się czy 
są korki i gdzie jak również inne 
informacje. Np. wezwać po-
moc., gdy mamy jakiś problem 
w drodze. A jest ich czasami, 
co niemiara. A inspekcja dro-

gowa? Bardzo dobrze, że jest, 
bo znają się na swoim fachu. 
Mimo, że mówimy o nich „kro-
kodyle”, to uważamy, że są po-
trzebni na drodze. „Sypią” dużo 
większe czasami mandaty od 
policji i są drobiazgowi. Gdyby 
nie ich kontrole wówczas byłoby 
pewnie więcej wypadków z po-
wodu zmęczenia kierowcy.

DN:, Jakie jeszcze informa-
cje można uzyskać przez CB? 

Jacek, Kola – Oj różne, ale 
te najbardziej pożądane to z 
ostrzeżeniami.Np.” Miśki z su-
szarkom lub na hulajnogach” 
– w tłumaczeniu… policjanci z 
radarem na motorach.

DN:, Co to jest system Via-
toll, o którym tak wiele ostat-
nio się mówi massmediach.

Jacek, Kola – Mówiąc naj-
prościej jest to urządzenie elek-
troniczne, które będzie za nas 
wykonywać automatycznie 
opłaty za korzystanie z auto-
strad na terenie całej Polski. Po-
lega to na tym, że mamy w ka-
binach specjalne urządzenia, 
które poprzez wcześniejsze na-
ładowanie środkami wysyła-
ją impuls, który automatycz-
nie kasuje opłatę za przejecha-
ne kilometry. Mamy już takie 
urządzenia w naszych wozach. 
Z tego, co wiemy to 1 lipca był 
datą ich aktywacji.(dzisiaj wia-
domo ,że system zadziałał od 
ostatniej niedzieli) 

DN: Kończąc – proszę po-
wiedzieć czy w dobie łączącej 
się Europy i otwarcia granic 
jest łatwiej wykonywać ten 
zawód?

Jacek, Kola – Kiedyś stali-
śmy w kolejkach wiele godzin, 
ale dużo lepiej zarabialiśmy. 
Teraz nie stoimy, bo mamy je 
zniesione, ale zarabiamy słabo. 
Ale, przynajmniej się już jedzie 
bez tego stania. na granicy i jest 
mniej papierów do wypełniania 
w urzędach celnych, co kiedyś 
było zmorą. Ale, czy transport 
się zmienił? Pewnie tak, ale my 
cóż dalej jedziemy i jedziemy-
…z jednego do drugiego kraju. 
Korzystając z okazji chcemy po-
zdrowić nasze rodziny i wszyst-
kich kierowców.

DN. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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rozgrywki na Orliku 
W najbliższą niedzielę rusza Wakacyjna Ama-

torska Liga Piłkarska. Do rozgrywek zgłosiło się 
11 zespołów. Odbywać się one będą w każdą nie-
dzielę na nowogardzkim piłkarskim boisku Orlik 
2012.  Pierwsza kolejka meczów zostanie rozegra-
na 10 lipca. Początek rozgrywek o godz. 17.00. Na-
tomiast kapitanów drużyn prosimy o stawienie się 
na boisku Orlik o godz. 16.30. 

Wcześniej odbędzie się losowanie, omówione 
spraw organizacyjnych i zasad rozgrywek. Trady-
cją piłkarskich niedziel będzie także wspólne gril-
lowanie.

W razie pytań, lub dalszej chęci zgłoszenia dru-
żyny prosimy o kantak z organizatorami: Marcin 
Nieradka (Tel. 662-536-908), Gracja Golema (Tel. 
790622764).

Organizatorzy WALP    

ZAPROSZENIE
W imieniu Rady Sołeckiej Wierzbięcina 

zapraszam mieszkańców gminy 
na piknik i zabawę taneczną. 

Impreza odbędzie się  
w najbliższą sobotę. 

Początek o godz. 20.00. 
Miejsce – stadion Olimpii.

Monika Penkala - sołtys Wierzbięcina  

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
SPÓŁKA Z O.O W Nowogardzie 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: 

Kierownik Grupy 
Remontowo-Budowlanej 

Od kandydata oczekujemy: 
- uprawnienia budowlane w zakresie urządzeń sanitarnych, 
- wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne ,
- znajomość zagadnień z branży wodno-kanalizacyjnej ,
-dobrej znajomości z obsługi komputera ,
- prawo jazdy kategorii „B” - dodatkowym atutem  będzie po-

siadanie własnego pojazdu,
- kreatywność, zaangażowania samodzielności oraz silnej 

motywacji do pracy. 
Oferujemy : 
- pracę w stabilnej firmie.
- pracę w młodym silnie zmotywowanym zespole .
- możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego.
 - możliwość kształcenia ustawicznego .
- możliwość awansu. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu 

motywacyjnego na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Wodno i Sanitarnych Spółka z o.o w 

Nowogardzie 
Ul. 700 Lecia 14/2 lub e mail sekretariat@puwis.pl  tel. Kon-

taktowy 913920711 wew.31 
Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji „

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 O Ochronie Danych 
Osobowych Dz.U. Nr 133 POZ.883

Nie odsyłamy ofert.  

Ważne dla honorowych krwiodawców 
Polski Czerwony Krzyż Biuro Zachodniopomorskiego Związku Okręgowego w Szczecinie zapra-

sza w dniu 05 lipca 2011 r. mieszkańców Nowogardu oraz pobliskich miejscowości na akcję ho-
norowego krwiodawstwa pn.”Zbieramy krew dla Polski”, którą PCK wraz z Grupą Muszkieterów 
organizuje w Polsce po raz czwarty.

Akcja promocyjna połączona z poborem krwi odbędzie się w Nowogardzie na parkingu przed 
sklepem Intermarche, ul. Rzeszowskiego 8 w godzinach 09.00 – 17.00 (pobór krwi w godz. 10.00 
– 14.00). Oprócz poboru krwi odbędzie się konkurs rysunkowy na plakat promujący kampanię 
”Zbieramy krew dla Polski”, pokazy pierwszej pomocy z możliwością ćwiczeń na fantomie, kon-
kurs wiedzy o PCK, rozdawnictwo materiałów promocyjnych.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Aby pobranie krwi nie powo-
dowało uszczerbku zdrowa dawcy, a jej przetoczenie nie było przyczyną zakażeń biorcy chorobą 
zakaźną, wszyscy krwiodawcy poddawani są badaniom lekarskim i laboratoryjnym. Każda osoba, 
która będzie chciała oddać krew musi posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument toż-
samości z numerem PESEL.

PCK

5 lipca godz. 17.00 
Prelekcja w NDK  

– chirurgia naczyniowa 
WYKŁAD Prof. Piotra Szopińskiego z Kliniki Chirur-

gii Naczyniowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w 
Warszawie na temat: „Chirurgia naczyniowa wczoraj, dziś i 
jutro”. 

Myślą przewodnią wystąpienia będzie przedstawienie zmie-
niających się możliwości leczenia chorób naczyń na przestrze-
ni wieków ze szczególnym uwzględnieniem postępów jakie 
dokonują się na naszych oczach w tej dziedzinie medycyny w 
oparciu o doświadczenia Kliniki Chirurgii Naczyniowej Insty-
tutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. 

Wykład zakończy FILM „Leczyć naprawdę” - film o klini-
ce chirurgii naczyniowej, która leczy inaczej, pokazujący pracę 
chirurgów i metody leczenia chorych w kierowanej przez pro-
fesora Klinice.

Info. wł. 

Od 6 lipca ewangelizacyjna 
inwazja młodzieży na Nowogard

Zjedzie do nas  Pustynia Miast
Jak zapowiadaliśmy kilka tygodni temu w dniach 6-7 lipca do Nowogardu zje-
dzie tzw. Pustynia Miast. Jest to  salezjański ruch ewangelizacyjny. W ciągu roku 
uczestniczy w nim młodzież, która w wakacje wyrusza w teren. Grupy ewange-
lizacyjne wybierają losowo miasta, w których wypełniają misję. Ostatnio Pusty-
nia Miast Nowogard odwiedziła 12 lat temu. 

Spotkania ruchu ewangelicznego rozpoczyna-
ją się  od wieczornych mszy w nowogardzkich 
świątyniach. Później młodzi wyruszą w miasto 
aby spotkać się z innymi na osiedlach, placach, 
skwerach, a nawet w pubach, czy dyskotekach. 
Nie zabraknie także odwiedzin Domów Opieki 
Społecznej, Domów Dziecka, czy Zakładu Kar-
nego.W tym roku młodzi mają rownież wkom-
ponować się ze swoim działaniem ewangeliza-
cyjnym w niektóre wydarzenia Lata z Muzami.

Akcja potrwa cztery dni. Koordynuje ją zgro-
madzenie zakonne księży Salezjanów. W ich 
misję wpisana jest współpraca i ewangelizac-
ja. W szczególności tzw. trudnej młodzieży. Po 
spotkaniach młodzież wyjedzie do Łeby. Na 
tamtejszych wydmach – namiastce pustyni – w 
niedzielny poranek zostanie odprawiona msza 
święta kończąca misję. Wymiary formacji do-
konywanej w ramach Pustynii Miast  - Odwaga 
świadczenia o Jezusie Chrystusie,  radość z gło-

szenia Dobrej Nowiny, pomoc Ducha w działa-
niu. 

redakcja
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
NOWOGARDZIE 

Powierzchnia mieszkania 66m², 3 pokoje z balkonem . Miesz-
kanie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefonu: 601 445 936

Odzież  
używana 
w cenie 5zł/kg. 

ul. Blacharska 1a. 
Zapraszamy!

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

SPrZeDam
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIOTr

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata na stanowisko 

magazynier - kierowca  

Wymagane jest posiadanie książeczki  zdrowia 
dla celów sanitarno - epidemiologicznych 
oraz prawo jazdy kat. B. Mile widziane jest 

doświadczenie w pracy na w/w stanowisku. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 22 394 

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata  

na stanowisko 

pracownik administracji  
Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość 

języka angielskiego lub niemieckiego. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 22 394

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

Zarząd koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, 

że dnia 10 lipca 2011 r. 

organizuje zawody towarzyskie 
na jeziorze w Nowogardzie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak
 przy ul. Waryńskiego do 9 lipca 2011 r. 

Startowe wynosi 15 zł. 
Zbiórka zawodników do godz. 8.30 

przy restauracji „Neptun” 
    Zapraszamy Zarząd Koła

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07
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oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, 

skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 
501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 
15 Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Tanio sprzedam działkę budowlaną. 
607 083 845

• TaNIO sprzedam  dużą działkę bu-
dowlaną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 
niski czynsz, spokojna okolica. Tel. 
724 263 038

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605  422  298 
lub 91 39 22 298

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu po-
kojowe (po remoncie na dłuższy okres 
czasu) może być firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 
200 m2 plus dwa duże budynki gospo-
darcze, działka 19 arów, cena 147 tys., 
tel. 509 702 817

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamie-
nię z możliwością dopłaty. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE 
W JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy dro-
dze asfaltowej tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 
130 m2 plus garaż dwustanowiskowy 
50m (drugi budynek) wszystkie media, 
działka 1200 m2 Nowogard ok.. Bema 
694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczyn-
szowe, częściowo umeblowane, świetna 
lokalizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysło-
wy z klimatyzacją, alarmem oraz peł-
nym wyposażeniem w Dębicach przy 
drodze krajowej Nowogard-Stargard. 
887 467 309 

• Sprzedam pawilon handlowo-miesz-
kalny. Stan surowy zamknięty. Pilnie. 
602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub 
z zadłużeniem w rozsądnej cenie. 
601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
Czereśniowym Sadzie. 691 374 021

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną w 
Warnkowie. Cena do uzgodnienia. Pro-
szę dzwonić po 16-stej. 501 318 555

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe  39 
m2 w Bienicach. 506 869 949

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWO-
GARDZIE, Powierzchnia mieszkania 
66m², 3 pokoje z balkonem . Mieszka-
nie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i 
kuchnia po remoncie. Bliższe informacje 

po numerem telefonu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 
720 m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie. 785 200 900

• Wynajmę piekarnię połączona ze skle-
pem w Dobrej Nowogardzkiej z peł-
nym wyposażeniem i bieżącą produk-
cją. Są kontrahenci oraz pracownicy. 
887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Sprzedam działkę budowlaną w Warn-
kowie nad stawem. 502 568 622

• Odstąpię bufet szkolny w Nowogardzie. 
665 618 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie, parter. 600 626 244

• mieszkanie do wynajęcia dwupokojo-
we. 697 119 963

• Sprzedam dom jednopiętrowy, wolno-
stojący pow. użytkowa 210 m2 cena do 
negocjacji. 609 400 073

• Sprzedam kawalerkę w Stargardzie lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie 
za dopłatą. 510 620 125

• Sprzedam budynek mieszkalny dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony - Jeni-
kowo. 695 191 177

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe I 
piętro 48 m2. 513 157 137

• Sprzedam kontener i kiosk na targowi-
sku miejskim. 517 932 636; 509 389 669

• Wynajmę lokal pod działalność handlo-
wą 3-go Maja 44G. 517 357 653

• Odstąpię sklepik szkolny w Nowogar-
dzie. 665 618 613

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia 
z aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + 
media. 698 548 788 po 16-stej.

• Sprzedam staw W-3200. 693 344 667

• Kawalerka do wynajęcia 32 m2. 
889 215 737

• Wynajmę garaż przy ul. Boh. Warszawy. 
605 930 165

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 46 m2 dwa pokoje na IV piętrze. 
603 281 005 

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
parter ul. 15 lutego. 504 898 980

• Mieszkanie do wynajęcia, umeblowane. 
601 724 492; 697 583 382

• Trzypokojowe mieszkanie do wynajęcia 
800 zł + czynsz. 698 548 788

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę garaż na busa lub magazyn 
przy ul. Fabrycznej w Nowogardzie. 
509 861 740

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wia-
domość w sklepie spożywczym „Czaruś” 
508 105 332

• Do wynajęcia pomieszczenie (z możli-
wością podziału). Parter 286 m2 – 25 zł/
m2. I piętro 50 m2 10 zł/m2. 693 946 233

• Do wynajęcia lokal z możliwością or-
ganizacji imprez okolicznościowych. 
693 946 233

• Wynajmę garaż – Zamkowa. 609 931 915

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we z garażem nad jeziorem. 722 300 700
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• Sprzedam działkę z możliwością 

zabudowy Węgorza. 0,1947 z bu-
dynkami gospodarczymi + 0,500 ha 
ziemi . 783 484 934 po 15-stej

• Sprzedam kawalerkę 28 m2 I piętro, 
własnościowe, ul. Leśna Nowogard 
91 39 21 483

• Wynajmę kawalerkę. 602 405 640

• Wynajmę sklep spożywczy z pełnym 
wyposażeniem, alarmem i klimaty-
zacją w Nowogardzie ul. Traugutta, 
tel. 887 467 309, 91 39 20 334.

• Sprzedam mieszkanie 3-pok. w No-
wogardzie. tel. 600 626 244

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 
16 Viking Norway Pro Tech II, stan 
bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 km, 
08/2006, książka serwisowa (ser-
wisowany w ASO Opel Kozłowski - 
faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-
mulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 500 
zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
134500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 
diesel 114 KM, serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn 
hamulcowy, klimatyzacja uzupeł-
niona, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. 
Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony 
letnie Continental 185 65 R15, kom-
pletna dokumentacja – faktury ser-
wisowe, bezwypadkowy,  zadbany. 
Cena 17900 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 
15 Continental Conti 3, stan bdb, 
cena 500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. 
Cena do uzgodnienia 91 39 22 748 
po 20-stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 
1.6 benzyna. 665 322 266

• Sprzedam Fiat Brava 1.6 16V benzy-
na + gaz, 3500 zł do uzgodnienia. 
tel. 606 751 939 lub 91 39 11 061

• Sprzedam Nissan sunny 1,6, rok 
1995. 694 022 705

• Sprzedam fiat Cinquecento, rok 
1994 poj. 0,7 cena 1600 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 763 683

• Sprzedam motocykl Honda UF500 
Manga, stan bardzo dobry cena 
5000 zł. 503 923 222

• Kupię wszystkie części do samo-
chodu Syrena i motocykla SHL. 
601 938 293

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 
39 10 315

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i 
fortshnitch.609 480 049

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam siano Valach. 889  354 
058

• Sprzedam kabinę do C-360. 
889 354 058

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Kupię żmijkę do zboża. 665 602 571

• Sprzedam Zetor 47/18 trzycylindro-
wy. 692 504 282

• Sprzedam przyczepę AUTOSAN 
10t. 603 839 782

• Sprzedam konie klacz pięcioletnią 
ze źrebięciem cena 5 tys. zł, klacz 
dwuletnią o maści gniada cena 4 
tys. zł z paszportami. 723 777 531

• Sprzedam dwie młode kozy. 
721 032 445

• Sprzedam ciągnik C-360 i śrutow-
nik „Bąk”. Tel. 91 39 26 189 Dąbrowa.

• Kury nioski sprzedam. Żabowo 13, 
tel. 91 106 66.

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Przewozy osób Niemcy, Holandia z 
domu i pod dom, tanio. 603 038 944

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, la-
minacja, studio reklamy VIZART, 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15, 
605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje, matematyka 
668171212

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo-budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Ka-
zański szkolenia BHP i PPOŻ kom-
pleksowa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-bu-
dowlane + więżby dachowe 692 
372 117

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• Usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Pomoc w ogrodzie i koszenie tra-
wy. 665 544 518

• meble na wymiar, panele podło-
gowe. 884 288 560

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Szpachle, malowanie, panele, re-
gipsy. 789 146 025

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię do dociepleń oraz 
płytkarzy z doświadczeniem. Tel. 
782 860 130

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń 
wnętrz. 888 603 612

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
721 383 983

• Plantacja borówki amerykańskiej 
w Siwkowicach zatrudni zbiera-
czy w miesiącach lipiec-sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Przyjmę drobne prace ślusarsko-
spawalnicze. 661 540 294

• Przyjmę pracowników do docie-
pleń. 797 720 224

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E z do-
świadczeniem i bez doświadczenia. 
609 493 989

• Zatrudnię do pilnowania bydła na 
polu. Płaca 1700 zł (ok. Nowogar-
du). 530 955 600

• Zatrudnię pracownika na go-
spodarce z zamieszkaniem. 
781 295 846 (ok. Nowogardu)

• Poszukuje fachowców do układa-
nia klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię kierowców prawo jazdy 
C+E na kraj. 509 650 075

• Poszukuję pracy jako operator 
sztaplarki i pracownik magazynu. 
796 101 301

• Poszukuję pracowników na budo-
wę. 723 432 323

• Zatrudnię dekarza. 691 621 141

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie CO cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwaran-
cje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, za-
sobnik stojący z wężownicą do 
podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 390 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młod-
sze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórko-
we oraz kamienie polne w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektor-
lux dwuletnią podświetlaną pod 
zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam blachodachówkę koloru 
czekoladowy brąz. 512 090 276

• Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka. 513 085 943

• Sprzedam Yorki mini. 784 935 276

• Sprzedam spawarkę Bester małą na 
siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedam zamrażarkę 400 l skrzy-
niową używaną. 602 527 141

• Sprzedam Orbitreck magnetyczny 
do ćwiczeń. 602 527 141

• Sprzedam gałęziówkę. 721 032 445

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07
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Nowy 
Salon Ślubny Maya
Nowogard ul.Boh.Warszawy 

2 (na przeciwko sklepu Lidl)

tel. 501-207-193
Bezkonkurencyjne ceny!

Duży wybór sukni, dodatków!
Suknie firm - La'mariette, Marietta 

Mariage,Vivien Vigo....
Do każdej sukni WELON GRATIS!

PROMOCJA
KOSZENIE 

ŁĄK 
ROZDRABNIACZEM 

W DNIACH 
4-6 LIPIEC 

130 ZŁ/HEKTAR
TEL. 516-469-066

RUCH S.A. jest największą firmą 
dystrybucyjno-kolportażową w Polsce z  90-letnią tradycją. 

Cenimy historię lecz patrzymy w przyszłość. 
W związku z dynamicznym rozwojem 

poszukujemy obecnie kandydatów:
do prowadzenia kiosków na terenie Nowogardu
Oczekujemy od kandydatów:
- gotowości do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
- umiejętności nawiązywania kontaktów i aktywnej sprzedaży,
- przygotowania finansowego
Oferujemy
- stabilną współpracę,
- system szkoleń,
- wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy
Oferty pisemne z dopiskiem „ SPRZEDAWCA” prosimy składać na adres: 

RUCH S.A. 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23 Wielkopolski Region Sprzedaży 
z siedzibą w Poznaniu, 60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 9, tel. 061 849 38 55; 
504 146 187 lub e-mail: a.skubiszak@wielkopolski.ruch.com.pl od poniedział-
ku do piątku od 7,00 do 15,00.

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Wójt Gminy Osina
Urzad Gminy Osina  Rada Solecka m. Kosciuszki 

Zapraszaja 
na V Turniej Solectw Gminy Osina 

o Puchar Wójta 

9 lipca 2011 godz. 14.00 w Kosciuszkach. 
w programie imprezy :
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I miejsce – Puchar Wójta oraz nagroda pieniæýna 400 zù.
II miejsce – nagroda pieniæýna 250 zù.
III miejsce – nagroda pieniæýna 150 zù.

Osoby chcàce reprezentowaã soùectwo w turnieju proszone sà o kontakt z Soùtysem lub radnym swojej miejscowoúci. 
Przez caùy czas trwania imprezy zapewniamy bufet z napojami, grillem i inne atrakcje
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Foto relacja z warsztatów
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY !!!

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

(naprzeciw dworca PKP)
PARKING Z TYŁU APTEKI

PRZYJDŹ Z TYM KUPONEMPROMOCJA DO15 LIPCA 2011 r.

 prowizja 0%,

 oprocentowanie niższe nawet o ¼,

 decyzja w jeden dzień,

 do 150 000 zł bez zabezpieczeń.

WEŹ KUPON - WEŹ POŻYCZKĘ
NA PROMOCYJNYCH 
WARUNKACH:

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

SPRZEDAŻ RATALNA

Projektowanie komputerowe

SZAFY • GARDEROBY 
MEBLE BIUROWE

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić  - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS!

WYSOKA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

Dzisiaj oficjalnie zaczyna się sztandarowy nowogardzki festiwal Lato z Muzami. Rozpoczęcie poprzedzone zostało wcze-
śniej symbolicznym przekazaniem przez burmistrza kluczy do bram miasta młodzieży biorącej już od poniedziałku  udział 
w warsztatach artystycznych – patrz zdjęcie. Warsztaty stanowią integralna cześć festiwalu. Szczegółowy program festiwalu, a 
także drugą część wywiadów z prowadzącymi warsztaty publikujemy w dzisiejszym numerze.  Więcej czytaj s. 10 - 11.

Foto: Urząd Miejski 

Festa rozpoczęta - „lato z muzami” 2011

Groźny wypadek przy 
ul. Boh. Warszawy

Zawiniły 
krzaki? 
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Kolizje miały miejsce przy 
ul. 3 Maja oraz ul. Poniatow-
skiego. W wyniku zdarzeń nikt 
nie ucierpiał. 

Gorzej było przy ul. Boh. 
Warszawy na wysokości ma-
sarni. O 19.05 policja została 
poinformowana o zderzeniu 
samochodu osobowego z mo-
tocyklem. 

Kierujący pojazdem, 60 -letni 
mieszkaniec Nowogardu,  wy-
jeżdżając z masarni, przy ma-
newrze włączania się do ru-
chu, zderzył się z motocyklem 
przemieszczającym się ul. Boh. 
Warszawy w kierunku miejsco-
wości Wierzbięcin - informuje 
z-ca komendanta nowogardz-
kiej policji, Mariusz Nowak.

Uczestnicy wypadku byli 
trzeźwi. Kierowca samocho-
du nie doznał obrażeń. Mniej 

szczęścia miał kierujący mo-
tocyklem. W wyniku zdarze-
nia doznał otwartego złama-
nia nogi. Mężczyzna został 
przetransportowany do szpita-
la specjalistycznego przez śmi-

głowiec lotniczego pogotowia 
ratunkowego. 

Okoliczności wypadku nie są 

do końca jasne. W tym miej-
scu pierwszeństwo przejazdu 
miał motocyklista. Nie wia-
domo jednak czy kierowca ja-
dący Oplem miał zapewnioną 
dostateczną widoczność. Po-

bocze w tym miejscu jest dość 
mocno zarośnięte krzakami, 
stąd też kierowcy dopiero po 
znacznym wysunięciu auta na 
drogę są wstanie sprawdzić czy 
mogą włączyć się do ruchu. 
Tak też było w tym przypadku. 
Jak zeznał kierowca Opla, wy-
suwał dwukrotnie pojazd  na 
drogę z pierwszeństwem.  Po-
twierdzeniem tego jest fakt, że 
w chwili zderzenia samochód 
nie był w ruchu. W związku z 
tym, policja rozważa skiero-
wanie pisma do zarządu dróg, 
w celu poprawy stanu widocz-
ności wyjazdu.  Korzystne dla 
kierowcy osobówki są także re-
lacje świadków. Wynika z nich, 
że kierowca jednośladu jechał 
z dużą prędkością. 

Policja prowadzi czynno-
ści w celu ustalenia dokładne-
go przebiegu i przyczyn zda-
rzenia. Już dziś wiadomo jed-
nak, że w sprawie będzie mu-
siał najprawdopodobniej wy-
powiedzieć się biegły sądowy. 

MS
Foto: Szymon Gliwka

Środa była szczególnie pechowa dla kierowców.  Tego dnia doszło do dwóch ko-
lizji drogowych i jednego wypadku, w którym ranny został 22-letni motocykli-
sta z Nowogardu. 

Groźny wypadek przy ul. Boh. Warszawy

Zawiniły krzaki? 

reklama

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Najbliższy week-
end ma być upalny. 
Pamiętajmy, że nasze 
czworonożne pupi-
le też nie lubią gorą-
ca. Dbajmy o to, żeby 
miały stały dostęp 
do wody. Za zdjęciu 
Czakuś, któremu jak 
widać lato szczegól-
nie  doskwiera. 

W godzinach szczytu wielu denerwują, ale tylko jeden nie wy-
trzymał... Na zdjęciu zniszczone światła na skrzyżowaniu ulic 
700 Lecia i 3 Maja

Nowy podjazd do urzędu i banku nie należy do budowlanych 
perełek. Zarówno sama konstrukcja jak i wykończenie pozosta-
wiają dużo do myślenia...
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Czy nasze place zabaw są bezpieczne? 
Ostatni przykład  śmiertelnego wypadku  dziewczynki na boisku szkolnym, gdzie została przygnieciona bramką do gry w piłkę  był 
mocno i słusznie nagłośniony przez massmedia. Skłoniło to nas do przyjrzenia się niektórym  nowogardzkim  obiektom, które zlokali-
zowane są na osiedlach i w szkołach.  Czy są one bezpieczne ?

Harcowanie po placu za-
baw to często ulubione zaję-
cie naszych dzieci. Aby rodzic 
mógł puścić swoje dziecko na 
taki  plac zabaw musi mieć nie-
mal 100 % pewności, że jest  on 
placem bezpiecznym i pozba-
wionym zagrożeń konstrukcyj-
nych. W naszym mieście z pla-
cami zabaw jest różnie. Zdecy-

dowanie najbezpieczniejsze są  
te umiejscowione  przy  pla-
cówkach szkolnych ale są  one, 
niestety również  czasami nie-
dostępne, szczególnie w okresie  
wakacji. Osiedlowe place za-
baw, których mamy w mieście 
kilka znacznie różnią się zarów-
no estetyką jak i  dostrzegalnym  
poziomem bezpieczeństwa. 
Nowo powstałe szkolne place 
zabaw w SP 4 czy na osiedlu Że-
romskiego  czy  także trzy ostat-
nio otwarte place zabaw wyko-
nane przez Spółdzielnie „Gard-
no” to dobre przykłady dbałości 
zarządzających  o bezpieczeń-
stwo dzieci. Niepokój budzi już 
jednak plac na  Osiedlu „Rado-
sław”, gdzie postawiona metalo-
wa konstrukcja wraz z źle wy-

profilowaną zjeżdżalnią stano-
wi realne zagrożenie np. urazu 
kręgosłupa u dziecka. Nie doko-
nywaliśmy przeglądu wiejskich 
zorganizowanych miejsc do za-
bawy ale uczynimy to w najbliż-
szym czasie. Co prawda dostęp-
ne   statystyki nowogardzkie nie  
odnotowują kategorii wypad-
ków na placach zabaw, co mo-

głoby być optymistyczną wia-
domością ale jak wiemy często 
nieusuwane zagrożenie dopiero 
po czasie albo przy zbiegu oko-
liczności skutkuje przykrymi 
zdarzeniami, dlatego przypo-
mnijmy najważniejsze zasady. 

Jak powinien być zabezpie-
czony place zabaw

Place zabaw to miejsca, któ-
re powinny szczególnie skupiać 
uwagę rodziców i opiekunów 
dzieci. W rezultacie w takim 
miejscu dziecko bardzo aktyw-
nie spędza sporą część swojego 
dzieciństwa. Jeśli mamy wąt-
pliwości, co do bezpieczeństwa 
niektórych elementów placu za-
baw, monitujmy o tym odpo-
wiednim instytucjom. W przy-
padku braku reakcji na nasze 

wnioski ze strony zarządcy pla-
cem zabaw, poinformujmy po-
licję - dzielnicowego. Pamię-
tajmy, że nasza reakcja na tego 
typu nieprawidłowości, powin-
na być zdecydowana, bierność 
tylko może być przyczyną ka-
lectwa a nawet śmierci dziecka. 

 Czy często dochodzi do wy-
padków na placach zabaw? 

- Na obecną chwilę na szczę-
ście nie odnotowaliśmy tego typu 
zdarzeń, co bardzo nas cieszy. 
Niemniej jednak zalecamy dużą 
ostrożność podczas przebywa-
nia i zabawy na tego typu obiek-
tach jakimi są właśnie place za-
baw – mówi zastępca komen-
danta Komisariatu Policji w 
Nowogardzie nadkom. Mariusz 
Nowak. 

Jarek Bzowy 
Źródło informacji: 

KGP Policji 

Oto najczęściej odnotowywane braki w konstrukcjach pla-
ców zabaw, istotne dla bezpieczeństwa dzieci: 

Brak ogrodzenia - dzięki odpowiedniemu ogrodzeniu dziec-
ko nie wybiegnie z placu na ulicę, ogrodzenie chroni również 
dostęp zwierzętom. 

Niestabilne elementy - zakotwiczenie urządzeń uniemożli-
wia ich przesuwanie i przewrócenie. 

Brak konsekwencji - bez konserwacji i regularnych przeglą-
dów wszystkich elementów plac zabaw zagraża bezpieczeństwu 
dzieci, zaniedbane i skorodowane urządzenia mają obniżoną 
wytrzymałość. 

Niebezpieczne elementy - zastosowanie niewłaściwej na-
wierzchni do montowanego urządzenia, błędy w montażu ele-
mentów, urządzenia nie spełniające norm budowlanych, brak 
odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed ewentualnym 
upadkiem lub wypadnięciem. 

Brak stref minimalnych- dla każdego urządzenia powin-
na zostać zachowana strefa, w której nie może znaleźć się inne 
urządzenie. 

Zanieczyszczenia  - brak śmietników, przedmioty toksycz-
ne, odchody zwierząt w piaskownicy mogą zagrażać zdrowiu 
dzieci. 

Brak regulaminu - regulamin jednoznacznie określa zasady 
korzystania z urządzeń znajdujących się na placu. 

Pamiętajmy, że odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa na 
tego typu obiektach a także odpowiednią eksploatację, spoczy-
wa na zarządcy danego terenu. 

Plac zabaw przy SP 4 w Nowogardzie jest idealny pod względem bezpieczeństwa

Przykład źle zamocowanej zjeżdżalnini na osiedlu Radosław.jpg
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Zbierali krew na parkingu
W dniu 5 lipca w Nowogardzie odbyła się akcja Polskiego Czerwonego Krzyża 
pn. „Zbieramy krew dla Polski”. 

stacjonarnych punktów, w któ-
rych mogą oddać krew. Stale 
też brakuje nam krwi. Akcja 
ta ma więc zachęcić ludzi do 
jej oddawania – mówi Urszu-
la Sobiesińska, koordynator 
PCK ds. krwiodawstwa w woj. 
zachodniopomorskim. 

Co zrobić jeśli ktoś chce zo-
stać dawcą krwi, a nie wiedział 
o akcji terenowej PCK?

-Podstawową kwestią jest 
sama decyzja i pójście do naj-
bliższego punktu krwiodaw-

stwa (w przypadku Nowogar-
du najbliższe punkty znajdu-
ją się w Goleniowie i Gryficach 
dop. red.). A tam już tylko od-
danie tej krwi i później oczeki-
wanie na decyzję po jej przepa-
daniu. Przyjmujemy osoby od 
18 do 65 roku życia – wyjaśnia 
U. Sobiesińska. 

Z danych PCK wynika, że w 
okresie wakacji co minutę jest 
potrzeby litr krwi do ratowa-
nia ludzkiego życia. 

JB,MS

Organizatorem akcji był 
Związek Okręgowy PCK w 
Szczecinie. Krew pobierano 
w namiotach ustawionych na 
parkingu przy dyskoncie „In-
termarche”. Podobne akcje or-
ganizowane były m. in. w Ka-
mieniu Pomorskim i Szczecin-
ku. Skąd pomysł na taką akcję?

- Wakacje to trudny okres 
dla krwiodawstwa. Honorowi 
dawcy rzadziej zgłaszają się do 

NDk: Zamiast o filmie, to o zdrowiu

Medycyna naczyniowa 
dawniej i dziś 

W dniu 6 lipca o godz. 17: 
00 w Sali kinowej NDK odbył 
się wykład prof. Piotra Szo-
pińskiego z kliniki chirurgii 
naczyniowej Instytutu He-
matologii i Transfuzjologii 
w Warszawie. Tematem wy-
stąpienia była chirurgia na-
czyniowa. Profesor przedsta-
wił możliwości i nowe metody 
leczenia chorób naczyniowych 
na przestrzeni wieków. Wykła-
du słuchała dość spora grupa 
ludzi w różnym wieku. Po wy-

kładzie i prezentacji multime-
dialnej zgromadzeni słuchacze 
zadawali do zadawania profe-
sorowi pytań. Pytania dotyczy-
ły profilaktyki i możliwości, ja-
kimi dziś dysponuje medycyna 
naczyniowa. W gąszczu pytań 
profesor Szopiński odpowia-
dał wyczerpująco na zadawane 
pytania, które padały od przy-
byłych osób. Całość spotka-
nia zakończyły brawa dla pana 
Profesora, który podziękował 
wszystkim za poświęcony czas. 

Jarek Bzowy 

Foto - pstryk 
Dziury w szambie

Płyta zakrywająca tajemnicze szambo przy skrzyżowaniu uli-
cy 3 Maja z Bankową wymaga natychmiastowej wymiany. Prze-
rdzewiały kawał blachy, z licznymi dziurami, może być przyczy-
ną tragedii. Sąsiadujący z szambem przedsiębiorcy, twierdzą, że 
zgłaszali problem odpowiednim instytucją - jak widać bezsku-
tecznie. Może po naszej interwencji ktoś zajmie się naprawą pły-
ty?

Red.
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Z jakiego powodu giną pszczoły? 

Pszczoła rozpoznaje jak pies

- Pszczoły niestety giną i są 
w złej kondycji. Powody? Zbyt 
duża chemizacja środowiska, 
rolnictwa i tak zwana inten-
sywna produkcja, jak również 
wycinka drzew - mówi Mi-
chał Bociarski, prezes Koła 
Pszczelarzy w Nowogardzie, 
właściciel 100 uli. 

Dziennik Nowogardzki: Jak 
to się stało, że zajął się Pan 
pszczelarstwem? 

M.B: Można powiedzieć, że 
sprawił to trochę przypadek 
losowy, bo już na studiach po 
raz pierwszy zetknąłem się z 
pszczelarstwem i od razu jakoś 
połknąłem bakcyla. A pierw-
sze ule dostałem w prezencie od 
ojca znajomego ogrodnika, któ-
ry względu na wiek i nienajlep-
szy stan zdrowia zdecydował 
się mi przekazać 12 uli. A sama 
praca przy pszczołach rozpo-
częła się od 1998 roku i trwa po 
dzień dzisiejszy przynosząc mi  
wiele radości. 

DN. Jakiej  wiedzy wymaga 
pszczelarstwo i czy są jakieś 
szkoły  kształcące w tym kie-
runku?

M.B Jest w Polsce jedyne 
Technikum Pszczelarskie, które 
ma status elitarnego i tam jest 
ta wiedza bardzo mocno przy-
swajana a już sama wiedza o 
pszczelarstwie musi być ściśle 
powiązana z praktyką. Oczy-
wiście, są konkretne przedmio-
ty, które pomagają zrozumieć 
życie i w jakim środowisku żyje 
pszczoła. Ale główny przed-

miot jest w zasadzie jeden. To 
pszczelarstwo, które jest” poroz-
bijany: na różne etapy wiedzy, 

jak np. praca w pasiece, anato-
mia pszczoły i jej cała fizjologia 
i biologia życia. 

Czy jest to profesja niebez-
pieczna dla człowieka? 

Można powiedzieć, że i tak 
i nie. Bo warunkiem uprawia-
nia tego zajęcia jest sprawdze-
nie czy jesteśmy  uczuleni  na 
jad pszczeli. Jeżeli jesteśmy to 
niestety mogą wyniknąć z tego 
bardzo poważne konsekwencje 
dla zdrowia a nawet życia czło-
wieka. Dlatego istotne jest wy-
konanie odpowiednich testów 
medycznych. Sam jestem rów-

nież uczulony, ale mam odpo-
wiednie zabezpieczenia (kape-
lusz z siatką, rękawice wszyst-

ko w białym kolorze, by nie 
drażnić pszczółek), które chro-
nią mnie przed użądleniem  
Warto jednakże wiedzieć ,że 
użądlenie to nie tylko zagroże-
nie, znane są metody wykorzy-
stujące użądlenie a w zasadzie 
jad pszczeli  w leczeniu cho-
rób. Zajmuje się nimi Apitara-
pia -  leczenie chorób produk-
tami pszczelimi   lub Apitok-
synoterapia – leczeniu chorób 
reumatycznych, alergicznych 
jak i blizn pooperacyjnych. 
Aby stosować te terapie  są wy-
magane odpowiednie kwalifi-

kacje, przeszkolenia i wiedza, 
która musi być skonsultowana 
i pod  bezwzględnym nadzo-
rem lekarza medycyny. 

DN: Czy pana pszczoły ja-
koś rozpoznają, jak pies swo-
jego pana?

M.B Sądzę, że tak. Mój za-
pach, ubiór i pewne ruchy są 
przez nie zapamiętywane. 
Kombinezon, który mam ma 
również kolor biały więc bardzo 
charakterystyczny. A dlaczego 
biały? A dlatego, by ich krót-
ko mówiąc nie prowokować do 
ataku i oczywiście ze względów 
sanitarnych.

 DN: Wiele jest gatunków 
miodu, a jaki jest najlepszy?

M.B: Oj tu ciężko odpowie-
dzieć mi na to pytanie, bo każ-
dy gatunek miodu ma różne za-
stosowanie. Na naszym terenie 
w gminie Nowogard jest prze-
waga miodu rzepakowego, wie-
lokwaitowewgo i lipowego. Ale 
na obecną chwile wiele miodu 
jest także z gryki.

Więc może inaczej jaki 

miód, na jakie dolegliwości i 
czy każdy jest naprawdę zdro-
wy?

 Czasami miody mogą pomoc 
w chorobach i ich zastosowanie 
jest naprawdę o bardzo szero-
kim spektrum. Bo np. dla osób 
z chorobami serca poleca się 
miód rzepakowy, który nieste-
ty jest już trochę niedoceniany 
a jest naprawdę bardzo zdrowy. 
Słodzenie herbaty czy konsu-
mowanie  go  bezpośrednio, dla 
organizmu jest bardzo korzyst-
ne, ale musimy pamiętać, że np. 
słodzenie nim herbaty nie może 

odbywać się po jej bezpośred-
nim  zalaniu. Wysoka tempe-
ratura niszczy wszystkie dobro-
czynne składniki. 

Pszczoła to owad szczegól-
nie cenny dla człowieka ze  
względu na produkcję mio-
du. Czy więc jej kondycja i 
zdrowie jest tak dobre jak 
sam miód? 

Cóż na tą chwilę nie mam 
dobrych wiadomości. Pszczo-
ły niestety giną i są w złej kon-
dycji. Powody? Zbyt duża che-
mizacja środowiska, rolnictwa i 
tak zwana intensywna produk-
cja, jak również wycinka drzew 
np. lipy, akacji  przy jednocze-
snym braku nowych nasadzeń. 

Czy to prawda, że polskie 
pszczelarstwo jest w poważ-
nych tarapatach?

 Niestety musze twierdzą-
co odpowiedzieć na to pyta-
nie. Polskie pszczelarstwo jest 
w poważnych kłopotach. Po-
głowie pszczół w Polsce a nawet 
na świecie bardzo poważnie się 
zmniejsza. Sytuacja o tyle jest 
trudna do jednoznacznego zwe-
ryfikowania, bo każdy pszcze-
larz niestety zataja  te dane i nie 
chętnie się nimi dzieli publicz-
nie. Niewątpliwe jest jednak-
że że w ostatnich latach odno-
towujemy poważne straty..My-
ślę, że mogę nawet powiedzieć o 
stratach globalnych. Nadmier-
na chemizacja niestety uczyni-
ła swoje i spowodowała   maso-
we wyginięcia pszczół. Pszczo-
ła, która wyczuje, że na terenie 
gdzie stoi jej ul jest zbyt duża 
chemizacja raczej nie wraca już 
do niego.           

Ilu jest oficjalnie zrzeszo-
nych pszczelarzy w Nowogar-
dzie? 

W chwili obecnej nasze koło 
liczy 40 członków posiadają-
cych 1300 rodzin pszczelich a 
same pasieki umiejscowione są 
nie tylko na terenie Nowogar-
du, ale i na terenie całego po-
wiatu goleniowskiego. Członko-
wie są z Maszewa, Osiny, Go-
leniowa, Łobza i Dobrej. Część 
pasiek jest stacjonarna a część 
wędrowna, co oznacza, że ule 
są okresowe przemieszczane z 
jednego miejsca do drugiego ze 
względu na bliskość aktualnie 
kwitnących roślin.                                                                                  

Czego życzy się pszczela-
rzom? 

Zdecydowanie pełnych beczek 
miodu. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

michał Bociarski, prezes koła pszczelarzy w nowogardzie

Produkcja miodu jest coraz bardziej zagrożona
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParaFia PW. WNieBoWZięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParaFia PW. ŚW. raFała kaliNoWskieGo: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParaFia PW. mB Fatimskiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

XV Niedziela Zwykła (Mt 13,1-23)

 „Trudno przekonać człowieka”
„ Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebra-

ły się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały 
lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wy-
szedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały 
je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo 
gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne 
w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesię-
ciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego 
uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowie-
dział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto 
ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również 
to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą 
i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowied-
nia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczy-
cie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami 
nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, 
abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo 
zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na 
co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem 
posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie 
rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka 
oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słu-
cha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest 
niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. 
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bo-
gactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną 
oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi 
sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny (Mt 13,1-23)”.

Przypowieść o siewcy mówi o trudnościach, na jakie napotyka Bóg chcąc przekonać 
człowieka o tym, że Jego wymagania prowadzą do szczęścia. Bóg chcąc nas przekonać, 
posługuje się słowem. Z doświadczenia jednak wiemy, że aby kogoś przekonać, nie wy-
starczy samo przekazanie wiadomości. Przekonanie rodzi się dopiero po dobrowolnym 
przyjęciu słowa i dostosowaniu do niego swego sposobu myślenia.

Jakie są przeszkody utrudniające, a czasem wręcz uniemożliwiające Bogu przekona-
nie człowieka o słuszności Jego wymagań?

 Pierwszą z nich jest lekceważenie zła istniejącego na świecie. Wielu ludzi naszego 
wieku uważa, że zło to wyłącznie sprawa filozofii, że to pewne teoretyczne założenie po-
trzebne do tłumaczenia otaczającej nas rzeczywistości. Tymczasem zło jest konkretne 
i bardzo mocne. Każdy, kto zlekceważy zło istniejące w świecie, wcześniej czy później 
popełni błąd, za który zapłaci wysoką cenę.

Druga przeszkoda, uniemożliwiająca Bogu przekonanie człowieka o  szczęściu 
ukrytym w wierze, to brak wytrwałości z naszej strony. Przekonanie obejmuje długi 
proces, to stopniowe dorastanie do wielkich wartości. Jeśli komuś zabraknie wytrwało-
ści w zapuszczaniu korzeni w twardą rzeczywistość ewangelicznej gleby, ten nigdy na-
wet przez Boga nie zostanie przekonany. Oto obraz ziarna, które z braku korzeni zostało 
zniszczone przez słońce.

Trzecia przeszkoda, utrudniająca Bogu przekonanie człowieka o  wartościach 
ewangelicznego życia, to brak krytycyzmu i  dystansu wobec słowa płynącego ze 
świata. Doczesność przy pomocy wszystkich dostępnych środków propagandy usta-
wicznie usiłuje nas przekonać, że w niej znajdziemy prawdziwe szczęście. Kogo nie stać 
na zachowanie dystansu wobec tej argumentacji, nie potrafi dostrzec siły argumentów, 
jakie podaje Bóg. Oto obraz ziarna zagłuszonego przez ciernie.

Jedynie człowiek czujny wobec zła, wytrwały w rozwoju swej osobowości i krytyczny 
wobec argumentów, jakie podaje świat, jest w stanie podjąć słowo Boże i odkryć jego 
wartość.

W przypowieści o siewcy warto dostrzec jeszcze jedną prawdę. Ptaki zniszczyły jed-
no ziarno, słońce z powodu braku korzeni spaliło drugie, ciernie zagłuszyły trzecie, na-
tomiast czwarte wydało owoc stokrotny. Poznajemy tu coś z tajemnicy strategii Boga. 
Stwórca godzi się na to, by wiele ziaren zostało zniszczonych, ponieważ z jednego, wy-
pielęgnowanego aż do żniwa, wysypie się sto innych ziaren. Zło musi rozpoczynać nisz-
czenie od nowa, mając przed sobą jeszcze trudniejsze zadanie. Dotykamy sekretu chrze-
ścijańskiego optymizmu. Jeżeli ktoś z nas otworzy się na Boga i zechce, by Bóg go prze-
konał, wyda w swym życiu owoc obfity. Jeśli nawet zło go dosięgnie, gdy kłos jego serca 
będzie już pełen, wysypie się z niego nowe cenne ziarno, które w następnym pokoleniu 
będzie owocowało na ziemi. Warto przyjąć Jego ziarno słowa, nic nie tracimy, możemy 
tylko zyskać.

Ks. Tomasz Tylutki

informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 11.00; 

12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o 
g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie bę-
dzie w niedziele Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o g.10.00, 

w Lestkowie o g.11.00.
W tym tygodniu wspominamy:
Poniedziałek 11.07 – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Wtorek 12.07 – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa 

i męczennika
Środa 13.07 – Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Bene-

dykta
Piątek 15.07 – Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
Sobota 16.07 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pomorska Droga 
św. Jakuba promocją 
Szczecina i regionu

Blisko milion złotych będzie kosztowała rewitali-
zacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba na obszarze wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Dziś odbyła się 
konferencja inaugurująca realizację projektu pod 
nazwą „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kultu-
rowego na obszarze Południowego Bałtyku”.

Wytyczeniem, oznakowaniem, a także pro-
mocją Drogi św. Jakuba w Zachodniopomor-
skiem zajmą się Urząd Marszałkowski i Funda-
cja „Szczecińska”, która m.in. organizuje Szczeciń-
ską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Z zaplanowanego na ten projekt milio-
na złotych, 85 proc. to środki unijne. Długość szlaku w granicach wojewódz-
twa zachodniopomorskiego to 400 kilometrów. Pomorska Droga św. Jakuba 
rozpoczyna się na Litwie, biegnie m.in. przez Szczecin, a kończy w Niemczech. 
            Marszałek województwa zachodniopomorskiego przekonuje, że warto 
wydać pieniądze na ten cel. – Mam nadzieję, że przyniesie to wymierny efekt 
dla całego województwa w postaci wzrostu liczby turystów nie nastawionych 
na łatwy, komercyjny wypoczynek, ale również poszukujących odnowy ducho-
wej – powiedział Olgierd Geblewicz. – Chodzi o to, żeby mieszkańcy wiedzie-
li, że mieszkają na takim szlaku, a oprócz tego, aby umożliwić przyszłym pąt-
nikom, pielgrzymom czy wędrowcom przejście pieszo lub przejechanie rowe-
rem. Mamy nadzieję na promocję idei otwierania na szlaku schronisk czy innych 
punktów, które pomogą pielgrzymom – dodaje ks. Paweł Ostrowski, prezes Fun-
dacji „Szczecińska”.

Więcej o drodze św. Jakuba na portalach: http://www.camino.net.pl/

Ruszyły także zapisy na Szczecińska Piesza Pielgrzymkę na Jasną Górę, in-
formacje na stronie: www.szczecinska.pl i w parafiach.

x.TT
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„Pustynia miast” po 12 latach ponownie w Nowogardzie

„A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć...”
Powyższe słowa, zaczerpnięte z popularnej piosenki rockowej, chyba najlepiej oddają ideę płynącą z charyzmatu Młodzieżowego Ru-
chu Salezjańskiego „Pustynia Miast”. Członkowie tej międzynarodowej wspólnoty, zainaugurowanej na Colle Don Bosco w 1988 roku,  
wraz z księżmi Salezjanami na czele, rozpoczęli w Nowogardzie w środę rekolekcje, które potrwają do niedzieli. 

Rekolekcje zainicjowała uro-
czysta Msza św. w kościele p.w. 
WNMP w Nowogardzie, któ-
rej przewodniczył ks. Dariusz 
Presnal SDB – moderator Pu-
styni Miast.  Eucharystię kon-
celebrowali księża Salezjanie i 
ks. proboszcz Grzegorz Legut-
ko. Następnie młodzi ludzie 
wraz z duszpasterzami udali 
się na Plac Wolności, na któ-
rym zaprezentowali się miesz-
kańcom naszego miasta. W 
trakcie prezentacji, która roz-
poczęła się pieśnią Abba Oj-
cze, uczestnicy ruchu zachęca-
li do wspólnego śpiewu, tańca i 
modlitwy. Kilku członków Pu-
styni Miast dało również świa-
dectwo swojego życia i powra-

cania do Boga, kończąc swo-
ją wypowiedź słowami „ogła-
szam zwycięstwo Chrystusa w 
moim życiu”. Pierwszy dzień 
pobytu wspólnoty zakończył 
się Apelem Jasnogórskim. W 
ciągu czterech dni „Pustynia 
Miast” zaniesie słowo ewange-
licznej nadziei do domu opieki 
społecznej, więzienia i szpitala. 
Młodzi ludzie będą także szu-
kali sposobności do rozmo-
wy z mieszkańcami Nowogar-
du na ulicach, na terenie osie-
dli mieszkalnych, nad jeziore-
m,(koronka do MB na plaży!) 
a w niedzielę będą wraz z no-
wogardzianami trwali na mo-
dlitwie w kościele. 

O swoim przeżywaniu życia wspólnotowego w „Pustyni Miast” 
opowiedzieli nam Ania i Szymon. 

Ania z Gdańska
Do „Pustyni Miast” należę 

od ponad dwóch lat. Bycie we 
wspólnocie to przede wszyst-
kim poczucie bliskości z dru-
gim człowiekiem, poprzez któ-
rą możemy odczuć bliskość 
Boga. Jesteśmy z całej Polski. 
Zaprzyjaźniamy się ze sobą. 
Mamy tu przyjaciół, na któ-
rych zawsze możemy liczyć, 
np. w każdej chwili do siebie 
zadzwonić i porozmawiać. 

Szymon z Słupska
Jestem uczestnikiem ruchu 

od pięciu lat. Daje mi on po-
czucie bliskości Boga i możli-
wość dotknięcia Go przez dar 
wspólnoty. Mogę się tutaj od-
naleźć i przybliżyć do Chrystu-
sa poprzez ewangelizację, czu-
wanie, koncert, przebywanie z 
drugą osobą, rozmowę, modli-
twę czy wspólną medytację. 

(ps)
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BIAŁY  PUNKT  GSM
Telefony komórkowe nowe i używane 

skup - sprzedaż
Serwis naprawa telefonów komórkowych 

Akcesoria telewizyjne

Akcesoria GSM

ul. Bankowa 3e, Nowogard
czynne : pn-pt od 10.00 do 18.00  •  sobota od 10.00 do 14.30

Zapraszamy

Punkt wyrobu pieczątek

Autoryzowany punkt 
Telewizji N 

Radia samochodowe USB

Transmitery FM

Odtwarzacze mp3 mp4

 • obudowy pokrowce • filie LCD 
 • ładowarki samochodowe i sieciowe

 • baterie  •  smycze  •  rysiki  •  uchwyty  •  słuchawki 



8-11.07.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani 

Alinie Ochman 
z powodu śmierci męża

składa  Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

i Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie 
Antoni Bielida

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
dla Pani 

Aliny Ochman
z powodu śmierci męża 

składają
koleżanki i koledzy 

z Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Nowogardzie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że dnia 6.07.2011 r. przeżywszy 82 lata 

zmarł 

śp. Andrzej Ochman 
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kaplicy 
w Nowogardzie w dniu 8.07.2011r. o godz. 14.00

wystawienie ciała od godz. 13.00 w kaplicy. 

Ceremonia pogrzebowa i pochowanie urny. 
Sobota 9.07.2011 r. godz. 14.00 w kaplicy.

 `   Rodzina 

Panu 

Romanowi Pabisiakowi 
i jego rodzinie 

z powodu rodzinnej tragedii 
wyrazy głębokiego 

współczucia 
składają pracownicy firmy

Jest piękne lato, czas wakacji, 
urlopów i wypoczynku. Naj-
wyższa więc pora, bym zapro-
ponowała do przeczytania coś 
lekkiego zmuszającego jednak 
do wysiłku umysłowego. Ide-
alne wprost wydają mi się kry-
minały naszego najpopular-
niejszego autora tego gatun-
ku literackiego Marka Krajew-
skiego. Z wykształcenia filolog 
klasyczny, doktor w zakresie 
językoznawstwa łacińskiego, 
były wykładowca Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Zadebiuto-
wał w 1999 r. „Śmiercią w Bre-
slau” pierwszą z serii powie-
ści z Eberhardem Mockiem 
pracownikiem wrocławskiego 
Prezydium Policji, których ak-
cja rozgrywa się w realiach hi-
storycznych i topograficznych 
międzywojennego Wrocławia. 
Następne z tego cyklu to „Ko-
niec świata w Breslau”, „Widma 

w mieście Breslau”, „Festung 
Breslau”, „Dżuma w Breslau” i 
„Głowa Minotaura”.

Zachęcam do przeczytania 
ostatnio wydanej książki tegoż 
autora pt. „Liczby Charona”. 
Jest to kolejna powieść z ko-
misarzem Edwardem Popiel-
skim (po „Eryniach”), której 
akcja rozgrywa się we Lwowie. 
Jest maj 1929 r. Wspomniany 
już komisarz Edward Popielski 
usunięty z szeregów policji za 
niesubordynację ma dużo wol-
nego czasu na rozwiązywanie 
ulubionych zagadek matema-
tycznych i miłość. Namówiony 
przez piękną Renatę podejmu-
je się ryzykownego zlecenia i 
znowu wpada w wielkie kłopo-
ty. A we Lwowie wrze, brutalne 
morderstwa wstrząsają mia-
stem. Policja jest w posiadaniu 
tajemniczego listu od morder-
cy. Nasz bohater ma szansę by 
zmienić swoje życie – wrócić w 
szeregi policji i założyć rodzi-
nę z ukochaną osobą. Ale mi-
łość jest ślepa, podobnie jak 
sprawiedliwość…

Serdecznie polecam „Licz-
by Charona” zarówno miło-
śnikom dobrych kryminałów, 
Lwowa jak i amatorom zaga-
dek matematycznych. Polubi-
my głównego bohatera, który 
jest wykształcony, sprytny, ma-
jący ludzkie wady, ale ma jedną 
z najważniejszych zalet – do-
skonałe poczucie humoru, któ-
rego nie tylko podczas wakacji 
życzę Państwu jak najwięcej.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Kryminalne zagadki 
Marka Krajewskiego

„Najładniejsza posesja 
Państwa Pawłowskich z Wy-
szomierza” - W ubiegłym ty-
godniu odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu na” Najład-
niejszą i przyjazną posesję w 
środowisku zagrodę miejską” 
na terenie gminy Nowogard. 
Była to już piąta edycja kon-
kursu organizowanego rok-
rocznie przez Zachodniopo-
morską Izbę Rolniczą w Szcze-
cinie. Tytuł przypadł Państwu 
Pawłowskim z Wyszomierza. 

„Włam do domu na Roose-
velta” - Do budynku miesz-
kalnego przez uchylone okno 
wszedł sprawca. Z mieszkania 
skradziono biżuterię oraz ko-
siarkę. Suma strat 3,7 tys zł.

„Woda to żywioł” - Ratow-
nicy z nowogardzkiego WOPR 
wyciągnęli z opresji 14 osób. 
Lato to wzmożona praca WO-
PR-u. Odnotowuje się też naj-
większą liczbę utonięć. W 
ubiegłym roku w całym kraju 
odnotowano ich ponad 500. 
Są to dane statystyczne, któ-
re powtarzają się praktycznie, 
co roku. Dzięki bardzo dobrej 
społecznej pracy ratowników 
WOPR na naszym jeziorze od 
8 lat nie odnotowaliśmy ani 
jednego takiego przypadku. 
Dzięki sprawnej pomocy dru-
żyny WOPR wyciągnięto 14 
osób. Co jest najczęstszą przy-
czyną tragedii i jak temu za-
pobiegać DN. spyta Henryka 

Szczupaka - prezesa i Romual-
da Kowalskiego - zastępcę za-
rządu WOPR w Nowogardzie.

„Cztery lata gehenny” - 
Krótki odcinek trasy E-6 rela-
cji Szczecin - Gdańsk między 
wsią Olchowo a Kikorzami lu-
dzie nazywają drogą śmieci. 
Nie bez kozery. Na tym odcin-
ku miało miejsce kilka bardzo 
tragicznych wypadków. 

„Wygrani, ale...Przegrani „- 
Nowogard ma posła - Posłem 
na Sejm Rzeczypospolitej zo-
stał Ryszard Bonda z Nowo-
gardu, który startował z listy 
Samoobrony w Okręgu Wy-
borczym nr.1 

Wyszperał: Jarosław Bzowy 

10 lat temu                  pisał:

Biblioteka poleca

ZAWODY WĘDKARSKIE 
„Rodzina z wędką”  

Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 17 lipca zawody wędkarskie spławikowe pn. 
„Rodzina z wędką”. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 14 lipca.  Drużyny 3 osobowe. Spotka-
nie zawodników k/Neptuna o godz. 09:00. 

Startowe 15 zł od drużyny.                                                                                                  
    ZARZĄD 

USC informuje:
W miesiącu  maju Urząd stanu cywilnego w Nowogardzie 
odnotował:  
narodziny - 22  zgony -  12  i   śluby  - 7  par

W miesiącu  czerwcu Urząd stanu cywilnego w Nowogardzie 
odnotował:  
narodziny - 23  zgony  - 17  i   śluby - 27  par

Opr. Jarosław Bzowy 
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Janina Kołodzińska – mgr pla-
styki, organizatorka warsztatów 
dla dzieci, młodzieży i nauczy-
cieli oraz plenerów malarskich w 
kraju i zagranicą

Podczas warsztatów uczestni-
cy mają możliwość malowania na 
szkle. W trakcie tych zajęć mogą 
oni zdobyć praktyczne umiejęt-
ności w dziedzinie wzornictwa ar-
tystycznego na naczyniach. Wie-
le radości i satysfakcji może przy-
nieść warsztatowiczom również 
malowanie na jedwabiu – wyzwa-
la to u uczestników pomysłowość. 
Zajęcia takie pozwalają stworzyć 
coś unikalnego dla siebie, coś co 
można komuś podarować. 

Jan Michał Szewczyk –  malarz 
ze Szczecina

Moja grupa składa się z młodzie-
ży polskiej, serbskiej i niemieckiej. 
Warsztaty przeze mnie prowadzo-
ne są jakby wprowadzeniem do 
malarstwa, szczególnie chciałbym 
tutaj uwrażliwić uczestników  na 
kolor. Grupa co prawda charak-
teryzuje się sporym zróżnicowa-
niem wiekowym, to jednak wraż-
liwość tę można wykształcić u 
młodzieży zarówno starszej jak i 
młodszej. W zajęciach chodzi też o 
to, żeby można było z nieco innej 
perspektywy spojrzeć na kolor – i 

w tym celu wykonujemy określone ćwiczenia. Przeprowadzamy też obserwację 
szczegółu, przestrzeni. Ćwiczymy także technikę - pasteli, akryli, tempery. Czas 
przeznaczony na warsztaty jest bardzo krótki, ale starałem się tak dostosować pro-
gram zajęć, aby uczestnicy wynieśli z nich dla siebie jak najwięcej. Finałową pracą 
będzie akryl na płótnie. Etapy takiej pracy są następujące: najpierw wykonuje się 
szkice ołówkiem, potem pastel na różnym tle, następnie szkic jednym kolorem, i 
na końcu wprowadzenie kolejnych kolorów. Są to zabiegi, które ułatwiają zbliże-
nie się do finalnej części, oczywiście to jest tylko fragment tego co można zrobić 
mając do dyspozycji dłuższy odcinek czasu, ale chodzi tutaj także o dobrą zabawę. 

dr Tomasz Komorowski – foto-
graf, pracownik PWSFTViT im. 
Leona Schillera w Łodzi

Za każdym razem jadąc tutaj 
mam przygotowany pewien plan 
tzw. maksimum, który nie zawsze 
jest się w stanie udać zraelizować 
ze względu na różny stopień przy-
gotowania naszych kursantów, 
różny poziom wiedzy nt. fotogra-
fii, inne o niej wyobrażenia i roz-
maite podejścia – to jedna sprawa, 
a druga to rozstrzał wiekowy, po-
nieważ jest tu młodzież  zaraz po 
szkole podstawowej oraz taka, któ-
ra skończyła liceum. Tak więc zna-

lezienie złotego środka jest bardzo trudne gdyż jedni chcą się tylko bawić w fo-

tografowanie natomiast inni pragną zagłębić się bardziej w jej tajniki – zwłaszcza 
starsze dzieci. Chcieliby je poznać jako narzędzie dialogu międzyludzkiego, ko-
munikacji. Warsztaty z mojej strony nie tyle polegają na nauce technologii, gdyż 
ona w dobie cyfrowej nie jest już tajemnicą, ważne jest to aby uczulić młodych lu-
dzi na treść obrazu, zdjęcia. Można by tu przytoczyć znanego polskiego reżysera 
Krzysztofa Kieślowskiego „nieważne gdzie stawiasz kamerę ale ważne po co” – tak 
więc chodzi o to aby nauczyć się kodu, za pomocą którego w obrazach się poro-
zumiewamy. Abyśmy mogli zaproponować odbiorcy intencję interpretacji treści 
zrobionego przez nas zdjęcia. Chodzi również o to, aby uczestnicy zastanawiali się 
zanim nacisną migawkę, żeby wytworzyć w sobie jak najbardziej pozytywny na-
wyk nie robienia tzw. pustych zdjęć, na które sami nie chcielibyśmy patrzeć i za-
pełnialibyśmy tylko niepotrzebnie pamięć komputera. 

Tomasz Jóźwiak - instruktor tańca towarzyskiego ze szkoły tańca Flesz
Zajmuję się tańcami standardowymi. W Nowogardzie prowadzę zajęcia z tu-

tejszą grupą, którą już od kilku lat kieruje Mikołaj Kubiak. Grupa jest właśnie w 
trakcie ćwiczeń standardowych. Zajmujemy się na warsztatach głównie tangiem. 
Elementy taneczne, które tutaj ćwiczymy zostaną  wplecione w końcowy projekt.  
Od środy rozpoczyna się kurs z tańcem latynoamerykańskim, przyjeżdża drugi 
instruktor Michał Kot, który mnie zmieni. Nastąpi połączenie tego co ja wyćwi-
czyłem z tym nad czym on będzie pracował. Staramy się dostosowywać temat do 
grupy, która jest bardzo zróżnicowana wiekowo, natomiast poszczególni uczestni-
cy charakteryzują się różnym stopniem zaawansowania.  Niemniej jednak staramy 
się dostosować program zajęć tak, aby każdy dawał sobie radę.

not. Piotr Słomski

współprowadzący warsztaty

lato z muzami 2011, warsztaty artystyczne - ciąg dalszy

Sztuka jest „narzędziem dialogu…”
Poprzez ruch, obraz, słowo, dźwięk, które stanowią surowiec artystycznego rzemiosła, człowiek przekazuje idee, dzieli się swoimi prze-
życiami, wyraża własne emocje. Sposobnością do zdobycia umiejętności przetwarzania tego surowca i urzeczywistnienia przekazu są 
niewątpliwie warsztaty artystyczne, które odbywają się w ramach festiwalu „Lato z Muzami”. W dzisiejszym numerze prezentujemy 
drugą, po wtorkowej,  część wypowiedzi artystów prowadzących zajęcia.

Zofia Frydryk (warsztaty malarskie)                  michał kot (taniec towarzyski)
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PROGRAM 
8.07.2011 

SALA KINOWA – NDK PL. WOLNOŒCI 7
godz. 11.30 
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „GNOMEO I JULIA”, re¿. 
Kelly Asbury, 84’
godz. 13.30
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „RIO”, re¿. Carlos Sal-
danha, 96’
godz. 16.00
SPOTKANIE Z FILIPEM BAJONEM - gwiazd¹ tego-
rocznego festiwalu.
- FILM „Limuzyna Daimler Benz” + spotkanie z 
re¿yserem NDK (spotkanie poprowadzi P. W. Mirowska 
wyk³adowca PWSFTViT w £odzi).
- Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej gwiazdy festiwalu 
RE¯YSERA PANA FILIPA BAJONA.
- Otwarcie wystawy pt.: „Struktura koloru”J. SZEWCZYK 
i U. SZCZYGIE£.
- Przejœcie na Plac Szarych Szeregów.
godz. 21.00
KINO DLA DOROS£YCH „MR. NICE”, re¿. Bard Rose, 
121
godz. 23.30
KINO DLA DOROS£YCH  „KOD NIEŒMIERTELNOŒCI” 
, Duncan Jones, 93’
godz. 1.00
KINO DLA DOROS£YCH „LINCZ”, re¿. Krzysztof £uka-
szewicz, 81’
SCENA PLENEROWA PL. SZARYCH SZEREGÓW
godz. 18.00
KONCERT - Lecha Jurka NDK
ok. godz. 19.00
ROZPOCZÊCIE FESTIWALU
- Otwarcie wystawy plakatu filmowego L. ̄ EBROWSKIE-
GO – NEPTUN
- Wrêczenie Honorowego Lauru Cisowego re¿yserowi P. 
FILIPOWI BAJONOWI.
godz. 21.00
KONCERT - MICHA£ GROBELNY BAND - Szczecin
godz. 23.00
KONCERT - ROAD TRIPS OVER (rock)
godz. 00.30
DYSKOTEKA z DJ
- DJ SOUHL (winylowi.pl/Szczecin)
- Le Septieme Reve (winylowi.pl / Nowogard)
SALA NR 4 - NDK PL. WOLNOŒCI 7
godz. 14.00 – 16.00
PREZENTACJE ANIMACJI FILMOWYCH ORAZ 
WARSZTATY ANIMACJI Pokaz najlepszych animacji 
PWSFTViT Efekty specjalne, pokaz kreacji efektów 
specjalnych na podstawie filmów: „Piraci z Karaibów”, 
„Avatar” przeprowadzone przez P. Jaros³awa Nizla 
wyk³adowcê PWSFTViT w £odzi.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych animacj¹!

9.07.2011 
SALA KINOWA – NDK PL. WOLNOŒCI 7
godz. 9.00
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „SAFARI”, re¿.Reinhard Klooss,Holger 
Tappe, 93’
godz. 11.00
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „DELFIN PLUM”, re¿. Eduardo Schuldt, 86’
godz. 13.00
PREZENTACJE  - „£ódzkie etiudy szczeciñskich studentów” - 
prelekcjê prowadzi P. W. Mirowska.
- „Jak w raju”- Wie³awa Pieæko; 
- „Nie jestem samotny”- Anna Zdanowicz; 
- „Stoczniowiec w czarnym kasku”- Marek Mucha; 
- „Kolekcjoner”- Marek Jurgiewicz; 
- „Ukojenie”- Pawe³ Sudnik; „Sedina”- Wojciech Wysocki
godz. 15.00
KINO DLA DOROS£YCH „ODA DO RADOŒCI”, re¿. Anna Kazejak, 
Jan Komasa, Maciej Migas, 118’
godz. 17.30
FILM GWIAZDY „Magnat” FILIP BAJON
godz. 21.00
KINO DLA DOROS£YCH „SALA SAMOBÓJCÓW”, re¿. Jan Komasa, 
117’ Spotkanie z odtwórc¹ g³ównej roli Jakubem Giersza³em!!!
godz. 23.30
KINO DLA DOROS£YCH „MELANCHOLIA”, re¿. Lars von Trier, 130’
SCENA PLENEROWA PL. SZARYCH SZEREGÓW
godz. 15.00
KONCERT DIVOSVIT UKRAINA (ludowy).
godz. 16.30
KONCERT CURATORIUM (rock)
godz. 18.00
KONCERT DEAD ON TIME (post hardcore)
godz. 20.00
KONCERT THE CUTS (electro-rock)
godz. 22.30
PREZENTACJE  VIDEOCLIPÓW – Mateusza Winkla
godz. 23.00
DYSKOTEKA z DJ
- Potocki (chil.IN&OUT/ Poznañ) 
- Le Reve (winylowi.pl / Nowogard)
SALA NR 4 - NDK PL. WOLNOŒCI 7
godz. 14.00 – 16.00
WARSZTATY ANIMACJI  „Warsztaty FX – naucz siê sam robiæ efekty 
specjalne”, przeprowadzone przez wyk³. J. Nizla.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych animacj¹!
CAFE PIWNICA PL. WOLNOŒCI
godz. 18.00 – 19.00
SLAJDOWISKO PODRÓ¯NICZE „Co mi zrobisz jak Ciê z³apiê? Czyli 
autostopowa podró¿ z Nowogardu doDakaru” Maciej Tumulec, Jaros³aw 
Rochowicz.
godz. 20.00-21.30
SLAJDOWISKO PODRÓ¯NICZE „D³ugi Marsz do Wolnoœci – œladami 
uciekinierów z sowieckiego ³agru. Jakuck-Kalkuta”. Bartosz Malinowski, 
Tomasz Grzywaczewski.

10.07.2011
SALA KINOWA – NDK PL. WOLNOŒCI 7
godz. 9.00
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „BIA£A I STRZA£A 
PODBIJAJ¥ KOSMOS”, re¿. I. Evlannikova, S. 
Ushakov, 85’
godz. 11.00
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „ZAKOCHANY WIL-
CZEK”,  re¿. Anthony Bell, Ben Gluck, 88’
godz. 13.00 – 15.30
PREZENTACJE „Nieznane filmy znanych twór-
ców” – prelekcjê prowadzi prof. Wanda Mirowska 
– wyk³adowca historii filmu pl..
- Kiedy ty œpisz- re¿. Andrzej Wajda (1953) 11’
- Lampa- re¿. Roman Polañski (1959) 5’
- Uwertura- re¿. Marek Piwowski (1965) 6’
- S³oñ- re¿. Agnieszka Osiecka (1959) 7’
- Urz¹d- re¿. Krzysztof Kieœlowski (1966) 5’
- Hamleœ- re¿. Jerzy Skolimowski (1960) 8’
- Przyczynek do teorii jêzykoznawstwa- re¿. Filip Bajon 
(1972) 8’
- Z miasta £odzi- re¿. Krzysztof Kieœlowski
- Wolna sobota- re¿. Juliusz Machulski (1977) 12’
- Take five- re¿. Zbigniew Rybczyñski ( 1972) 2’
godz. 15.30
KINO DLA DOROS£YCH „SKRZYDLATE ŒWINIE”, 
re¿. Anna Kazejak, 99’ Spotkanie z Ann¹ Kazejak i 
Piotrem Roguckim!!!
godz. 23.00
FILM GWIAZDY „Aria dla atlety” FILIP BAJON
SCENA PLENEROWA PL. SZARYCH SZEREGÓW
godz. 13.00 – 16.00
Próba PIOTR ROGUCKI z zespo³em
godz. 16.00
KONCERT LESIA I MUZYKY
godz. 18.30
ZAKOÑCZENIE FESTIWALU
- otwarcie wystaw poplenerowych i powarsztatowych 
- projekt powarsztatowy
ok. godz. 22.00
KONCERT PIOTR ROGUCKI z zespo³em
SALA NR 4 – NDK PL. WOLNOŒCI 7
godz. 14.00 – 16.00
WARSZTATY ANIMACJI „Naucz siê tworzyæ film 
animowany”. przeprowadzone przez wyk³. Jaros³awa 
Nizla
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ani-

macj¹!

CAFE PIWNICA PL. WOLNOŒCI
godz. 13.00
FILM DOKUMENTALNY „D³ugi Marsz – 70 lat 
póŸniej”. B. Malinowski, T. Grzywaczewski

Malowanie na szkle i jedwabiu Uczestnicy warsztatów malarskich
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olimpia mistrzem trampkarzy
Zespół trampkarzy Olimpii Nowogard zwyciężył w rozgrywkach regionalnych i wystąpi w prestiżowym turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”.

 Drużyna rozgrywająca swe 
mecze na stadionie w Wierz-
bięcinie składa się z chłop-
ców w wieku od 12 do 15 lat. 
Młodzi piłkarze z naszej gmi-
ny przegrali w rozgrywkach je-
dynie dwa mecze. Natomiast 
najwięcej radości przyniosły 
młodym Olimpijczykom zwy-

cięstwa w „małych derbach” 
z Pomorzaninem Nowogard. 
Podopieczni trenera Gracjana  
Golemy w rundzie wiosennej 
pokonali rywala zza miedzy 
3:1. Najtrudniejszym rywalem 
w lidze był zespół Polonii Pło-
ty – ubiegłoroczny tryumfator.

- Na ten sukces pracowali-

śmy z całym zespołem właści-
wie od czterech lat, czyli od po-
czątku, założenia klubu. Pa-
miętam pierwsze mecze rozgry-
wane przez niektórych chłop-
ców. Trudno było wtedy zakła-
dać zwycięstwo w jakichkolwiek 
rozgrywkach. Praca, jak widać 
przyniosła efekty i dała chłop-
com wiele radości. Część z nich 
w nowym sezonie zagra już w 
drużynie juniorów. Zwycięstwo 
w lidze było więc zwieńczeniem 
całej przygody w trampkarzach. 
W tej drużynie jest wiele piłkar-
skich talentów. Chciałbym aby 
przynosili kiedyś radość grając 
w drużynie seniorów Olimpii – 
mówi Gracjan Golema.

Olimpia, jako zwycięzca roz-
grywek będzie reprezentować 
nasz okręg w prestiżowym tur-
nieju „Piłkarska Kadra Czeka”, 
gdzie rywalizować będą najlepsze 
zespoły z całego województwa.

Zespół trampkarzy Olimpii 
Nowogard obejmuje cyklicz-
nym szkoleniem 33 osoby.   

Marcin Simiński

Kadra zespołu Olimpii: 
Adameczek Damian, Banach 
Marcel, Bielski Bartłomiej, 
Czernikiewicz Wojciech, Dzie-
dzic Mateusz, Fedak Kamil, 
Giziński Hubert, Iwan Jaro-
sław, Janiec Arkadiusz, Jemi-
lianowicz Michał, Kaczmarek 
Szymon, Kijaczko Klaudiusz, 

Koko Radosław, Kolarz Seba-
staian, Kolibowski Krystian, 
Konior Łukasz, Kostrubiec 
Wiktor, Kościuk Damian, Ko-
zieł Bartłomiej, Kuleta Bartło-
miej, Michalski Szymon, Ni-
nard Jakub, Osakiewicz Da-
wid, Osakiewicz Karol, Pio-
trowski Mariusz, Piotrowski 
Tomasz, Rogin Wojciech, Ro-
kosz Kacper, Urbański Bartło-
miej, Woroniecki Oskar, Wró-
blewski Mateusz, Wysoszyński 
Jan, Zubrzycki Daniel. 

tabela rozgrywek:
    m. br. pkt.
1. olimpia Nowogard 16 109:3 42
2. Polonia Płoty  16 70:23 37
3. Sparta Węgorzyno  16 76:25 36
4. Światowid Łobez  16 54:41 24
5. Radovia Radowo  16 51:65 22
6. Sarmata Dobra  16 40:55 18
7. Pomorzanin Nowogard 16 47:68 16
8. Orzeł Łożnica  16 34:63 15
9. Mewa Resko  16 21:132 4

Uks „Panorama chrabąszcze”

kolejne sukcesy kolarza 
nowogardzkich „chrabąszczy”!
W dniach od 1 do 3 lipca we Frankfurcie nad Odrą odbył się wyścig kolarski, 
podczas którego talentem przed niemiecką publicznością miał okazję błysnąć 
Remigiusz Komisarek. 

Polski Związek Kolarski został 
zaproszony przez Niemcy do 
wysłania drużyny narodowej na 
międzynarodowy wyścig Oder 
Rund Fahrt 2011. PZkol zapro-
ponował sformowanie repre-
zentacji klubowi mistrza Pol-
ski Stali Grudziądz. Klub pod-
jął się tego zadania wyznaczając 
na trenera Ryszarda Posackiego, 
wieloletniego nowogardzkiego 
działacza kolarskiego i jedno-
cześnie trenera Chrabąszczy. 
Ryszard Posacki wybrał do sied-

mioosobowego składu repre-
zentacji wyróżniającego się Re-
migiusza Komisarka. 

W czteroetapowym wyści-
gu, w kategorii U-15, Remigiusz 
osiągnął satysfakcjonujące wy-
niki. W pierwszym etapie (20 
rund po półtora kilometra) zajął 
on 3 miejsce. W drugim, który 
składał się z trzech okrążeń po 
31 km. uplasował się na dwuna-
stej pozycji (dziewiąty był Pa-
tryk Karaś ze Stali Grudziądz), 
natomiast w trzeciej konkuren-

cji o nazwie jazda na czas był 
siódmy. Najbardziej wyczerpu-
jącym dla zawodników okazał 
się ostatni etap – 3 rundy po 11 
kilometrów – trudny ze względu 
na panującą w tym czasie ulewę 
i pięciusetmetrową premię gór-
ską, z koniecznością jazdy po 
śliskim bruku. W tej konkuren-
cji Remigiusz był szósty. W koń-
cowej klasyfikacji nasz zawod-
nik uplasował się na dziesiątej 
pozycji. 

(ps)

rozgrywki na orliku 
W najbliższą nie-

dzielę rusza Wakacyj-
na Amatorska Liga 
Piłkarska. Do rozgry-
wek zgłosiło się 11 ze-
społów. Odbywać się 
one będą w każdą nie-
dzielę na nowogardz-
kim piłkarskim boisku 
Orlik 2012.  Pierwsza 
kolejka meczów zosta-
nie rozegrana 10 lipca. 
Początek rozgrywek 
o godz. 17.00. Nato-
miast kapitanów dru-
żyn prosimy o stawienie się na boisku Orlik o godz. 16.30. 

Wcześniej odbędzie się losowanie, omówione spraw organiza-
cyjnych i zasad rozgrywek. Tradycją piłkarskich niedziel będzie 
także wspólne grillowanie.

W razie pytań, lub dalszej chęci zgłoszenia drużyny prosimy 
o kantak z organizatorami: Marcin Nieradka (Tel. 662-536-908), 
Gracja Golema (Tel. 790622764).

Organizatorzy WALP    

Remigiusz (pierwszy z prawej) na trzecim stopniu podium

Szkoleniowiec Gracjan Golema udziela rad swojej 11-tce w przerwie 
jednego z meczów
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NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

- dobieranie lakierów samochodowych
- chemia gospodarcza

- ubrania robocze, 
- buty robocze

PUPH "AUTO - AKTIV" s.c.
ul. 15 Lutego 17 • Nowogard 

tel. 91 39 26 160

PU
N

K
T:

B H P
HURT - DETAL

CENTRUM

stiHl Hse 41

ZAPRASZAMY 

 NA OTWARCIE  13 lipca 2011 roku

"TOMASZEWSCY 
NIERUCHOMOŚCI"
PRZY UL.  WARSZAWSKIEJ 14 

W NOWOGARDZIE

BIURA NIERUCHOMOŚCI

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

11.07.2011 r. 
godz. 16
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Zgubiono czarny portfel z całą dokumentacją. 
Na portfelu umieszczona jest mosiężna blaszka z napisem „STRAVIDAVIUS”, 
w portfelu po za pieniędzmi znajdowało się m. in.  prawo jazdy, dowód osobisty 
i legitymacja szkolna. Uczciwego znalazcę bardzo proszę o zwrot dokumentów. 

Proszę o kontakt z redakcją Dziennika Nowogardzkiego lub pod nr tel. 91 39 22 165

Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” Sołectwo Dąbrowa
Zespół „Kapela Rycha”

Serdecznie zapraszamy 23 lipca 2011 roku 
do Dąbrowy na spotkanie pokoleń pod hasłem 

„POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT”
Rozpoczęcie spotkania godzina 16.00
16.00 – msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w 
Dąbrowie
16.50 – przemarsz korowodu na boisko wiejskie
17.15 – rozpoczęcie spotkania i przywitanie gości
17.30 – część artystyczno-wspomnieniowa i biesiada z Ka-
pelą Rycha
21.00 – zabawa ludowa przy zespole muzycznym

Imprezie towarzyszyć będą:
-  loteria fantowa  -  plac rozrywki  -  stoiska  gastrono-
miczne
-  możliwość badania ciśnienia, poziomu cukru, cholestero-
lu i  trójglicerydów  - badania przeprowadzać będą człon-
kowie Polskiego Towarzystwa Diabetyków koło Nowogard  
-  wystawa i licytacja zdjęć archiwalnych

Inicjatywa dofinansowana z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizowane w ramach Otwartego Konkursu Ofert w zakresie 
Rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard.

Amelka córka 
Anny Skowyra ur. 
30.06.2011 z Żabówka

Oliwia Córka 
Katarzyny Jabłońskiej 
ur. 3.07.2011 
z Nowogardu

Laura córka Emilii 
i Grzegorza ur. 
4.07.2011 z Trzechla

Alan syn Marzeny 
Kędzierskiej 
ur. 30.06.2011

Oskar syn Córka 
Katarzyny Kałużka 
ur. 1.07.2011
 z Wołowca

Maja córka Janiny 
Kiełczykowskiej ur. 
5.07.2011 z Łobza

Nicola córka Marzeny 
Kędzierskiej 
ur. 30.06.2011

Córka Kamilii 
Mohammad 
ur. 1.07.2011 
z Nowogardu

Ania córka Joanny 
Malinowskiej 
ur. 6.07.2011 z 
Nowogardu

Alex syn Alicji Iwan ur. 
6.07.2011 z Dobrej

Michał syn Mileny 
Możdżyńskiej ur. 
2.07.2011 ze Sikorek

Córka Katarzyny 
Bober ur. 3.07.2011 
z Mieszewa

Fabian syn Joanny 
Czajkowskiej ur. 
1.07.2011 z Dębic

Albert syn Anety 
Borzeszkowskiej ur. 
3.07.2011 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

Fundacja Zdrowie informuje
DLA PANÓW 

„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje pro-
gram „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 roku ży-
cia. Badania odbędą się 16.07.2011r.W Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie. W zakres badania wchodzą: 
badanie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje 
(termin badania krwi i godz badania lekarskiego) podczas rejestra-
cji Samodzielny Szpital Rejonowy tel. 91 3921356 wew.122 (Fundacja 
„Zdrowie”) oraz u Lidii Bogus tel.505393636.
PAMIĘTAJ! TY TEZ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE! ZAPRASZAM

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.
Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty) jest jednym z najczęstszych no-
wotworów złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów na no-
wotwory w Polsce i zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z po-
wodów nowotworów. Według badań zagrożony rakiem gruczołu kro-
kowego jest 1 na 11 mężczyzn po 50-tym roku życia, częściej po 60-
tym, a ryzyko wzrasta z wiekiem. W niektórych przypadkach rak gru-
czołu krokowego rośnie bardzo powoli. Częsty jest przerost niezło-
śliwy gruczołu krokowego, który głównie powoduje utrudnienia w 
oddawaniu moczu, ale jedynie lekarz może ocenić rodzaj zmian w 
gruczole krokowym. Z powodu zaniedbań, niemal trzykrotnie niższe 
szanse na wyleczenie mają Polacy niż np. Amerykanie.  Około 2000 
Polaków niepotrzebnie traci życie w ciągu każdego roku ! 

inf. NFZ

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
23.07.2011r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel. 091 
3921356 wew.122 oraz u Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”
Lidia Bogus

Zaproszenie na festyn 
W dniu 10 lipca (niedziela) 

o godz. 10.00 w miejscowości Więrzbięcin 
na stadionie Olimpii odbędzie się 

festyn rekreacyjno - sportowy WKS.  
W programie rozgrywki w piłkę nożną i siatkową 

oraz konkurencje dla dzieci. 
Serdecznie Zapraszamy! 

Andrzej Kania 
prezes WKS

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

organizuje wycieczkę  
do Jarosławca 

w dniach 20-26 sierpnia br. 
Chętnych uprawnionych zapraszamy. 

Odpłatność 250 zł od osoby. 
Zapisy w każdy wtorek od 11.00-13.00

Zarząd koła
Jerzy Tębłowski

ZAPROSZENIE
Sobota:

W imieniu Rady Sołeckiej Wierzbięcina zapraszam 
mieszkańców gminy na piknik i zabawę taneczną. 

Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę. 
Początek o godz. 20.00. Miejsce – stadion Olimpii.

Niedziela:
Zapraszamy serdecznie drużyny z sołectw do uczest-

nictwa w spartakiadzie sportowej organizowanej przez 
Wiejskie Kluby Sportowe w Wierzbięcinie. 

W programie: piłka nożna i siatkówka. 
Początek o godz. 10.00 na stadionie Olimpii.    

Monika Penkala - sołtys Wierzbięcina  

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

PolecamY NierUcHomoŚci

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

maszyny stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

sPrZeDam 
miesZkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

3

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

sprzedam działki rolne 
nr 457/1 P=1,0174 ha  

i nr 457/3 P= 0,8373 ha  
w obrębie Karsk gm. Nowogard. 

Działki rozmieszczone 
po obu stronach obwodnicy. 

Tel. 782 706 856

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata na stanowisko 

magazynier - kierowca  

Wymagane jest posiadanie książeczki  zdrowia 
dla celów sanitarno - epidemiologicznych 
oraz prawo jazdy kat. B. Mile widziane jest 

doświadczenie w pracy na w/w stanowisku. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 22 394 

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata  

na stanowisko 

pracownik administracji  
Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość 

języka angielskiego lub niemieckiego. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 22 394

miesZkaNia Na sPrZeDaŻ
Nowogard – 2-poziomowe, stan surowy zamknięty, pow. 106m² – CENA 316.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CENA 180.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 58m² – CENA 170.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 1,2,3 pokoje, standard deweloperski – CENA 3024 zł/m² brutto
Płoty – 2 pokoje, pow. 54m² – CENA 145.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

DomY Na sPrZeDaŻ
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m², działka 717m² – CENA 399.000 zł
Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 1000m² – CENA 179.000 zł

DZiałki Na sPrZeDaŻ
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 3800m² – CENA 120.000 zł
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 4300m² – CENA  54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 31600m² – CENA 158.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 32.500 zł
Tucze – działka budowlana o pow. 2700m² – CENA 67.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 128.000 zł
Kościuszki gm. Osina – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki gm. Osina -działka z linią brzegową  o pow 2,34 ha – CENA 50 zł / m²
Kościuszki – działka z przepięknym widokiem na jezioro o pow. 3312 m²  – CENA 133.000 zł
Olchowo – działka o pow. 3000 m² – CENA 150.000 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
w Nowogardzie 

informuje, 
że posiada do sprzedaży  

2  mieszkania 3 pokojowe j.n. 
1) o  powierzchni 59,90 m2   parter   

przy ul. Boh. Warszawy 44B  -  cena   151.128,00 zł 

2) o. powierzchni 59,90 m2  I piętro   
przy ul. Boh. Warszawy 44B  -  cena  161.011,00 zł

 Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a,  w Nowogardzie lub pod nr 
tel. 91 39 25 261 tel. kom. 697104578. 

Zapraszamy do oględzin lokali.

salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

Lokale 
do wynajęcia

 w budynku
 Domu Rzemiosła 

ul. 3 Maja 48 
tel. 91 39 21 777
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania 
co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem 

A nam gra w duszy… 
czyli anagram

Niektórzy miłośnicy rozrywek umysłowych 
bardziej od krzyżówek i wszelkich zadań diagra-
mowych cenią małe formy szaradziarskie takie 
jak kalambur, homonim, palindrom czy anagram, 
Dzisiaj zaprezentuję anagramy. Anagram to wy-
raz utworzony ze wszystkich liter innego wyrazu. 
Np. z wyrazu MARKA przestawiając litery można 
utworzyć jego anagram czyli wyraz KARMA lub 
RAMKA.

W pismach szaradziarskich jest to najczęściej 
wierszyk z wykropkowanymi anagramami do od-
gadnięcia. Oto przykład:

Wbrew rosnącym …..
Nic nie robię aby
Przestać palić …..
Widać jestem słaby!

Gdy rozwiązujący odgadnie wyrazy CENOM i 
MOCNE otrzyma humorystyczną fraszkę o roz-
terkach palacza.

Inna forma to szarada anagramowa. W tekście 
wiersza umieszczane są wyróżnione inną czcion-
ką wyrazy z których należy ułożyć rozwiązanie o 
podanej liczbie liter.

Oto zadanie dla Państwa:

Gdy się ma 16 lat…

Kapitan NEMO już nie bawi,
Bezludne wyspy owszem nęcą,
Jednak Piętaszek gdy się jawi
To zwykle buzię ma dziewczęcą.

Omijam tłoczne automaty,
Bo mój Piętaszek woli KINO,
A tam uczucia i dramaty
Tulić się każą, w tłumie ginąć.

Gdy już wracamy ręka w rękę,
Maj w PŁUCA wciska aromaty,
Nad WYRAZ skąpe oświetlenie
Rodzi nam w sercach dylematy:

Czy to już teraz? Czy wypada
Bez reszty oddać się pragnieniu?
I zamknąć oczy i całować
Usta otwarte w oniemieniu?

Rozwiązanie dwuwyrazowe W-9 liter, P - 9 liter

Jolka drażniąca powonienie..
W diagramie ujawniono wszystkie spółgłoski S. Miejsce wpisywania odgadniętych wyrazów, których 

określenia podano w przypadkowej kolejności należy odgadnąć samemu. Wyrazy, które można od-
czytać w polach obwiedzionych przerywanymi liniami utworzą rozwiązanie – imię i nazwisko aktora 
oraz tytuł filmu z jego udziałem.

SS

SS

Y I E E A N

D A K A D K

C Y E J K E

Pantropa 
z amazonką

Odgadnięte wyrazy (objaśnienia podano w przypadko-
wej kolejności) należy wpisać w zaznaczone korytarze. Po-
czątek wpisywania w polu z kropką. Wszystkie dopisane li-
tery (z pól przyciemnionych) czytane rzędami utworzą roz-
wiązanie – inicjał imienia i nazwisko malarza oraz tytuł 
jego obrazu.

- jadalny grzyb, często  rośnie na pniach,
- zajęcie szwaczki,
- pasja, mania lub zabawka na biegunach,
- wybuchowy w naboju to proch,
- pora roku – bywa szara lub złota,
- tarcica lub narta,
- potocznie o służbie szpiegów.

- dobrze zna gambity i roszady,
- niemiecki land ze stolicą w Dreźnie,

- szablon, maniera, 
- skąpy sąsiad Anglika,

- dowcipniś, żartowniś,
- przyrzeczenie, danie słowa,

- na macie krawata nie zakłada,
- uczucie wielkiego  

podziwu i uznania.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reGUlarNa liNia mi kro BU so Wa serocki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja Pks 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWoGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze sZcZeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ osÓB - ro maN BiŃcZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNieDZiałkU Do PiątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
soBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWoGarD - GoleNiÓW - sZcZeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZcZeciN - GoleNiÓW - NoWoGarD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY pociągów obowiązuje  
do 21 czerwca

UWAGA: na trasie Płoty – Trzebiatów i Trzebiatów – Płoty komunikacja 
zastępcza autobusami PKS (nie przewozi się wózków ani rowerów!)
sZcZeciN: 4.57, 6.35, 8.30, 11.44, 15.13, 17.50, 19.02,
kołoBrZeG: 7.50, 11.10, 12.37, 14.30, 17.16, 20.32, 22.03

ROZKŁAD JAZDY bu sów

sPrZeDam
cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- Piotr

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

KUPON nr 1. Prawidłowe roz-
wiązania: „Pan Bóg nie gra w ko-
ści”; „Para ud godna ód”; „Sami 
swoi”; „Szpakami karmiony”; „Wo-
dogrzmoty Mickiewicza”.

Prawidłowe odpowiedzi na-
desłali: Pelagia Feliksiak, Barba-
ra Górska, Barbara Bartosik, Da-
nuta Borowik, Halina Szwal, Jacek 
Słomski, Regina Czarnowska, Ja-
dwiga Maknia, Halina Stefańska, 
Danuta Śmigiel, Anna Husarz, Mi-
rosława Rutkowska, Natalia Chru-
ściel, Józef Górzyński, Halina He-
inrich

Prenumeraty na miesiąc sier-
pień wylosowali: Halina Stefańska, 
Barbara Górska, Jacek Słomski

PIĄTA KLEPKA 
Piąta klepka zadała pytanie: 
Jeśli odejdę, co wtedy zostanie?

DOBRA WRÓŻKA 
Po cichutku, na paluszkach
Przyszła do mnie dobra wróżka. 
I tak rzecze: Hej autorze 
Wprawdzie cudów być nie może,
Lecz życzenie jedno powiedz. 
Nie zły ze mnie jest fachowiec , 
I postulat twój wypełnię, 
Celnie i nieskazitelnie! 
Każdy garnie się do wróżek 
Ja też mógłbym za podnóżek 
Służyć jej, a ona prawi: 
Chcę podarkiem Cię zabawić. 
Lecz niech w przód pomyśli głowa,
Żebyś potem nie żałował!
Wielu bowiem jest idiotów, 
Z których każdy prosić gotów 
O przeróżne dziwne rzeczy,
A tu pospolitość skrzeczy...
Mądrość wielka mnie nie kala,
Myślę tylko o detalach.
Umysł nie pnie się na szczyty
 Lecz mam umysł znakomity!. 
Wyjaw mi go - wróżka rzece, 
- Pokaż klasę swą człowiecze! 
Twe  zamiary wróżko cenię, 
A więc owszem mam życzenie, 
Wielką prośbę, a nie żarcik !
Niech g...wartym polityką się farci...
Niech im szczęście ciągle nie dopisuje, 
Bo pusta mózgownica obraz Państwa psuje .

SZCZEBLE KARIERY
Pierwszy stopień drabiny 
Rzekł wzdychając sobie: 
Wszędzie hierarchia - 
Cóż ja biedny zrobię?
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in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

Pck  - 91 392 17 01

szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

tadeusz soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek słomski re dak to r na czel ny, marcin simiński zastępca naczelnego, 
Piotr słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, 

skład i druk „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NierUcHomoŚci

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 
zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy Bo-
haterów Warszawy. cena 1 495 000 zł Biu-
ro Nieruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• taNio sprzedam dużą działkę budowla-
ną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie tanio 68 m2 niski 
czynsz, spokojna okolica. Tel. 724 263 038

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2, trzy pokoje, IV piętro. 605 422 298 lub 
91 39 22 298

• sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum Nowogardu 42 m2. 668 447 728.

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 200 
m2 plus dwa duże budynki gospodarcze, 
działka 19 arów, cena 147 tys., tel. 509 
702 817

• sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszystki-
mi pozwoleniami (media przy granicy) pro-
jekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamie-
nię z możliwością dopłaty. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE W 
JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy drodze as-
faltowej tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 
m2 plus garaż dwustanowiskowy 50m (dru-
gi budynek) wszystkie media, działka 1200 
m2 Nowogard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszo-
we, częściowo umeblowane, świetna loka-
lizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysłowy z 
klimatyzacją, alarmem oraz pełnym wypo-
sażeniem w Dębicach przy drodze krajowej 
Nowogard-Stargard. 887 467 309 

• Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny. 
Stan surowy zamknięty. Pilnie. 602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w Warnko-
wie. cena do uzgodnienia. Proszę dzwo-
nić po 16-stej. 501 318 555

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe  39 
m2 w Bienicach. 506 869 949

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGAR-
DZIE, Powierzchnia mieszkania 66m², 3 po-
koje z balkonem . Mieszkanie znajduje się 
na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefo-
nu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 
m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem 
w Dobrej Nowogardzkiej z pełnym wyposa-
żeniem i bieżącą produkcją. Są kontrahenci 
oraz pracownicy. 887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adapta-
cji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Odstąpię bufet szkolny w Nowogardzie. 
665 618 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie, parter. 600 626 244

• mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam dom jednopiętrowy, wolnostoją-
cy pow. użytkowa 210 m2 cena do negocja-
cji. 609 400 073

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe I pię-
tro 48 m2. 513 157 137

• Sprzedam kontener i kiosk na targowisku 
miejskim. 517 932 636; 509 389 669

• Wynajmę lokal pod działalność handlo-
wą 3-go maja 44G, przy zjeździe do Przy-
stani. 517 357 653

• Odstąpię sklepik szkolny w Nowogardzie. 
665 618 613

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia z 
aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + me-
dia. 698 548 788 po 16-stej.

• Sprzedam staw W-3200. 693 344 667

• Kawalerka do wynajęcia 32 m2. 889 215 737

• Wynajmę garaż przy ul. Boh. Warszawy. 
605 930 165

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 m2 
dwa pokoje na IV piętrze. 603 281 005 

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe par-
ter ul. 15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę garaż na busa lub magazyn przy 
ul. Fabrycznej w Nowogardzie. 509 861 740

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiado-
mość w sklepie spożywczym „Czaruś” 508 
105 332

• Do wynajęcia pomieszczenie (z możliwo-
ścią podziału). Parter 286 m2 – 25 zł/m2. I 
piętro 50 m2 10 zł/m2. 693 946 233

• Do wynajęcia lokal z możliwością organiza-
cji imprez okolicznościowych. 693 946 233

• Wynajmę garaż – Zamkowa. 609 931 915

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe z 
garażem nad jeziorem. 722 300 700

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
Węgorza. 0,1947 z budynkami gospodar-
czymi + 0,500 ha ziemi . 783  484  934 po 
15-stej

• Sprzedam kawalerkę 28 m2 I piętro, własno-
ściowe, ul. Leśna Nowogard 91 39 21 483

• Wynajmę kawalerkę. 602 405 640

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy w Cen-
trum Płot. 783 473 001

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe I pię-
tro, Centrum 42 m2. Własność notarialna. 
91 39 26 587; 669 761 651

• Mieszkanie do wynajęcia umeblowane. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 
603 668 681

• Poszukuję mieszkania 2-3 pokojowego do 
wynajęcia. Tel. 887 307 401 po 18-stej.

• Sprzedam działkę z możliwością przekształ-
cenia na działkę budowlaną. 721 039 480

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia 
600 zł plus media oraz garaż na ul. Jana 
Pawła II . 668 431 295
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• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 
16 Viking Norway Pro Tech II, stan 
bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 km, 
08/2006, książka serwisowa (ser-
wisowany w ASO Opel Kozłowski - 
faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-
mulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 
500 zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
134500 km, 5 drzwi (hatchback), 
2,2 diesel 114 KM, serwisowany 
w ASO Nissan Polmotor Szczecin 
. Nowe klocki i tarcze hamulcowe, 
płyn hamulcowy, klimatyzacja uzu-
pełniona, 4*airbag, ABS, El. Szyby, 
El. Lusterka, radio/magnet. ster 
przy kierownicy, welur. tapicerka, 
opony letnie Continental 185 65 
R15, kompletna dokumentacja – 
faktury serwisowe, bezwypadko-
wy,  zadbany. Cena 17900 zł (do 
uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnie-
nia. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 
15 Continental Conti 3, stan bdb, 
cena 500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. 
Cena do uzgodnienia 91 39 22 748 
po 20-stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 
1.6 benzyna. 665 322 266

• Sprzedam Fiat Brava 1.6 16V ben-
zyna + gaz, 3500 zł do uzgodnienia. 
tel. 606 751 939 lub 91 39 11 061

• Sprzedam Nissan sunny 1,6, rok 
1995. 694 022 705

• Sprzedam motocykl Honda UF500 
Manga, stan bardzo dobry cena 
5000 zł. 503 923 222

• Kupię wszystkie części do samo-
chodu Syrena i motocykla SHL. 
601 938 293

• Sprzedam Audi A6, kombi 2,4 TDI 
Quatro. 503 434 901 

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 
1.6 (blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam motocykl Kawasaki R9 i 
Suzuki 600. Tel. 600 335 184

• Sprzedam 40 szt. Prosiaków. Tel. 39 
17 617 po 20-stej. 

rolNictWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 
39 10 315

• Sprzedam Orkan, kombajn Anna i 
fortshnitch.609 480 049

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam facelie, gorczycę, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam przyczepę AUTOSAN 
10t. 603 839 782

• Sprzedam dwie młode kozy. 
721 032 445

• Sprzedam ciągnik C-360 i śrutow-
nik „Bąk”. Tel. 91 39 26 189 Dąbro-
wa.

UsłUGi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• transport BUs-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 91 39 22  783, 
0784 79 22 70.

• Przewozy osób Niemcy, Holan-
dia z domu i pod dom, tanio. 
603 038 944

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir
-y). tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu 
aGD. tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUGi iNFormatYcZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputero-
we (Windows, linux), konserwa-
cja pracowni szkolnych. Faktury 
Vat. tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarie. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• remonty, montaże , wykańcza-
nie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-

kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remon-
towo-budowlane - terminowo, so-
lidnie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, pane-
le. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Wykonam prace remontowo-bu-
dowlane + więżby dachowe 692 
372 117

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 
607 545 686

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• meble na wymiar, panele podło-
gowe. 884 288 560

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Szpachle, malowanie, panele, re-
gipsy. 789 146 025

• Koszenie łąk. 507 356 032

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona zna-
jomość dwóch języków obcych 
szuka pracy jako opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię do dociepleń oraz 
płytkarzy z doświadczeniem. Tel. 
782 860 130

• Poszukuję do pracy murarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy do wykończeń 
wnętrz. 888 603 612

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
721 383 983

• Plantacja borówki amerykańskiej 
w Siwkowicach zatrudni zbiera-
czy w miesiącach lipiec-sierpień. 
515 144 186

• Przyjmę drobne prace ślusarsko-
spawalnicze. 661 540 294

• Przyjmę pracowników do docie-
pleń. 797 720 224

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E z do-
świadczeniem i bez doświadcze-
nia. 609 493 989

• Poszukuje fachowców do układa-
nia klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię kierowców prawo jazdy 
C+E na kraj. 509 650 075

• Poszukuję pracy jako operator 
sztaplarki i pracownik magazynu. 
796 101 301

• Poszukuję pracowników na budo-
wę. 723 432 323

• Zatrudnię murarza. Poważne ofer-
ty. 508 290 657

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
722 360 103

• Poszukuję kierowcy prawo jazdy 
kat. C. 601 987 269.

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Piece gazowe co do mieszka-
nia, domku, z Niemiec firmy 
Vaillant tylko ogrzewanie co 
cena 1000 zł serwis na miejscu 
(montaż), dwufunkcyjny 1200 zł. 
691 686 772

• jUNkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwa-
rancje. cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, za-
sobnik stojący z wężownicą do 
podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 390 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckie-
go 9-miesięczny z rodowodem, 
bardzo ładny mocna budowa oraz 
młodsze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiór-
kowe oraz kamienie polne w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektor-
lux dwuletnią podświetlaną pod 
zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam blachodachówkę koloru 
czekoladowy brąz. 512 090 276

• Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka. 513 085 943

• Sprzedam Yorki mini. 784 935 276

• Sprzedam spawarkę Bester małą 
na siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedam gałęziówkę. 721 032 445

• Sprzedam wagę elektroniczną. 
501 398 126

• Sprzedam w dobrej cenie 7 palet 
Pororthermu 25 profi. 600 302 217

• Sprzedam pianino Calissia i Klar-
net. 697 612 808

• Sprzedam rowerek dziecięcy dla 
3-4 latka. 661 690 590

• sprzedam łóżeczko różowo – bia-
łe dla dziewczynki. 668 556 600

• Drewno opałowe pocięte w klocki 
lub w całości do samodzielnego 
pocięcia, oflisy tartaczne. 514  740 
538
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

skÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PROMOCJA
KOSZENIE 

ŁĄK 
ROZDRABNIACZEM 

W DNIACH 
4-6 LIPIEC 

130 ZŁ/HEKTAR
TEL. 516-469-066

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

NoWe PołącZeNie 
komUNikacYjNe

na morze od 2.07.2011 r.

NoWoGarD - reWal - PoBieroWo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:      8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:    11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:    11.38; 19.01

ul. Armii Krajowej 28
tel. 91 39 26 925, 502 026 999
przewozy@fedenczak.com.pl

Krystynie i Janowi 
Sachryń 

z okazji 
40 rocznicy ślubu 

dalszej wytrwałości i kolejnych 
wspólnie przeżytych lat 
życzą pracownicy firmy „LODOS”

Zajęcia Teatru Ognia 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Czytaj s. 3

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 7

Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

TANIEJ niż myślisz! 
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NOWOGARD
ul. 15-go Lutego 17 d, tel. 91 432 61 77

ul. T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 91 579 08 30

IMODIUM INSTANT: Jedna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (Loperamidi hydrochloridum). 
Wskazania: W objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego preparat może 
być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania; u pacjentów 
z nadwrażliwością na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u dzieci w wieku poniżej 6 lat; 
nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego i z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami 
z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania.Ogólnie, preparatu nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać 
zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia 
okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia 
brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki preparatem Imodium Instant jest  wyłącznie objawowe.
Kiedy możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited 

Suplement diety; Przeznaczony jest do uzupełnienia diety osób 
narażonych na niedobór magnezu i witaminy B6

MAGNEFAR B6 X 60 TABL. 

T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 

edna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (L

STOP BIEGUNCE!

MAGNEZ

IMODIUM INSTANT** 2 MG X 6 TABL. 

*17,64
8,99

*10,29
5,99

Wynajmę halę 
w Nowogardzie przy elewatorze. 
Hala produkcyjna o pow. 100 m2 

wraz z wiatą 80m i budynkiem 
gospodarczym 10 m2. 

Cena 1100 zł. 509 379 883

Na zdjęciu honorowy gość festiwalu - Filip Bajon w towarzystwie Anety Drążewskiej - dyrektor NDK

Festa zakończona...

O maturach  
i nie tylko...  
w I LO
Tutaj pasy  
zaprowadzą Cię  
na... manowce



Nr 53 (1987)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna 
04.07.11
Godz. 19.15
Pracownik stacji paliw HL 

zgłosił kradzież paliwa przez 
kierującego samochodem mar-
ki Ford Mondeo.

05.07
Godz. 18.00
Kolizja drogowa na ul. War-

szawskiej na parkingu przed 
sklepem Biedronka, samochód 
ciężarowy najechał na tył sa-
mochodu osobowego marki 
Fiat Punto.

Godz. 23.30
Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej w miejscowości 
Świerczewo ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę. Paweł T. miał 
3,42 promila w wydychanym 
powietrzu. 

06.07
Godz. 8.30
Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej na ul. Reja ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę. Piotr 
K. miał 3,48 promila w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz.11.45
Zgłoszenie wybicia szyby 

w samochodzie marki Ford 
Escorte, zaparkowanym na ul. 
Reja. 

Godz. 12.45
Kolizja drogowa na ul. Ponia-

towskiego, w której uczestni-
czyły dwa pojazdy, samochód 
Toyota oraz sprawca Renault. 

Godz. 13.45
Kolizja drogowa na ul. 3 

Maja, gdzie doszło do zderze-
nia samochodu Mercedes z po-
jazdem marki Opel Astra.

Godz. 15.45
Zgłoszenie kradzieży telefo-

nu komórkowego ze stadniny 
koni na ul. Poniatowskiego.

Godz. 19.00
Wypadek drogowy na ul. Bo-

haterów Warszawy, gdzie kieru-
jący samochodem Opel Astra 
wyjeżdżając z obiektu przy-
drożnego na drogę główną wy-
musił pierwszeństwo przejazdu 
motocyklowi marki Kawasaki. 

Godz. 22.15
Włamanie do piwnicy w blo-

ku przy ul. Bohaterów Warsza-
wy, gdzie sprawca dokonał za-
boru kamery marki Canon, 
25 m przewodu elektrycznego 
oraz kierownicy i pedałów od 
gry Sony Play Station. 

07.07
Godz. 10.00
Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej na ul. Mickiewicza 
ujawnił nietrzeźwego rowerzy-
stę. Artur P. miał 2,81 promila 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 13.20 
Zgłoszenie oszustwa na por-

talu internetowym Allegro przy 
zakupie silnika do samochodu 
marki Alfa Romeo. 

godz. 13.45
Patrol OPI podczas kontroli 

drogowej na ul. Warszawskiej 
ujawnił kierującego samocho-
dem VW Golf w stanie po spo-
życiu Alkoholu, Waldemar M. 
miał 0,31 promila w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 18.10
Kolizja drogowa na ul. Bema, 

w której uczestniczyły dwa po-
jazdy, Chrysler oraz Opel. 

Godz. 19.20

Patrol OPI podczas kontroli 
drogowej na ul. Poniatowskie-
go ujawnił nietrzeźwego rowe-
rzystę. Sebastian W. miał 1,66 
promila w wydychanym po-
wietrzu. 

08.07
Godz. 9.30
Zgłoszenie kradzieży pilar-

ki spalinowej z rejonu sklepu 
w miejscowości Strzelewo (do 
zdarzenia doszło poprzednie-
go dnia).

Godz. 12.40
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Miętno gdzie kierujący 
samochodem marki Alfa Ro-
meo nie dostosował prędkości 
do panujących warunków dro-
gowych i na łuku drogi zjechał 
na pobocze a następnie w przy-
drożne zarośla. 

Godz. 15.30
 Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej na ul. Bohaterów 
Warszawy ujawnił rowerzystę 
w stanie po spożyciu alkoholu. 
Adam Z. z wynikiem 0.36 pro-
mila w wydychanym powie-
trzu posiadał ponadto aktual-
ny zakaz prowadzenia rowerów 
orzeczony przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie.   

09.07
Godz. 13.30 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Karsk gdzie kierująca sa-
mochodem marki Audi zjecha-
ła do przydrożnego rowu i ude-
rzyła w drzewo.

10.07
Godz. 11.30
Zgłoszono włamania do piw-

nicy przy ul. Poniatowskie-
go, skąd dokonano kradzieży 
odzieży roboczej .

Godz. 15.00
Zgłoszenie uszkodzenia po-

jazdu marki Honda poprzez 
wjechanie w dziurę w asfalcie 
na parkingu znajdującym się 
na trasie do miejscowości Woj-
cieszyn. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza sonda
W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu o wrażenia po fe-
stiwalu „Lato z Muzami” 2011?

Izabela Dygorda, sprzedawca  -  Na festiwalu  „Lato z Muzami” 
było nawet fajne. Tylko za bardzo pogoda nie dopisała, ale niedziel-
ny koncert, który odbył  się o 22 był naprawdę dobry. Co do organi-
zacji nie miałam raczej większych zastrzeżeń. Bardzo dobre wraże-
nie  zrobiły na mnie występy dzieci. W przyszłym roku oczekiwała-
bym podobnego poziomu i  przede wszystkim lepszej pogody. 

Pani Ewa (socjolog) z synkiem  - Niestety ta edy-
cja Festiwalu nie podobała mi się w ogóle.  Organi-
zacja była znacznie gorsza jak w roku poprzednim. 
Przede wszystkim było mało wyświetlanych bajeczek 
dla dzieci  i niewiele naprawdę  ciekawych filmów. W 
organizacji imprezy dało się zauważyć dużo  chaosu, 
trudno też było nie dostrzec wielu  pijanych, głównie 
mężczyzn, wyglądało to bardzo niekorzystnie. 

Szymon Dobrowolski, uczeń kl. II LO - Festiwal był jak naj-
bardziej udany w tym roku. Bardzo podobały mi się występy za-
proszonych gwiazd. Uważam, że tegoroczna edycja była lepsza od 
poprzedniej. Wszystko było bardziej zgrane i zaprezentowane. W 
przyszłym roku mam nadzieję, że impreza będzie na podobnym po-
ziomie albo lepszym. 

Tomasz Pawelec,  specjalista elektronik -  Festiwal podobał mi 
się. Wszystko przez te trzy dni było precyzyjnie zaplanowane na i 
dopięte na ostatni guzik. Uważam, że nie było nudno a wszystko 
było na przyzwoitym poziomie. Słabych punktów sam osobiście nie 
zaważyłem . Fajną sprawą były atrakcje dla dzieci.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

To trzeba zabezpieczyć!!!
3 Maja, vis a vis bukchamera. Tym razem to nie tylko wszechobecny polbruk, o czym pisaliśmy 

niedawno, ale groźna głęboka dziura, która się pojawiła po ostatnich deszczach. 
Trzeba to koniecznie szybko zabezpieczyć.  

Red.,  foto: JB
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

„Nasza szkoła stoi otworem przed słabszymi uczniami, ale to nie oznacza, że nie mamy prymusów”

O maturach i nie tylko... w I LO

Marcin Simiński: Czy jest 
Pani zadowolona z wyników 
tegorocznej matury? 

Karina Surma: Jest mi żal 
uczniów, którzy nie zdali bo 
zabrakło im jednego punktu. 

Takie są jednak prawa 
punktacji – gdzieś musi być 
minimalny próg. 

 Tylko, że taki rygor jest sto-
sowany w przypadku testu z 
matematyki, który jest spraw-
dzany komputerowo. Tu liczy 
się tylko wynik. W przypad-
ku innych przedmiotów komi-
sja szuka w pracy brakującego 
punktu. 

 Uważa Pani, że ten system 
jest krzywdzący dla uczniów? 

Trwają jakieś przymiarki do 
tego, żeby nie było progów na 
maturze. Trudno bowiem lo-
gicznie wytłumaczyć, dlacze-
go przyjęto, że od 30 punktów 
egzamin jest zaliczany. Rów-
nie dobrze ten próg mógł być 
ustalony na poziomie 20 pkt. 
Ta punktacja jest moim zda-
niem w ogóle nie potrzebna.  
Jeżeli uczeń chce iść na wyższą 
uczelnię i z jego wynikami jest 
tam przyjmowany, to nie jest 
problem liceum tylko szkoły 
wyższej. 

Może stara matura była lep-
sza? 

Nie. Ta forma matury, mimo 

kilku mankamentów mi się 
osobiście podoba. Jest to 
przede wszystkim egzamin ze-
wnętrzny. Uczniowie nie mogą 
za wyniki mieć żadnych perso-
nalnych pretensji do nauczy-
ciela. Tutaj ocenia się pracę, a 
nie konkretnego ucznia. 

To może poziom pytań z 
matematyki był za wysoki? 

Z mojego punktu widzenia 
nie były to pytania trudne. Dla 
młodzieży to nie jest już ta-
kie oczywiste. Na tej maturze 
moim zdaniem brakuje takich 
zadań, w których uczeń mógł-
by się wykazać wiedzą przy-
datną w życiu codziennym. 
Takie było zresztą założenie 
tej matury. Każdy miał umieć 
wyliczyć sobie ratę kredytu, lo-
katę, ilość potrzebnej farby na 
wymalowanie określonej po-
wierzchni czy wypełnić  pit do 
Urzędu Skarbowego. Niestety 
mamy tylko naukę schematów. 

Na zmiany się jednak nie 
zanosi. Co szkoła zrobi w ta-
kim razie, żeby ta sytuacja się 
nie powtórzyła w przyszłym 
roku?

My cały czas pracujemy nad 
tym, żeby nasi uczniowie jak 
najlepiej zdawali maturę. Teo-
retycznie najlepszym wyjściem 
jest nie przyjąć uczniów ze sła-
bymi wynikami testów gim-

nazjalnych. Wtedy będziemy 
mieli prawdopodobnie same 
super wyniki. Moim zdaniem 
jednak te słabsze dzieci rów-
nież muszą gdzieś się uczyć. 
Poza tym,  nie wszyscy mu-
szą iść na studia. Są przecież 
także szkoły policealne, które 
przygotowują do pracy w kon-
kretnym zawodzie. Tam matu-
ra nie jest w ogóle brana pod 
uwagę. Jest tylko potrzebne 
wykształcenie średnie. 

Nie zależy Pani na wyni-
kach? 

Nie w tym rzecz. To nie jest 
tak, że tutaj się nic nie robi. 
Poza programem podstawo-
wym każda klasa miała do-
datkowe zajęcia pozalekcyjne. 
Oprócz tego nauczyciele też 
byli do dyspozycji na tzw. go-
dzinach karcianych, podczas 
których uczniowie poprawiali 
oceny. Część uczniów chodzi 
także na korepetycje. Nie ma 
jednak co ukrywać,  że 70% 
naszych uczniów pochodzi z 
terenów wiejskich. Nie każde-
go było więc na to stać.  Poza 
tym, przyjmujemy osoby z róż-
nymi schorzeniami, które mają 
nauczanie indywidualne. Na-
sza szkoła stoi otworem przed 
słabszymi uczniami, ale to  nie 
oznacza, że nie mamy prymu-
sów. 

Właśnie. Wciąż pytam o 
słabsze strony. Z pewnością 
są również uczniowie, którzy 
dobrze napisali maturę? 

Oczywiście. Średni wynik 
z egzaminu maturalnego jest 
dość dobry.  Nawet z matema-
tyki nie odbiega on od wyni-
ków w Polsce i wynosi 42%. Ję-
zyk angielski na poziomie pod-
stawowym nasi uczniowie zda-
li na 68%, a rozszerzony 75%. 
Niemiecki 52%. Dobrze wy-
padł również egzamin z języka 
polskiego – średnio na 45,7%. 

Matury już za nami – a 
przynajmniej za tymi co je 
zdali. Pomówmy o przyszło-
ści. Ponoć planuje Pani otwo-
rzyć gimnazjum? 

Tak. Walczymy o to.  Założy-
liśmy już stowarzyszenie, któ-
re będzie zarządzało nową pla-
cówką. To będzie gimnazjum 
niepubliczne o uprawnieniach 

szkoły publicznej. Stowarzy-
szenie  będzie zatrudniać na-
uczycieli na umowy zlecania, 
ale uczeń będzie oceniany i 
prowadzony w trybie szkoły 
publicznej. Z badań wynika, że 
w zespołach szkół złożonych z 
gimnazjum i liceum, ucznio-
wie osiągają lepsze wyniki w 
nauce. Potwierdzają to także 
dane ministerstwa edukacji.  

Kiedy pierwsze nabory? 
W tym roku to się na pew-

no już nie uda. Najwcześniej w 
przyszłym.  Na razie walczymy 
z biurokracją. 

Za to we wrześniu rusza 
klasa policyjna w I LO. Pro-
szę powiedzieć coś więcej na 
ten temat. 

Tak. Już od września rusza u 
nas klasa o profilu policyjnym. 
Uczniowie będą mieli możli-
wość zrobienia dodatkowego 

szkolenia policyjnego, które-
go punktacja będzie brana pod 
uwagę w razie ubiegania się o 
pracę w policji. Nasza szko-
ła podpisała w tej kwestii po-
rozumienie z policją. Jak wie-
my wiele młodych osób stara 
się o pracę w służbach mundu-
rowych. Kończąc naszą szko-
łę, będą już wstępnie przygo-
towani do dalszej nauki w tym 
kierunku. Program szkole-
nia zakłada wykłady z zakre-
su prawa, strzelania, kierowa-
nia ruchem drogowym, udzie-
lania pierwszej pomocy.  Będą 
także zajęcia sprawnościowe. 
Uczniowie zapoznają się rów-
nież od wewnątrz z pracą po-
licji jeżdżąc do komisariatów i 
szkół policyjnych. Zajęcia bę-
dzie prowadził policjant. 

 rozmawiał: Marcin Simiński

Wyniki matur w publicznych 
szkołach średnich z terenu 

gminy Nowogard 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Poniatowskiego:
Ogólna liczba osób piszących maturę: 85
 Ilość niezdanych egzaminów: 9
 Poprawki: 41 (w tym matematyka – 25 osób)

I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wojska Polskiego:
Ogólna liczba osób piszących maturę: 66
 Ilość niezdanych egzaminów: 3
 Poprawki: 8  (matematyka) 

II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Boh. Warszawy: 
Ogólna liczba osób piszących maturę: 79
Ilość niezdanych egzaminów: 0
Poprawki: 1 (j. niemiecki) 

MS

Karina Surma

Co czwarty uczeń w Polsce oblał na maturze egzamin z matematyki. W Nowogardzie statystyki nie są tak zatrważające, ale niewątpliwie 
zmuszają do refleksji. W tym roku do matury w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych w naszym mieście przystąpiło 230 uczniów. 
12 z nich egzaminu nie zdało.  50 osób ma prawo do poprawki, z tego 33 będą pisały jeszcze raz test z matematyki –  wyniki w rozbiciu 
na poszczególne szkoły prezentujemy poniżej. Przy okazji tegorocznych  matur rozmawiamy z Kariną Surmą, dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie.  
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Jakub Gierszał w trakcie rozdawania autografów

Fundacja Zdrowie informuje DLA PANÓW 
„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY”

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje program „Profilaktyka 
Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 16.07.2011r.W 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie. W zakres badania 
wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje (termin 
badania krwi i godz badania lekarskiego) podczas rejestracji Samodzielny Szpital Rejo-
nowy tel. 91 3921356 wew.122 (Fundacja „Zdrowie”) oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

PAMIĘTAJ! TY TEZ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE! ZAPRASZAM
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.

Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośli-
wych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów na nowotwory w Polsce i zajmuje 3 miej-
sce wśród przyczyn zgonów z powodów nowotworów. Według badań zagrożony ra-
kiem gruczołu krokowego jest 1 na 11 mężczyzn po 50-tym roku życia, częściej po 60-
tym, a ryzyko wzrasta z wiekiem. W niektórych przypadkach rak gruczołu krokowe-
go rośnie bardzo powoli. Częsty jest przerost niezłośliwy gruczołu krokowego, który 
głównie powoduje utrudnienia w oddawaniu moczu, ale jedynie lekarz może ocenić 
rodzaj zmian w gruczole krokowym. Z powodu zaniedbań, niemal trzykrotnie niższe 
szanse na wyleczenie mają Polacy niż np. Amerykanie.  Około 2000 Polaków niepo-
trzebnie traci życie w ciągu każdego roku ! 

inf. NFZ

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NO-
WOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 23.07.2011r. orga-
nizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CriDO 
Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy 
w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel. 091 3921356 wew.122 oraz u Lidii Bogus 
tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”
Lidia Bogus

Muzycznie nie najgorzej i na rockowo
Obok filmu i malarstwa, organizatorzy 15 edycji festiwalu „Lato z Muzami” 2011 zadbali także o wrażenia muzyczne. Na scenie plenerowej, 
odbyło się kilka koncertów wartych uwagi. 

Festiwal otworzył koncert 
Michała Grobelnego Band – 
Szczecin. Niespełna 16-letni 
wokalista, rodowity szczecinia-
nin, finalista „Szansy na sukces” 
i uczestnik programu „Mam 
Talent”, zaskoczył nowogardzką 
publiczność dojrzałą barwą gło-
su i doborem repertuaru. Obok 
piosenek polskich wykonaw-
ców m. in.: Czesława Niemena 
i Mietka Szcześniaka, nie za-
brakło zagranicznych standar-
dów  musicalowych np. utwo-
rów Franka Sinatry. Wszystko 
utrzymane w dość lekkim jaz-
zowo-bluesowo-swingowym 
stylu. 

Artysta miał ten przywilej, że 
występował w dzień otwarcia 
festiwalu i przy dość ładnej po-
godzie, co sprawiło, że nie śpie-
wał do pustego trawnika. Wiel-
kiego zainteresowania koncer-
tem jednak nie było. 

Sobotnią gwiazdą muzycz-
nych odsłon festiwalu była nie-
wątpliwie grupa The Cuts. Była 
to już druga wizyta zespołu w 
naszym mieście w tym roku. 
Pierwszy koncert miał miej-
sce kilka miesięcy temu w klu-
bie Magik. The Cuts powstał w 
roku 2005 w Pile.  W styczniu 
2008 roku grupa podpisała kon-
trakt płytowy z wytwórnią SP 
Records. Współpraca z wydaw-
nictwem zaowocowała wyda-
niem ich debiutanckiej, polsko-
angielskiej płyty „Syreny nad 
miastem” 3 marca 2009 roku. 
The Cuts ma za sobą sporo kon-
certów, zarówno klubowych, 
jak i przed wielotysięczną pu-
blicznością. W lipcu 2008 roku 
zespół wystąpił w sopockiej 
Operze Leśnej na organizowa-
nym przez telewizję Polsat festi-
walu TOPtrendy 2008. Grupa 
reprezentuje gatunek nazywany 

electro- rockiem. Dla lepszego 
zobrazowania tego pojęcia wy-
starczy napisać, że to nic innego 
jak połączenie muzyki Depeche 
Mode z wokalem Myslovitz. 

Muzycy nie mieli jednak 
szczęścia do aury, która przy-
witała ich ulewnym deszczem. 
Stąd też pod sceną zgromadzi-
ła się zaledwie kilkudziesięciu 
osobowa publiczność. 

Ostatni dzień festiwalu, czy-
li niedziela, zwieńczony został 
koncertem Piotra Roguckiego z 
zespołem. P. Rogucki jest na co 
dzień wokalistą znanego zespo-
łu Coma ale i aktorem. Ostatnio 
zagrał m.in. jedną z głównych 
ról w filmie „Skrzydlate świnie”, 
który kilka godzin wcześniej 
był wyświetlany w NDK. Ze-
spół Coma tworzył także muzy-
kę do filmu. 

Podczas godzinnego koncer-
tu na Placu Szarych Szeregów, 

nie liczyć 10 minutowego bisu, 
usłyszeć można było materiał 
z solowej płyty Roguckiego pt. 
„Loki – wizja dźwięku”.  Jak 
zdradził nowogardzkim słucha-
czom artysta, była to pierwsza 
prezentacja utworów  z tej płyty 
w plenerze. 

Podobnie jak w przypadku 
krążków Comy, tak i solowy al-
bum Roguckiego, to tzw. pły-
ta koncepcyjna, czyli album, na 
którym zawarte utwory twarzą 
pewną całość pod względem li-
terackim i muzycznym. Dla fa-
nów Comy, jasne już po pierw-
szych dźwiękach stało się jed-
nak, że solowa twórczość ar-
tysty, rożni się od stylu Comy. 
Było lżej, z elementami efek-
tów elektronicznych, czasami z 
akcentami rapu i literackiej in-
tonacji tekstów w stylu Kazika 
Staszewskiego. Wszystko jed-
nak przemyślane, miejscami 

punkowo dynamiczne i pełne 
kunsztu na miarę doświadczo-
nych już muzyków. Koncertu 
wysłuchało ok. 300 osób. 

Tegoroczny repertuar mu-
zyczny oparty był głównie jed-
nak na rockowym stylu. Mniej 
było folkloru. Chociaż oczywi-
ście o tym nurcie również nie 
zapomniano. Za sam dobór ze-
społów organizatorom festiwa-
lu należy się mocne 4 z plusem. 
Szkoda tylko, że dobre chęci, 
pokrzyżowała kapryśna pogo-
da, która sprawiła, że na nie-
których występach było po kil-
kanaście osób. Warto się też za-
stanowić, czy wybór Placu Sza-
rych Szeregów, zamiast placu za 
pomnikiem był trafny. Muzy-
ka rozchodząca się w centrum 
miasta, mogłaby skusić większą 
ilość mieszkańców, do udziału 
w koncertach. 

Marcin Simiński

Wokalista The Cuts rozdaje autografy po koncercie w Nowogardzie Piotr Rogucki z zespołem
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lato z muzami 2011 - wywiad z Filipem Bajonem

O ujmowaniu rzeczywistości za pomocą ekranu...

Jedną z gwiazd tegoroczne-
go „Lata z Muzami” a zara-
zem laureatem honorowego 
„Laura Cisowego” był Filip 
Bajon – wybitny polski reży-
ser filmowy. W historii kine-
matografii polskiej zasłynął 
m.in. takimi obrazami jak 
„Magnat”, „Wahadełko” czy 
„Przedwiośnie”. 

Jest Pan w Nowogardzie po 
raz pierwszy.

Tak, po raz pierwszy.
Często Pan uczestniczy w 

tego typu imprezach?
Jeśli jestem zapraszany i 

mam czas to bardzo chętnie. 
Jak Pan ocenia tego typu 

przedsięwzięcia?
Faktycznie czas wakacyj-

ny jest okresem prawdziwego 
wysypu festiwali filmowych. 
Jest ich taka ilość, że praktycz-
nie jeden nakłada się na dru-
gi. Okazało się, że publicz-
ność uwielbia oglądać filmy na 
tego typu imprezach, kiedyś 
tego nie było. Istnieje też pew-
na ilość krytyków, którzy od 
czerwca do końca sierpnia jeż-
dżą tylko na festiwale. Ważne 
jest to, że zjeżdża na nie wie-
le młodzieży. Tak więc impre-
zy jak Nowe Horyzonty, festi-
wal w Kazimierzu, Zwierzyńcu 
czy tutaj, w Nowogardzie, są 
jakąś formą masowej prezenta-
cji kina ambitnego.

Dobrze, porozmawiajmy 
teraz o Panu - nawiążę do 
pewnego epizodu w pańskim 
życiu, związanego z wyjaz-
dem do pracy w Anglii gdy 
był Pan jeszcze bardzo mło-
dym człowiekiem. W Polsce, 
także w Nowogardzie, od lat 
przeżywamy zjawisko ma-
sowej emigracji zarobkowej, 
zwłaszcza młodzieży, czę-

sto bardzo zdolnej, tak więc 
pana historia jest bliska wie-
lu z nas…

…tak, w pewnym momen-
cie musiałem wyjechać z Pol-
ski na rok do Anglii. Dziś uwa-
żam, że była to świetna decy-
zja moich rodziców. Po latach 
dowiedziałem się zresztą dla-
czego wyjechałem – otóż nie 
wynikało to tak dominująco 
z chęci moich rodziców abym 
poznał świat, poszerzył hory-
zonty - tylko z ich obawy przed 
faktem, że ożenię się z pew-
ną dziewczyną. Chcieli w ja-
kiś sposób przerwać ten zwią-
zek co im się właściwie udało. 
Ale dzięki temu spędziłem rok 
na Wyspach, zdany komplet-
nie na siebie, i to była napraw-
dę szkoła życia… 

 …na czym ta szkoła życia 
tam polegała?

Na tym, że jak ma się trzy 
funty w kieszeni i że jak nie 
znajdzie się pracy przez na-
stępne dni to nie będzie się 
miało z czego żyć, co jeść i 
gdzie mieszkać. To jest jedna 
rzecz, której tam się nauczy-
łem, a druga to taka, że czło-
wiek nie musi być przywiązany 
do studiów, które kończy. Nie 
musi być przywiązany do wy-
uczonego zawodu, że tak jak 
w PRL-u kończyło się w wie-
ku 22 lat studia i nie wiedziało 
się co się stanie, jak się los uło-
ży. Człowiek pogrążony był w 
jakiejś niepewności. Kiedy zo-

baczyłem w Anglii te wszyst-
kie możliwości, jakie oferuje 
się młodym ludziom, to wie-
działem już, że nas tu w robi-
li w konia.

Często mówi Pan o wolno-
ści artystycznej ale i o kom-
promisie, na jaki czasami ar-
tyści muszą iść, chciałbym 
żeby powiedział pan gdzie 
jest granica tego kompromi-
su?

Dam przykład z realizacji 
„Ślubów panieńskich”. Byłem 
bardzo naciskany aby wyrzu-
cić część współczesną. Wtedy 
powiedziałem, że wycofuję na-
zwisko i nie ma mnie. I obro-
niłem to, ale np. jednego ujęcia 
nie obroniłem, nie wiem sam 
dlaczego - uparli się. Tam były 
dość mocne zabiegi interwen-
cyjne. Udało mi się ale trwało 
to bardzo długo. Granicę kom-
promisu wyznacza moment 
kiedy twórca zda sobie sprawę, 
że bez konkretnego ujęcia jego 
film już nie istnieje i przestaje 
przez to być środkiem przeka-
zu jakiejś idei…

Nawiązując do pańskiego 
ostatniego filmu „Śluby pa-
nieńskie”, chciałbym zapytać 
co chciał Pan wyrazić ekrani-
zując ten utwór komediowy 
we współczesnej aranżacji

Relacje przedstawione w ko-
medii Fredry układają się w 
taki sposób, że odpowiadają 
w jakiś sposób obyczajowości 
tamtych czasów i wymogom 

komedii. Ja natomiast chcia-
łem pokazać jak by ta cała sy-
tuacja mogła rozwiązać się 
współcześnie. Nie ujmując nic 
komedii Fredry, można poka-
zać, że te pary dobrały się zu-
pełnie inaczej. Chciałem też 
udowodnić, że poetyczność 
tego dzieła istnieje niezależnie 
od tego, jakie będzie rozwią-
zanie fabularne. Są więc dwie 
propozycje dla odbiorcy do 
wyboru – fredrowska i moja.

Gdyby mógł Pan wybrać je-
den film, który byłby Pana 
wizytówką, to jaki byłby to 
film?

Wybrałbym „Magnata”.  
Uważam, że jest to mój naj-
pełniejszy film. Udało mi się w 
nim spojrzeć w świat, stworzyć 
coś, co z jednej strony jest re-
konstrukcją tamtych czasów, 
ale z drugiej jest też dużo mo-
jej wizji ujmowania rzeczywi-
stości za pomocą ekranu, mo-
jego patrzenia przez obraz. To 
jest taki film, w którym najpeł-
niej się zrealizowałem. Podo-
ba mi się bardzo jeszcze inny 
mój film, który bardzo mało 
ludzi lubi „Bal na dworcu w 
Koluszkach”. Co prawda ma 
on swoich zwolenników, na-
tomiast nie trafił w swój czas, 
nie był wtedy zrozumiały. Ten 
film gdzieś funkcjonuje, ale to 
jest jednak pewien margines, a 
ja uważam, że najwięcej o Pol-
sce opowiedziałem właśnie w 
tym filmie. 

Jak pan odpoczywa od fil-
mu?

Właściwie to nie mogę po-
wiedzieć, że odpoczywam od 
filmu – wykładam na wydzia-
le Radia i Telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego, jestem dzie-
kanem Wydziału Reżyserii  w 
Łódzkiej Szkole Filmowej. Od-
poczywam trochę w ten spo-
sób, że w wakacje z trudem 
udaje się mnie namówić do 
wyjazdu na jakiś festiwal. Ra-
czej wolę podróżować w tym 
czasie po świecie. Jadę w róż-
ne miejsca szukając ciekawych 
obrazów, siedząc trochę w Su-
walskiem, pisząc książki, gdyż 
jestem również prozaikiem - a 
tu nie muszę iść na żadne kom-
promisy.

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam wszystkich nowogar-
dzian i czytelników DN.

Rozmowę przeprowadził
Piotr Słomski

Na zdjęciu Piotr Słomski i Filip Bajon
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Dyrektor Jabłoński odpowiada 
Dyrektor Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Nowogardzie przesłał pismo, które nawiązuje do treści  artykułów pt. ,,20 tysięcy 
dla Fundacji Talent Promocja Po(d)stęp?” i  ,,Nie idźcie tą drogą Panie Marianie”, które ukazały się w  Dzienniku Nowogardzkim z dnia 
28 czerwca i 5 lipca 2011 r. i  które- według dyrektora-  mogły:   „...wprowadzić w błąd opinię publiczną w  związku z powyższym, zgod-
nie z prawem prasowym, proszę o zamieszczenie w ramach sprostowania poniższej informacji.” Oto  treść pisma dyrektora:

Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości ,,PROFIT” Szcze-
cińskiej Fundacji Talent- Pro-
mocja –Postęp w Nowogardzie 
jest instytucją utworzoną w ra-
mach projektu „Promocja za-
trudnienia i rozwoju służb za-
trudnienia” (tzw. TOR # 10), 
którego realizatorem było Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki So-
cjalnej. Utworzenie inkubato-
ra przedsiębiorczości nastąpiło 
w 1997 r. w wyniku wygrania 
przez Szczecińską Fundację 
„Talent- Promocja – Postęp” 
konkursu, w ramach środków 
finansowych Międzynarodo-
wego Banku Odbudowy i Roz-
woju, przeznaczonych na roz-
wój instytucji wspierających 
małą i średnią przedsiębiorcz
ość.                                      
Od tego czasu Fundacja pro-
wadzi tutaj działalność okre-
ślaną jako non- profit. Oznacza 
to, że działalność ta nie jest na-
stawiona na zysk lecz realizację 
celów społecznych zapisanych 
w statucie Fundacji. Głów-
nie dotyczy ona wspomagania 
walki z bezrobociem. Działal-

ność ta nie odbywa się w ,,po-
darowanym” przez gminę, jak 
pisze autor artykułów, lecz w 
użyczonym obiekcie komunal-
nym. Jest to zasadnicza różni-
ca biorąc pod uwagę przepi-
sy Kodeksu Cywilnego. Wła-
ścicielem użyczonego obiek-
tu nie jest bowiem Fundacja 
lecz gmina Nowogard. Funda-
cja ponosi natomiast wszyst-
kie koszty związane z utrzy-
maniem i eksploatacją budyn-
ku i jego otoczenia. Obiekt zo-
stał wyremontowany i zaadap-
towany do nowej funkcji oraz 
wyposażony w sprzęt i inne 
urządzenia nie z budżetu gmi-
ny lecz dzięki środkom pozy-
skanym przez Fundację w wy-
niku wygranego konkursu. Z 
tego względu i z uwagi na na 
charakter prowadzonej dzia-
łalności(o czym piszę niżej) 
umowa użyczenia nie zakłada 
opłat podatku od nieruchomo-
ści.

Prowadzona działalność sta-
tutowa Centrum jako placów-
ki kształcenia ustawicznego 
obejmuje głównie diagnozo-

wanie potrzeb szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie 
kursów, szkoleń i przekwalifi-
kowań. Oferta ta skierowana 
jest przede wszystkim do osób 
bezrobotnych, objętych opieką 
pomocy społecznej a także od-
bywających karę pozbawienia 
wolności. W ubiegłym roku z 
naszych szkoleń i kursów sko-
rzystało ponad 150 osób, któ-
re wzięły udział w 1517 godzi-
nach zajęć uzyskując nowe, po-
trzebne na rynku kwalifikacje. 
Stworzyło to im większe moż-
liwości uzyskania pracy.

Ponadto Centrum udziela 
pomocy informacyjno- dorad-
czej  w zakładaniu własnej fir-
my. Udostępnia wyposażone w 
media (woda, gaz energia elek-
tryczna,  internet, telefon) lo-
kale użytkowe i sale konferen-
cyjne. Świadczy dla firm usłu-
gi biurowe takie jak: kserowa-
nie i oprawianie dokumentów, 
przyjmowanie i dostarczanie 
przesyłek pocztowych, przygo-
towanie i edycję tekstów. Cen-
trum wspiera także działalność 
statutową organizacji poza-

rządowych oraz realizuje wie-
le innych projektów i przed-
sięwzięć, które mają wpływ 
na rozwój społeczno- gospo-
darczy gminy. Tylko w 2010 r. 
w budynku CEiP ,,Profit” po-
wstało 5 nowych firm założo-
nych w większości przez mło-
dych przedsiębiorców, dla 
których jest to pierwsza dzia-
łalność gospodarcza. Aktual-
nie pracuje tutaj 20 firm, któ-
re prowadzą działalność w za-
kresie usług: doradztwa podat-
kowego, bankowych, informa-
tycznych, architektonicznych, 
medycznych, fizykoterapii i 
masażu, nauki języków obcych 
dla dzieci i dorosłych a także 
usług budowlanych, fryzjer-
skich, krawieckich, tapicer-
skich, szewskich.

Przewidywania autora arty-
kułów, że Fundacja ,,zapewne 
wygra konkurs na dwadzie-
ścia tysięcy przeznaczone na 
promocję przedsiębiorczości” 
mogą nas cieszyć, ale są  przed-
wczesne. Nie dotyczą też pro-
mocji działalności Fundacji. 
Jeżeli gmina ogłosi konkurs, 

na wsparcie osób pragnących 
uruchomić działalność gospo-
darczą, to oczywiście weźmie-
my w nim udział. Takie pra-
wo mają wszystkie działające 
w gminie organizacje poza-
rządowe. Gdybyśmy konkurs 
wygrali to uzyskane środki na 
pewno nie będą przeznaczone 
(jak napisał autor artykułu) na 
promocję działalności Funda-
cji ale na pomoc dla konkret-
nych osób, które tej pomocy 
oczekują.

Z poważaniem 
Jerzy Jabłoński

Dyrektor Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości Szczecińskiej 

Fundacji Talent Promocja Postęp 
w Nowogardzie

Dziękujemy za przybliże-
nie nowogardzianom  działal-
ności Fundacji, opublikowali-
śmy tekst w całości mimo, że 
nie bardzo widać co miałby on 
prostować w przywołanych ar-
tykułach DN, ale ocenę pozo-
stawiamy inteligencji naszych 
Czytelników.

Cukrzyca - Powstrzymać 
epidemię XXI wieku

Cukrzyca – myślisz sobie, przecież  mnie to nie dotyczy. Czy aby na pewno?
Dziwna to choroba, cicha, podstępna. W początkowej fazie nie daje jednoznacz-

nych objawów na podstawie, których można by ją zdiagnozować bez badań. Czę-
sto jest stwierdzana przypadkowo, przy okazji wykonywanych badań. Nie boli, 
więc jest lekceważona i nie sprawia wrażenia groźnej. Ale niestety choruje na nią 
około 6% całej populacji i liczba chorych wciąż rośnie.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie  w ramach zaplano-
wanych działań statutowych w 2011 r. rozpoczyna cykl spotkań edukacyjnych w 
kierunku profilaktyki Cukrzycy  na terenie Gminy Nowogard

Profilaktyka w cukrzycy. Cukrzyca - jak jej przeciwdziałać – i co dalej  jeżeli już 
jest ? 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło 
w Nowogardzie w ramach realizacji zadania publicznego 

„Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” 
dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogar-

dzie  
dnia 15 lipca 2011 w Wierzbięcinie  

przeprowadzi spotkanie edukacyjne obejmujące zagadnienia 
związane 

z Cukrzycą. W trakcie spotkania będzie możliwość sprawdzenia 
poziomu 

cukru. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 
na godz. 17:00 do budynku szkoły w Wierzbięcinie.

Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD  Koła Nowogard

PKP ciągle  zmienia!
Zmieniony Rozkład Jazdy Pociągów 
Od 22.06.2011 do 10.12.2011r. został zmieniony rozkład jazdy pociągów relacji 
Szczecin - Kołobrzeg. Na tablicy są podane aktualne godziny odjazdu i przyjaz-
dów pociągów. 

red. 
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Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Lecha Kalinickiego 
całej rodzinie 

składają 
pracownicy firmy 

PRO-FUR FARM EQUIPMENT 

koNdoleNCje

Gdy już jesteś na wakacjach 
 Blisko plaży, pokój z widokiem, w zacisznej okolicy – co to właściwe oznacza dla urlopowicza , który po zapłaceniu i przyjechaniu na 
miejsce czasami doznaje rozczarowania a czasami ataku wściekłości, ze został zwyczajnie oszukany przez nieuczciwe biuro podróży czy 
agencję turystyczną. Więc zanim podpiszesz umowę, żądaj konkretnych informacji. 

Zanim wyjedziesz na wczasy -sprawdzaj standard

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przypomina, 
że w każdym polskim hotelu i 
pensjonacie widocznym miej-
scu powinny być umieszczo-
ne: nazwa i adres przedsiębior-
cy świadczącego usługi, tablica 
określająca rodzaj i kategorię 
obiektu, informacje o zakre-
sie świadczonych usług wraz z 
podstawowymi cenami, infor-
macje o przystosowaniu obiek-
tu do obsługi osób niepełno-
sprawnych.

Przed wyjazdem warto zwró-
cić się do organizatora imprezy 
lub bezpośrednio do przedsię-
biorcy świadczącego usługi z 
prośbą o przedstawienie doku-
mentu potwierdzającego zasze-
regowanie do określonego ro-
dzaju i kategorii.

Pamiętaj – decydując się na 
urlop zagraniczny dopytaj o 
rzeczywisty standard hotelu 
oferowanego przez organiza-
tora. Nie ma identycznej ka-
tegoryzacji obiektów hotelar-

skich w każdym kraju. Dlatego 
standard hotelu *** we Francji 
może się różnić od hotelu *** 
w Egipcie. Jeżeli okaże się, że 
placówka nie spełnia określo-
nych wymagań, konsumenci 
mogą dochodzić swoich rosz-
czeń. Wycieczkę zorganizowa-
ną przez biuro podróży rekla-
mujemy u organizatora. Nato-
miast, gdy samodzielnie zawar-
liśmy umowę, reklamujemy ją 
u właściciela obiektu.

Kiedy cena wycieczki może 
się zmienić

Koszt imprezy po podpisa-
niu umowy nie może się zmie-
nić, chyba że kontrakt to wy-
raźnie przewiduje w trzech sy-
tuacjach: wzrostu kursów wa-
lut, kosztów transportu oraz 
podatków, opłat urzędowych, 
lotniskowych czy przeładunko-
wych w portach morskich. 

Biuro podróży powinno udo-
kumentować wpływ na zmia-
nę ceny, a konsument może się 
nie zgodzić na propozycję, wy-

powiedzieć umowę i odzyskać 
wszystkie wpłacone pieniądze.

Pamiętaj – cena wycieczki 
nie może się zmienić na 20 dni 
przed wyjazdem. 

Warto również upewnić się, 
czy koszt imprezy zawiera 
wszystkie opłaty (np. ubezpie-
czenie NNW, przejazd z lotni-
ska do hotelu, opiekę pilota, bi-
lety wstępu do muzeów).First 
minute, last minute – oferty 
promocyjne można reklamo-
wać

Fakt, że płacimy za wyciecz-
kę mniej - kupując ją nawet 
kilka miesięcy przed odlotem 
-  nie oznacza, że mamy mniej 
praw. Jeśli podczas wyjazdu 
organizator nie wywiązał się z 
warunków umowy, zawsze mo-
żemy złożyć reklamację. Skła-
damy ją na piśmie u organiza-
tora wycieczki. Możemy to tak-
że zrobić podczas wypoczynku.  
Pamiętaj – jeśli organizator nie 
ustosunkuje się do skargi w ter-
minie 30 dni od jej złożenia, 

przyjmuje się, że uznał ją za 
uzasadnioną. 

Sprawdź dokładnie warun-
ki

Blisko plaży, pokój z wido-
kiem, w zacisznej okolicy – co 
to właściwe oznacza? Zanim 
podpiszesz umowę, żądaj do-
precyzowania zbyt ogólnych 
pojęć. Może się bowiem oka-
zać, że „blisko plaży” dla tury-
sty oraz dla organizatora wy-
jazdu to zupełnie inne odległo-
ści. Jeżeli zgodnie z umową ho-
tel miał się znajdować 50 me-
trów od morza, mamy prawo 
tego oczekiwać. Pamiętaj – im 
więcej sprecyzujesz postano-
wień kontraktu, tym łatwiejsza 
droga dochodzenia roszczeń w 
przypadku niewywiązania się 
organizatora z umowy.

Rejestr klauzul niedozwolo-
nych – warto do niego zajrzeć

W tej chwili w Rejestrze znaj-
dują się 1962 klauzule, z czego 
prawie 700 dotyczy turystyki. 
Jest to największa grupa klau-

zul z jednej branży. Znajdują 
się w nim postanowienia np. z 
góry określające kwotę, o jaką 
może się ubiegać turysta, jeżeli 
rezygnuje z wyjazdu, czy ogra-
niczające odpowiedzialność 
organizatora za usługi wykony-
wane podczas wycieczki. Wpis 
postanowienia do Rejestru 
oznacza, że żaden przedsiębior-
ca nie może go stosować. War-
to przed podpisaniem umowy 
sprawdzić, czy nie zawiera ona 
niedozwolonych klauzul.

Gdzie szukać pomocy?
Jeżeli biuro podróży nie 

uznaje złożonej reklamacji, po-
prośmy o pomoc miejskiego 
lub powiatowego rzecznika 
konsumentów.Szczegółowych 
informacji udziela także Fede-
racja Konsumentów. Bezpłat-
ne porady udzielane są również 
przez Stowarzyszenie Konsu-
mentów Polskich pod nume-
rem telefonu 800 800 008.

Opr. Jarek Bzowy 
Źródło: UoKiK 

Skrzyżowanie Wiejskiej i kościuszki w Nowogardzie 

Tutaj pasy zaprowadzą Cię na... manowce

Piękna ulica, ładna okolica i 
wyraźnie „zebry”  na jezdni uli-
cy Wiejskiej obok skrzyżowania 
tejże z ulicą Kościuszki. Nasza 
mama z wózkiem postanowiła 
przeprawić się na drugą stronę 
ulicy korzystając zgodnie z prze-
pisami drogowymi z oznaczone-
go przejścia dla pieszych. W po-
bliżu „czyhał” zaś fotoreporter 
DN, który zarejestrował w pre-
zentowanej niżej sekwencji po-
dróż  oznaczonym przejściem 
mamy z wózkiem. Wszystko 
byłoby pięknie gdyby na końcu 

drogi przez jezdnię nie okazało 
się, że czas zawracać z powro-
tem i szukać innego przejścia 
bo to prowadzi do …nikąd! Ma-
lec w wózku zbyt mały jeszcze 
na to aby zrozumieć sytuację  i 
uśmiać się po pachy, ale Ci, któ-
rzy to malowali zapewne dzie-
ciństwo dawno mają za sobą, 
no chyba, że na starość wszyscy 
dziecinniejemy. Czego ani sobie 
ani odpowiedzialnym za gmin-
ne drogi nie życzymy przynaj-
mniej do emerytury.

Red.
foto. K. Kostrzanowski

Zaproszenie
„Piknik Wiejski - Wojcieszyn 2011”

16 lipca 2011 roku od godz. 15:00 na placu przy świetli-
cy wiejskiej. Mieszkańcy wsi serdecznie zapraszają na piknik i 

gwarantują dobrą zabawę. 
W programie między innymi: 
- występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych;
- gry i zabawy dla dzieci i dorosłych; 
- loteria fantowa 
- wiejska grochówka; 
- własne wypieki;
- wspólne ognisko;
- zabawa nocna; 
-bufet obficie zaopatrzony; 
-oraz wiele innych niespodzianek  
Szczególnie mile oczekujemy gości pochodzących z Wojcie-

szyna. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na przyszłą bu-
dowę kościoła. 

Organizatorzy  
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Festa zakończona...
W tym roku, pomimo, że festiwal trwał tylko trzy dni, na nowogardzian czekały atrakcje. 

W piątek główna największą 
atrakcją był przyjazd Filipa Ba-
jona, który odebrał Laura Ciso-
wego i odsłonił tablicę pamiąt-
kową w holu Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Sobota należa-
ła przede wszystkim do mło-
dzieży, a to za sprawą przy-
bycia Jakuba Gierszała – od-
twórcy głównej roli w przej-
mującym obrazie Jana Koma-
sy „Sala samobójców”, pod-
czas projekcji którego sala ki-
nowa dwukrotnie zapełniła się 

po brzegi. Niedziela natomiast 
była czasem, w którym mogli-
śmy podziwiać efekty dziesię-
ciodniowych zmagań uczest-
ników warsztatów artystycz-
nych. Oczywiście tym kluczo-
wym wydarzeniom przez cały 
czas trwania festiwalu towa-
rzyszyły liczne koncerty, wy-
stępy artystyczne i projekcje 
filmowe oraz wizyty artystów 
i możliwość rozmowy z nimi.

(ps)

Korowód uczestników warsztatów
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

Pomieszczenia 
do wynajęcia

I piętro
- Lokal o pow. 26,60 m2
- Lokal składający się z dwóch 
  pomieszczeń o pow. 44,52 m2

II piętro
- Lokal o pow. 16,40 m2

Bank Spółdzielczy w Goleniowie
oddział w Nowogardzie

ul. 3 maja 14
tel. 91 392 15 86

Kółkiem zaznaczono okna lokali do wynajęcia

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sukces Pomorzanina Nowogard 
Młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard (urodzeni  w 1999 i młodsi) zdobyli 3 miejsce na XIX 

Międzynarodowym Festiwalu Piłki Nożnej w Gryfinie (27.06-2.07.2011 r.). W meczu o brązowy 
medal nasi zawodnicy pokonali Warmię Olsztyn 2:1. Najlepszym piłkarzem turnieju trenerzy i or-
ganizatorzy wybrali Kacpra Litwina - zawodnika Pomorzanina. W meczu finałowym KP Szczeci-
nek pokonał  KP Żory 4:1.

 Na zdjęciu w górnym rzędzie od lewej: Michał Sokulski (terner), Arkadiusz Nagły, Kacper Litwin, Ad-
rian Banasiewicz, Michał Teodorczyk, Franciszek Toruński (kierownik). W dolnym rzędzie od lewej: 
Mateusz Lasocki, Paweł Feńczak, Mateusz Herka, Mateusz Toruński, Kacper Kozioł, Adrian Krawczyk.

Zabawa dla dzieci w Wyszomierzu

W miesiącu czerwcu odbył 
się uroczysta zabawa dla dzieci 
w miejscowości Wyszomierz.  
Rada Sołecka wraz z rodzi-
nami zorganizowała dla naj-
młodszych mieszkańców wio-
ski szereg atrakcji. Były prze-

jażdżki kucami i końmi, poka-
zy strażaków, policjantów i ra-
townictwa medycznego. Dzie-
ci brały udział w konkursach 
sportowych oraz zabawach 
sprawnościowych. Mieszkań-
cy Wyszomierza dziękują fir-

mie Poland Fur Produkcion z 
Leszna za wsparcie finansowe 
oraz paniom z rady sołeckiej i 
rodzicom, którzy pomagali w 
organizacji imprezy. 

Sołtys Andrzej Kania 
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„LATO Z MUZAMI” W MIEŚCIE  
„LATO Z KULTURĄ” W WIĘZIENIU
W daniach 08-10.07.2011r. Nowogard jak co roku był miejscem festiwalu „Lato z muzami” -wyjątkowej imprezy integrującej na okres 
kilku dni liczne środowiska twórcze. Jak co roku swoistym uzupełnieniem festiwalu były organizowane równolegle do festiwalu spotka-
nia z kulturą adresowane do pensjonariuszy nowogardzkiego zakładu karnego.  

Fakt, że miasto odwiedziła 
liczna grupa muzyków, plasty-
ków, ludzi filmu i teatru był pre-
tekstem dla członków admini-
stracji nowogardzkiego więzie-
nia do zachęcenia uczestników 
festiwalu do wzięcia udziału w 
realizowanym przez nich pro-
gramie  „Lato z kulturą”. Jest 
on zgodny z programem inte-
gracji grupy osadzonych po-
przez udział w zajęciach kul-
turalno - oświatowych”. Pro-
gram ten opiera się na rozu-
mieniu potrzeby zabezpiecze-
nia czasu wolnego skazanym 
przebywającym w zakładzie i 
kształtowanie poprzez oddzia-
ływania kulturalno -oświatowe 
ich  wiedzy z zakresu muzyki, 
filmu, sztuk plastycznych itp. 
Kładzie się nacisk na zwiększa-
nie potencjału twórczego ska-
zanych poprzez wytworzenie u  
nich wrażliwości na sztukę. W 
założeniu, tego typu oddziały-
wania są jednym z elementów, 
które pomagają w nabywaniu 
umiejętności nawiązywania 
relacji z innymi a zarazem ła-
godzą skutki przebywania w 
warunkach izolacji więziennej. 
Mają one kształtować poczucie 
odpowiedzialności, samokon-
troli i samodyscypliny poprzez 
nabycie umiejętności kreatyw-
nego spędzania czasu wolnego.

Więzienny program „Lato 
z kulturą” rozpoczęto nieco 
wcześniej niż spotkania festi-
walowe w mieście ponieważ 

już 06 lipca odbyło się spotka-
nie z Pawłem Siedlikiem - wy-
kładowcą Łódzkiej Szkoły Fil-
mowej, aktorem, reżyserem i 
(należy to podkreślić) przyja-
cielem i zwolennikiem zarów-
no nowogardzkiego festiwa-
lu jak i załogi nowogardzkiego 
więzienia, w którym nakrę-
cił już szereg etiud filmowych. 
Razem z reżyserem Mate-
uszem Winkielem prezentował 
on skazanym wideoklipy tego 
ostatniego. 

Kolejnego dnia miało miej-
sce spotkanie z artystami pla-
stykami: Kasią Nycze, Mag-
dą Rogowską i Janem Szew-
czykiem, którzy prezentowali 
od strony warsztatowej meto-
dy profesjonalnego wykonanie 

„GRAFFITI”. Należy dodać, że 
Jan Szewczyk -znany szczeciń-
ski malarz przebywał w zakła-
dzie nie pierwszy raz. W 2007r. 
urządził w nowogardzkiej jed-
nostce swoisty happening po 
hasłem „Wybór kolorów”. W 
planach efektem wizyty szcze-
cińskich plastyków będzie pra-
ca zbiorowa osadzonych na 
murze wewnętrznym spacer-
nika czyli graffiti przedstawia-
jące logo miesięcznika „Za-
mczysko” z nazwami zespołów 
które odwiedziły nowogardz-
kie więzienie.

08 lipca koncertował w jed-
nostce Zespół wokalno -in-
strumentalny „Road Trip’s 
Over” - szczeciński zespół 
rockowy założony w połowie 

2004r. mający punkowe ko-
rzenie i ugruntowaną pozy-
cję na scenie muzycznej woj. 
zachodniopomorskiego i nie 
tylko. Zespól zagrał w warun-

kach świetlicy zakładowej dla 
publiczności składającej się z 
około 80 osadzonych.

Ostatni dzień około festiwa-
lowych występów realizowa-
nych za więziennym murem to 
koncert Ryszarda Słowickiego, 
szczecińskiego pieśniarza  któ-
ry 10 lipca zaprezentował ska-
zanym  próbkę piosenki autor-
skiej. 

Należy dodać, że to nie 
wszystko. Oferta animatorów 
kultury nowogardzkiego za-
kładu wykracza w ramach cza-
sowych daleko poza okres fe-
stiwalu „Lato z muzami”. Dość 
wspomnieć, że na sierpień pla-
nowany jest koncert zespołu 
„Boys”, występ grupy wokal-

no- instrumentalnej „Video” i 
organizacja kilka innych im-
prez, co do których przygoto-
wania trwają jeszcze negocja-
cje. Mając na uwadze, że wszy-
scy wymienieni powyżej arty-
ści występują w jednostce cha-
rytatywnie można zastanowić 
się dlaczego wizyta w więzie-
niu jest atrakcja dla przedsta-
wicieli środowisk twórczych. 
Oni sami pytani o to niejedno-
krotnie przez przedstawicieli 
mediów podkreślają, że decy-
dujące znaczenie ma dla nich 
fakt, że ich oferta trafia w tym 
zakładzie na podatny grunt i 
jest przyjmowana z  dużą dozą 
entuzjazmu i otwartości za-
równo przez kadrę więzienną 
jak i osoby pozbawione wol-
ności. Można by się zastano-
wić w jakiej postaci obciążenie 
organizacją imprez kulturalno 
-oświatowych znajduje rekom-

pensatę dla wysiłku wkładane-
go prze członków administra-
cji jednostki. można by uznać, 
ze to wyświechtany komunał 
ale faktem jest, ze tego typu 
działania rzutują na dobra ter-
mosferę wychowawczą. Jest to 
tym bardziej ważne jeśli weź-
miemy pod uwagę ogranicze-
nia finansowe więziennictwa 
nie pozwalające doinwestować 
różnych istotnych  sfer życia 
w jednostce. W kontekście tej 
konkluzji można stwierdzić, 
że społecznikowskie zacięcie 
na polu kultury ma swoja racje 
bytu i po prostu jest opłacalne.

tekst i opracowanie: kpt. Artur 
Bojanowicz

zdjęcia: por. Krzysztof Żylak
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Zajęcia Plastyczne 
„Kredką  
Malowane”

Jako Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” złożyli-
śmy wniosek na działania aktywizacyjne i w ramach partner-
stwa ze Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Go-
leniowskiego od 04.07.2011 roku realizujemy zajęcia plastyczne 
„Kredką malowane”. Zajęcia organizowane są dla dzieci z Dą-
browy. W ramach zajęć dzieci przygotowują dekoracje oraz pra-
ce plastyczne, które będą prezentowane na Spotkanie Dąbrowia-
ków 23 lipca 2011r. Zajęcia są jedną z form spędzania wolnego 
czasu. Mamy nadzieję, że dzieci są zadowolone z podjętych dzia-
łań. Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Grudzień, pomocą służą 
również inne mamy.

Prezes Stowarzyszenia

Ciekawe kto wymyśli ładniejszy kwiatek do dekoracji?

Maja, Ania Daria, Oliwia przygotowują bibułę do dekoracji torebek.

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

dYSTrYBUCja  ŻYWNoŚCI
Dla podopiecznych OPS 
z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Środa  13.07.2011    10:00 – 15:00
Czwartek 14.07.2011    9:00 – 15:00
Piątek  15.07.2011  9:00 – do wyczerpania zapasów 
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Kiedy można sporządzić 
testament ustny? 

W naszym systemie praw-
nym testament ustny to testa-
ment szczególny, czyli taki, 
który można sporządzić tyl-
ko w wyjątkowych okolicz-
nościach. Jakie warunki musi 
spełniać testament ustny, aby 
był ważny?

Testament ustny można spo-
rządzić, gdy spadkodawca oba-
wia się rychłej śmierci. Ta oba-
wa może wynikać ze stanu 
zdrowia, doświadczenia życio-
wego. Obawa rychłej śmierci 
musi nastąpić w chwili sporzą-
dzania testamentu.  Ze spełnie-
niem przesłanki obawy rychłej 
śmierci będziemy mieli do 
czynienia w przypadku cho-
roby, nagłych wypadków, któ-
re w świetle wiedzy medycznej 
oraz doświadczenia życiowe-
go mogą spowodować rychły 
zgon, uwzględniając indywi-
dualne właściwości organizmu 
spadkodawcy, np. ze względu 
na wiek czy wieloletnią choro-
bę. Obawa rychłej śmierci to 
odczucie testatora (czyli oso-
by, która sporządza testament).  
Testament ustny można tak-
że sporządzić, gdy zachowanie 
zwykłej (pisemnej, notarial-
nej) formy testamentu jest nie-
możliwe lub znacznie utrud-
nione na skutek zaistnienia 
okoliczności niecodziennych 
lub siły wyższej, np. epidemia, 
powódź, huragan, brak komu-
nikacji z kancelarią – gdy testa-
tor nie może sporządzić testa-
mentu własnoręcznego.

Sporządzenie testamen-
tu ustnego wbrew pozorom 
jest znacznie sformalizowa-
ne, ponieważ wymaga obec-
ności trzech świadków. Wy-
gląda to w ten sposób, że oso-
ba, która sporządza testament, 
oświadcza swoją wolę ustnie w 
obecności co najmniej trzech 
świadków.  Powszechnie przyj-
muje się, że ustnym oświadcze-
niem woli jest także oświad-
czenie wyrażone powszechnie 
przyjętymi znakami i gestyku-
lacją tj. język migowy. 

UWAGA:  Użyte znaki mu-
szą być zrozumiane każdego 
ze świadków w sposób nie bu-
dzący wątpliwości.

Świadkowie muszą posiadać 
tak zwaną zdolność do bycia 
świadkiem testamentu, czyli 
posiadać  zdolność do czynno-

ści prawnych. Ponadto świad-
kowie muszą potrafić czytać i 
pisać , nie mogą być głusi i nie-
mi, muszą także władać języ-
kiem, w którym testator spo-
rządza testament. Świadek te-
stamentu ustnego nie może 
być wcześniej skazany pra-
womocnym wyrokiem sądo-
wym za fałszywe zeznania. Nie 
może być świadkiem przy spo-
rządzaniu testamentu osoba, 
dla której została przewidziana 
jakakolwiek korzyść w testa-
mencie, a także jej małżonek, 
krewni, powinowaci pierwsze-
go i drugiego stopnia oraz oso-
by pozostające z nią w stosun-
ku przysposobienia. 

Jeżeli świadkiem była jedna z 
powyższych osób nieważne jest 
tylko postanowienie, które za-
wiera korzyść dla tej osoby, jej 
małżonka, krewnych powino-
watych pierwszego lub drugie-
go stopnia, albo osobie pozo-
stającej z nią w stosunku przy-
sposobienia. Jednakże jeżeli 
z treści testamentu i okolicz-
ności testamentu wynika, że 
bez nieważnego postanowie-
nia spadkodawca nie sporzą-
dziłby testamentu danej, treści 
nieważny jest cały testament. 

UWAGA: Testament ustny 
musi zostać potwierdzony. W 
przeciwnym wypadku będzie 
nieważny.

Kodeks Cywilny przewidu-
je dwie możliwości stwierdze-
nia treści testamentu ustnego. 
Po pierwsze jeden ze świad-
ków albo osoba trzecia ( inna 
niż spadkobiercy powołani do 
dziedziczenia w testamencie 
czy małżonkowie tych osób) 
może spisać ustne oświadcze-
nie spadkodawcy przed upły-
wem roku od jego złożenia, z 
podaniem miejsca (wystarczy 
sama miejscowość) i daty ust-
nego oświadczenia (oraz daty 
i miejsca sporządzenia pisma, 
a pismo to podpiszą spadko-
dawca i dwóch świadków albo 
wszyscy świadkowie obecni 
przy sporządzaniu testamen-
tu. To pismo powinno też za-
wierać oznaczenie osoby spad-
kodawcy oraz świadków testa-
mentu np. poprzez podanie 
imion i nazwisk spadkodawcy 
oraz świadków. 

Jeśli treść testamentu nie 
została w powyższy sposób 
stwierdzona, można ją w cią-

gu sześciu miesięcy od dnia 
otwarcia spadku (dnia śmier-
ci spadkodawcy) stwierdzić 
przed sądem przez zgodne ze-
znania świadków.  Gdy prze-
słuchanie jednego ze świad-
ków napotyka trudności albo 
jest niemożliwe, sąd może po-
przestać na zeznaniach dwóch 
świadków.

UWAGA: Prawidłowo spo-
rządzony testament ustny ma 
taką samą moc jak inne testa-
menty (np. notarialny czy pi-
semny).

Testamenty ustne są naj-
częściej fałszowane spośród 
innych rodzai testamentów, 
szczególnie, gdy starsze osoby 
nie pozostawiają testamentów 
pisemnych.

Z powyższego wynika, że te-
stamentu ustny można sporzą-
dzić tylko w rzadkich przypad-
kach. Poza tym należy znaleźć 
godnych zaufania świadków. 
Wobec tego radzimy unikać 
tej formy testamentu i starać 
się jednak regulować kwestie 
spadkowe w testamencie nota-
rialnym lub pisemnym.

UWAGA: Testament ust-
ny traci moc z upływem sze-
ściu miesięcy od ustania oko-
liczności, które uzasadnia-
ły niezachowanie formy te-
stamentu zwykłego, chyba 
że spadkodawca zmarł przed 
upływem tego terminu. Bieg 
terminu ulega zawieszeniu 
przez czas, w ciągu którego 
spadkodawca nie ma możno-
ści sporządzenia testamentu 
zwykłego. 

Forum Pokrzywdzonych 
przez Państwo

opr. MS

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl
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- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

ZBIk  
daCH
kUNa

ZAKOŃCZENIE  PROJKETU „PRYMUS
-wysokie wyniki to lepsza przyszłość”

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 jest również zakończeniem 
realizowanego programu unijnego  pt. Prymus – wysokie wyniki to 
lepsza przyszłość.

Projekt realizowany był w Publicznych Gimnazjach  nr 1 i nr 3
Koordynatorem projektu była Pani Anna Łysiak  dyrektor  Publicz-

nego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów. Asystentem koordy-
natora - Irena Juszczyk  dyrektor  Publicznego Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy
• Realizacja działań od  01 września 2009 do 30 czerwca 2011 roku
• BUDŻET  projektu to kwota  817 600  zł
• Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna zatrud-

niona zgodnie z kwalifikacjami
• W Gimnazjum nr 1 zajęcia prowadziło    15 nauczycieli
• W Gimnazjum nr 3 – 12 nauczycieli
• W realizację projektu zaangażowani byli  rodzice uczniów  z obu 

szkół
• Wsparciem objęto 331 uczniów z obu  Gimnazjów
• Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne (podręczniki, 

zeszyty, długopisy, ćwiczenia) a na zakończenie gadżety z logoty-
pami UE i POKL 

• Utworzono stronę internetową projektu,  która systematycznie 
jest  uaktualniana

• W ramach projektu zakupiono  wiele  pomocy, m.in.:
• - urządzenia wielofunkcyjne
• -  tablice flipchart
• - odtwarzacze CD z nagłośnieniem
• - laptopy i projektory multimedialne
• - książki i zbiory zadań z poszczególnych bloków
• - materiały piśmiennicze, ćwiczenia i zestawy przyrządów  mate-

matycznych dla uczniów
• Uczniowie Gimnazjum nr 3 mieli zapewniony dowóz i posiłek
• 
• Projekt   zakładał:

 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do  edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych

 -  Rozwijanie indywidualnych zainteresowań  i uzdolnień uczniów
 -  Rozbudzanie stałej potrzeby podnoszenia własnych umiejętności 

i pogłębiania wiedzy
Zachęcanie do podejmowania samodzielnej pracy
-   Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy
Wzrost poczucia własnej wartości  i wiary w swoje możliwości

W RAMACH PROJEKTU PROWADZONE BYŁY:
• Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 
• Zajęcia wyrównawcze z historii  
• Zajęcia wyrównawcze z matematyki  
• Zajęcia wyrównawcze z bloku przyrodniczego: Geografii; Biolo-

gii; Chemii; Fizyki
• Zajęcia dla prymusów – po 2 godz. z przedmiotu
• Język angielski, język niemiecki
• W ramach programu prowadzone były również zajęcia  ICT - 

Umiejętność wykorzystania wiedzy  do rozwiązywania zadań 
praktycznych oraz korzystania z ICT w procesie uczenia się

• Warsztaty pedagogiczne  - wybierz  swój los - Pozwolą uczniom z 
zaburzeniami emocjonalnymi i nieśmiałością na wzrost własnej 
wartości  i nabycia wiary we własne możliwości

• W Gimnazjum nr 3 :   zajęcia specjalistyczne:  Dla uczniów dyslek-
tycznych oraz uczniów   z  zaburzeniami mowy

Projekt PRYMUS pozwolił na przygotowanie uczniów do udziału 
w  konkursach, olimpiadach przedmiotowych.  Nasi uczniowie brali 
udział w wielu z nich, o czym świadczą liczne dyplomy i  wyróżnienia. 
Osiągnięcia uczniów i nauczycieli  poprzedzone były mozolną pracą. 
Efektem tej pracy są wysokie lokaty w konkursach na szczeblach po-
wiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Przeprowadzone ankiety wśród uczestników wykazały duże zado-
wolenie i chęć korzystania w przyszłości z podobnych przedsięwzięć.

Zatrudnię 
kierowcę C+E. 

Kraj, wywrotka. 
tel. 601 52 81 81, 

601 470 260

ruszyły rozgrywki WalP 
W minioną niedzielę rozpoczęła się rozgrywana na nowogardzkim „Orliku” 
Wakacyjna Amatorska Liga Piłkarska. Najbardziej zaskoczył „zespól z nikąd”, 
czyli EuroAfryka.  

Do rozgrywek stanęło dzie-
więć dzikich zespołów z na-
szego miasta. Mecze rozgry-
wane są w systemie 2x12 min. 
Przed turniejem odbyło się lo-
sowanie i ustalenie terminarza, 
który w pełni podamy w piąt-
kowym wydaniu „Dziennika 
Nowogardzkiego”.

Najpewniejsze zwycięstwo 
odniósł zespół Bóg Tak Chciał 
pokonując Błękitnych prze-
wagą aż siedmiu bramek. Trzy 
gole dla BTCH zdobył debiu-
tujący w tej drużynie Woj-
ciech Bonifrowski. Wniosku-
jąc po pierwszej kolejce moż-
na stwierdzić, iż drużyna ta bę-
dzie jednym z faworytów roz-
grywek.

Najbardziej zacięty mecz ro-
zegrały ekipy FC Rezerwa i Pa-
rasol Pełen Tubisiów. Pierwszy 
w większości składa się z ju-
niorów Olimpii Nowogard na 
czele ze swoim trenerem Jac-
kiem Szewcem. Drugi to do-

świadczeni gracze prowadze-
ni przez Rafała Góreckiego. O 
dziwo pierwsi na prowadzenie 
wyszli młodzi zawodnicy FC 
Rezerwy. Bramkę na początku 
drugiej połowy zdobył dla nich 
Krzysztof Dębiński. Troszkę 
zaskoczony postawą młodych 
piłkarzy Parasol Pełen Tubu-
isów ruszył do ataków. Dały 
one efekt w postaci gola Pa-
tryka Podbiegło strzelonego w 
ostatnich minutach. Na kilka 
sekund przed końcem spotka-
nia jeden z piłkarzy Parasola 
uderzył jeszcze w poprzeczkę

Najlepszym, bo najbardziej 
dramatycznym meczem był 
pojedynek EuroAfryki z Chło-
pakami z Dolnego. Pierw-
si, to nikomu nieznana ekipa, 
wsparta trzema piłkarzami li-
gowego Promienia Mosty. Na-
tomiast drudzy to w większo-
ści młodzi juniorzy Pomorza-
nina Nowogard m.in.: Rafał 
Mendyk, Dominik Wawrzy-

niak, czy Marcin Wyplinger.
Spotkanie rozpoczęło się od 

mocnego uderzenia, bo Eu-
roAfryka, ku zaskoczeniu 
wszystkich szybko wyszła na 
prowadzenie 3:0. Chłopaki z 
Dolnego doprowadzili w dru-
giej części do remisu 4:4. Wy-
dawało się nawet, że będą w 
stanie pokonać mało znanego 
przeciwnika. Nic z tego, bo Eu-
roAfryka w ostatniej fazie dru-
giej połowy wyszła jeszcze na 
prowadzenie i ostatecznie wy-
grała różnicą trzech bramek.

Po pierwszej kolejce mamy, 
więc niespodziewanego wcze-
śniej faworyta rozgrywek.    

Po rozgrywkach część 
uczestników i organizatorzy 
spędzili czas przy pieczonej na 
grilu kiełbasce. Organizato-
rzy dziękują Panu dyrektoro-
wi Leszkowi Beceli za udostęp-
nienie boiska „Orlik”.

Marcin Nieradka

komplet wyników pierwszej kolejki WalP:

Bóg Tak Chciał – Błękitni 11:4; Chłopaki 
z Dolnego – Piłkarze 6:0; Bez Nazwy – Orlik 
Team 2:4; FC Rezerwa – Parasol Pełen Tubisiów 
1:1; EuroAfryka – Chłopaki z Dolnego 7:5

klasyfikacja strzelców:

Rafał Mendyk (Chłopaki z Dolnego) - 4; Woj-
ciech Bonifrowski (Bóg Tak Chciał) – 3; Sławo-
mir Gałgan (EuroAfryka) - 3; Bartosz Potylicki 
(Bóg Tak Chciał) - 3.

Aktualna tabela:
m. drużyna mecze Pkt. Br.

1. Bóg Tak Chciał 1 3 11:4

2. EuroAfryka 1 3 7:5

3. Chłopaki z Dolnego 2 3 11:7

4. Orlik Team 1 3 4:2

5. FC Rezerwa 1 1 1:1

5.
Parasol Pełen 

Tubisiów czyli Orły 
Góreckiego

1 1 1:1

7. Bez Nazwy 1 0 2:4

8. Piłkarze 1 0 0:6

9. Błękitni 1 0 4:11
reklama reklama reklama
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SPrZedam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
odjaZdY Z NoWoGardU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odjaZdY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
od PoNIedZIałkU do PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NoWoGard - reWal - PoBIeroWo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWoGard - GoleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GoleNIÓW - NoWoGard
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

SPrZedam
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIoTr

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
SPÓŁKA Z O.O W Nowogardzie 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: 

Kierownik Grupy 
Remontowo-Budowlanej 

Od kandydata oczekujemy: 
- uprawnienia budowlane w zakresie urządzeń sanitarnych, 
- wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne ,
- znajomość zagadnień z branży wodno-kanalizacyjnej ,
-dobrej znajomości z obsługi komputera ,
- prawo jazdy kategorii „B” - dodatkowym atutem  będzie po-

siadanie własnego pojazdu,
- kreatywność, zaangażowania samodzielności oraz silnej 

motywacji do pracy. 
Oferujemy : 
- pracę w stabilnej firmie.
- pracę w młodym silnie zmotywowanym zespole .
- możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego.
 - możliwość kształcenia ustawicznego .
- możliwość awansu. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu 

motywacyjnego na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Wodno i Sanitarnych Spółka z o.o w 

Nowogardzie 
Ul. 700 Lecia 14/2 lub e mail sekretariat@puwis.pl  tel. Kon-

taktowy 913920711 wew.31 
Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji „

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 O Ochronie Danych 
Osobowych Dz.U. Nr 133 POZ.883

Nie odsyłamy ofert.  

Lokale 
do wynajęcia

 w budynku
 Domu Rzemiosła 

ul. 3 Maja 48 
tel. 91 39 21 777

Zarząd Nowogardzkiego Stowarzyszenia 
Klub Abstynenta „Hania” 

serdecznie dziękuje Zarządowi i Członkom Koła 
Wędkarskiego „TĘCZAK” za pomoc w organizacji 

zawodów „O puchar Burmistrza Nowogardu Klubów 
Abstynenckich”, które odbyły się w dniu 18.06.2011 r. 

Jednocześnie podziękowania dla właścicieli sklepu 
wędkarskiego „TĘCZAK” P. Kaźmierczak za ufundowanie 
kołowrotka jako nagrody dodatkowej za największą rybę.

Zarząd Nowogardzkiego Stowarzyszenia
Klub Abstynenta „HANIA”

Pilnie zatrudnię 
spawacza 

z uprawnieniami 
CO i gaz. 

KontaKt 604 409 996
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, 

skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHomoŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 
501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 
15 Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• TaNIo sprzedam  dużą działkę bu-
dowlaną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam dom w Wojtaszycach, pow. 
200 m2 plus dwa duże budynki gospo-
darcze, działka 19 arów, cena 147 tys., 
tel. 509 702 817

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• Sprzedam garaż na ul. 700 lecia. 
514 620 330

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamie-
nię z możliwością dopłaty. 662 678 895

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWE 
W JARCHLINIE o pow. 0,89 ha przy dro-
dze asfaltowej tel. 790 044 167

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 
130 m2 plus garaż dwustanowiskowy 
50m (drugi budynek) wszystkie media, 
działka 1200 m2 Nowogard ok.. Bema 
694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczyn-
szowe, częściowo umeblowane, świetna 
lokalizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Wynajmę sklep spożywczo-przemysło-
wy z klimatyzacją, alarmem oraz peł-
nym wyposażeniem w Dębicach przy 
drodze krajowej Nowogard-Stargard. 
887 467 309 

• Sprzedam pawilon handlowo-miesz-
kalny. Stan surowy zamknięty. Pilnie. 
602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub 
z zadłużeniem w rozsądnej cenie. 
601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną 
w Warnkowie. Cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. 501 318 
555

• Wynajmę garaż 508 993 318.

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWO-
GARDZIE, Powierzchnia mieszkania 
66m², 3 pokoje z balkonem . Mieszka-
nie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i 
kuchnia po remoncie. Bliższe informacje 
po numerem telefonu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 
720 m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie. 785 200 900

• Wynajmę piekarnię połączona ze skle-
pem w Dobrej Nowogardzkiej z peł-
nym wyposażeniem i bieżącą produk-
cją. Są kontrahenci oraz pracownicy. 
887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Odstąpię bufet szkolny w Nowogardzie. 

665 618 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie, parter. 600 626 244

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony - Jeni-
kowo. 695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlo-
wą 3-go Maja 44G, przy zjeździe do Przy-
stani. 517 357 653

• Odstąpię sklepik szkolny w Nowogar-
dzie. 665 618 613

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia 
z aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + 
media. 698 548 788 po 16-stej.

• Sprzedam staw W-3200. 693 344 667

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 46 m2 dwa pokoje na IV piętrze. 
603 281 005 

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
parter ul. 15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wia-
domość w sklepie spożywczym „Czaruś” 
508 105 332

• Wynajmę garaż – Zamkowa. 609 931 915

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we z garażem nad jeziorem. 722 300 700

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy Węgorza. 0,1947 z budynka-
mi gospodarczymi + 0,500 ha ziemi . 
783 484 934 po 15-stej

• Sprzedam kawalerkę 28 m2 I piętro, wła-
snościowe, ul. Leśna Nowogard 91 39 
21 483

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 
39 25 147

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy w 
Centrum Płot. 783 473 001

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe I 
piętro, Centrum 42 m2. Własność nota-
rialna. 91 39 26 587; 669 761 651

• Mieszkanie do wynajęcia umeblowane. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 
603 668 681

• Poszukuję mieszkania 2-3 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 887  307  401 po 18-
stej.

• Sprzedam działkę z możliwością prze-
kształcenia na działkę budowlaną. 
721 039 480

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki 
od 12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie 
lub zamienię na kawalerkę w Nowo-
gardzie za dopłatą. 510 620 125

• Wynajmę garaż blaszak ul. Racibora. 
606 979 221

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwój-
nym garażem 10 km od Nowogardu. Tel. 
601 151 689

• Sprzedam dom wolnostojący jednoro-
dzinny 120 m2, Nowogard. 601 987 249

• dwupokojowe mieszkanie do wyna-
jęcia 600 zł plus media oraz garaż na 
ul. jana Pawła II . 668 431 295

• kredyty, pożyczki hipoteczne. oferta 
20 Banków. dojeżdżamy do klienta. 
Tel:513 164 203.
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moTorYZaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 
16 Viking Norway Pro Tech II, stan 
bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 km, 
08/2006, książka serwisowa (ser-
wisowany w ASO Opel Kozłowski - 
faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-
mulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 500 
zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
134500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 
diesel 114 KM, serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn ha-
mulcowy, klimatyzacja uzupełniona, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, 
radio/magnet. ster przy kierownicy, 
welur. tapicerka, opony letnie Conti-
nental 185 65 R15, kompletna doku-
mentacja – faktury serwisowe, bez-
wypadkowy,  zadbany. Cena 17900 
zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do 
skutera + gratisy. Cena do uzgod-
nienia. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 
15 Continental Conti 3, stan bdb, 
cena 500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. 
Cena do uzgodnienia 91 39 22 748 
po 20-stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 
1.6 benzyna. 665 322 266

• Sprzedam Fiat Brava 1.6 16V ben-
zyna + gaz, 3500 zł do uzgod-
nienia. tel. 606 751 939 lub 91 39 
11 061

• Sprzedam motocykl Honda UF500 
Manga, stan bardzo dobry cena 
5000 zł. 503 923 222

• Kupię wszystkie części do samo-
chodu Syrena i motocykla SHL. 
601 938 293

• Sprzedam Audi A6, kombi 2,4 TDI 
Quatro. 503 434 901 

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 
1.6 (blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam motocykl Kawasaki R9 i 
Suzuki 600. Tel. 600 335 184

• Sprzedam tanio Mitsubishi galant 
rok prod. 1991, klimatyzacja, cen-
tralny zamek, elektryczne lusterka, 
stan dobry. 601 472 460

• Sprzedam Renault Lagune 1995, 
1,8 benzyna. 514 816 172

• Sprzedam fiat Cinquecento, rok 
1994 poj. 0,7 cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 763 683

• Kupię Simsona S-51. 781 016 127

• Sprzedam Ford Mondeo kombi 
rok prod. 1995; benzyna + gaz. 
Cena 1500 zł. 508 976 804 

rolNICTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 
91 39 10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam przyczepę AUTOSAN 
10t. 603 839 78

• Sprzedam 40 szt. Prosiaków. Tel. 
39 17 617 po 20-stej. 

• Prasowanie siana i słomy. 
785 629 294

• Sprzedam siewnik zbożowy „Po-
znaniak” 603 839 782

• kredyty dla rolników. Tel: 513 
164 203

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Przewozy osób Niemcy, Holan-
dia z domu i pod dom, tanio. 
603 038 944

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 604 373 143.

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

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

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

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGd. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFormaTYCZNe– in-
stalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska 
Polskiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Remonty mieszkań tel 
609588240

• Korepetycje, matematyka 
668171212

• remonty, montaże , wykańcza-
nie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, re-
gipsy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-
323-560), prace dachowe oraz 
remontowo-budowlane - termi-
nowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położe-
nie glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 
607 545 686

• Wykonam budowę domów, 
docieplenia, glazura, kostka. 
662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• docieplenia budynków. 
608 847 784

• docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę 
dla psa, ławkę, stół ogrodowy. 
660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazura 
– wykonam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Szpachle, malowanie, panele, re-
gipsy. 789 146 025

• Koszenie łąk. 507 356 032

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• kredyty dla Firm. Tel: 513 164 
203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona zna-
jomość dwóch języków obcych 
szuka pracy jako opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Plantacja borówki amerykańskiej 
w Siwkowicach zatrudni zbiera-
czy w miesiącach lipiec-sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E z do-
świadczeniem i bez doświadcze-
nia. 609 493 989

• Poszukuje fachowców do układa-
nia klinkieru. 662 678 895 

• Poszukuję pracy jako operator 
sztaplarki i pracownik magazynu. 
796 101 301

• Zatrudnię murarza. Poważne 
oferty. 508 290 657

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
722 360 103

• Poszukuję kierowcy prawo jazdy 
kat. C. 601 987 269.

• Przyjmę do pracy kucharza i po-
moc kuchenną. Tel. 602 474 266

• Przyjmę do biura z doświadcze-
niem w kadrach i z obsługą kom-
putera. 602 474 266

• Zatrudnię studenta do prac po-
rządkowych. 600 436 366

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe Co do mieszka-
nia, domku, z Niemiec firmy 
Vaillant tylko ogrzewanie Co 
cena 1000 zł serwis na miejscu 
(montaż), dwufunkcyjny 1200 
zł. 691 686 772

• jUNkerS gazowy do łazien-
ki, kuchni na gaz ziemny lub 
z butli firmy Vaillant z Nie-
miec i gwarancje. Cena 450 zł. 
691 686 772

• elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody na prąd 
380V Niemiecki Vaillant, wi-
szący małe gabaryty do ła-
zienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, za-
sobnik stojący z wężownicą do 

podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-
ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 390 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckie-
go 9-miesięczny z rodowodem, 
bardzo ładny mocna budowa 
oraz młodsze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiór-
kowe oraz kamienie polne w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elek-
torlux dwuletnią podświetlaną 
pod zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Do-
wóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam blachodachówkę kolo-
ru czekoladowy brąz. 512 090 276

• Sprzedam wózek głęboki + spa-
cerówka. 513 085 943

• Sprzedam Yorki mini. 784 935 276

• Sprzedam spawarkę Bester małą 
na siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedam wagę elektroniczną. 
501 398 126

• Sprzedam w dobrej cenie 7 
palet Pororthermu 25 profi. 
600 302 217

• Sprzedam pianino Calissia i Klar-
net. 697 612 808

• Sprzedam rowerek dziecięcy dla 
3-4 latka. 661 690 590

• Sprzedam łóżeczko różo-
wo – białe dla dziewczynki. 
668 556 600

• Drewno opałowe pocięte w kloc-
ki lub w całości do samodziel-
nego pocięcia, oflisy tartaczne. 
514 740 538

• Sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. 667 788 820

• Sprzedaż wózek dziecięcy za 150 
zł. Tel. 518 131 378

• Sprzedam wózek „ROAN MARIT-
TA”  (gondola+ spacerówka) kolor 
czekoladowo- błękitny. 603  393 
595
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY !!!

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

(naprzeciw dworca PKP)
PARKING Z TYŁU APTEKI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

Czytaj s. 4

SPRZEDAŻ RATALNA

Projektowanie komputerowe

SZAFY • GARDEROBY 
MEBLE BIUROWE

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić  - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS!

WYSOKA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

Uzupełnia na stałe brakujący ząb
Wystarczy jedna wizyta (2 godz.)
Metoda całkowicie bezbolesna
50% tańszy niż implant lub klasyczny most

dr n. med. Cezary Turostowski
ul. Mickiewicza 116/1, Szczecin
tel. 91 487 33 94, info@dentus.pl

Brakujący ząb? Metoda SMK®

Bezpłatne konsultacje w Gabinecie 
lub przez Internet www.smk-turostowski.pl

Metoda SMK opracowana przez dr. Cezarego Turostowskiego 
przy współpracy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 
Osiemnaście lat doświadczenia w stosowaniu.

Zwyciężył jednak rozsądek...

Leszek Becela 
ponownie 
dyrektorem ZSO

Jak było naprawdę? 

Czy INTERMARCHE 
jest marketem tylko 
dla pełno-sprawnych?

Wywiad  
z Jakubem Gierszałem

Świat w oczach  
artysty wrażliwego…
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reklama

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Zarośla na ul. 700-lecia są tak bujne, że ograniczają widocz-
ność i mogą stać się przyczyną wypadku drogowego. 

Ścieżka rowerowa z „przeszkodami”...Taka oto jest dziura przy 
murach. 

Po naszej interwencji zostały naprawione ławki przy Banku Pe-
kao S.A.

To  nie fotomontaż, ale prawdziwa dziura, która zagraża przy 
zejściu schodami w kierunku jeziora.  

W związku z końcowym etapem budowy wiaduktu przy osiedlu Bema, w przy-
szłym tygodniu zamknięta zostanie droga Nowogard - Truskolas. 

Zamkną drogę do miętna

Droga należy do powiatu. O 
jej zamknięcie zawnioskowała 
firma Budimex, która buduje 
obwodnicę. 

- Droga zostanie zamknięta 
od strony Nowogardu na wyso-
kości kościoła na Bema – mówi 
Tomasz Kulinicz, wicestarosta. 
Oczywiście zorganizujemy ob-
jazdy i odpowiednio poinfor-

mujemy o tym kierowców. 
Mieszkańcy północnej czę-

ści gminy do Nowogardu będą 
musieli dojeżdżać aż przez 
Miętno, Dąbrowę i Karsk. Z 
tego samego objazdu będą mu-
sieli korzystać kierowcy jadący 
od strony miasta. Prace mają 
ruszyć w przyszłym tygodniu 
i potrwają ok. dwóch miesięcy. 

Dobra wiadomość jest taka, że 
po zakończeniu budowy, wia-
dukt zostanie udostępniony do 
ruchu, mimo że pracę pod nim 
będą jeszcze trwały. 

Zakończenie budowy ob-
wodnicy planowane jest na 
wiosnę 2012 roku. 

MS

W tym miejscu już za kilka dni stanie znak Zakaz wjazdu

Dzisiaj jeszcze mimo trudności można tędy przejechać
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Jak było naprawdę? 

Czy INTERMARCHE jest marketem 
tylko dla pełno-sprawnych?   
Wcześniej już DN. informował o osobliwych praktykach, które stosuje supermarket INTERMARCHE jak chociażby blokowanie kół samochodów, 
które ponad 1 godzinę znajdowały się na parkingu przy sklepie. Tłumaczono to wtedy zapisami wewnętrznego regulaminu i faktem, że teren par-
kingu przy sklepie należy traktować jako teren prywatny. Czyżby tym razem supermarket swoje ” działa” wycelował w osoby niepełnosprawne w 
tym dzieci, którym zakazuje poruszania się po sklepie wózkiem inwalidzkim napędzanym elektrycznie? O tym, co się wydarzyło 6 lipca w Intermar-
che opowiada, mama niepełnosprawnego chłopca, który tego dnia wjechał do marketu wózkiem inwalidzkim w celu dokonania drobnych zakupów.

Szanowna Redakcjo, DN.
” Mój 12-letni syn cierpi na 

dystrofię mięśniową od uro-
dzenia, co niestety skutkuje ko-
niecznością poruszania się tyl-
ko na wózku inwalidzkim, który 
ma przyznany przez PEFRON. 
W tym dniu to jest  06.07 po po-
łudniu pojechał razem z kolegą 
do supermarketu po woreczki na 
kostki lodu. Po wejściu do środ-
ka i przejściu paru metrów pod-
szedł do nich ochroniarz mar-
ketu z wyraźnym poleceniem, 
że mają opuścić market. To tak 
zdziwiło chłopców, że zaraz bez 
protestu to uczynili i wrócili 
do domu. Po wejściu zobaczy-
łam zapłakanego syna i usły-
szałam jeden tekst, który wyja-
śniał wszystko „Mamo wygonili 
mnie ze sklepu”.  Na tą wiado-

mość po prostu nie wiedziałam, 
co powiedzieć. Nie wiem, czym 
kierował się pan ochroniarz wy-
praszając chłopców z marke-
tu. Przecież nic tam takiego nie 
robili jedynie tylko chodzili po 
sklepie. Dokładnie nie znam po-
wodu, który by wyjaśnił to przy-
kre wydarzenie, ale to skandal, 
jeżeli wyrzuca się chłopca nie-
pełnosprawnego za poruszanie 
się na wózku, który może czasa-
mi trochę piszczy lub jest nieco 
większy od normalnego lub mar-
ketowego do zakupów. Wiem, ze 
mój syn jeździ również do in-
nych marketów tego typu i nigdy 
nie został wyproszony. Więc dla-
czego w tym markecie został wy-
proszony? Nie potrafię wyjaśnić, 
co tam się takiego wydarzyło, ale 
znam swojego syna i wydaje mi 

się, że nie zrobił nic złego, by tak 
zostać potraktowanym. Obecnie 
mój syn niestety ma psychiczną 
blokadę, by wchodzić, do jakie-
gokolwiek sklepu, co wcale mnie 
nie dziwi. Dlatego bardzo proszę 
o pomoc w wyjaśnieniu tej spra-
wy dziennikarzy DN. gdyż, uwa-
żam, że syn został skrzywdzony.

Dane osobowe do wiadomo-
ści DN. 

Dlaczego musiał opuścić 
sklep z kolegą? 

 Temat ten o tyle nas zaintry-

gował, że poprosiliśmy o zba-
danie sprawy przedstawicieli 
Intermarche. Wcześniej w bez-
pośredniej a następnie w telefo-
nicznej wypowiedzi pani Kie-
rownik marketu wyjaśnia: „ Po 
wnikliwym przejrzeniu monito-
ringu i rozmowie z panem ochra-
niającym naszą placówkę jestem 
skłonna stwierdzić, iż taka sytu-
acja jak opisana w liście mamy 
chłopca, raczej nie miała miej-
sca. Na bezpośrednim podglą-
dzie jest scena, w której ochro-
niarz rozmawia z chłopcami. 
Widać, że atmosfera jest zupeł-
nie normalna a rozmowa toczy 
się w tonie spokojnym. Cała ta 
sytuacja jest dla mnie jak i pew-
nie moich pracowników ogrom-
nym i bardzo niemiłym zasko-
czeniem, którego się nie spodzie-
waliśmy. Mogę oświadczyć, iż w 
naszej firmie mamy często pro-
wadzone szkolenia, w których 
dokładnie jesteśmy instruowani 
jak mamy postępować z osoba-
mi, które wymagają, jakiejkol-
wiek pomocy a w szczególności 
osób niepełnosprawnych. Sam 
pracownik ochrony jest człowie-
kiem spokojnym i bardzo zrów-
noważonym, dlatego uważam, 
że jego pytanie było bardziej 

skierowane raczej o troskę chłop-
ca, niż wyrzucenie go z naszej 
placówki” - Tyle słów wyjaśnień 
pani Kierownik. Również ocze-
kiwaliśmy oficjalnej wypowie-
dzi dyrektora supermarketu, ale 
niestety nie znalazł On dla nas 
czasu.. Dlatego, by dać pełniej-
szy obraz sprawy pytanie  skie-
rowaliśmy także do kierownika 
sklepu Netto Sebastiana Wątły, 
który jednoznacznie stwierdził 
„Osoba niepełnosprawna poru-
szająca się na wózku inwalidz-
kim czy elektrycznym ma pra-
wo przebywać na terenie skle-
pu i poruszać się po nim zaku-
pując towar. Jeżeli oczywiście 
zwróci się o pomoc do któregoś 
z pracowników sklepu taką po-
moc na pewno otrzyma bez pro-
blemu” . Jak z powyższego wy-
nika nie udało się ustalić odpo-
wiedzi na pytanie - Dlaczego 
niepełnosprawny chłopiec mu-
siał opuścić sklep? Pani mając 
świadomość braku w tej spra-
wie jednoznaczności wyraziła 
wolę rozmowy z mamą chłopca 
i wyjaśnienia sprawy w otwar-
tym dialogu. Jeśli to nastąpi po-
informujemy Państwa o rezul-
tacie tego dialogu.

Jarek Bzowy 



Nr 54 (1988)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy został ponownie Leszek Becela.  Konkurs na to stanowisko od-
był się wczoraj. 

Zwyciężył jednak rozsądek...
Leszek Becela ponownie dyrektorem ZSO

Czwartek godz. 9.30. Urząd 
Miejski. Pod salą obrad zgro-
madzili się członkowie komi-
sji powołanej przez burmistrza 
Roberta Czaplę oraz troje kan-
dydatów, którzy w przewidzia-
nym terminie złożyli wymaga-
ne regulaminem dokumenty.

Do rywalizacji o stanowisko 
stanęli: obecny dyrektor ZSO 
- Leszek Becela, nauczycielka 
biologii i jego podwładna Wio-
letta Jackowska- popierana 
przez NZZ Solidarność Oświa-
ty, oraz Beata Kuligowska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Lubczynie -  faworytka Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. 
Po godzinie 10-tej 9 osobowa 
komisja, po dokonaniu nie-
zbędnych czynności organiza-
cyjnych  przystąpiła do prze-
słuchań kandydatów. Ten etap 
trwał zaskakująco długo, bo 
aż do godz. 14.00. Komisja za-
dawała kandydatom wiele py-
tań, głównie odnośnie finan-
sów. Ok. godz. 14.30 ogłoszo-
no wyniki konkursu. Okaza-
ło się, że najwięcej głosów, bo 
aż 7,  otrzymał Leszek Becela.  
Pozostali kandydaci otrzyma-
li po jednym głosie. Z naszych 
informacji wynika, że głos na 
Leszka Becelę oddali: 2-przed-
stawiciele kuratorium oświa-
ty, 3-przedstawiciele Urzędu 
Miasta i Gminy, 1-przedstawi-
ciel Rady Rodziców i 1- przed-

stawiciel Rady Pedagogicz-
nej szkoły. Natomiast repre-
zentantka NZZ Solidarność 
Oświaty, Anna Krzywania, 
głosowała za W. Jackowską, a 
Stanisława Jakubczak z ZNP za 
B. Kuligowską. 

- Jestem bardzo zadowolony, 
z tego rozstrzygnięcia. Jest to 
dla mnie duże zobowiązanie na 
przyszłość i wyzwanie na kolej-
ne 5 lat – powiedział, tuż po 
otrzymaniu informacji o wy-
nikach konkursu, L. Becela.

Czym L. Becela przekonał do 
siebie komisję konkursową, za-
pytaliśmy jej przewodniczące-
go, Roberta Czaplę. 

- Trudno mi mówić o moty-
wach podjęcia takiej decyzji 
przez członków komisji. Każdy 
z kandydatów miał takie same 
szanse – mówi R. Czapla. Naj-
pierw każda oferta była rozpa-
trywana pod względem formal-
nym i tutaj wszyscy kandydaci 
spełnili te wymagania. Każdy 
kandydat przeszedł do drugie-
go etapu, w którym przedstawił 
swoją koncepcję funkcjonowa-
nia ZSO na najbliższe pięć lat. 
Kandydaci przedstawiali swoje 
koncepcje w kolejności złożenia 
dokumentów aplikacyjnych, 
czyli najpierw pani Jackowska, 
potem pani Kuligowska i pan 
Leszek Becela. Potem każdy z 
członków komisji zadawał py-
tania, aż kandydat wyczerpał 

odpowiedzi. Po sporządzeniu 
protokołu z obrad komisji, każ-
dy z jej członków, we własnym 
sumieniu, zagłosował w wybo-
rach tajnych, wskazując swoje-
go kandydata. 

Na pytanie, czy burmistrz, 
jako organ prowadzący, osobi-
ście cieszy się z wyników kon-
kursu, odpowiedział dyploma-
tycznie. 

- Jestem zadowolony z prze-
biegu wszystkich konkursów, 
które odbyły się w tym tygo-
dniu, oprócz konkursu na dy-
rektora Przedszkola nr 1. Kon-
kurs na dyrektora ZSO trwał 
dość długo,  ale myślę, że war-
to było poświęcić tyle czasu by 
wybrać najlepszą kandydaturę.

Przypomnijmy, że Leszek 
Becela jest dyrektorem ZSO od 
1995 roku. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Wokół konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących w Nowogardzie w ostatnich dniach a nawet 
tygodniach było wiele zamieszania. Objęcie kierownictwa 
najlepszej placówki edukacyjnej w mieście stało się gratką 
dla wielu, dlatego  główny twórca sukcesu szkoły Leszek Be-
cela nie był jedynym (tak jak w przypadku SP nr 3 i dyr. 
Kazuby)   kandydatem w, zarządzonym przez organ prowa-
dzący, konkursie. Wynik, przedstawiony w relacji obok, nie 
pozostawia jednak wątpliwości, że zwyciężyło poczucie od-
powiedzialności za jakość procesu edukacyjnego w Gminie. 
Na uznanie zasługuje w tym kontekście postawa przedsta-
wicieli  UM z burmistrzem R. Czaplą jako przewodniczą-
cym komisji, którzy wbrew wcześniejszym pogłoskom, za-
głosowali za dyr. Becelą co w konsekwencji oznacza, że or-
gan prowadzący docenia i wspiera ambitne standardy edu-
kacyjno-wychowawcze realizowane w tej placówce.  Dyrek-
torowi Leszkowi Beceli gratulujemy ponownego wyboru na 
5-letnią kadencję.  

wydawca - marek słomski

W mijającym tygodniu odbyły się konkursy na stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.   
Nie wszystkie jednak zostały rozstrzygnięte. 

Trzy  konkursy,  
dwóch dyrektorów 

Czy burmistrz sam wskaże 
dyrektora Przedszkola? 

We wtorek odbył się konkurs 
na stanowisko dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 3. Nie było 
jednak większego zaintereso-
wania konkursem. Dokumen-
ty złożył tylko jeden kandydat, 
a mianowicie dotychczasowy 
dyrektor szkoły – Piotr Kazu-
ba. Komisja nie miała więc wy-
boru i wybrała Kazubę na ko-
lejną, trzecią już kadencję. 

Nietypowa sytuacja mia-
ła natomiast miejsce w przy-
padku konkursu na dyrekto-
ra Przedszkola nr 1 przy ul. 
Żeromskiego, który odbył się 
dzień później.  Do konkursu 
przystąpiły dwie kandydatki: 
Jolanta Bielska pełniąca ostat-
nio obowiązki dyrektora pla-

cówki i Jolanta Jackowiak – 
była dyrektor Przedszkola. To 
właśnie J. Bielska została po-
wołana kilka miesięcy temu 
jako p. o. dyrektora, po tym jak 
w lutym burmistrz R. Czapla, 
na wniosek rady pedagogicz-
nej i większości rodziców,  od-
wołał ze stanowiska J. Jacko-
wiak, wokół której zrobiła się 
burza po tym jak we wrześniu 
ubiegłego roku złożyła ów-
czesnemu burmistrzowi Kazi-
mierzowi Ziembie propozycję 
przekształcenia Przedszkola 
w placówkę prywatną. W śro-
dę, obie Panie stanęły do kon-
kursu ogłoszonego przez bur-
mistrza. Nie został on jednak 
rozstrzygnięty, ze względu na  
braki formalne w złożonych 
dokumentach przez kandydat-

ki. Czy konkurs zostanie po-
wtórzony? Nie wiadomo. Bur-
mistrz zastanawia się, czy nie 
podejmie decyzji jednoosobo-
wo i wskaże osobę na to sta-
nowisko bez przeprowadzania 
konkursu. Jak powiedział re-
dakcji, ma prawo podjąć decy-
zję w takim trybie. 

Dodajmy, że oprócz kon-
kursów na dyrektorów szkół 
gminnych, w mijającym tygo-
dniu odbył się także konkurs 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych (popularny „rolni-
czak”), dla którego organem 
prowadzącym jest powiat. W 
wyniku konkursu ponownie 
wybrany  został Stefan Sitkow-
ski. 

Marcin Simiński

Leszek Becela opuszcza salę przesłuchań
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Echa „Lata z Muzami” 2011 – rozmowa z Jakubem Gierszałem

Świat w oczach artysty wrażliwego…

W ramach Lata z Muzami 
do Nowogardu zawitał Ja-
kub Gierszał, odtwórca głów-
nej roli w filmie Jana Koma-
sy „Sala samobójców”. Mło-
dy aktor z Krakowa jest zna-
ny polskiej publiczności rów-
nież z ról we „Wszystko co 
kocham” Jacka Borcucha czy 
„Yumie” Piotra Mularuka. Po 
spotkaniu z publicznością w 
NDK udzielił nam wywiadu.

Sprawił Pan, że nasze „Lato 
z Muzami” zapulsowało tego 
wieczora, a najlepszym tego 
dowodem jest sala kinowa, 
wypełniona po brzegi rozen-
tuzjazmowaną młodzieżą….

Doprawdy?, cieszę się 
(uśmiech)

Jakiś czas temu na konfe-
rencji prasowej podczas fe-
stiwalu Berlinale 2011, po-
wiedział Pan, że jednym z 
elementów przygotowania 
do odegrania roli Domini-
ka w „Sali samobójców” była 
kilkumiesięczna obserwa-

cja młodzieży przygotowu-
jącej się do matury. Wiemy, 
że w świecie ludzi młodych 
wszystko zmienia się jak w 
kalejdoskopie. W związku z 
tym co według Pana zdąży-
ło ulec zmianie od czasu kie-
dy sam Pan przystępował do 
matury?

Zdecydowanie pewne róż-
nice dało się łatwo zauważyć, 
pomimo faktu, że odległość 
czasu między dziewiętnastym 
a dwudziestym drugim ro-
kiem życia jest niewielka. Po-
lega ona m.in. na tym, że dzi-
siejsza młodzież ma o 3, 4 lata 
wcześniej dostęp do Internetu 
czy telefonów komórkowych 
aniżeli ja miałem. I to ma wła-
śnie ogromny wpływ na roz-
wój młodego człowieka. Czę-
sto zwykły kontakt między 
ludźmi, od czasów upowszech-
nienia się Internetu, wydaje się 
być zachwianym. Przyczyna 
tkwi w tym, że często rozmowy 
odbywają się w Internecie, któ-

ry zaczyna zastępować rzeczy-
wistość – młodym ludziom jest 
przez to coraz trudniej rozma-
wiać ze sobą w realu. Pod tym 
kątem starałem się obserwo-
wać młodzież i do takich wnio-
sków doszedłem. Opowiada-
no mi również wiele historii 
na ten temat, że np. Facebook 
tak oddziałuje. Oczywiście nie 
chcę być niesprawiedliwy, gdyż 
nie oznacza to, że Internet na 
wszystkich w ten sposób wpły-
wa, że wszyscy w nim siedzą i 
nikt nie ma nic do powiedze-
nia – to nie prawda. Chcę tyl-
ko zaznaczyć, że właśnie pod 
tym kątem starałem się obser-
wować młodzież i wykształcić 
w sobie większą wrażliwość na 
ten problem i przez to lepiej 
wcielić się w rolę Dominika, 
który właśnie tego typu pro-
blem ma i zakłóca mu to po-
ważnie kontakt ze światem ze-
wnętrznym. 

A propos kontaktu ze świa-
tem zewnętrznym. W „Sali 
samobójców” gra Pan intro-
wertyka. W jednym z wywia-
dów mówi Pan, że też jest in-
trowertykiem. Czy osobo-
wość, jaką Pan posiada miała 
znaczący wpływ na odgrywa-
ną przez Pana postać?

Na pewno jest tak, że pewne 
pokłady osobowości, jakie po-
siadam, spowodowały, że zo-
stałem obsadzony w takiej roli. 
Myślę, że reżyser filmu poszu-
kując w ludziach  elementów 
wrażliwości, romantyczności - 
bo kultura Emo od słowa emo-
tion czyli uczucie właśnie z ro-
mantyzmu czerpie - wiedział, 
że mogę się w tę rolę wczuć i 

zrozumieć nastoletniego chło-
paka, którego przyszło mi za-
grać.

Sztuka, m.in. filmowa, jest 
kanałem komunikacji mię-
dzy wykonawcą a odbiorcą. 
W związku z tym czego by 
Pan chciał, żeby młodzi lu-
dzie nauczyli się po obejrze-
niu tego filmu?

Okres dojrzewania, wcho-
dzenia w ten świat coraz bar-
dziej, większymi krokami po-
woduje, że czujemy się jakoś 
tak wyobcowani, ja przynaj-
mniej tak się czułem, taki tro-
chę nie nas swoim miejscu, nie 
wiadomo co z tym życiem da-
lej zrobić, co to znaczy ta doro-
słość. Tak się, w młodym wie-
ku, czasami gubimy i chciał-
bym, jeżeli w ogóle mogę cze-
goś chcieć, żeby młodzi ludzie 
wiedzieli, że to jest cecha każ-
dego z nas. Wszyscy to prze-
chodzimy w większym lub 
mniejszym stopniu i z tego jest 
wyjście – po to właśnie jest ży-
cie, rodzina, z którą można po-
rozmawiać, przyjaciele - a nie 
cofanie się, nie izolowanie. 
Trzeba to tylko przyjmować 
jako element życia. Co może ja 
już w wieku 22 lat, kiedy bra-
łem udział w tworzeniu „Sali 
samobójców”, wiedziałem bar-
dziej aniżeli w wieku 18 lat. W 
zasadzie to gdy miałem 18 lat 
to nawet nie wiedziałem, że 
pójdę do szkoły teatralnej…

…właśnie, nawiążmy w tym 
miejscu do szkoły teatralnej. 
Kiedyś przeczytałem pańską 
wypowiedź na ten temat, mó-
wił Pan, że teatr jest tą sfera, 
która pomaga Panu przeła-

mać się, wygrać ze sobą, po-
nieważ trzeba wyjść na sce-
nę, zaśpiewać, powiedzieć ja-
kąś kwestię. Chciałbym więc 
zapytać, która z motywacji 
przeważa. Czy nadal traktu-
je Pan teatr jako część pracy 
nad sobą, kształtowanie wła-
snej psychiki czy też jednak 
dominuje potrzeba realizacji 
aktorskiej pasji?

To wszystko jest ze sobą bar-
dzo powiązane. Bo za każdym 
razem jak się przystępuje do 
jakiejkolwiek pracy, np. do ca-
stingu to trzeba coś w sobie 
przełamać. Jakikolwiek występ 
wymaga tego, żeby się odważyć 
i coś zrobić - to jest taki nieod-
łączny element. Jest to trochę 
stresujące i zarazem pociąga-
jące. I to jest jakby poszerzanie 
swoich horyzontów, rozciąga-
nie swoich możliwości. 

A co Pan robi w chwilach 
wytchnienia od pracy?

Chodzę do kina. Latem jeż-
dżę kąpać się nad jeziorem. 
Lubię też czytać. Jak powie-
dział ktoś ze świata filmu – Co 
robisz jak nie pracujesz?  Zbie-
ram uczucia i emocje. 

Jak się Panu podoba w No-
wogardzie?

Panuje tutaj przyjemna at-
mosfera. Cieszę się zwłaszcza 
ze spotkania z tyloma młody-
mi ludźmi w sali kinowej. 

Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i Wszyst-

kich serdecznie pozdrawiam.
Rozmowę przeprowadził

Piotr Słomski

Podziękowania - półkolonie 2011 SP nr 1
Beata Biniecka, kierownik Półkolonii Letniej ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Nowogardzie gorąco dziękuje instytucją oraz osobą, 
bez których nie odbyłaby się półkolonia: 

Panu Burmistrzowi Robertowi Czapla – UMiG Nowogard 
Pani Marlenie Marchewce 
Pani Magdalenie Pędzik 
Panu Dyrektorowi Sebastian Szymańskiego Szkoły Podstawowej nr 1 
Pani Teresie Skibskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
Pani Teresie Ziółkowskiej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Nowogardzie 
Pani Ewie Kasprzyk
Wychowawcom: J. Płosaj - Jurek, A. Tracz, E. Kwiatkowska 
Opiece medycznej: J. Kosakiewicz, D. Michalak
Pracownikom administracji i obsługi: J. Owczarek, E. Domanowskiej, W. Domanowskiej, B. 

Gwizd, H. Kochanowicz, E. Kordeniuk
Straż Pożarna: A. Husarz 
Pustynia Miast Salezjanie

Półkolonie 2011 podczas wspólnej zabawy z młodzieżą z Pustyni Miast
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

Parafia PW. WNieboWZięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Parafia PW. ŚW. rafała kaliNoWskieGo: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

Parafia PW. mb fatimskieJ: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

XVI Niedziela Zwykła (Mt 13,24-43)

 „Nie wyrywać chwastów”
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podob-

ne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie 
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospo-
darza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? 
Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek 
to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on 
im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Po-
zwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie naj-
pierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 
spichlerza»”. Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest 
do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze 
wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drze-
wem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powie-
dział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który 
pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To 
wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie 
mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, 
wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego ucznio-
wie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: 
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym na-
sieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, któ-
ry posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy 
pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy 
dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzy-
tanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. 
Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Ludzka logika zmierza do oczyszczenia środowisk z ludzi złych. Boża logika 
wzywa do mądrego dojrzewania do świętości w bliskim sąsiedztwie złych. To jest 
jedna z form miłosierdzia Bożego. Dobrzy są nieustannie testowani przez bliską 
obecność zła w ich środowiskach. Źli zaś są nieustannie wzywani do nawrócenia, 
widząc przykład uczciwego życia innych. Rosną w tym samym czasie, w tych sa-
mych warunkach, w tych samych układach. Jedni gorszą, inni dają dobry przy-
kład. Tak będzie do końca świata. To zmaganie zgorszenia z dobrym przykładem 
jest nieustannie ostrym frontem. Zło chce odnieść zwycięstwo, a dobro rośnie i 
wydaje owoce mimo jego ataków.

Nasza moc w tym, że Duch Święty jest po stronie dobra. Przypomina o tym św. 
Paweł: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8,26). Boga nie ma w 
działaniu zła. W nim jest obecny inny duch – mocny, inteligentny, groźny – Sza-
tan.

Chwasty pijaństwa, agresji, psychopatii, gwałtu, pornografii, klątwy. Chwasty 
niesprawiedliwości, zakłamania, zdrady, lenistwa, chciwości... W jednym małym 
sercu może być ich wiele. Znacznie więcej jest ich w małżeństwie, w rodzinie, w 
sąsiedztwie, w parafii, w państwie, w Kościele. Pokusa wyrywania mocna. A Jezus 
mówi wyraźnie: „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” (Mt 13,20). Pozwólcie!

Chrystus nie pozwala wyrywać chwastów. On sam rozprawi się ze zgorszeniem 
u kresu dziejów. Taka jest Jego logika. On daje nam Ducha Świętego, byśmy Jego 
mocą wygrali. Uczeń Chrystusa winien żyć logiką Mistrza, a nie swoją.

Ks. Tomasz Tylutki

informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 11.00; 

12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. 
W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie będzie w niedzie-
le Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o g.10.00, w 

Lestkowie o g.11.00.

Zapisy 
na Pieszą Pielgrzymkę 

na Jasną Górę
Dwadzieścia dni, ponad pół tysiąca kilometrów z północy na południe Polski, 

kilkaset osób wspólnie podążających w jednym celu. To niezwykłe doświadczenie, 
które zostawia ślad i buduje więzi na całe życie i sprawia, że już na zawsze tęskni się 
do tych ludzi i tego czasu. Podejmij wyzwanie i przekonaj się dlaczego tysiące osób 
od niepamiętnych czasów podąża pieszo do miejsc kultu.

25 lipca 2011 roku Szczecińska Piesza Pielgrzymka już dwudziesty siódmy raz 
wyrusza na szlak do sanktuarium narodowego na Jasnej Górze. Więcej informacji 
o Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę znajdziesz pod adresem: www.
szczecinska.pl. Zapisy także w parafiach. 

x.TT
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„Trąba powietrzna nad No-
wogardem” W niedzielę Okło 
godz. 17 nad Nowogardem po-
ciemniało niebo, zaczął padać 
intensywny deszcz i grad. Opa-
dom towarzyszył huraganowy 
wiatr o niespotykanej sile. Naj-
więcej szkód poczynił w sadach 
i ogródkach działkowych. Moc-
no ucierpiały drzewa usytu-
owane między jeziorem a histo-
rycznym murem obronnym. W 
rejonie restauracji Neptun zwa-
żono mini - trąbę powietrzną. 

 „Młot na przestępców” - 
Jak wskazują statystyki czuje-
my się coraz mniej bezpiecznie 
na ulicach, w sklepach i w na-
szych domach. O taki stan rze-
czy obwiniamy policję i poli-
cjantów. I nie mamy racji. Po 
pierwsze, dlatego, że policja nie 
jest w stanie uchronić nas przed 
przestępcami bez nas. Tylko 
współpraca z policja i nasza 
obywatelska postawa może spo-
wodować, że przestępcy będą 
się bali nas. Musimy się odwa-
żyć pomóc i pomóc policji w re-
alizowaniu jej zadań. Bo tylko 

razem będziemy „młotem na 
przestępców” - część wywiadu 
z ówczesnymi Komendantami 
Policji kom. Stanisławem Sa-
niukiem i zastępcą Komendan-
ta Policji Waldemarem Lesz-
czakiem. 

„Czy to Meteoryt?” - Miesz-
kaniec Słajsina pan Andrzej 
Nastula znalazł w polu dziw-
ny kamień. Podobno leżał w 
małym oleju, co by sugerowało 
jego upadek z wysokości. Z jed-
nej strony widać na „kamieniu” 
wyraźnie ślady działania wy-
sokiej temperatury.Kamień do-
starczył pan Piotr Wierzbicki 

„Wotum nieufności dla dy-
rektora” - Jak dowiedzieliśmy 
się z wiarygodnych źródeł ordy-
natorzy oddziałów szpitalnych 
SPSR w Nowogardzie wystą-
pili do Zarządu Miasta Nowo-
gard z wnioskiem o wotum nie-
ufności w stosunku do dr Woj-
ciecha Włodarczyka, dyrektora 
szpitala. 

Wyszperał: Jarek Bzowy 

10 lat temu                  pisał:

Zaproszenie
„Piknik Wiejski - Wojcieszyn 2011”

16 lipca 2011 roku od godz.15: 00 na placu przy świetlicy 
wiejskiej. Mieszkańcy wsi serdecznie zapraszają na piknik i 
gwarantują dobrą zabawę. 

W programie między innymi: 
- występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych;
- gry i zabawy dla dzieci i dorosłych; 
- loteria fantowa 
- wiejska grochówka; 
- własne wypieki;
- wspólne ognisko;
- zabawa nocna; 
-bufet obficie zaopatrzony; 
-oraz wiele innych niespodzianek  
Szczególnie mile oczekujemy gości pochodzących z Wojcie-

szyna. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na przyszłą 
budowę kościoła. 

Organizatorzy  

Nowogardzki  Dom Kultury 
finansował festiwal „Lato z Muzami” 

z środków przekazanych przez: 
Polsko-Niemieckie Spotkanie ze sztuką malarską i cera-

miczną, współfinansowaną  przez Fundację współpracy Pol-
sko- Niemieckiej w Warszawie. 

„Trójstronna Wymiana Młodzieży” Współfinansowana 
przez  Stowarzyszenie Gmin Polskich, Euroregionu Pomera-
nia ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

„Warsztatowe Spotkania Artystyczne” Nowogard 2011 
Wniosek dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w ra-

mach programu operacyjnego „Współpraca Transgraniczna kra-
jów Meklemburgia - Pomorze, Baranderburgia i Rzeczpospolitej 
Polskiej, Województwa Zachodniopomorskie 2007-2013.  

Prace powarsztatowe
Efekty warsztatów artystycznych można oglądać w gmachu NDK w okresie wakacyjnym. 
Część prac znajduje się w „Neptunie”, będzie je tam można podziwiać do końca lipca.
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przyjmie do pracy 
kierowców  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

poszukuje pracownika na stanowisko 

koorDYnator transportU
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać 

za przewozy rozładunek i załadunek towarów w kraju i za granicą
Wymagania:
-   Ogólna znajomość zagadnień z zakresu logistyki
-   Dobra znajomość i orientacja w branży transportowo-spedycyjnej
-   Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
-   Umiejętność pracy w zespole
-   Umiejętność pracy pod presją i odporność na stres 

kontakt: anita szmyt ksm trading sp. z o.o. 
ul. nadtorowa 14c, nowogard, tel. +48 91 3927113 kom 604249072

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

Wynajmę halę 
w Nowogardzie przy elewatorze. 
Hala produkcyjna o pow. 100 m2 

wraz z wiatą 80m i budynkiem 
gospodarczym 10 m2. 

Cena 1100 zł. 509 379 883
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Sukces „Kapeli Rycha” na festiwalu w Szprotawie!
W ubiegły weekend, w dniach od 8 do 10 lipca w Szprotawie (woj. lubuskie) odbył się XIX Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewaczych 
„Ziemia i Pieśń”, na którym w gronie trzech zespołów, wyróżnionych tytułem laureata oraz statuetką „Bukowego Liścia” za szczególne 
walory prezentacji, znalazła się „Kapela Rycha” z Nowogardu. Nasza grupa otrzymała również nagrodę specjalną.

Ogółem w festiwalu udział 
wzięło 47 zespołów z czego wy-
różniono i nagrodzono 21. No-
wogardzka kapela,  pokazała się 
od jak najlepszej strony. Czas 
jej występu przypadł w piątek 8 
lipca na godz. 22 - tak więc mu-
zycy rodzimej formacji, prowa-
dzeni przez Ryszarda Zagór-
skiego, uprzyjemnili publicz-
ności letni wieczór prezentując 
utwory pt. „Morze”, „Marysień-
ka”, „Na Pomorzu” i „Hej, hej w 
Nowogardzie”. Ten ostatni na-
pisany został przez Mieczysła-
wa Sylwestrzaka, melodię zaś 
skomponował Ryszard Zagór-
ski. Festiwal zakończył się w 
Niedzielę 10 lipca. Tego dnia 
ulicami miasta przeszedł uro-
czysty korowód, któremu towa-
rzyszyła „Kapela Rycha” grając, 
tańcząc i śpiewając Poloneza. 
Potem odbył się specjalny kon-
cert galowy, – wzmianki wyma-
ga fakt, że i tym razem grupa 
śpiewacza z Nowogardu miała 
okazję do popisu. Na tym kon-
cercie grała jako ostatni zespół 
– i w ten sposób publiczność ba-
wiła się w rytm śpiewanej i gra-
nej przez nas piosenki „Soko-
ły”, a następnie poproszono nas, 
abyśmy do melodii „Hej, hej w 
Nowogardzie” zagrali „Hej, hej 
w Szprotawie” – powiedział R. 
Zagórski. 

Festiwal cieszy się sporą po-
pularnością o czym świadczą 
liczby – mianowicie z 9 woje-

wództw do Szprotawy zjecha-
ło 774 uczestników (przedział 
wiekowy 4-88!). Najdłuższy dy-
stans miał do pokonania zespół 
„Nowozianki” z lubelskiego 
(688km.), natomiast 21 zespo-
łów zadebiutowało podczas tej 
imprezy.

Członkowie zespołu pra-
gną wyrazić swoją wdzięcz-
ność sponsorom, których 
przychylność umożliwiła wy-
jazd na ten prestiżowy festi-
wal. My natomiast gratulujemy  
i życzymy „Kapeli Rycha” dal-
szych sukcesów.

(ps)

Niedzielny wieczór – w trakcie koncertu galowego. Na zdjęciu: od lewej 
Adolf Kopciuch, Ryszard Zagórski, Jerzy Mazurek, Marzenna Piotrowicz 
i Eugeniusz Heinrich

Korowód ulicami miasta

Sobota (drugi dzień festiwalu) chwila wytchnienia. Członkowie kapeli 
przy fontannie obok Ratusza Miejskiego

Wszystkiego co najlepsze 
z okazji imienin 

Pani Henryce  
Gaszewskiej 
wiele radości z wnuczek 
i pociechy z prawnuczek 

życzą sąsiedzi

ŻYcZeNia
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Przejazd przez niektóre skrzyżowania w Nowogardzie to prawdziwa szkoła przetrwania dla kierowców.  Na niektóre z nich równie do-
brze można wjechać z zamkniętymi oczami.  Brak dostatecznej widoczności, odpowiedniego oznakowania i bezmyślnie zaprojektowa-
ne parkingi – to tylko niektóre powody, dla których pewne miejsca lepiej omijać. 

Skrzyżowania tylko dla odważnych...
Po naszym artykule opisują-

cym groźny wypadek przy ul. 
Boh. Warszawy, gdzie ucierpiał 
motocyklista,  rozdzwoniły się w 
redakcji telefony w sprawie bez-
pieczeństwa  na skrzyżowaniach 
.  Przypomnijmy tylko, że do zda-
rzenia doszło 6 lipca. Kierujący 
pojazdem, 60 -letni mieszkaniec 
Nowogardu, wyjeżdżając z ma-
sarni, przy manewrze włączania 
się do ruchu, zderzył się z moto-
cyklem przemieszczającym się ul. 
Boh. Warszawy w kierunku miej-
scowości Wierzbięcin. Wszystko 
wskazuje na to, że jedną z głów-
nych przyczyn zdarzenia była sła-
ba widoczność. Pobocze w tym 
miejscu jest dość mocno zaro-
śnięte krzakami, stąd też kierow-
cy dopiero po znacznym wysu-
nięciu auta na drogę są wstanie 
sprawdzić czy mogą włączyć się 
do ruchu. 

Niestety to nie jedyne takie 
miejsce w Nowogardzie. Wiele 
z nich wskazali sami czytelnicy. 
Nasza redakcja postanowiła więc 
sama sprawdzić stan bezpieczeń-
stwa, na niektórych skrzyżowa-
niach w mieście. Wynik nasze-
go raportu jest zatrważający. Stan 
bezpieczeństwa na większości 
skrzyżowań, które sprawdziliśmy 
pozostawia dużo do myślenia. 

Okazało się, że porastająca po-
bocze roślinność to nie jedyny 
problem jaki napotykają kierow-
cy. Na wielu skrzyżowaniach wi-
doczność znacznie ogranicza-
ją bezmyślnie  zaprojektowane 
miejsca parkingowe. Taka sytu-

acja jest chociażby na skrzyżowa-
niu ulic: 15-lutego i Żeromskiego. 
Kierowca jadąc od strony Przed-
szkola nr 1 przy ul. Żeromskiego 
chcący włączyć się do ruchu  uli-
com Poniatowskiego lub przeciąć 
ją w kierunku Szkoły Podstawo-
wej nr 2,  musi nieźle się wysilić, 
by z za zaparkowanych pod pa-
sażem handlowym samochodów 
zauważyć poruszające się drogą z 
pierwszeństwem pojazdy. Analo-
giczna sytuacja jest przy ul. Boh. 
Warszawy na wysokości wyjaz-
du z osiedla przy  POM-ie (dro-
ga w kierunku hurtowni budow-
lanej).   Samochody zaparkowane 
tuż przy głównej drodze, przysła-
niają widoczność kierowcą chcą-
cym włączyć się do ruchu w kie-
runku miasta. 

Jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Nowogardzie - splot ulic Cmentarnej z Mickiewicza. Do 
niedawna stało tutaj lustro. Niestety zostało zniszczone. 

Wyjazd z osiedla przy POMie. Czytelnicy alarmują, że wieczorami widoczność jest praktycznie całkowicie 
ograniczona za sprawą zaparkowanych samochodów. Dodatkowym utrudnieniem dla kierowców 
samochodów dostawczych jest słup, na którym umieszczono znaki informujące o miejscach parkingowych. 

Podobny problem  z wyjazdem 
mają również kierowcy opusz-
czający krótką uliczkę prowadzą-
cą  od  plaży miejskiej. Samocho-
dy stojące na parkingu usytuowa-
nym równolegle przy ul. Woj-
ska Polskiego praktycznie unie-
możliwiają kierowcy opuszczenie 
skrzyżowania w pełni bezpieczny 
sposób.  

Pozostajemy jeszcze przy ul 
Wojska Polskiego. Tym razem 
skrzyżowanie ulic Wojska Pol-
skiego z Józefa Piłsudskiego  (vis 
a vis Liceum). Widoczność przy 
włączaniu się do ruchu z ul. J. 
Piłdsuskiego zasłania stojący na 
samym rogu budynek mieszkalno 
- handlowy. W tym miejscu rów-
nież przydało by się lustro.

Najmniej bezpiecznie jest jed-
nak na skrzyżowaniu ul. Cmen-
tarnej z Mickiewicza, gdzie pra-
wie w 100% widoczność ograni-

cza rosnący żywopłot. Do tej pory 
sytuacja była rozwiązana w dość 
prosty sposób. Na skrzyżowaniu 
zamontowano specjalne lustro. 
Niestety lustra już nie ma. Jak po-
informował nas Tadeusz Fiejdasz 
z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska, który jest odpo-
wiedzialny za oznakowanie dróg 
gminnych, lustro zostało znisz-
czone przez chuliganów.  Gmina 
zamówiła już nowe i oczekuje na 
jego dostarczenie. Do tego cza-
su  kierowcy równie dobrze mogą 
wjeżdżać na skrzyżowanie z za-
mkniętymi oczami. 

Wszystkie opisywane wyżej 
miejsca mają jeszcze jeden dole-
gliwy mankament, na który zwra-
cają uwagę kierowcy. Ich zdaniem 
w wielu miejscach brakuje zarów-
no oznakowania poziomego jak i 
pionowego. 

Podsumowując: Bezpieczeń-
stwo niektórych skrzyżowań w 
Nowogardzie pozostawia dużo 
do życzenia. Wydaje się masę pie-
niędzy na budowę pseudo rond i 
wysepek, których zasadność po-
trafi wytłumaczyć chyba tylko 
sam projektant, a zapomina o naj-
prostszych rozwiązaniach taki jak 
lustra czy czytelne oznakowanie. 
To chyba tylko szczęśliwy zbieg 
okoliczności, sprawia, że do po-
dobnych wypadków jak przy ul. 
Boh. Warszawy, dochodzi dość 
rzadko. Lepiej jednak dmuchać 
na zimno. Miejmy nadzieję, że 
nasz raport skłoni odpowiednie 
służby do refleksji, za nim znów 
dojdzie do groźnych wypadków. 

Marcin Simiński

Skrzyżowanie ulic 15-lutego z Żeromskiego. Zdjęcie wykonane z perspektywy kierowcy. Jak widać 
zaparkowane po lewej samochody praktycznie uniemożliwiają bezpieczne włączenie się do ruchu. 
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Polityka w sporcie

Wyborcze gry w Pomorzaninie
Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsze zebranie wyborcze w Pomorzaninie Nowogard. Zdobywanie głosów przez rywalizujące frak-
cje trwa od kilku tygodni. Rozgrywka dziś wieczorem w restauracji Kamena.

Powód emocji wyborczych 
jest prosty. Klub od kilku lat 
przeżywa kryzys. Mimo bar-
dzo dużego jak na te warunki 
budżetu działaczom nie udaje 
się stworzyć ani drużyny, ani 
atmosfery, która dawałaby na-
wet nadzieję na sukces. Nie-
spełna cztery lata temu nowy 
zarząd zapowiadał całkowitą 
odmianę. Przy klubie mieli po-
jawić się sponsorzy, nowi pił-

karze, a starym gwarantowa-
no trudny do zaobserwowania 
szacunek.  

I wtedy wydawało się, że sytu-
acja się polepszy. Trzy lata temu 
zespół objął znany w regionie 
trener Zbigniew Gumienny. 
Drużynie pod jego wodzą szyb-
ko udało się wywalczyć awans 
do piątej ligi. Zespól spędził w 
niej najpierw jeden przecięt-
ny sezon. Potem było już coraz 
gorzej. Ostatni był już fatalny i 
zresztą zakończony spadkiem 
do klasy okręgowej. 

Po zakończeniu rozgrywek 
za pracę z klubem podzięko-
wał trener Gumienny. Nato-
miast zarząd, na czele z pre-
zesem Norbertem Dworakiem 
złożył przedwczesną rezygna-
cję. To było do przewidzenia, 
bo szefa klubu podczas ostat-
nich kilku miesięcy na stadio-
nie próżno było szukać.

Co dalej? Te pytanie zadają 
sobie piłkarze i kibice Pomo-
rzanina. Z naszych informacji 
wynika, ze prawie przesądzone 
jest, iż nowym prezesem klu-
bu zostanie lokalny przedsię-
biorca Adam Fedeńczak. Kan-
dydatura biznesmena związa-
nego z Polskim Stronnictwem 
Ludowym jest praktycznie je-
dyna. W kuluarach, jak zdra-
dziła nam osoba z piłkarskiego 
środowiska, mówiło się kolej-
no  o wiceburmistrzu Damia-
nie Simińskim, przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Antonim 
Bielidzie, lokalnym przedsię-

biorcy Pawle Sowa. Nikt nie 
pali się jednak do obejmowa-
nia sterów na od lat dryfują-
cym okręcie.

Jednak główna walka idzie o 
miejsca w zarządzie. Szykują 
się do niej dwie, zwalczające się 
frakcje. Na czele jednej stoi rad-
ny Tomasz Szafran. W drugiej 
dominują Jerzy i Marcin Wol-
ni. Pierwszy przy klubie zaczął 
działać od kilku miesięcy. Jerzy 
Wolny (ojciec) jest jego wielo-

letnim działaczem, a ostatnio 
pełni funkcję skarbnika i kie-
rownika. Marcin Wolny (syn) 
to radny SLD, a obecnie trener 
drużyny juniorów Pomorzani-
na.

Zdobywanie poparcia wśród 
klubowych działaczy, trene-
rów, piłkarzy trwa od kilku 
tygodni. Grupa Szafrana nie 
chce, by Wolni pełnili w klu-
bie jakichkolwiek funkcje. Po-
dobno jeśli wygrają, to Marcin 

zostanie trenerem drużyny se-
niorów. 

Wolni mają w założeniu ra-
dykalne odmłodzenie zespołu 
i powolne budowanie drużyny. 
Szafran chce szybkiego odbicia 
od dna i sukcesu opartego na 
wzmocnieniach.

Jak będzie? Zobaczymy już 
dziś. Początek wyborczego ze-
brania o godz. 18.00. Rela-
cja we wtorkowym wydaniu 
„Dziennika Nowogardzkiego”.           

Marcin Simiński 

„Idzie nowy prezes”. Adam Fedeń-
czak - wystarczy, że nie odmówi, 
a prezesurę ma zapewnioną

Czy walka o miejsca w zarządzie rozegra się pomiędzy Marcinem Wolnym (z lewej) i jego ojcem Jerzym, a 
Tomaszem Szafranem (z prawej)?

PODZIĘKOWANIA
Sołtys sołectwa Wierzbięcin składa serdeczne podziękowania za pomoc w or-

ganizacji zabawy tanecznej w Wierzbięcinie Radzie Sołeckiej: Panu Wiesławowi 
Michalskiemu, Pani Katarzynie Zińczuk. Mieszkańcom Wierzbięcina za wspar-
cie finansowe imprezy i dużą frekwencję podczas wspaniałej zabawy. Robertowi 
Wojtackiemu za ogromną pomoc w organizacji. Zespołowi „ATUT” za wspania-
łą oprawę muzyczną. Annie i Danielowi Solarskim oraz wszystkim przybyłym 
gościom. 

Sołtys Wierzbięcina – Monika Pękala

PODZIĘKOWANIA
Sołtys sołectwa Wierzbięcin składa serdeczne podziękowania za zorganizowa-

nie spartakiady w Wierzbięcinie Wiejskim Klubom Sportowym, oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji imprezy. 

Sołtys Wierzbięcina - Monika Pękala   

ZAWODY 
WĘDKARSKIE 

„Rodzina z wędką”  
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 17 lipca 

zawody wędkarskie spławikowe pn. „Rodzina z wędką”. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 14 lipca.  Drużyny 
3 osobowe. Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 
09:00. 

Startowe 15 zł od drużyny.                                                                                                  
    ZARZĄD 
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miesZkaNia:
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł
DomY :
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 142 m2, działka 1200 m2, cena –800 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł
obiektY :
Obiekt na sprzedaż restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, 

cena - 1.800 000 zł
Obiekt na wynajem restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, 

cena 8.600 zł / 1 msc
Nowogard stacja paliw / wynajem o pow 60 m2, działka 1600 m2, 

cena – 6.765 zł/ 1 msc

Serdecznie Zapraszamy Państwa 
do Nowo Otwartego 

biura Nieruchomości 
na ul. Warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24www.extra-dom.com.pl

Sołtys i Rada Sołecka dziękują za pomoc w dofinansowaniu placu 
wykorzystywanego do przeprowadzania imprez okolicznościowych: Panu Stanisła-
wowi Ciechanowskiemu Gospodarstwo Rolno-Hodowlane w Świerczewie, Panu 
Wojciechowi Kubickiemu- zakładowi budowlanemu Nowogard- ul. Radosława,  
Panu Romanowi Saniuk, Panu Janowi Bogus i Nadleśnictwu Nowogard, Toma-
szowi i Andrzejowi Szafran i wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w pracach 
przy budowie placu.

Sołtys i Rada Sołecka Świerczewa

Znaleziono klucze widoczne na fotografii. 
Klucze można odebrać po kontakcie z nr 724-752-450

Red. 

Uwaga!!!
W dniach 11.07.-31.07.2011 r. 

z powodu konserwacji projektorów kinowych 
Kino „Orzeł” będzie nieczynne.

   Przepraszamy

olimpię poprowadzi Golema
Trenerem seniorskiej drużyny Olimpii Nowogard został Gracjan Golema. Pierwszy trening zespołu poprowadzi w najbliższy wtorek.

A-klasowy zespół Olimpii 
zajął w swej lidze drugie miej-
sce, nie uzyskując awansu do 
klasy okręgowej. Zarząd klu-
bu postanowił wyciągnąć z 
tego konsekwencję i zakończył 
współpracę z trenerem Marci-
nem Miklasem. Ten prowadził 
seniorów Olimpii przez ostat-
nie dwa sezony. Poszukiwania 
trenera trwały od zakończe-
nia poprzedniego sezonu. Jak 
udało nam się dowiedzieć za-
rząd złożył propozycję kilku 
osobom. Negocjacje nie doszły 
jednak do skutku.

Władze klubu postanowi-
ły postawić na Gracjana Go-
lemę.� Człowiek ten jest zwią-
zany z Olimpią od samego po-
czątku jej istnienia. Od 2008 
r. zajmował się trenowaniem 
grup młodzieżowych – tramp-
karzy, oraz orlików. Jego trzy-
letnia praca przyniosła świet-
ne rezultaty. Najważniejszym 
osiągnięciem było tegoroczne 

zwycięstwo w rywalizacji lidze 
okręgowej trampkarzy.

- W głównej mierze sumien-
ność, dobre wyniki oraz warsz-
tat pracy zdecydowały o akcep-
tacji zarządu klubu kandydatu-
ry Gracjana Golemy na trenera. 
Nowy szkoleniowiec, w przeci-
wieństwie do poprzedniego po-
siada licencję. Chcemy postawić 
na swojego chłopaka. To czło-
wiek, który piłce poświęca mnó-
stwo czasu. Ma pełne wsparcie 
zarządu i myślę, że sympaty-
ków – mówi Przemysław Saja, 
prezes Olimpii.

Pierwszym zadaniem nowe-
go szkoleniowca będzie przy-
gotowanie zawodników do no-
wego sezonu 2011/2012. Sytu-
acja jest ciekawa, Golema bę-
dzie starszy od zalewie kilku 
piłkarzy, których ma w kadrze.

- Liczę na ich zaufanie. Tak 
naprawdę tylko wspólna, cięż-
ka praca może przynieść efek-
ty. Jako osoba związana z klu-

bem od samego początku chcę 
stawiać na ludzi, którzy są z 
nią związani. Żadnych zacią-
gów, piłkarzy z zewnątrz nie 
przewiduję. Liczę na powrót 
kilku chłopaków, którzy kiedyś 
w Olimpii już grali. Zdaje so-
bie sprawę, że nie będzie łatwo, 
ale myślę, że się nie poddamy – 
uważa nowy trener.

Jak będzie wyglądała kadra 
Olimpii? Na dziś pewne jest 
jedno. Drużynę opuścił Ma-
ciej Gołdyn – trenuje już z IV-
ligowym Sarmatą Dobra. Za-
rząd twierdz, że utrzymuje sta-
ły kontakt z większością pił-
karzy. Żadne masowe odejścia 
drużynie nie grożą.  

Początek rozgrywek A-klasy 
planowany jest na 27 sierpnia. 
Przed sezonem zarząd ma po-
stawić szkoleniowcowi i dru-
żynie. 

MS
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NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

- dobieranie lakierów samochodowych
- chemia gospodarcza

- ubrania robocze, 
- buty robocze

PUPH "AUTO - AKTIV" s.c.
ul. 15 Lutego 17 • Nowogard 

tel. 91 39 26 160

PU
N

K
T:

B H P
HURT - DETAL

CENTRUM

stiHl ms 170 D

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

18.07.2011 r. 
godz. 16
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Zapraszamy wszystkie rodziny 
wraz dziećmi 
NA feSTyN 

ReKReACyJNo-SPoRToWy, 
który odbędzie się 

dnia 17 lipca b.r. o godz. 10.00 
przy boisku w Wyszomierzu. 

Przewidziane konkursy sprawnościowe 
dla dzieci oraz turnieje piłkarskie i siatkarskie

Prezes WKS Andrzej Kania

Zabawa w Strzelewie
Rada Sołecka organizuje 

dnia 16 lipca br. loterię fantową. 
Główna atrakcją loterii jest rower, 

rozpoczęcie punktualnie o godz. 16.00. 
Oczywiście, jak zawsze po grze losowej,

 zabawa przy dobrej muzyce do białego rana. 

Sołectwo Strzelewo zaprasza

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

Zbik  
DacH
kUNa

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie, po raz kolejny informuje, że ze 
środków przyznanych przez Urząd Miasta i Gminy w Nowogardzie (2.600 zł) dokonu-
je zwrotu m za zakupione leki. Kwota zwrotu 100 zł. na osobę. Zwrotu dokonujemy 
dla osób - mieszkańców miasta i gminy Nowogard na podstawie:

- dokumentu do wglądu o dochodach osoby obiegającej się (800 zł)
- przedłożonej faktury w oryginale za zakup leków z apteki (w granicach ok. 100 

zł).
- jeśli osoba nie jest zarejestrowana u nas - do wglądu dowód osobisty.
Szczegółowych informacji udzielamy w naszej siedzibie w poniedziałki i piątki od 

10-tej do 12- tej.
Ponadto w sierpniu wydawać będziemy, również ze środków UMiG (2.500 zł) po-

moce naukowe dla dzieci w rodzinach wielodzietnych - (wykaz rodzin wielodziet-
nych sporządził Ośrodek Pomocy Społecznej), oraz dla dzieci w rodzinach będących 
w trudnej sytuacji materialnej. Szczegóły o dniu wydawania podamy w terminie póź-
niejszym

Wice Prezes Zarządu
Jadwiga Cichecka

terminarz rozgrywek WalP
W minioną niedzielę ruszyły rozgrywki Wakacyjnej Amatorskiej Ligi Piłkar-
skiej. W nadchodzącą zostanie rozegrana druga kolejka. 

Wszystkie mecze zostaną rozegrane na boisku Orlik przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogar-
dzie. Rywalizacja rozpoczęła się 10 lipca i będzie się toczyć w każdą kolejną niedzielę wakacji aż do 
28 sierpnia włącznie. Pierwszy mecz planowany jest zawsze na godz. 17.00.  Kolejne rozgrywane 
będą według podanego harmonogramu. 

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią publikujemy terminarz WALP. 

1 kolejka – 10 lipca 
Błękitni – Bóg Tak Chciał 11:4
Chłopaki z Dolnego – Piłkarze 6:0
Bez Nazwy – Orlik Team 2:4
FC Rezerwa – Parasol Pełen Tubisiów 1:1
EuroAfryka – Chłopcy z Dolnego 7:5

2 kolejka – 17 lipca
EuroAfryka – Bóg Tak Chciał
Błękitni – Orlik Team
Chłopaki z Dolnego – Parasol Pełen Tubisi
Bez Nazwy – FC Rezerwa
Orlik Team – Piłkarze

3 kolejka – 24 lipca
Parasol Pełen Tubisi – Bóg Tak Chciał 
EuroAfryka – Piłkarze
Bóg Tak Chciał – Orlik Team
Błękitni – FC Rezerwa
Chłopaki z Dolnego – Bez Nazwy

4 kolejka – 31 lipca
Orlik Team – FC Rezerwa
Piłkarze – Bez Nazwy
Bóg Tak Chciał – Chłopaki z Dolnego
EuroAfryka – Parasol Pełen Tubisi
Bez nazwy - Błękitni

5 kolejka – 7 sierpnia
Piłkarze – Parasol Pełen Tubisi
Bóg Tak Chciał – FC Rezerwa
EuroAfryka – Orlik Team
Błękitni – Chłopaki z Dolnego

6 kolejka – 14 sierpnia
FC Rezerwa – EuroAfryka
Parasol Pełen Tubisi – Bez Nazwy
Orlik Team – Chłopaki z Dolnego
Piłkarze - Błękitni 

7 kolejka – 21 sierpnia
FC Rezerwa – Chłopaki z Dolnego
Parasol Pełen Tubisi – Błękitni
Piłkarze – Bóg Tak Chciał 
EuroAfryka – Bez Nazwy

8 kolejka – 28 sierpnia
Parasol Pełen Tubisi – Orlik Team
EuroAfryka – Błękitni
Bez Nazwy – Bóg Tak Chciał
FC Rezerwa – Piłkarze

Dla PaNÓW „ProfilaktYka 
raka ProstatY” 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie roz-
poczyna II edycję programu „Profilaktyka Raka Prostaty” 
dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 
30.07.2011r.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w No-
wogardzie. W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA 
oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( termin ba-
dania krwi i godz. badania lekarskiego) podczas rejestracji Sa-
modzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie tel.   91 
3921356  wew.122 (Fundacja „Zdrowie”),w siedzibie Fundacji 
oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

PAMIĘTAJ! TY TEZ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE! ZA-
PRASZAM. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.
Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego? Rak 

gruczołu krokowego (prostaty)jest jednym z najczęstszych no-
wotworów złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów 
na nowotwory w Polsce i zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn 
zgonów z powodów nowotworów. Według badań zagrożony 
rakiem gruczołu krokowego jest 1 na 11 mężczyzn po 50-tym 
roku życia, częściej po 60-tym, a ryzyko wzrasta z wiekiem. W 
niektórych przypadkach rak gruczołu krokowego rośnie bar-
dzo powoli. Częsty jest przerost niezłośliwy gruczołu krokowe-
go, który głównie powoduje utrudnienia w oddawaniu moczu, 
ale jedynie lekarz może ocenić rodzaj zmian w gruczole kroko-
wym. Z powodu zaniedbań, niemal trzykrotnie niższe szanse na 
wyleczenie mają Polacy niż np. Amerykanie; około 2000 Pola-
ków niepotrzebnie traci życie w ciągu każdego roku! inf. NFZ 

Dla PaŃ „ProfilaktYka 
raka Piersi”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA 
PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa 
Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 23.07.2011r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. Oferta Składa się z kom-
pleksowej porady: - badanie mammograficzne - wynik badania 
oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe informa-
cje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 
godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji, 
oraz u Lidii Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ 
SAMA! 

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie „Lidia Bogus
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

PolecamY NierUcHomoŚci

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

maszyny stolarskie 
na sprzedaż 
606 213 325 

w godz. 8.00-18.00

sPrZeDam 
miesZkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

sprzedam działki rolne 
nr 457/1 P=1,0174 ha  

i nr 457/3 P= 0,8373 ha  
w obrębie Karsk gm. Nowogard. 

Działki rozmieszczone 
po obu stronach obwodnicy. 

Tel. 782 706 856

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
w Nowogardzie 

informuje, 
że posiada do sprzedaży  

2  mieszkania 3 pokojowe j.n. 
1) o  powierzchni 59,90 m2   parter   

przy ul. Boh. Warszawy 44B  -  cena   151.128,00 zł 

2) o. powierzchni 59,90 m2  I piętro   
przy ul. Boh. Warszawy 44B  -  cena  161.011,00 zł

 Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a,  w Nowogardzie lub pod nr 
tel. 91 39 25 261 tel. kom. 697104578. 

Zapraszamy do oględzin lokali.

salon glazury  
i wyposażenie łazienek,
panele podłogowe, deska  

barlinecka, drzwi i parapety

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
ul.  5 marca 7, Nowogard

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

Lokale 
do wynajęcia

 w budynku
 Domu Rzemiosła 

ul. 3 Maja 48 
tel. 91 39 21 777

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

organizuje wycieczkę  
do Jarosławca 

w dniach 20-26 sierpnia br. 
Chętnych uprawnionych zapraszamy. 

Odpłatność 250 zł od osoby. 
Zapisy w każdy wtorek od 11.00-13.00

Zarząd koła
Jerzy Tębłowski

miesZkaNia Na sPrZeDaŻ
Nowogard – 2-poziomowe, stan surowy zamknięty, pow. 106m² – CENA 316.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CENA 180.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 58m² – CENA 170.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 189.000 zł
Płoty – 2 pokoje, pow. 54m² – CENA 145.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł
DomY Na sPrZeDaŻ
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m², działka 717m² – CENA 399.000 zł
Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 1000m² – CENA 179.000 zł
DZiałki Na sPrZeDaŻ
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 3800m² – CENA 120.000 zł
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 4300m² – CENA  54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 31600m² – CENA 158.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 32.500 zł
Tucze – działka budowlana o pow. 2700m² – CENA 67.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 128.000 zł
Kościuszki gm. Osina – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki gm. Osina -działka z linią brzegową  o pow 2,34 ha – CENA 50 zł / m²
Kościuszki – działka z przepięknym widokiem na jezioro o pow. 3312 m² – CENA 133.000 zł
Olchowo – działka o pow. 3000 m² – CENA 150.000 zł

Lokale 
do wynajęcia

 w budynku
 Domu Rzemiosła 

ul. 3 Maja 48 
tel. 91 39 21 777

Pilnie zatrudnię 
spawacza 

z uprawnieniami 
Co i gaz. 

KontaKt 604 409 996

Zatrudnię 
kierowcę C+E. 

Kraj, wywrotka. 
tel. 601 52 81 81, 

601 470 260

Usługi hydrograficzne
AUTO-GRAF

Lakierowanie, oklejanie, 
Wymiana i wyważanie opon

Dąbrowa Nowogardzka 36
e-mail: hydrograf@autograf.pl 

tel. 609 837 386

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania 
co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem 

a może  nad morze? 
– czyli homonim

Drugą obok anagramu małą formą szaradziar-
ską cieszącą się dużym zainteresowaniem miło-
śników rozrywek umysłowych jest homonim – 
według słownika homonimy to wyrazy brzmią-
ce tak samo ale mające inne znaczenie. W tytule 
umieściłem słowa MOŻE i MORZE – to typowe 
homonimy fonetyczne – brzmią tak samo, a zna-
czą całkowicie co innego. Przykładem była frasz-
ka Sztaudyngera użyta jako rozwiązanie szyfru w 
kąciku nr 1 – „Para UD, godna ÓD” (UDA jako 
część nogi i ODY pochwalne wiersze). 

Kolejne przykłady:  
Nioska
Choć znoszenia jaj nie ZNOSI
To codziennie jajko ZNOSI

Na Służewcu
Kiedy KOŃCZY się gonitwa
Wielką klęską faworyta,
KOŃ CZY dżokej tu zawinił?
Grono graczy pyta…
 
Zadania do rozwiązania (w miejsce kropek wpi-

sać takie wyrazy by spełniły funkcję homonimów)

Unijne fundusze
Nie . . . . . . . euro 
Płynących z Zachodu
. . . . . . . na pracę
I mądrość narodu!

Ach radnym być!
Mamusia radziła -  wybieraj . . . . . . . . .
Córka posłuchała – wyszła . .  . . . . . . .
Mąż w ratuszu spędza zimowe wieczory
Żona niecierpliwie czeka na wybory.

logo – szyfr
Gdzie ta harmonia?
Litery w oznaczonej kolumnie 

czytane z góry na dół utworzą 
inicjały imion i nazwisko poety, 
a pozostałe uporządkowane od 
1 do 32 jego myśl.

13 – łódka z żaglem,
25 – wysoka peruka (w grec-

kim teatrze),
6 – urzędowe ponaglenie,
1 – część złotego,
30 – masz je zawsze z lewej 

strony,
11 – kobierzec,
12 – takt,
26 – pokarm, strawa.

krzyżówka
NIE KAżDE MILCZENIE JEST ZŁOTEM…

Pierwsze litery odgadywanych wyrazów uporządkowane według 
cyfr podanych na końcu określenia utworzą rozwiązanie.

bliźniaki 
– serce jak dzwon…

Układ liter w obydwu diagramach jest 
identyczny. Gdy prawidłowo wpiszemy wyra-
zy lewego diagramu to w prawym odczytamy 
rozwiązanie – kim był prof. Zbigniew Religa

1 – lek z kaszalota,
2 – kraj w Afryce ze stolicą w Lome, 
3 – stop żelaza z węglem,
4 – zamiar.

PIONOWO:
1. Kraina ludu Inków (11),
2. Czarna w stadzie (3)
3. Dopływ Sawy (7),
4. Zwierzę spotykane na … szo-
sie (8), 
5. Manewr szachowy (6),
9. Cenny metal (20),
10. Placek na paschę (16),
11. miasto w Anglii (z liter wyra-
zu Ledes – 18),
12. Leczenie (1),
14. Arabka z Teheranu (17),
16. Rozróba (4),
17. Żółwie…(2),
18. Suwak (21). 
POZIOMO:
3. Czynność kuratora (7),
6. Stal chromowo-niklowa (12),
7. Pantera śnieżna (15),
8. Miasto na Białorusi (skojarz z 
Kmicicem jako chorążym – 9),
10. Hiszpanskie wino(16),
12. Gatunek marchwi (1),
13. Domena Marii Skłodowskiej-
Curie (10),
15. Praca fizyczna (13),
18. Promowy port w Szwecji (21),
19. Składnik elinwaru (19),
20. Na głowie… pilotki (14),
21. Autor powieści „Gabriela”(5).
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

sPrZeDam
cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 szczecin ul. fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- Piotr

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, żWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• żWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

reGUlarNa liNia mi kro bU so Wa serocki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja Pks 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDJaZDY Z NoWoGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDJaZDY Ze sZcZeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ osÓb - ro maN biŃcZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNieDZiałkU Do PiątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NoWoGarD - reWal - PobieroWo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWoGarD - GoleNiÓW - sZcZeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZcZeciN - GoleNiÓW - NoWoGarD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

POCIECHY...
Z życia wypływa ten morał, matki i ojcowie,
Nie myślcie, że się dzieci uniewinniać staram. 
Brak czci dla rodziców bowiem 
I brak miłości - to dzieci przywara.
Lecz gdy w rozłące z wami rosną gdzieś z daleka
I nad nimi opiekę płatna mają inni, 
Czyliście nie sami winni, 
Ze starość próżno od nich pocieszenia czeka? 

CZAPLA I SZCZUPAK 
Raz czapla się zaplątała w sieci 
Biedna chce się z niej wydostać, 
A tym czasem szczupak nuż drwiną ja chłostać: 
„Trzeba kpa 
Żeby wpaść w sidła wśród białego dnia!
Mnie tak zdradnie nikt nie chwyci, 
Za to mogę ręczyć śmiało!”
Wtem czuje: Coś mu płetwy oplątało - 
Sam się znalazł w sieci splotach. 
Nie drwij, szczupaku, gdy bliźni w kłopotach. 
Tak człek, z kłopotów  pragnąć się wydostać, 
Tegoż losu dozna snadnie, 
Ledwie jednym zdoła sprostać 
Patrz, już w inne, w gorsze wpadnie. 
Brodziła czapla po jeziorze, brodziła, 
Aż ogon i nie tylko, w wodzie umoczyła. 
Zjawił się szczupak, podstawił motorówkę
Wyciągnął czaplę z zielska, pogłaskał jej główkę. 
I tak po zarośniętym jeziorze pływali, 
Aż w końcu złotą rybkę złapali. 

TAKI ŚWIAT TACY LUDZIE...
Mnóstwo takich ludzi wszędzie, 
Co poza sobą nic nie widzą dalej, 
Którzy myślą: Niech tylko mnie wygodnie będzie,
A tam wszystko niech się spali. 
W kim uczucie nie zagości 
Ni przyjaźni, ni miłości, 
Tylko nienawiść żywi jego serce, 
Ten w każdym widzi swojego mordercę.
Niech czytelnik naukę tej bajki pamięta: 
W miłości i przyjaźni równość to rzecz święta. 

Rozwiązania zadań z KĄCIKA NR 
2:

Jolka drażniąca - Al Pacino, Zapach 
Kobiety; Pantropa  - W. Podkowiński 
– Szał uniesień; Szarada – Wymarzo-
ne ( z liter NEMO, WYRAZ) pocałunki 
(PŁUCA, KINO)

Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Halina Heinrich, Jadwiga Maknia, 

Jerzy Siedlecki, Danuta Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Józef Do-
browolski, Stanisława Pokorska, Regi-
na Czarnowska,  Cecylia Furmańczyk, 
Anna Husarz, Januszonek Teresa, Pela-
gia Feliksiak

Zwycięzcy:
Józef Dobrowolski
Regina Czarnowska
Anna Husarz
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oGŁo sZE NIA drob NE
iNformator lokalNY - NoWoGarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

Pck  - 91 392 17 01

szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

tadeusz soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek słomski re dak to r na czel ny, marcin simiński zastępca naczelnego, 
Piotr słomski, Jarosław bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, 

skład i druk „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NierUcHomoŚci

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 m2 
(parter) bądź zamienię na mniejsze ( może 
być dwupokojowe lub duża kawalerka). 
790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 
zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
bohaterów Warszawy. cena 1 495 000 
zł biuro Nieruchomości Progres tel. 501 
620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• taNio sprzedam dużą działkę budowla-
ną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszystki-
mi pozwoleniami (media przy granicy) pro-
jekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość 
krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię 
z możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 
m2 plus garaż dwustanowiskowy 50m (dru-
gi budynek) wszystkie media, działka 1200 

m2 Nowogard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszo-
we, częściowo umeblowane, świetna loka-
lizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny. 
Stan surowy zamknięty. Pilnie. 602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w Warnko-
wie. cena do uzgodnienia. Proszę dzwo-
nić po 16-stej. 501 318 555

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGAR-
DZIE, Powierzchnia mieszkania 66m², 3 po-
koje z balkonem . Mieszkanie znajduje się 
na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remon-
cie. Bliższe informacje po numerem telefo-
nu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 
m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem 
w Dobrej Nowogardzkiej z pełnym wyposa-
żeniem i bieżącą produkcją. Są kontrahenci 
oraz pracownicy. 887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Odstąpię bufet szkolny w Nowogardzie. 
665 618 613

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie, parter. 600 626 244

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 
3-go Maja 44G, przy zjeździe do Przystani. 
517 357 653

• Odstąpię sklepik szkolny w Nowogardzie. 
665 618 613

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia z 
aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + me-
dia. 698 548 788 po 16-stej.

• Sprzedam staw W-3200. 693 344 667

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 m2 
dwa pokoje na IV piętrze. 603 281 005 

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe par-
ter ul. 15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Wynajmę garaż – Zamkowa. 609 931 915

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe z 
garażem nad jeziorem. 722 300 700

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
Węgorza. 0,1947 z budynkami gospodar-
czymi + 0,500 ha ziemi . 783  484  934 po 
15-stej

• Sprzedam kawalerkę 28 m2 I piętro, wła-
snościowe, ul. Leśna Nowogard 91 39 
21 483

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy w Cen-
trum Płot. 783 473 001

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe I pię-
tro, Centrum 42 m2. Własność notarialna. 
91 39 26 587; 669 761 651

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 
603 668 681

• Poszukuję mieszkania 2-3 pokojowego do 
wynajęcia. Tel. 887 307 401 po 18-stej.

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 
12-15 arów, tel. 602 267 382

• sprzedam kawalerkę  w stargardzie lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie 
za dopłatą. 510 620 125

• Wynajmę garaż blaszak ul. Racibora. 
606 979 221

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwój-
nym garażem 10 km od Nowogardu. Tel. 
601 151 689

• Sprzedam dom wolnostojący jednorodzin-
ny 120 m2, Nowogard. 601 987 249

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzy-
pokojowe 62.20 m2. 668 732 944

• Sprzedam domek jednorodzinny partero-
wy z poddaszem 104 m2 umeblowane 3 
000 zł za m2. 510 243 182

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 
668 431 301

• Działkę budowlaną o pow. 11 arów sprze-
dam. 510 727 667

• Mieszkanie umeblowane do wynajęcia. 
697 583 382; 601 724 492

• Do wynajęcia garaż Zamkowa. 783 620 499

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe cen-
trum Nowogardu. 693 715 990

• Wydzierżawię kawalerkę w Centrum mia-
sta. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58m2 
IV piętro. Kontakt po 15. 605 422 298

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, 
tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmię mieszkanie trzypokojowe  w 
przystępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-
411-106

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie od lip-
ca 40 m2 umeblowaną 600 zł + opłaty; kau-
cja 2500 zł IV piętro, nowe budownictwo 
przy ul. Wiejskiej. 660 424 989

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposaże-
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niem, klimatyzacją oraz alarmem. 
Nowogard ul. Traugutta naprzeciwko 
szpitala. 887 467 309

• Dwupokojowe mieszkanie do wyna-
jęcia 600 zł plus media oraz garaż na 
ul. Jana Pawła II . 668 431 295

motorYZacJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w ASO Opel Kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym 
przeglądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielony 
met., rok prod.12/2001, przeb. 134500 
km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 diesel 
114 KM, serwisowany w ASO Nissan 
Polmotor Szczecin . Nowe klocki i 
tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy, 
klimatyzacja uzupełniona, 4*airbag, 
ABS, El. Szyby, El. Lusterka, radio/
magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka, opony letnie Continental 
185 65 R15, kompletna dokumentacja 
– faktury serwisowe, bezwypadkowy,  
zadbany. Cena 17900 zł (do uzgodnie-
nia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22  748 po 20-
stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Ranault Megane 1996, 1.6 
benzyna. 665 322 266

• Sprzedam motocykl Honda UF500 
Manga, stan bardzo dobry cena 5000 
zł. 503 923 222

• Kupię wszystkie części do samochodu 
Syrena i motocykla SHL. 601 938 293

• Sprzedam motocykl Kawasaki R9 i Su-
zuki 600. Tel. 600 335 184

• Sprzedam tanio Mitsubishi galant rok 
prod. 1991, klimatyzacja, centralny za-
mek, elektryczne lusterka, stan dobry. 
601 472 460

• Sprzedam Renault Lagune 1995, 1,8 
benzyna, cena 3 500 zł. 514 816 172

• Sprzedam fiat Cinquecento, rok 1994 
poj. 0,7 cena 1200 zł do uzgodnienia. 
Tel. 692 763 683

• Kupię Simsona S-51. 781 016 127

• Sprzedam Ford Mondeo kombi rok 
prod. 1995; benzyna + gaz. Cena 1500 
zł. 508 976 804 

• Sprzedam Honda CIVIC 1991 r. poj. 
1345cm3 16V CD radio aluminiowe 
felgi 6l/100km. Przegląd i ubezpiecze-
nie opłacone tel. 798  382  886. Cena 
2 800 zł do uzgodnienia.

• Sprzedam Audi A6, kombi 2,5 TDI Qu-
attro. 503 434 901 

rolNictWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam przyczepę AUTOSAN 10t. 
603 839 782

• Prasowanie siana i słomy. 785 629 294

• Sprzedam siewnik zbożowy „Pozna-
niak” 603 839 782

• Sprzedam prosięta. 511  483  925; 
39 10 422

UsłUGi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? Salon komputerowy MS BIOSS 
zaprasza! ul.700-Lecia 15 (nad apteką 
Jantar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-
88-96

• Przewozy osób Niemcy, Holandia z 
domu i pod dom, tanio. 603 038 944

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir-y). 
tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. tel. 604 373 143.

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

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu aGD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUGi iNformatYcZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury Vat. 
tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i PPOŻ komplekso-
wa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Mycie okien tanio. 514 903 786

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – 
wykonam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Szpachle, malowanie, panele, regipsy. 
789 146 025

• Koszenie łąk. 507 356 032

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Naprawa rowerów. 781 932 915

• Tipsy żelowe. 518 246 587

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• KOREPETYCJE DLA LICEALISTÓW I 
STUDENTÓW, Z MATEMATYKI, STA-
TYSTYKI, EKONOMETRII, ORAZ  PRO-
FESJONALNE PRZYGOTOWANIA, DO 
EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH KON-
TAKT: TEL. 600 924128; MAIL: iwo-
nand@wp.pl

• Meble na wymiar, panele podłogowe. 
884 288 560

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Plantacja borówki amerykańskiej 
w Siwkowicach zatrudni zbiera-
czy w miesiącach lipiec-sierpień. 
515 144 186

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Poszukuję pracy jako operator 
sztaplarki i pracownik magazynu. 
796 101 301

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

• Zaopiekuję się dzieckiem. 722 360 103

• Poszukuję kierowcy prawo jazdy kat. 
C. 601 987 269.

• Przyjmę do pracy kucharza i pomoc 
kuchenną. Tel. 602 474 266

• Przyjmę do biura z doświadczeniem 
w kadrach i z obsługą komputera. 
602 474 266

• Zatrudnię studenta do prac porząd-
kowych. 600 436 366

• Zatrudnię przy murowaniu i przy do-
ciepleniu. 608 817 214

• Poszukuję fachowców na wykoń-
czenia murarzy i dekarzy. 723  432 
323

• Poszukuję pracy jako kierowca kat. 
b. Posiadam roczny staż w zawo-
dzie oraz aktualną książeczkę zdro-
wia. 721 230 990

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Piece gazowe co do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie co cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkers gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli firmy 
Vaillant z Niemiec i gwarancje. 
cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasob-
nik stojący z wężownicą do pod-
łączenia z piecem węglowym, typ 
120-150 l. cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 690 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 390 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młodsze, 
tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe 
oraz kamienie polne w ok. Nowogar-
du. 91 38 13 958; 604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki + spacerów-
ka. 513 085 943

• Sprzedam Yorki mini. 784 935 276

• Sprzedam spawarkę Bester małą na 
siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedam w dobrej cenie 7 palet Po-
rorthermu 25 profi. 600 302 217

• Sprzedam pianino Calissia i Klarnet. 
697 612 808

• Sprzedam rowerek dziecięcy dla 3-4 
latka. 661 690 590

• sprzedam łóżeczko różowo – białe 
dla dziewczynki. 668 556 600

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. 667 788 820

• Sprzedaż wózek dziecięcy za 150 zł. 
Tel. 518 131 378

• Sprzedam wózek „ROAN MARITTA”  
(gondola+ spacerówka) kolor czeko-
ladowo- błękitny. 603 393 595

• Sprzedam piec do CO o pow. grzew-
czej 220 m3. 606 443 811

• Oddam w dobre ręce szczeniaki rasy 
wilczej (2 suki i psa) 693 716 085
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

skÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór
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ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

TANIEJ niż myślisz! 
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NOWOGARD
ul. 15-go Lutego 17 d, tel. 91 432 61 77

ul. T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 91 579 08 30

IMODIUM INSTANT: Jedna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (Loperamidi hydrochloridum). 
Wskazania: W objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego preparat może 
być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania; u pacjentów 
z nadwrażliwością na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u dzieci w wieku poniżej 6 lat; 
nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego i z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami 
z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania.Ogólnie, preparatu nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać 
zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia 
okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia 
brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki preparatem Imodium Instant jest  wyłącznie objawowe.
Kiedy możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited 

Suplement diety; Przeznaczony jest do uzupełnienia diety osób 
narażonych na niedobór magnezu i witaminy B6

MAGNEFAR B6 X 60 TABL. 

T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 

edna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (L

STOP BIEGUNCE!

MAGNEZ

IMODIUM INSTANT** 2 MG X 6 TABL. 

*17,64
8,99

*10,29
5,99

Wynajmę halę 
w Nowogardzie przy elewatorze. 
Hala produkcyjna o pow. 100 m2 

wraz z wiatą 80m i budynkiem 
gospodarczym 10 m2. 

Cena 1100 zł. 509 379 883

UWAGA!
W związku 

z modernizacją 
pracowni 

radiologicznej 
polegającej na wymianie aparatu płucno-kostnego RTG  

uprzejmie informujemy, iż w okresie 
22 lipiec 2001 – 31 lipiec 2011 r. Pracownia RTG 
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w No-

wogardzie  będzie pracowała w ograniczonym zakresie. 
Za utrudnienia  w świadczeniu usług diagnostycznych na 

rzecz pacjentów – przepraszamy.

Jednak nie Fedeńczak... 

Skórniewski nowym 
prezesem Pomorzanina 

Czytaj s. 12

Czytaj s. 13

Brąz Oskara 
Bondy na 
Gople

Nowogard  
na szarym 
końcu
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

11.07.11 r.
Godz. 9.30
Zgłoszenie wybicia szyby w 

oknie balkonowym domu w 
miejscowości Olchowo.

12.07.11 r. 
Godz. 4.10 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego podczas kon-
troli drogowej na ul. Boh. War-
szawy ujawnili nietrzeźwego 
rowerzystę. Władysław W. miał 
0,51 promila w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 7.00
Powiadomienie o kradzieży 

roweru z piwnicy na ul. Gen. 
Bema. 

Godz. 8.00
Policjanci OPI dokonali za-

trzymania Szymona S. poszu-
kiwanego na postawie  naka-
zu doprowadzenia do Zakładu 
Karnego wydanego przez Sad 
Rejonowy w Goleniowie. 

Godz. 14.30
Zgłoszenie kradzieży moto-

roweru marki Kinroad z par-
kingu niestrzeżonego przy ul. 
Reja. Zdarzenie miało miejsce 
w dniu 10 lipca między godzi-
ną 22 a 23. 

13.07.11 r. 
Godz. 9.30
Zgłoszenie włamanie do piw-

nicy przy ul. Żeromskiego, 
gdzie sprawca po uprzednim 
przecięciu skobla zabezpiecza-
jącego dostał się do środka i 
dokonał i kradzieży szlifierki 
kątowej.

Godz. 13.00
Zgłoszenie oszustwa na por-

talu internetowym przy zaku-
pie strun. 

14.07.11 r. 
Godz. 7.20 
Zgłoszenie o kradzieży z wła-

maniem do kiosku handlowe-
go mieszczącego się przy Placu 
Wolności, skąd sprawca doko-
nał kradzieży kasetki metalo-
wej z zawartością pieniędzy. 

Godz. 7.45
Powiadomienie o kradzie-

ży elementów miedzianych 
z transformatora olejowego, 
znajdującego się na słupie przy 
posesji w  miejscowości Krzy-
wice. 

Godz. 15.30
Zgłoszenie kradzieży arty-

kułów spożywczych z piwnicy 
przy ul. Wartckiej. 

Godz. 17.20
Partol OPI ujawnił samo-

chód osobowy marki Honda 
CR-V zaparkowany na miejscu 
dla osób niepełnosprawnych. 

Godz. 18.30
Kolizja drogowa na drodze 

Nowogard-Wierzbięcin, gdzie 
kierujący motocyklem mar-
ki Kawasaki wraz z pasaże-
rem nie zapanował nad pojaz-
dem, wywrócił się i wjechał do 
przydrożnego rowu. W wyniku 
zdarzenia kierujący motocy-
klem z obrażeniami ciała prze-
wieziony został do Szpitala w 
Gryficach. 

Godz. 18.40
Kolizja drogowa na ul. Armii 

Krajowej, gdzie doszło do zde-
rzenia trzech pojazdów,  VW 
T5, VW oraz Mercedesa Sprin-
ter. 

Godz. 19.10
Kolizja drogowa na drodze 

Błotno-Nowogard, gdzie kieru-
jący samochodem marki Peu-
geot na łuku drogi nie zapano-
wał nad pojazdem i wjechał do 
przydrożnego rowu. 

Godz. 20.00
 Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej na ul. Bankowej sa-
mochodu marki Renault Scenic 
ujawnił, że kierujący Michał M. 
nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami mechanicz-
nymi oraz aktualnej polisy OC. 

15.07.11 r. 
Godz. 9.30
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP Goleniów ujawnili samo-
chód marki VW Golf zaparko-
wany na miejscu dla osób nie-
pełnosprawnych, bez wymaga-
nych uprawnień. 

Godz. 11.00
Powiadomienie o włamaniu 

do domu jednorodzinnego na 
ul. Poniatowskiego, gdzie do-
konano kradzieży biżuterii zło-
tej. 

 Godz. 14.15
Zatrzymanie Krzysztofa D. 

poszukiwanego na podstawie 
nakazu doprowadzenia do Za-
kładu Karnego wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

Godz. 19.00
Włamanie do piwnicy na ul. 

Poniatowskiego skąd dokona-
no kradzieży roweru typu dam-
ka. Zdarzenie miało miejsce w 
nocy z 14/15.07.11 r. 

15.07.11 r.
Godz. 12.30
Zgłoszenie kradzieży telefo-

nu komórkowego marki Sony 
Ericsson na  ul. 700 Lecia. 

Godz. 15.50
Kolizja drogowa (skrzyżowa-

nie z miejscowością Gardna) w 
której uczestniczyły trzy pojaz-
dy. Samochód osobowy mar-
ki Seat-sprawca kolizji, ukara-

ny został mandatem karnym w 
wysokości 300 zł, Mazda oraz 
Nissan. 

16.07.11 r.
Godz. 20.50
Pracownik sklepu Biedron-

ka na ul. Warszawskiej powia-
domił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu 
Partol wylegitymował Urszulę 
A., ukarana została mandatem 
karnym. 

Godz. 21.50
Powiadomienie o wycin-

ce drzew w rejonie szuwarów 
miejskich. Patrol na miejscu 
zastał Mirosława P. sprawcę 
zdarzenia. Przewieziony został 
do KP w celu przeprowadzenia 
czynności z jego udziałem. 

17.07.11r. 
Godz. 02.00
Powiadomienie o włama-

niu do domu będącego w trak-
cie budowy, gdzie sprawcy do-
stali się poprzez wyważenie 
drzwi wejściowych do piwnicy 
a następnie dokonali kradzieży 
agregatu prądotwórczego. 

Godz. 11.20
Powiadomienie o kradzieży 

telefonu komórkowego w dys-
kotece Przystań.

Godz. 11.50
Patrol OPI w trakcie kontroli 

drogowej na ul. Boh. Warszawy 
ujawnił kierującego skuterem 
w stanie po spożyciu alkoho-
lu. Jerzy K. miał 0.23 promila w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 14.20
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Żabowo, gdzie kierująca 
pojazdem Nissan Primera nie 
zachowując należytej ostroż-
ności wjechała do przydrożne-
go rowu. 

Godz. 18.00
Ochrona sklepu Biedronka 

na ul. 700 Lecia powiadomi-
ła o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu 
wylegitymował Daniel W. To-
war odebrano i pozostawiono 
w sklepie do dalszej sprzedaży. 
	 st.insp.	Ref.	Prewencji	

Klaudia	Gieryń	

Nasza Sonda
Trwa  wakacyjny sezon wypoczynkowy. Dla wielu plaża 

nowogardzkiego jezioro pozostaje jedyną możliwością sko-
rzystania z letniego słońca i czynnej rozrywki na łonie natury.   

Co chcielibyśmy  mieć na plaży oprócz bezpłatnych bile-
tów?- pytamy w naszej sondzie.

Anna Cesarska pedagog - Postępy na plaży są coraz bardziej 
widoczne, co bardzo mnie cieszy.Dobrze, że plaża jest już udostęp-
niona nieodpłatnie. Tylko niestety jest jeszcze tu za mało atrak-
cji dla dzieci, a to one głównie korzystają z tego obiektu. Na pew-
no przydałby się dodatkowe huśtawki czy inne urządzenia, które 
pozwoliłby na milsze spędzenie czasu. Wydaje mi się, że również 
powinny być organizowane specjalne zabawy na czas wakacji dla 
naszych dzieci. Co do czystości wody to niewątpliwe, jakość się jej 
poprawiła w stosunku do poprzedniego roku. Bardzo przydałby się 
jeszcze rowerki wodne i kajaki. 

Ola Śmieszalska - uczennica 2 klasy - No, chciałabym, by było 
bardziej bezpieczne j kolorowe molo i zjeżdżalnia. Też chciałbym 
by był brodzik dla małych dzieci, by mogły się w nim pluskać. Ale 
najbardziej bym chciała aby były takie specjalne huśtawki, na któ-
rych moglibyśmy skakać do wody i rowerki wodne. Wszystkim 
dzieciom życzę fajnych wakacji. 

Stanisław Łuczak - Kierownik zjeżdżalni na plaży - Dobrze, 
że mamy plaże za darmo i to jest sukces. Na plaży jest czysto i bez-
piecznie, bo są ratownicy. Wiem, że ludzie pozytywnie się wyraża-
ją na jej temat. Bolączka jest fakt, że jest za mało sprzętu wodne-
go. Brakuje przede wszystkim rowerów wodnych i dziecięcego pla-
cu zabaw.Na obecną chwilę posiadamy tylko dwa rowery a chęt-
nych jest dużo więcej. Turystom, życzę dobrej pogody i bezpieczne-
go plażowania na naszej plaży.                  

Rozmawiał:	Jarosław	Bzowy	
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar	luzem	i	workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

Powiat Goleniowski nie otrzymał dodatkowych środków na walkę z bezrobo-
ciem z  puli jaką ostatnio przeznaczył na ten cel  rząd. Co to oznacza dla bezro-
botnych z Nowogardu?

Na firmę nie dadzą, 
na roboty publiczne tak

W ubiegłym roku budżet Po-
wiatowego Urzędu Pracy wy-
nosił 15 mln zł. W tym roku 
nasz pośredniak otrzymał 5 
razy mniej środków. Taki los 
spotkał zresztą wszystkie urzę-
dy pracy w kraju. Rząd zmniej-
szył bowiem środki na ten cel 
o średnio 60%. Ostatnio poja-
wiły się jednak dodatkowe pie-
niądze, które rozdzielało Mi-
nisterstwo Pracy. Nasz powiat 
wnioskował o dodatkowy mi-

lion złotych. Niestety bez po-
wodzenia. 

- To jest przydział rządowy i 
nie mamy na to wpływu. Cie-
kawi mnie tylko dlaczego np. w 
woj. kujawsko-pomorskim do-
datkowe pieniądze otrzymało 
aż 13 powiatów, a w naszym re-
gionie tylko dwa. Niestety Gole-
niowa nie ma na tej liście.  To 
powoduje, że pewne formy ak-
tywizacji zawodowej nie będą 
realizowane  – komentuje roz-

dział środków na walkę z bez-
robociem, wicestarosta Powia-
tu Goleniowskiego, Tomasz 
Kulinicz. 

W ubiegły czwartek w tej 
sprawie obradowała Powiato-
wa Rada Zatrudnienia. 

Wiadomo, że ani złotówki 
nie będzie w tym roku na roz-
poczęcie działalności gospo-
darczej czy doposażenia już 
istniejących miejsc pracy. To 
najbardziej zaboli młodych lu-

Wykorzystanie środków unijnych  

Nowogard na szarym końcu
Prezentujemy ranking  Gazety Prawnej, który wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w 
pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze sa-
morządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego 
budżetu 2007 – 2013), włącznie z umowami na rok 2010.

Podstawą do oceny jest war-
tość przyznanej pomocy z UE, 
liczba realizowanych projek-
tów oraz liczba mieszkańców 
według GUS. Dane pochodzą 
z dokumentacji Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości oraz Agencji Mo-
dernizacji i Restrukturyzacji 
Rolnictwa i obejmują umowy 
podpisane do połowy kwietnia 
2010 r. (bez programów przed-
akcesyjnych). Pominięte zosta-
ły niektóre ogólnopolskie pro-
jekty drogowe, które trudno 
przyporządkować poszczegól-
nym jednostkom samorządo-
wym. 

Do wyliczenia punktacji 
użyte zostały wskaźniki wyra-
żające:

 -wielkość środków przypa-
dających na mieszkańca jed-
nostki samorządowej- waga 
45%

 -wartość środków przypada-
jących na 1 projekt-waga 45%

 - liczbę projektów przypada-
jących na 1000 mieszkańców- 
waga 10%.

Niestety nasza gmina w  za-
kresie adsorpcji środków unij-

nych sytuuje się na zaszczyt-
nym „szarym końcu” nie tyl-
ko w kraju ale także w woje-
wództwie. Najlepsze gminy w 
tym zakresie w kraju osiągają 
wynik  na poziomie kilku ty-
sięcy punktów np. pierwsza w 
rankingu gmina Krzeszowice- 
6098,08 pkt. Najlepsze w woje-
wództwie to gmina Biały Bór-
3350 pkt i gmina Barwice 3041. 
Nowogard z liczba punktów 
323,52 zajmuje  96 miejsce na 
114 klasyfikowanych w woje-
wództwie zachodniopomor-
skim jednostek samorządo-
wych. Istotnie lepsze wyni-
ki osiągnęły chociażby gminy 
ościenne Dobra – 24 miejsce 
i 926,98 pkt, Osina- 21 miej-
sce i 968,58 pkt oraz Goleniów 
-10 miejsce z liczba punktów 
1395,65.  Wiele wskazuje na 
to ,że przynajmniej w aktual-
nej perspektywie budżetowej 
UE do roku 2013 nasza gmi-
na nie poprawi istotnie swo-
jego udziału w wykorzystaniu 
unijnych dotacji i to z dwóch 
głównych powodów, po pierw-
sza środków do podziału w 
tym okresie budżetowym zo-
stało już niewiele i po drugie 

na  projekty współfinansowa-
ne ze środków UE  potrzebne 
są , na ogół na poziomie oko-
ło 50 %,  tzw. wkłady własne, a 
tutaj jak wiemy ze względu na 
inwestycję szpitalną (w całości 
wykonywaną z własnych środ-
ków gminy) gmina nie posia-
da w zasadzie żadnych real-

nych możliwości ich  wygene-
rowania czy pożyczenia. DN 
wielokrotnie zwracał uwagę 
w ostatnich latach ma brak in-
wencji nowogardzkich władz 
w zakresie realizacji pożytecz-
nych społecznie  pomysłów z 
wykorzystaniem środków ze-
wnętrznych. Ale głos nasz po-

zostawał bez echa – znacznie 
łatwiej wydawać wpływy po-
datkowe  niż popracować nad 
pomysłem i trochę pobiegać z 
formalnościami aby zrobić coś 
dla społeczności. Władza rzą-
dzi nie służy to chyba dewiza 
naszych włodarzy.

RED.

dzi i lokalnych przedsiębior-
ców, którzy chętnie korzystali 
z tych formy pomocy. 

Częściowo zmieniono tak-
że plan szkoleń. Teraz nie będą 
się one odbywały w grupach, 
tylko indywidualnie. 

Wkrótce mają za to ruszyć 
kolejne staże 45 plus, dla osób 

pow. 45 roku życia.  Pozosta-
wiono także prace interwen-
cyjne, skierowany dla sektora 
prywatnego. Częściowo utrzy-
mane zostaną także prace spo-
łeczno- użyteczne i roboty pu-
bliczne, z których głównie ko-
rzystają gminy. 

Marcin	Simiński
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Śpiewali	starsi...

Jak eNea  sobie rządzi

Bramę zastawili - nie widzą problemu

W niedzielne popołudnie w Wojcieszynie odbył się wiejski festyn. Załączone zdjęcia pokazują, że było kolorowo, wesoło i sielsko. 
Szczegółową relację zamieścimy w piątkowym wydaniu DN.

Fotorelacja z Festynu w Wojcieszynie

Na przełomie miesięcy 
kwietnia i marca firma ENEA 
postawiła skrzynkę złącza ka-
blowego tzw. ZK  w Nowo-
gardzie na ul. Woj. Polskiego. 
Wszystko byłoby w porząd-
ku, gdyby obiekt nie  tarasował 
bramy wyjazdowej z prywatnej 
posesji.  

 Właścicielem posesji  są 
państwo Dunajko. 

- To było na przełomie lute-
go, marca, gdy jeszcze był śnieg. 
Skrzynkę ZK  zainstalowano w 
bardzo niewygodnym dla nas 
miejscu. Nikt mnie i moich są-
siadów nie pytał, o jakiekolwiek 
zdanie. Kompletnie nie było 
żadnej rozmowy. Ta skrzynka 
została postawiona zupełnie 
nagle i bez konsultacji z nami – 
mówi pan Teodor Dunajko 

Z tego, co udało nam się 
ustalić skrzynkę ZK  zamonto-
wano w ramach zamiany sta-
rej, na nową. 

- Co z tego, że jest nowa? Jak 

Stoi w bardzo złym miejscu. Po 
prośbach pisemnych i uwagach, 
które skierowaliśmy do ENEY 
otrzymaliśmy odpowiedź, która 
niczego nie wyjaśnia  a zwłasz-
cza nie zawiera żadne poważ-
nej propozycji rozwiązania pro-
blemu  -  twierdzą państwo 
Dunajko.

W piśmie ENEA twierdzi, 
że złącze kablowe zostało po-
stawione zgodnie z projektem 
budowlanym i dokumentacją 
techniczną uzgodnioną w Ze-
spole Uzgodnień Dokumenta-
cji Projektowych. Nowogardz-
ki oddział ENEI na zgłaszany 
problem miał odpowiedzieć 
także,  że Dunajkowie mogą 
przestawić sobie skrzynkę, ale 
na własny koszt. 

- Nie myśmy ją montowali 
bez pytania. Nie nasza, więc to 
rzecz – twierdzą zbulwersowa-
ni mieszkańcy.  

W imieniu mieszkańców i 
zdrowego rozsądku stawiamy  

pytanie co stało na przeszko-
dzie aby nowa skrzynka zo-
stała postawiona na miejscu 
starej w którym nie przeszka-
dzałaby nikomu ? Jeśli już zaś 
dokonano takiego  kolidujące-
go z zasiedziałością ustawienia 
to przyzwoitość nakazuje błąd 
naprawić a nie zasłaniać się 
przepisami. 

Jarek	Bzowy	

Komentarz: 
Sprawa jest  przedstawiona 

tylko z relacji właścicieli po-
sesji, którzy udostępnili nam 
też swoją korespondencję z 
ENEA.  Spełniając naszą usta-
wową funkcję interwencyj-
ną zwracamy się do rzeczni-
ka  ENEY, aby zajął oficjalne 
stanowisko w opisanej  spra-
wie z nadzieją, że nie będzie 
to tylko powielenie odpowie-
dzi, która otrzymali Państwo 
Dunajkowie. 

Jeżdżono	bryczką...

...i	zjeżdżano	z	„zamku”
...śpiewali	także	młodsi.

Pito	nie	za	wiele...

...choć	napojów	nie	brakowało.

Skrzynka	mocno	stoi.	Bramy	nie	da	się	otworzyć.	Na	zdjęciu	właściciel	
posesji	pan	Dunajko.
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Błotno – w parku otwarto plac piknikowy

Tu się zrelaksujesz, zregenerujesz siły i zreflektujesz…
W piątek, 15 lipca, w miejscowości Błotno dokonano uroczystego otwarcia placu piknikowego przy ścieżce spacerowo-dydaktycznej, 
znajdującej się na terenie gminnego parku nad rzeką Dobrzycą.

Projekt, w ramach którego 
zakupiono i zamontowano wia-
tę, dwa zestawy stołowe, sześć 
ławek i urządzono palenisko, 
powstał z inicjatywy Stowarzy-
szenia Przyjaciół Błotna „An-
tonówka”. Natomiast zrealizo-
wany został ze środków finan-
sowych gminy Nowogard oraz 
funduszu pomocowego Urzę-
du Marszałkowskiego - w celu 
wdrażania lokalnych strategii 
rozwoju - które objęte są Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Całkowity koszt realizacji pro-
jektu wyniósł około dwunastu 
tysięcy złotych.

Przy okazji warto podać kil-
ka informacji o samym parku. 
Otóż jego początki sięgają roku 
1812, kiedy to niejaki Friedrich 
Hering zakupił teren należą-

cy do folwarku i rozpoczął na 
nim prace nad utworzeniem 
parku krajobrazowego. Tutej-
sze otoczenie oferuje zwiedza-
jącym i odpoczywającym wie-
le ciekawych zjawisk przyrody, 
m.in. będący swoistym pomni-
kiem przyrody dąb szypułko-
wy o obwodzie 724 cm. Istnie-
je także możliwość zaobserwo-
wania roślin chronionych jak 
bluszcz pospolity, wiciokrzew 
pomorski czy konwalia majo-
wa. Natomiast las, jaki znajdu-
je się na terenie parku, zalicza 
się do grądu subatlantyckiego, 
w skład którego wchodzą m.in. 

lipa szerokolistna, leszczyna 
czy zawilec gajowy. Gdzienie-
gdzie napotkamy także zwie-
rzęta należące do dziewięciu 
gatunków kręgowców podle-
gających całkowitej lub czę-
ściowej ochronie, takich jak 
np. sikorka bogatka, cierniów-
ka, wiewiórka pospolita czy 
myszołów. Przez cały ten ob-
szar przebiega trasa o długości 
1,2 km, przy której znajdują się 
tablice szczegółowo informu-
jące zwiedzających o zasobach 
lokalnej fauny i flory.  O zna-
czeniu parku dla mieszkańców 
Błotna powiedziała nam Irena 
Czyżak prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Błotna „Antonów-
ka”. Na terenie naszej wsi nie 
ma obiektów typowo historycz-
nych dlatego – biorąc pod uwa-
gę fakt, że liczy się dla nas cią-

głość - warto aby istniała rzecz, 
wokół której będziemy budo-
wali własną tożsamość a przez 
to poczucie wartości. Obecnie 
takim obiektem są niewątpli-
wie nasze zasoby przyrodni-
cze: aleja lipowa, przepiękny 
dąb. Potrzeba nam właśnie ta-
kiego miejsca, które będzie słu-
żyło nie tylko do rozrywki, ale 
będzie skłaniało nas również 
do refleksji nad tym, co minio-
ne. W tym celu m.in. powstała 
inicjatywa uzyskania od gmi-
ny zgody, aby na terenie par-
ku istniała możliwość sadzenia 
tzw. drzew pamiątkowych, np. 

sposobność taką miałyby szó-
ste klasy, które kończą pierwszy 
etap edukacji, ale także i poje-
dyncze osoby. Oczywiście cho-
dzi tylko o te drzewa, na któ-
rych sadzenie pozwala rodzaj 
występującego tutaj lasu. Uwa-
żam, że jeśli ktoś będzie miał  
wkład w powiększanie parku, to 

w wyniku tego będzie miał też 
do niego inne podejście. Będzie 
to budowało poczucie współod-
powiedzialności za ten obiekt, a 
z upływem lat będzie umacnia-
ła się także lokalna  tożsamość 
– powiedziała Irena Czyżak.  

Piotr	Słomski

Uroczysty	moment	przecięcia	wstęgi.	Na	zdjęciu	od	 lewej:	burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla,	 prezes	 Stowarzyszenia	 Przyjaciół	 Błotna	
„Antonówka”	 Irena	 Czyżak,	 sołtys	 Błotna	 Danuta	 Nowak,	 Kierownik	
Wydziału	 Rozwoju	 Lokalnego	 i	 Funduszy	 Urszula	 Berezowska	 oraz	
radny	Paweł	Kolanek
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rozmowa z Waldemarem leszczakiem

Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...?
Wzrastająca liczba samochodów, czasami brak wyobraźni kierowców oraz często zły stan nawierzchni dróg sprawiają, że coraz łatwiej 
stać się ofiarą wypadku drogowego. Niemniej jednak dzięki istniejącemu obowiązkowi zawierania umowy ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej (OC) łatwiej pokryć szkody, które ponieśliśmy na osobie i w mieniu. Warto, więc wiedzieć, jakie działania podjąć, 
aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania. A przynajmniej nie pozbawić się takiej możliwości. Co zrobić, jeśli zdarzył nam się wypa-
dek drogowy lub kolizja? Na te pytania odpowie nam w bezpośrednim wywiadzie  Waldemar Leszczak - przedstawiciel firmy zajmują-
cej się  pośrednictwem odszkodowań  powypadkowych. 

Dziennik Nowogardzki: 
Czy pana logo - trzymają-
ca dłoń chyba...nieuczciwe-
go przedstawiciela ubezpie-
czeniowego głową w dół na 
wizytówce jest potwierdze-
niem, że firmy ubezpiecze-
niowe zwyczajnie są nierze-
telne i trzeba z nich „wyci-
skać” należne nam pieniądze, 
gdy uszkodzimy samochód 
lub utracimy zdrowie? 

Waldemar Leszczak: Logo 
na wizytówkach wynika raczej 
z poczucia humoru. Chociaż 
nie przeczę, kwestia „wyrywa-
nia” należnych ubezpieczone-
mu kwot stanowiła motto. Nie 
powiedziałbym, że ubezpie-
czyciele są nierzetelni w swych 
działaniach. Oni są rzetelni aż 
do bólu, ale inaczej. W swych 
działaniach bazują na ludzkiej 
niewiedzy, strachu przed proce-
sem sądowym, wreszcie na po-
czuciu, że z nimi i tak się nie 
wygra.

DN: Dobrze to teraz poroz-
mawiajmy o konkretach. Za-
łóżmy, że wydarzyła się ko-
lizja na drodze, w której na 
szczęście ucierpiał tylko po-
jazd a nie człowiek. Jak mamy 
się zachować?     

W.L:  Mówiąc w skrócie tak 
jak nakazują przepisy. Domy-
ślam się, że chodzi Panu o inną 
kwestię. Zakładajmy, że nasz 
kierujący nie spowodował zda-
rzenia. Jeżeli sytuacja jest ewi-
dentna, mamy świadków zda-
rzenia (osoby postronne) to 
można poprzestać na wymianie 
oświadczeń. Dobrze jest wozić 
w pojeździe gotowy druk. Nie 
będzie błędem, jeżeli miejsce 
zdarzenia uwiecznimy za po-
mocą fotografii lub filmu, wy-
konanymi nawet telefonem ko-
mórkowym. Natomiast w przy-
padku, gdy nasuwają się wąt-
pliwości lepiej jest wezwać na 
miejsce zdarzenia patrol poli-
cyjny.Osobiście odradzam po-
przestawanie na oświadczeniu 
sprawcy. Jak wskazuje doświad-
czenie, sprawcy, po zastanowie-

niu się, wielokrotnie zmienia-
ją swoją wersję przebiegu zda-
rzenia. Są przypadki usunięcia 
śladów na pojeździe. A czasa-
mi wystarczającym jest pyta-
nie ze strony przedstawiciela 
ubezpieczyciela „ czy jest Pani/
Pan pewna/y, że to Pani/n jest 
sprawcą???”.  A później zaczy-
nają się tzw. schody, czyli pro-
blemy z likwidacją szkody. 
Znam przykład, że ubez-
pieczyciel odmówił wypła-
ty odszkodowania pomi-
mo istnienia jednoznacz-
nych dowodów zaistnienia 
zdarzenia. Sprawca też się 
przyznał do popełnienia 
czynu. I co? Ubezpieczyciel 
uznał, iż do zdarzenia w 
ogóle nie doszło.Patrol po-
licyjny na miejscu zdarze-
nia to podstawa naszego 
bezpieczeństwa. Nie należy 
przejmować się tym, że po-
licjanci pojawią się za 2 go-
dziny. Cierpliwość popłaca.

DN. Wiadomym jest, że 
nie wszystkie firmy ubez-
pieczeniowe są rzetel-
ne. Jakie kruczki stosują 
ubezpieczyciele?

W.L  Jak już wcześniej 
wspomniałem, ubezpieczy-
ciele są w swych działa-
niach rzetelni aż do bólu. 
Każda sytuacja jest inna i 
trudnym jest wymienienie, jak 
Pan to określił, kruczków. Naj-
częściej spotykanym wybiegiem 
jest przekonanie poszkodowa-
nego, że aby otrzymać należ-
ne odszkodowanie konieczna 
jest naprawa uszkodzonego po-
jazdu. A gdzie taki obowiązek 
jest zapisany? Posłużę się cyta-
tem z wyroku Sądu Najwyższe-
go z dnia 2002.01.16 IV CKN 
635/00 niepublikowanego:” 
Roszczenie o świadczenie na-
leżne od ubezpieczyciela w ra-
mach ustawowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu kosztów przywrócenia 
uszkodzonego pojazdu do sta-
nu pierwotnego jest wymagalne 
niezależnie od tego czy napra-

wa została już dokonana. Wy-
sokość odszkodowania w takim 
przypadku należy ustalać we-
dług przewidywanych kosztów 
naprawy i według cen z daty ich 
ustalania”. Dodać należy- wła-
ściwe sporządzonej kalkulacji 
kosztów naprawy. To jest kwe-
stia podstawowa naszego rosz-
czenia.

DN: Czy wobec tego może-
my taką firmę podać przed 
oblicze Sądu? To trochę jak 
walka Dawida z Goliatem?

W.L: Sądu nie należy się bać. 
Przed jego obliczem stajemy na 
równych prawach. Pamiętać 

Należy o podstawowej zasa-
dzie obowiązującej w procesie 
cywilnym, wyartykułowanej w 
art.6 kodeksu cywilnego: Cię-
żar udowodnienia faktu spo-
czywa na osobie, która z tego 
faktu wywodzi skutki praw-
ne. Czyli, jeżeli poszkodowany 
chce uznania swoich racji musi 
przedłożyć konkretne dowody. 
Tak samo w przypadku ubez-
pieczyciela. Jeżeli chce obalić 
racje poszkodowanego musi 

również przedłożyć konkretne 
dowody przeczące dowodom 
poszkodowanego. Oczywiście 
istnieją pewne ograniczenia, 
jak chociażby opłata za po-
zew, która jest określona pro-
centowo do wartości pozwu. 
Koniecznym jest poniesienie 
kosztów posiadania dowodów 
np. kalkulacji kosztów sporzą-

dzonej przez niezależne-
go rzeczoznawcę.  Ponie-
sione koszty w przypad-
ku sukcesu są zwracane 
przez stronę przegrywa-
jącą.  

DN: A dodatkowe za-
dośćuczynienie, jeżeli 
wygramy jest możliwe? 

W.L: Z pojęciem za-
dośćuczynienia spotyka-
my się w przypadku za-
istnienia tzw. szkody oso-
bowej. Instytucję zadość-
uczynienia precyzuje art. 
444 § 1 w związku z 445 
§ 1 k.c. Stanowiąc, iż oso-
bie poszkodowanej, któ-
ra w wyniku wyrządzonej 
jej szkody doznała uszko-
dzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia, sąd może przy-
znać odpowiednią sumę 
tytułem zadośćuczynie-
nia pieniężnego za dozna-
ną krzywdę. Zadośćuczy-
nienie jest świadczeniem 

jednorazowym i pieniężnym, 
mającym stanowić sposób zła-
godzenia cierpień fizycznych i 
psychicznych poszkodowanego. 
Przy określaniu zadośćuczynie-
nia, kierując się praktyką Sądu 
Najwyższego należy uwzględ-
nić wszystkie elementy krzyw-
dy łącznie z tymi, które mogą 
ujawnić się w przyszłości.  Przy 
ustalaniu zadośćuczynienia 
winno się brać pod uwagę takie 
elementy jak stopień trwałego 
uszczerbku na zdrowiu poszko-
dowanego kalectwo, długotrwa-
łość choroby, cierpień, leczenia, 
rehabilitacji, bolesność zabie-
gów, dokonywane operacje, le-
czenie sanatoryjne, poczucie 
bezradności życiowej, a także 

aktualną stopę życiową społe-
czeństwa na terenie, w którym 
zamieszkuje poszkodowany. 
Ustalanie zadośćuczynienia nie 
może być mechanicznym obli-
czaniem – musi być każdorazo-
wo rozpatrywane w sposób in-
dywidualny z uwzględnieniem 
wspomnianych powyżej czyn-
ników.

DN. Wiele się mówi o fir-
mach naprawiających rozbi-
te auta. Więc proszę powie-
dzieć, co oznacza tak zwana 
naprawa ekonomicznie nie-
uzasadniona? 

W.L: Z naprawą pojazdu 
ekonomicznie nieuzasadnioną 
mamy do czynienia wówczas, 
gdy koszt przywrócenia pojaz-
du do stanu pierwotnego prze-
kracza wartość pojazdu sprzed 
zaistnienia zdarzenia. Przy-
kładowo, jeżeli wartość pojaz-
du przed zdarzeniem określono 
na   15.000 zł, a według kalku-
lacji naprawy jej koszt wyniesie 
25.000 zł to wówczas mamy do 
czynienia z tym pojęciem.

DN: Załóżmy, że wyda-
rzył się wypadek lub kolizja 
na drodze. Sprawca ucieka z 
miejsca zdarzenia lub był nie-
ubezpieczony - czy przysłu-
guje nam wówczas odszkodo-
wanie?

W.L Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny – to jest 
właściwa instytucja. Wypadek 
drogowy spowodowany został 
przez nieznanego sprawcę. Jeże-
li zostałeś w nim poszkodowany 
– możesz domagać się odszko-
dowania z Ubezpieczeniowe-
go Funduszu Gwarancyjnego.  
UFG wypłaca odszkodowanie 
tylko za następujące szkody:         

- na osobie (zadośćuczynie-
nie, zwrot kosztów leczenia, 
rehabilitacji itp.),

- materialne (np. uszkodze-
nie pojazdu lub innego mie-
nia). Tu wypłata następuje tyl-
ko pod warunkiem, że  w wy-
padku doszło do obrażeń ciała 
u któregokolwiek z jego uczest-
ników, a naruszenie czynno-
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ści narządu ciała lub rozstrój 
zdrowia trwały dłużej niż 14 
dni. UFG nie wypłaca odszko-
dowań za kolizje spowodowa-
ne przez nieustalonych spraw-
ców, w których nikt nie od-
niósł obrażeń.

  DN. Czy małżonek może 
otrzymać odszkodowanie lub 
na odwrót, jeżeli np. żona 
była pasażerką a mąż był 
sprawcą wypadku?

W.L: Odszkodowanie z ty-
tułu odpowiedzialności cywil-
nej posiadacza pojazdu mecha-
nicznego przysługuje wszyst-
kim uczestnikom, którzy po-
nieśli uszczerbek, za wyjątkiem 
sprawcy. W podanym przez 
Pana przypadku, jeżeli kieru-
jącym pojazdem i jednocześnie 
sprawcą nieszczęścia był mąż, 
(dlaczego nie żona??) to jego 
małżonce przysługuje odszko-
dowanie z polisy OC sprawcy. 
Tak samo w przypadku, jeże-
li poszkodowanym jest dziecko 
sprawcy zdarzenia. Podobnie 
jest w przypadku, jeżeli właści-
ciel pojazdu jest pasażerem, a 
kieruje osoba postronna. Taka 
sytuacja może mieć miejsce 
podczas powrotu z imprezy to-
warzyskiej czy też rodzinnej. W 
każdym przypadku, gdy spraw-
cą zdarzenia jest kierujący po-

jazdem odszkodowanie z poli-
sy OC przysługuje poszkodowa-
nym pasażerom. Czyli właści-
cielowi również.

DN: Coraz częściej Pola-
cy poruszają się po kraju tzw. 
„anglikami” - kierownica z 
prawej strony. Czy dostaną 
wobec tego odszkodowanie, 
jeżeli sprawca miał polskie 
ubezpieczenie?

W.L W kwestii tzw. „angli-
ków” należy zadać sobie pyta-
nie, czy takie pojazdy są 

rejestrowane i dopuszczo-
ne do ruchu na terenie naszego 
kraju.  Jeżeli mamy odpowiedź 
na to pytanie to mamy również 
na Pańskie. W Polsce istnie-
je organizacja, jaką jest Polskie 
Biuro Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych. PBUK to organiza-
cja skupiająca zakłady ubez-
pieczeń, które na terytorium 
Polski prowadzą obowiązkowe 
ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem 
tych pojazdów, popularnie zwa-
ne OC komunikacyjnym. W ra-
mach prowadzonej działalności 
PBUK zajmuje się m.in. orga-
nizowaniem likwidacji lub bez-
pośrednią likwidacją szkód spo-
wodowanych w Polsce przez po-

siadaczy pojazdów mechanicz-
nych zarejestrowanych w kra-
jach będących, tak jak Polska, 
członkami  Systemu Zielonej 
Karty. PBUK zajmuje się tak-
że wystawianiem dokumentów 
ubezpieczeniowych ważnych w 
innych krajach Systemu Zielo-
nej Karty, w tym również ubez-
pieczeń granicznych ważnych w 
krajach  EOG  i Szwajcarii.  Po-
nadto PBUK pełni rolę organu 
odszkodowawczego i ośrod-
ka informacji zgodnie z IV dy-
rektywą komunikacyjną.  Pol-
skie Biuro Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych to organizacja 
zakładów ubezpieczeń, które 
na terytorium Polski prowa-
dzą działalność ubezpiecze-
niową w zakresie obowiązko-
wego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej posiada-
czy pojazdów mechanicznych. 
Zgodnie z przepisami ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, UFG i PBUK przynależ-
ność tych zakładów do Polskie-
go Biura Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych jest obowiąz-
kowa i rozpoczyna się z dniem 
uzyskania od organu nadzoru 
zezwolenia na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej. 
Zgodnie z zasadami Systemu 
Zielonej Karty Polskie Biuro 

Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych pełni funkcję Biura Naro-
dowego reprezentującego Polskę 
w Systemie i będącego człon-
kiem Rady Biur. Spełniając wy-
mogi stawiane przez tzw. Re-
komendację Genewską ONZ 
(Recommendation No 5 on In-
surance of Motorist Against 
Third Party Risks - 25.01.1949; 
1984, 2000, 2004) PBUK jest 
organizacją uznaną przez rząd 
RP, która podpisała i podpisu-
je odpowiednie umowy ze swo-
imi odpowiednikami z innych 
państw należących do Systemu 
Zielonej Karty. 

DN. Załóżmy, że wypadek 
miał miejsce dwa lata wcze-
śniej a dolegliwości już w za-
sadzie ustąpiły. Czy wówczas 
jest możliwe ubieganie się o 
odszkodowanie? 

W.L: Ważnym jest, aby w 
pierwszej kolejności zgłosić się 
do lekarza i dopilnować, aby w 
dokumentacji medycznej wid-
niał zapis, iż dolegliwości u pa-
cjenta są wynikiem udziału w 
zdarzeniu drogowym. W kar-
tach informacyjnych leczenia 
szpitalnego taka informacja 
jest zazwyczaj zawsze umiesz-
czana. Jeżeli takiego zapisu nie 
ma to należy liczyć się proble-
mami w zakresie uzyskania 

odszkodowania z polisy OC. 
Minimalnym okresem na zgło-
szenie roszczeń do ubezpieczy-
ciela jest okres 3 lat. 

DN. Co zrobić na miejscu 
wypadku drogowego na tere-
nie Unii Europejskiej? 

W.L Przed wyjazdem dobrze 
jest zapoznać się z przepisami 
ruchu drogowego 

Obowiązującymi w kraju do-
celowym oraz w krajach, przez 
które będziemy przejeżdżali.  
Najprościej w Internecie. Na-
leży również ustalić, czy posia-
dane przez nas polisy, AC, OC, 
NNW i Assistance obowiązu-
je w danym kraju – u swojego 
ubezpieczyciela. Dobrze jest 
posiadać kartę EKUZ, z wyro-
bieniem, której nie ma proble-
mów (NFZ).Posiadać numery 
telefonów placówek dyploma-
tycznych. Posiadać w swoim 
pojeździe oświadczenia dot. 
zdarzenia drogowego (z In-
ternetu).Stosować się do prze-
pisów ruchu drogowego pań-
stwa, w którym jesteśmy gość-
mi – to pierwsza i podstawowa 
zasada. Acha – najważniejszą 
kwestią jest możliwość komu-
nikowania się. 

Rozmawiał:	Jarosław	Bzowy	
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Festyn trzeźwościowy w Nowogardzie

We wspólnocie rodzi się nadzieja...
W sobotni wieczór odbył się festyn trzeźwościowy w klubie AA „Hania”. Przybyło na niego ok. stu pięćdziesięciu osób, nie tylko z No-
wogardu i terenu województwa ale i z dalszych zakątków naszego kraju – np. z Torunia. Jest to już trzecie tego typu spotkanie, jakie od-
bywa się każdego roku w Nowogardzie. 

Spotkanie rozpoczęło się 
ono uroczystą Mszą świętą w 
kościele p.w. WNMP w Nowo-
gardzie. Eucharystię celebro-
wali ksiądz proboszcz Grze-
gorz Legutko i ks. Łukasz Śnia-
dy z parafii p.w. Siostry Fau-
styny Kowalskiej w Szczecinie. 
Ksiądz Łukasz wygłosił homi-
lię, w trakcie której przypo-
mniał o wolnej woli, w którą 
Bóg każdego z nas wyposażył, 
stawiając przed nami perspek-
tywę wyboru dobra lub zła. 
Podkreślił, że szczęście można 
uzyskać idąc po ścieżkach na-
kreślonych przez Boga, nato-

miast zbaczając z właściwego 
kursu popadamy w sidła grze-
chu, z którego konsekwencja-
mi nieraz przez lata musimy 
się zmagać. Niemniej jednak 
chrześcijaństwo ukazuje nam 
zawsze, budzącą nadzieję, per-
spektywę powrotu do lepsze-
go życia i nowego pojednania 
z Bogiem zawsze łaskawym i 
cierpliwym. 

Po Mszy świętej wszyscy 
udali się do siedziby klubu 
„Hania” przy ul. Zamkowej 13. 
Ta część imprezy rozpoczęła się 
wręczeniem tabliczek pamiąt-
kowych osobom wspierającym 

działalność nowogardzkiego 
klubu abstynenta. Otrzymali 
je burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla oraz koordynator 
pracy z uczestnikami meetin-
gów Teresa Ziółkowska. Na-
stępnie wszyscy zgromadze-
ni na podwórzu przed budyn-
kiem utworzyli koło i odśpie-
wali „Barkę” po czym rozpo-
częła się trwająca do późnych 
godzin zabawa taneczna. War-
to nadmienić, że w imprezie 
nie brali udziału tylko człon-
kowie klubu, ale i inni miesz-
kańcy naszego miasta, pragną-
cy spędzić ten czas w miłej at-

mosferze wspólnoty, jaka tam 
zapanowała. Dla przybyłych na 
festyn czekały również domo-
wej roboty bigos, grochówka 
oraz różnego rodzaju wypie-
ki. - Tego typu przedsięwzięcia 
są niezwykle owocne. Spotyka-
my się nawzajem, wymieniamy 
się spostrzeżeniami, poglądami 
na różne tematy. Zawiązują się 
przyjaźnie. Pomaga to nam na-
brać nowego spojrzenia na ota-
czającą nas rzeczywistość.

- Zjeżdżamy się też w innych 
regionach Polski. Na przykład 
w sierpniu festyn trzeźwościowy 
odbędzie się w Kamieniu. Nato-

miast we wrześniu w Węgorzy-
nie. Ostatnio grupa toruńska 
zorganizowała festyn w Zakro-
czymiu. Każde takie spotkanie 
to naprawdę wspaniała rzecz. – 
powiedzieli Bolesław Boratyń-
ski, prezes klubu „Hania” oraz 
Wiesław Filipczak, wiceprezes. 

Powyższe wypowiedzi najle-
piej oddają charakter tego typu 
spotkań, gdyż klimat życzliwo-
ści we wspólnocie pobudza za-
ufanie i skłania do otwartości. 
Otwartość natomiast do praw-
dy, która niesie wyzwolenie.

Piotr	Słomski
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

Pomieszczenia 
do wynajęcia

I piętro
- Lokal o pow. 26,60 m2
- Lokal składający się z dwóch 
  pomieszczeń o pow. 44,52 m2

II piętro
- Lokal o pow. 16,40 m2

Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Oddział w Nowogardzie

ul. 3 maja 14
tel. 91 392 15 86

Kółkiem	zaznaczono	okna	lokali	do	wynajęcia

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Foto pstryk

Poniedziałek godz. 12 na nowogardzkiej plaży o tej porze jeszcze pusto.

Przy jednym ze sklepów pojawił się „parking” dla psów. Z braku parkingów dla samochodów do-
bre i to...

Na alejce pod murami kosz na śmieci robi za ozdobę
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W dniu 17 lipca odbyła się V Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Mo-
tocrossie w Chojnie, w której udział brał Paweł Klewicz z KM Cisy Nowogard, 
zajmując drugi miejsce w klasyfikacji generalnej (klasa MX 85).  

klewicz drugi w Chojnie
P. Klewicz był jedynym 

reprezentantem Nowogar-
du biorącym udział w wy-
ścigach.  Zawody sędzio-
wał Marek Kowalczuk z 
KM Cisy Nowogard.  Kie-
rownikiem startu i mety był 
Wiesław Smietjuch – prezes 

klubu Cisy. 
- We wszystkich wyścigach 

startowało ok. 150 zawodni-
ków z całej Polski.  Zawody 
zostały przerwane na trzy 
straty do końca, ze wzglę-
du na dużą ilość wypadków 
i braku odpowiedniej liczby 

karetek – skomentował dla 
DN zawody Smietjuch. 

Marcin	Simiński

Paweł	Klewicz	na	starcie	
podczas	Mistrzostw	Polski	Strefy	
Zachodniej	w	Nowogardzie,	które	

odbyły	się	w	dniu	19	czerwca.	

Już w sobotę finałowy 
etap konkursu

„Nasze kulinarne 
dziedzictwo  
– Smaki Regionów”

Wyłonienie najlepszego pro-
duktu regionalnego i najlep-
szej potrawy to cel wojewódz-
kiego finału XI edycji konkur-
su „Nasze kulinarne dziedzic-
two – Smaki Regionów”. Im-
preza pod patronatem Mar-
szalka Województwa odbę-
dzie się w sobotę, 23 lipca br. w 
centrum Szczecina – na placu 
Orła Białego i w siedzibie Aka-
demii Sztuki. Jury rozpocznie 
pracę o godz. 10.

Konkurs „Nasze kulinarne 
dziedzictwo – Smaki Regio-
nów” rozgrywany jest dwueta-
powo. Najpierw rozstrzygany 
jest na poziomie regionalnym, 
natomiast wielki finał central-
ny odbędzie się we wrześniu 
podczas poznańskich Targów 
Polagra Food. 

Produkty regionalne startu-
jące w sobotnim finale mogą 
się ubiegać o laury w następu-
jących kategoriach: produkty 
pochodzenia zwierzęcego (w 
tym 4 podkategorie), produk-
ty pochodzenia roślinnego (w 
tym 4 podkategorie), napoje 
regionalne i inne. Potrawy ry-
walizować natomiast będą o I, 
II i III miejsce.

Warto dodać, że tuż 
obok kulinarnych szran-
ków trwać będzie Jarmark 
Jakubowy (22-25 lipca), 
gdzie na stoiskach również 
będzie można znaleźć coś 
smacznego. 

Organizatorem etapu regio-

nalnego  jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Zachod-
niopomorskiego we współpra-
cy z Zachodniopomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach, a or-
ganizatorem centralnego fina-
łu – Polska Izba Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego z War-
szawy.

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku z „Perłami” wróci-
ły z Poznania: Irena Śmiałek 
za Kaziukowe serducha, Mał-
gorzata i Piotr Kozłowscy, Go-
spodarstwo rolne „Ryby Lu-
bie” za Pstrąga po rybacku (ka-
tegoria Produkty) oraz druży-
na w składzie: Bolesław Sobo-
lewski (właściciel restauracji) i 
Dariusz Majewski (szef kuch-
ni) za Zupę księżnej Anny Ja-
giellonki na sandaczu (katego-
ria Potrawy).

„Smaki Regionów” maja już 
10-letnią tradycję i stały się 
uznanym przedsięwzięciem 
promującym polskie produk-
ty  regionalne i lokalne. Dzięki 
konkursowi zidentyfikowano i 
opisano prawie 8000 z nich.   

Biuro	Informacji
Urząd	Marszałkowski	Województwa	

Zachodniopomorskiego
e-mail:	rzecznik@wzp.pl,	

www.wzp.pl	

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo

„Niegodność” jako sposób 
na obalenie testamentu
W pewnych sytuacjach sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego, co powo-
duje, że nie otrzyma on spadku ani zachowku. Niegodność to sposób na  „oba-
lenie testamentu” lub wykluczenie od dziedziczenia osoby, która dziedziczy na 
podstawie ustawy.

Za niegodnych można uznać 
zarówno spadkobierców usta-
wowych i testamentowych, oraz 
zapisobierców.

Stwiedzenie niegodności 
może się odbyć tylko w for-
mie procesu przed sądem. Pro-
ces może zostać zainicjowany 
przez każdą osobę, która inte-
res, aby spadkobierca lub zapi-
sobierca został uznany za nie-
godnego. 

W procesie o stwier-
dzenie niegodności 
bardzo ważny jest ter-
min na złożenie od-
powiedniego pozwu. 
Otóż termin ten wynosi 
rok od powzięcia wiado-
mości o przyczynie nie-
godności, ale nie później 
niż przed upływem 3 lat 
od dnia otwarcia spadku 
(od dnia śmierci spad-
kodawcy). 

W przypadku uzna-
nia osoby za niegodną 
zostanie ona wyłączona 
od dziedziczenia i bę-
dzie się ją traktowało, 
jakby nie dożyła otwar-
cia spadku (dnia śmier-
ci spadkodawcy). W ta-
kiej sytuacji przy dziedzicze-
niu ustawowym na miejsce tej 
osoby wejdą pozostali spadko-
biercy ustawowi. Natomiast w 
przypadku dziedziczenia te-
stamentowego, udział tej oso-
by otrzymają pozostali spad-
kobiercy testamentowi. Jeśli 
nie ma innych spadkobierców 

testamentowych oraz spadko-
biercy podstawionego, wtedy 
nastąpi dziedziczenie ustawo-
we. W przypadku zapisobiercy, 
uznaje się, że nie powstało dla 
niego roszczenie o wykonanie 
zapisu.

UWAGA: Osoba uznana za 
niegodną nie ma prawa do za-
chowku.

Niegodność można orzec na 

podstawie następujących przy-
czyn:

1. umyślne, ciężkie przestęp-
stwo przeciwko spadkodawcy

2. naruszenie swobody testo-
wania- gdy spadkobierca pod-
stępem lub groźbą nakłonił 
spadkodawcę do sporządzenia 
lub odwołania testamentu albo 

w taki sposób przeszkodził mu 
w tych czynnościach.

3. działanie przeciwko testa-
mentowi

- ukrycie lub zniszczenie te-
stamentu spadkodawcy

- podrobienie lub przerobie-
nie testamentu

- świadome skorzystanie z 
testamentu podrobionego lub 

przerobionego przez inną oso-
bę.

UWAGA: Spadkobierca nie 
może zostać uznany za niegod-
nego, jeśli spadkodawca prze-
baczył mu. 

Przebaczenie może nastąpić 
w dowolnej formie.

Last	Will	-	Ostatnia	wola
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Lokale 
do wynajęcia

 w budynku
 Domu Rzemiosła 

ul. 3 Maja 48 
tel. 91 39 21 777

reklamareklama reklama

Polski komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie
zawiadamia, że ze środków UMiG za kwotę 2500 zł 

zakupiono dla dzieci z  rodzin wielodzietnych z terenu miasta i 
gminy Nowogard ,które są w wieku szkolnym - pomoce szkol-
ne,  (plecaki,zeszyty i długopisy). Kryteria wydawania ustalo-
no na podstawie wykazu z OPS Nowogard, dla rodzin powy-
żej 3-je dzieci. Nie dotyczy dzieci rozpoczynających naukę  w 
szkole po raz pierwszy.

 Wydawać będziemy również tym  rodzinom ,którzy nie znaj-
dują się na liście OPS,a są w trudnej sytuacji materialnej,matki 
samotnie wychowujące dzieci. Prosimy o zgłaszanie się tych ro-
dzin,gdzie jest co najmniej 3-je dzieci w wieku szkolnym. Jeśli 
rodzina jest u nas zarejestrowana,nie potrzeba żadnego doku-
mentu. Dla innych- dowód osobisty do wglądu.

Wydawanie pomocy rozpoczynamy  w godzinach od 10-
tej do 12-tej w piątek dnia 22 lipca i zakończymy 31 lipca. (w 
trakcie przerwy w wydawaniu żywności).

 Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się po 
odbiór pomocy szkolnych.

W-ce Prezes PKPS Zarząd w Nowogardzie
Jadwiga Cichecka

WyNAJMę	
MIESZKANIE	
trzypokojowe	100m2	

w	Centrum,	
atrakcyjna	cena,		
tel.	509	528	688

W ubiegły piątek, w Restauracji Kamena, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu LKS Pomorzanin, podczas które-
go wybrano nowy zarząd. Prezesem został Marcin Skórniewski, wcześniej nie wymieniany w gronie pretendentów do tego stanowiska. 

Jednak nie Fedeńczak... 

Skórniewski nowym prezesem Pomorzanina 

Pomorzanin zakończył mi-
niony sezon piłkarski spad-
kiem do klasy okręgowej. Klub, 
jego członków i piłkarzy zalała 
fala krytyki. To spowodowało, 
że zarząd, na czele z prezesem 
Norbertem Dworakiem podał 
się do dymisji. 

Podczas piątkowego posie-
dzenia dało się wyczuć w po-
wietrzu dość ciężką atmosferę. 
Po odczytaniu, przez N. Dwo-
raka, sprawozdania z działal-
ności klubu za ostatnie 3 lata, 
daremnie do dyskusji na temat 
zaistniałej sytuacji namawiał 
Marian Siwy – przewodniczą-
cy zebrania.  Sala praktycznie 
milczała. 

Wobec braku dyskusji, dele-
gaci klubu przeszli do najważ-
niejszego punktu obrad - wy-
borów nowego zarządu.  Już 
na początku pojawił się jed-

nak problem. Zgłaszane osoby 
kolejno nie wyrażały zgody na 
kandydowanie.  

Dopiero po kilkudziesięciu 
minutach, z dużym trudem 
udało się uzbierać 11 kandyda-
tów. Tyle bowiem osób   two-
rzy zarząd zgodnie ze statutem 
klubu.  Pojawiło się  jednak, 
ryzyko powtórzenia wyborów, 
jeśli chociaż jeden z kandyda-
tów nie uzyskał by wymaganej 
liczby głosów. Taka sytuacja 
się jednak nie zdarzyła i wszy-
scy zgłoszeni kandydaci  weszli 
w skład nowego zarządu.   Li-
stę publikujemy poniżej.  Z 11 
członków, dwóch tj. Skórniew-
ski i Wolny powtórzyło swoje 
kadencje w zarządzie. Wybra-
no także Komisję Rewizyjną, w 
skład której weszli: Dębicki Ja-
nusz, Łaszuk Grzegorz i Win-
czewski Andrzej.

Następnie nowo wybrany  
zarząd udał się na naradę. Po 
około pół godziny wszystko 
było jasne. Prezesem LKS Po-
morzanin został Marcin Skór-
niewski – od lat związany z 
klubem.   Zastępcy nie wybra-
no. Ma to nastąpić na pierw-
szym posiedzeniu zarządu. Od 
czego zacznie nowy prezes?

- Najpierw zajmiemy się wpro-
wadzeniem w życie uchwał Wal-
nego Zebrania Klubu, a następ-
nie przejdziemy do organizacji 
pracy zarządu. Jeżeli chodzi o 
zespół seniorów, to priorytetową 
sprawą jest znalezienie pierw-
szego trenera i ustalenie planu 
sparingów. Pierwszy trening od-
był się już w ubiegłą środę, a od 
tego tygodnia będziemy treno-
wali od wtorku do piątku. Przed 
sezonem weźmiemy udział w 
turnieju im. Janusza Polubca, 
w którym wg informacji z Płot 
mają zagrać gospodarze, czy-
li Polonia oraz Sparta Gryfice 
i Flota Świnoujście. Odnośnie 
osób, które chcą pomagać, czy 
być w klubie , to nie będę inte-
resował się ich sympatiami poli-
tycznymi lecz tym, czy zależy im 
na Pomorzaninie – powiedział 
redakcji DN, M. Skórniewski. 

Przed nowym zarządem 
trudne zadanie. Odbudowa-
nie pozycji klubu to jedno, ale 
namówienie do dalszej współ-
pracy rozczarowanych sponso-
rów, działaczy sportowych i w 
końcu samych kibiców to rów-
nie trudne zadanie. Nowy pre-
zes zapowiedział, że na bieżą-
co będzie informował prasę o 
działalności klubu i podejmo-
wanych decyzjach – to dobry 
gest na otwarcie. Oby tylko 
było o czym pisać...

Marcin	Simiński,	Maciej	
Pietrasik/DN

Wybory	nowego	zarządu	klubu.	

Nowy Zarząd LKS Pomorzanin 
Kowalczyk Zbigniew, Łuczak Dariusz, Miklas Krystian, 

Oracz  Kazimierz, Skórniewski Marcin, Sobolewski Bog-
dan, Sokulski Michał, Sowa Paweł, Stolf Jerzy, Wolny 
Marcin i Zdeb Zdzisław.

Marcin	Skórniewski	(pierwszy	z	lewej)	ogłasza,	że	zarząd	wybrał	go	na	
prezesa		LKS	Pomorzanin.		Wybór	został	przyjęty	dość	entuzjastycznie.	
Przy	stole	od	prawej:	Norbert	Dworak	–	były	już	prezes	klubu	i	Damian	
Simiński	–	wiceburmistrz	Nowogardu

Podczas	zebrania	w	Kamenie	delegaci	klubu	mieli	nietęgie	miny.	
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

SPrZeDam
Cena:  275 000 zł, cena za m2: 3 747 zł / m2 

wysokość czynszu: 600 PlN, wolne od: za 3 miesiące
lokalizacja:  71-075 Szczecin ul. Fieldorfa, 

Typ budynku wieżowiec, materiał płyta, rok 
budowy 1990,  forma własności spółdzielcze wła-
snościowe, powierzchnia 73,40 m2, piętro 3, licz-
ba pokoi 4, kuchnia z oknem, w aneksie, z wypo-
sażeniem, w zabudowie, łazienka wanna, prysz-
nic, stan łazienki  dobry, okna  nowe plastikowe, 
usytuowanie wzgl. stron świata wschodnie, za-
chodnie, powierzchnia dodatkowa balkon, ko-
mórka lokatorska, piwnica, garaż/miejsce parkingowe  garaż, płatny dodatkowo 

Zalety: telefon, internet, TV kablowa, winda, ogrzewanie miejskie, domofon
4 pokoje o pow. 21, 8-7, 7-10, 8-16, 3 pokój połączony z kuchnią. łazienka plus wc 

5,5. Do każdego pokoju oddzielne wejście z przedpokoju. W kuchni i łazience tara-
kota i kafelki, a w pokojach podłogi drewniane. Balkon od zachodniej strony 6,0. W 
wieżowcu 2 windy. Blok przy  cichej i spokojnej ulicy, w pobliżu sklep, apteka, szko-
ła, autobus 67, tramwaj 8 oraz ogrody działkowe. Istnieje możliwość dodatkowe-
go zakupu garażu murowanego 16,0. Opłaty z mieszkanie za 4 osoby 600 zł. For-
ma własności - akt notarialny +KW. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania

tel. kontaktowy 510 074 261- PIOTr

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

ZBIk  
DaCH
kUNa

Zatrudnię 
kierowcę C+E. 

Kraj, wywrotka. 
tel. 601 52 81 81, 

601 470 260

Brąz Oskara Bondy na Gople
Nowogardzianin Oskar Bonda wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski Ju-
niorów w wioślarstwie.  

Zawody odbyły się minio-
ną niedzielę w Kruszwicy, wy-
ścigi osad miały miejsce na le-
gendarnym jeziorze Gopło. 
Brała w nich udział cała krajo-
wa czołówka młodych wiośla-
rzy, która w przyszłości stano-
wić będzie o polskiej sile w tej 
dyscyplinie.

Na wioślarskim torze nie 
zabrakło również osad AZS 
Szczecin. To właśnie w czwór-
ce bez sternika Oskar Bon-
da wywalczył w minioną nie-
dzielę brązowy medal. Złoto w 
tej konkurencji zdobyła osada 
AZS AWF Gorzów Wlkp.

- Naszym celem było znale-
zienie się na podium. Oczywi-
ście, że zawsze można wypaść 
lepiej. Trzecie miejsce to jednak 
bardzo duże osiągnięcie. Ra-
dość z medalu była duża – re-

lacjonuj nasz młody wioślarz. 
Oskar wraz z chłopcami z 

AZS-u rywalizował również 
w wyścigu czwórek ze sterni-
kiem. Niestety tym razem na 
podium stanąć się nie udało. 
W finale tej konkurencji zaję-
li czwarte miejsce. Zwyciężył  
AZS Toruń. 

Przypomnijmy, że miesiąc 
temu Oskar wraz z osadą zdo-
był złoty medal w akademic-
kich mistrzostwach Polski. 

ms			

Oskar	Bonda	z	medalem

Zawodnicy	AZS	Szczecin	po	dekoracji	(Oskar	trzeci	z	lewej)

Medalowa	
drużyna	
z	trenerem



Nr 55 (1989)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, 

skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 
m2 (parter) bądź zamienię na mniejsze 
( może być dwupokojowe lub duża ka-
walerka). 790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługo-
wo handlowy. Działka 8046 m2 przy 
ulicy Bohaterów Warszawy. Cena 1 
495 000 zł Biuro Nieruchomości Pro-
gres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. Tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• TaNIO sprzedam  dużą działkę bu-
dowlaną. Tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 
39 26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub 
zamienię z możliwością dopłaty. 
662 678 895

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46m2. Cena 142 tys. 604 908 983

• Dom w stanie surowym zamkniętym 
130 m2 plus garaż dwustanowiskowy 
50m (drugi budynek) wszystkie media, 
działka 1200 m2 Nowogard ok.. Bema 
694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczyn-
szowe, częściowo umeblowane, świet-
na lokalizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam pawilon handlowo-miesz-
kalny. Stan surowy zamknięty. Pilnie. 
602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. 
Poniatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub 
z zadłużeniem w rozsądnej cenie. 
601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną 
w Warnkowie. Cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. 501 318 
555

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWO-
GARDZIE, Powierzchnia mieszkania 
66m², 3 pokoje z balkonem . Mieszka-
nie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka 
i kuchnia po remoncie. Bliższe informa-
cje po numerem telefonu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, dział-
ka 720 m2 pow. Domu 140 m2. 
662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Wynajmę piekarnię połączona ze skle-
pem w Dobrej Nowogardzkiej z peł-
nym wyposażeniem i bieżącą produk-
cją. Są kontrahenci oraz pracownicy. 
887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojo-
we. 697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony - Jeni-
kowo. 695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność han-
dlową 3-go Maja 44G, przy zjeździe do 
Przystani. 517 357 653

• Dwupokojowe mieszkanie do wynaję-
cia z aneksem kuchennym. Czynsz 800 

zł + media. 698 548 788 po 16-stej.

• Sprzedam staw W-3200. 693 344 667

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
parter ul. 15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wia-
domość w sklepie spożywczym „Cza-
ruś” 508 105 332

• Do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe z garażem nad jeziorem. 
722 300 700

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy Węgorza. 0,1947 z budynka-
mi gospodarczymi + 0,500 ha ziemi . 
783 484 934 po 15-stej

• Nowogard sprzedam działki budowla-
ne. 665 503 129

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 
603 668 681

• Poszukuję mieszkania 2-3 pokojowego 
do wynajęcia. Tel. 887  307  401 po 18-
stej.

• Sprzedam działki budowlane Kościusz-
ki od 12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie 
lub zamienię na kawalerkę w Nowo-
gardzie za dopłatą. 510 620 125

• Wynajmę garaż blaszak ul. Racibora. 
606 979 221

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i po-
dwójnym garażem 10 km od Nowogar-
du. Tel. 601 151 689

• Sprzedam dom wolnostojący jednoro-
dzinny 120 m2, Nowogard. 601 987 249

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 62.20 m2. 668 732 944

• Sprzedam domek jednorodzinny parte-
rowy z poddaszem 104 m2 umeblowa-
ne 3 000 zł za m2. 510 243 182

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 
668 431 301

• Działkę budowlaną o pow. 11 arów 
sprzedam. 510 727 667

• Do wynajęcia garaż Zamkowa. 
783 620 499

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
centrum Nowogardu. 693 715 990

• Wydzierżawię kawalerkę w Centrum 
miasta. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 58m2 IV piętro. Kontakt po 15. 
605 422 298

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatow-
skiego, tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w 
przystępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE O POW. 62.9 M2. KON-
TAKT 501-411-106

• Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie od lipca 40 m2 umeblowaną 600 
zł + opłaty; kaucja 2500 zł IV piętro, 
nowe budownictwo przy ul. Wiejskiej. 
660 424 989

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposa-
żeniem, klimatyzacją oraz alarmem. 
Nowogard ul. Traugutta naprzeciwko 
szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
dwupokojowe na parterze 46 m2 Cena 
135 tys. 602 521 671
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r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

• kredyty, pożyczki hipoteczne. 
Oferta 20 Banków. Dojeżdżamy 
do klienta. Tel:513 164 203.

• Wynajmę pokój na ul. Warszaw-
skiej. 609 004 967

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 
16 Viking Norway Pro Tech II, stan 
bdb, cena 650 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 136900 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w ASO Opel Ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
134500 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 
diesel 114 KM, serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn 
hamulcowy, klimatyzacja uzupeł-
niona, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. 
Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony 
letnie Continental 185 65 R15, kom-
pletna dokumentacja – faktury ser-
wisowe, bezwypadkowy,  zadbany. 
Cena 17900 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 
15 Continental Conti 3, stan bdb, 
cena 500 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. 
Cena do uzgodnienia 91 39 22 748 
po 20-stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Kupię wszystkie części do samo-
chodu Syrena i motocykla SHL. 
601 938 293

• Sprzedam tanio Mitsubishi galant 
rok prod. 1991, klimatyzacja, cen-
tralny zamek, elektryczne lusterka, 
stan dobry. 601 472 460

• Sprzedam fiat Cinquecento, rok 
1994 poj. 0,7 cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 763 683

• Kupię Simsona S-51. 781 016 127

• Sprzedam Honda CIVIC 1991 r. poj. 
1345cm3 16V CD radio aluminiowe 
felgi 6l/100km. Przegląd i ubezpie-
czenie opłacone tel. 798  382  886. 
Cena 2 800 zł do uzgodnienia.

• Sprzedam Audi A6, kombi 2,5 TDI 
Quattro. 503 434 901 

• Sprzedam motor Kawasaki KLE 500 
rok 1992, sprowadzony z Niemiec. 
793 054 932

• Sprzedam 10 krów z cielakami LM. 
888 757 586

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 
39 10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Sprzedam przyczepę AUTOSAN 
10t. 603 839 782

• Prasowanie siana i słomy. 
785 629 294

• Sprzedam siewnik zbożowy „Po-
znaniak” 603 839 782

• Sprzedam prosięta. 511  483  925; 
39 10 422

• kredyty dla rolników. Tel: 513 
164 203

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 91 39 22  783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 15 
(nad apteką Jantar) tel.91-577-53-
73, tel.792-22-88-96

• Przewozy osób Niemcy, Holan-
dia z domu i pod dom, tanio. 
603 038 944

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputero-
we (Windows, linux), konserwa-
cja pracowni szkolnych. Faktury 
VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańcza-
nie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remon-
towo-budowlane - terminowo, so-
lidnie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, pane-
le. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 
607 545 686

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Szpachle, malowanie, panele, re-
gipsy. 789 146 025

• Koszenie łąk. 507 356 032

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Naprawa rowerów. 781 932 915

• Tipsy żelowe. 518 246 587

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Pielęgnacja ogrodu, koszenie traw 
ścinka drewna. 665 544 518

• Kredyty dla Firm. Tel: 513 164 203

• KOREPETYCJE DLA LICEALISTÓW 
I STUDENTÓW, Z MATEMATY-
KI, STATYSTYKI, EKONOMETRII, 
ORAZ  PROFESJONALNE PRZYGO-
TOWANIA, DO EGZAMINÓW PO-
PRAWKOWYCH KONTAKT: TEL. 600 
924128; MAIL: iwonand@wp.pl

• Meble na wymiar, panele podłogo-
we. 884 288 560

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona zna-
jomość dwóch języków obcych 
szuka pracy jako opiekunka osób 
starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układa-
nia klinkieru. 662 678 895 

• Poszukuję pracy jako operator 
sztaplarki i pracownik magazynu. 
796 101 301

• Poszukuję kierowcy prawo jazdy 
kat. C. 601 987 269.

• Przyjmę do pracy kucharza i po-
moc kuchenną. Tel. 602 474 266

• Przyjmę do pracy: Piekarza lub 
do przyuczenia do zawodu pie-
karz. Fakturzystkę do biura – 
osoba na emeryturze. młodzież 
do nauki zawodu piekarz lub 
cukiernik. Wiadomość Piekarnia-
Ciastkarnia Nowogard ul. Boh. 
Warszawy 66, tel 91 39 21  986; 
606 891 445

• Przyjmę do biura z doświadcze-
niem w kadrach i z obsługą kom-
putera. 602 474 266

• Zatrudnię kierowców prawo jazdy 
C+E na kraj. 509 650 075

• Zatrudnię przy murowaniu i przy 
dociepleniu. 608 817 214

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Poszukuję fachowców na wykoń-
czenia murarzy i dekarzy. 723  432 
323

• Poszukuję pracy jako kierowca kat. 
B. Posiadam roczny staż w zawo-
dzie oraz aktualną książeczkę zdro-
wia. 721 230 990

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszka-
nia, domku, z Niemiec firmy 
Vaillant tylko ogrzewanie CO 

cena 1000 zł serwis na miejscu 
(montaż), dwufunkcyjny 1200 zł. 
691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwa-
rancje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V 
Niemiecki Vaillant, wiszący małe 
gabaryty do łazienki, kuchni, 
cena 250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, za-
sobnik stojący z wężownicą do 
podłączenia z piecem węglo-
wym, typ 120-150 l. cena 600 zł 
691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 390 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckie-
go 9-miesięczny z rodowodem, 
bardzo ładny mocna budowa oraz 
młodsze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiór-
kowe oraz kamienie polne w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektor-
lux dwuletnią podświetlaną pod 
zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka. 513 085 943

• Sprzedam spawarkę Bester małą 
na siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedam w dobrej cenie 7 palet 
Pororthermu 25 profi. 600 302 217

• Sprzedam pianino Calissia i Klar-
net. 697 612 808

• Sprzedam łóżeczko różowo – bia-
łe dla dziewczynki. 668 556 600

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. 667 788 820

• Sprzedam wózek „ROAN MARITTA”  
(gondola+ spacerówka) kolor cze-
koladowo- błękitny. 603 393 595

• Sprzedam piec do CO o pow. 
grzewczej 220 m3. 606 443 811

• Sprzedam tapczan dwuosobowy 
tanio. 91 39 20 302
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BTCH liderem WalP
Za nami druga kolejka Wakacyjnej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej.

W minioną niedzielę zawod-
nicy dziewięciu nowogardz-
kich dzikich drużyn rozegrali 
na boisku „Orlik” drugą serię 
spotkań.

Tym razem rywalizacja nie 
była tak zacięta, jak przed ty-
godniem. Najciekawszy mecz 
rozegrali dwaj faworyci roz-
grywek, czyli drużyna Bóg Tak 
Chciał z zespołem EuroAfry-
ka. Spotkanie rozpoczęło się 
od mocnego uderzenia ze stro-

ny EuroAfryki. Pierwsze sześć 
minut to strzelecki popis Pa-
tryka Gaika. Młody piłkarz 
wyprowadził swoją drużynę na 
trzy bramkowe prowadzenie. 

W szeregach BTCH nastą-
piła konsternacja. Niekorzyst-
ny rezultat zmienił pod koniec 
pierwszej części zmniejszył 
Dominik Gruszczyński zdo-
bywając bramkę na 3:1. Druga 
połowa to mozolne odrabianie 
strat przez BTCH. Do remisu 

doprowadziły 
bramki Kry-
stiana Mikla-
sa, oraz Bar-
tosza Potylic-
kiego.

EuroAfryka 
wyszła jeszcze 
na prowadze-
nie 4:3. Do re-
misu dopro-
wadził jednak 
Bartosz Poty-
licki. A zwy-
cięstwo BTCH 
zapewnił Do-
minik Grusz-

czyński. W dużej mierze to 
właśnie gra tych dwóch za-
wodników pozwoliła zespoło-
wi BTCH umiejscowić się na 
pozycji lidera.

Miło jest nam poinformo-
wać, iż do grona dotychczaso-
wych organizatorów i sponso-
rów WALP (radny Marcin Nie-
radka, Gracjan Golema, Prze-
mysław Saja) dołączył radny 
powiatowy Marcin Fedeńczak. 
Do współpracy zapraszamy 
wszystkie osoby chcące wspie-
rać sportowe przedsięwzięcia 
w gminie Nowogard.    

Inf.	własna.								

Wyniki drugiej kolejki 
WALP:  EuroAfryka – Bóg Tak 
Chciał 4:5, Błękitni – Orlik 
Team 4:3, Parasol – Chłopaki 
z Dolnego 0:1, FC Rezerwa – 
Bez Nazwy 0:1, Piłkarze – Or-
lik Team 2:4.

Klasyfikacja strzelców: Bar-
tosz Potylicki (BTCh) 5, Do-
minik Gruszczyński (BTCh) 
4, Rafał Mendyk (Chłopaki z 
Dolnego) 4.

Aktualna tabela:

m-ce Drużyna Ilość  
meczy Punkty Bramki

1. Bóg Tak Chciał 2 6 16:8
2. Chłopaki z Dolnego 3 6 12:7
3. Orlik Team 3 6 11:8
4. EuroAfryka 2 3 11:10
5. Bez Nazwy 2 3 3:4
6. Błękitni 2 3 8:14
7. Parasol Pełen Tubisi 2 1 1:2
7. FC Rezerwa 2 1 1:2
9. Piłkarze 2 0 2:10



Czytaj s. 5

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Piątek 
22 lipca 2011 r. 
Nr 56 (1990) 
nakład 3000
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Czytaj s. 3

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY !!!

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

(naprzeciw dworca PKP)
PARKING Z TYŁU APTEKI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

Czytaj s. 2

SPRZEDAŻ RATALNA

Projektowanie komputerowe

SZAFY • GARDEROBY 
MEBLE BIUROWE

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić  - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS!

WYSOKA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

Oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

Choćby czytał do wieczora w rankingu Nowogardu nie znajdzie

„Rzeczpospolita” opublikowała ranking najlepszych samorzą-
dów w kraju. Nowogardu na prestiżowej liście niestety nie ma, 
bo nasz urząd, zdaniem organizatorów rankingu,  nie dosłał w 
drugim etapie niezbędnych dokumentów.  Urzędnicy twierdzą, 
że nikt z nimi w tej sprawie się nie kontaktował.  Kto zawalił?

Prestiżowy ranking „Rz” bez Nowogardu

Zapomnieli, czy zlekceważyli? 

Spłonął
 barak przy 
ul. Młynarskiej

Cykl: Porozmawiajmy 
o naszych dzieciach

Skrócone  
dzieciństwo czy 
szansa na rozwój?
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ReklaMa

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Woda zalewa Kowalską
Poziom wody w trakcie opadów deszczu na ul. Kowalskiej sięga 

nawet łydek. Powód to niedrożność   kratki ściekowej, która od 
kilku tygodni nie przyjmuje spływające podczas deszczu wody. Z 
trudem można przejechać zalany odcinek autem, natomiast na 
pieszo przejść go nie sposób.  Mieszkający w pobliżu radny Mar-
cin Nieradka napisał już wniosek do burmistrza o podjęcie w tej 
sprawie odpowiednich działań.  Takich miejsc w naszym mieście 
jest oczywiście znacznie więcej. Redakcja „Dziennika” pozostaje 
otwarta na wszystkie problemy. Czekamy na państwa sygnały  w 
każdym przypadku będziemy interweniować.

Po naszej interwencji został naprawiony chodnik i scho-
dy na ul. 3 Maja. Wcześniej również załatano dziurę na 3 
Maja przed  bukmacherem. Sprawne działania -chwalimy.

Kolejny wiadukt prawie jest gotowy. Tym widocznym 
na zdjęciu „przeprawimy się” nad obwodnicą w kierunku 
Miętna  i Glicka.        

                                                                                                                                            

We wtorek przed godziną 15:00  nowogardzcy strażacy otrzymali zgłoszenie o 
pożarze w opuszczonym budynku na ul. Młynarskiej (tuż za sklepem mleczar-
skim). Spaleniu uległa znaczna cześć opuszczonego budynku i znajdujące się w 
przedmioty. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Spłonął barak przy ul. Młynarskiej
Po przybyciu jednostki stra-

ży pożarnej na miejsce, część 
budynku stało już w ogniu. 
Spod płaskiego dachu, pokry-
tego papą, wydobywał się gęsty 
dym. Strażacy przez ponad go-
dzinę walczyli z płomieniami. 

Później długo dogaszali pożar. 
Przyczyna pożaru było naj-
prawdopodobniej podpalenie. 
Sprawcy nie udało się usta-
lić. Wiadomo, że w  opuszczo-
nym budynku  koczowały oso-
by bezdomne. W jednym z po-

mieszczeń znajdowała się ka-
napa i fotel.  Wszystko uległo 
spaleniu. Na szczęście w czasie 
pożaru nikogo w środku nie 
było. 

Jarek Bzowy 
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ReklaMa

ReklaMa

ReklaMa

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

UWAGA!
W związku 

z modernizacją 
pracowni 

radiologicznej 
polegającej na wymianie aparatu płucno-kostnego RTG  

uprzejmie informujemy, iż w okresie 
22 lipiec 2001 – 31 lipiec 2011 r. Pracownia RTG 
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w No-

wogardzie  będzie pracowała w ograniczonym zakresie. 
Za utrudnienia  w świadczeniu usług diagnostycznych na 

rzecz pacjentów – przepraszamy.

Prestiżowy ranking „Rz” bez Nowogardu

Zapomnieli, czy zlekceważyli? 
„Rzeczpospolita” opublikowała ranking najlepszych samorządów w kraju. Nowogardu na prestiżowej liście niestety nie ma, bo nasz 
urząd, zdaniem organizatorów rankingu,  nie dosłał w drugim etapie niezbędnych dokumentów.  Urzędnicy twierdzą, że nikt z nimi w 
tej sprawie się nie kontaktował.  Kto zawalił?

W rankingu brane są pod uwa-
gę gminy i miasta, które najbar-
dziej dbają o rozwój i podniesie-
nia jakości życia, przy zachowa-
niu tzw. bezpieczeństwa finan-
sowego. Co rok na wyniki kon-
kursy z niecierpliwością czekają 
włodarze miast. Znalezienie się 
w gronie najlepszych to potężna 
promocja. Ranking prowadzony 
przez „Rz” cieszy się też dużym 
zainteresowaniem mediów, a naj-
lepsze miasta i ich burmistrzowie 
mają szansę wykorzystać to do 
promocji. 

Ranking przeprowadzany jest 
w dwóch etapach. W pierwszym 
wybierane są te miasta, które w 
najlepszy sposób zarządzały fi-
nansami na przełomie lat 2007-
2010. Samorządy ocenia się  w 
trzech kategoriach: miasta na pra-
wach powiatu, pozostałe gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie oraz 
gminy wiejskie. Kapituła rankin-
gu bierze pod uwagę m. in. po-
ziom zadłużenia samorządów w 
stosunku do dochodów, wartość 
środków UE w przeliczeniu na 
mieszkańca, nakłady na inwesty-
cje czy ochronę środowiska. Dane 
na ten temat pochodzą  z Mini-
sterstwa Finansów, które tworzy 
je na podstawie rocznych rapor-
tów składanych przez wszystkie 
samorządy w regionalnych izbach 
obrachunkowych. Do zdobycia 
jest łącznie 60 pkt. 

W tym roku do drugiego eta-
pu przeszło dokładnie 564 gmin 
– w tym Nowogard, zajmując 196 
miejsce i zdobywając 33,4 pkt. Do 
wybranych samorządów wysłano 
ankiety drogą elektroniczną, skła-
dające się z 16 pytań. Dotyczyło 
one znów kwestii finansów, tyle,  
że były już bardziej szczegółowe. 
Do zdobycia było kolejne 100 pkt. 
Po przeanalizowaniu ankiet stwo-
rzono ranking,  który od lat jest 
swoistą miarą rzeczywistego roz-
woju gmin i zwyczajowo jest po-
wszechnie komentowany w me-

diach i środowisku samorządo-
wym. Wyniki rankingu zosta-
ły opublikowane we wtorkowym 
wydaniu „Rz”. Gazeta poświęciła 
na to specjalny, kilkudziesięciu 
stronicowy dodatek. 

Nowogardu nie ma...a być po-
winien

Niestety na prestiżowej liście 
najlepszych samorządów próż-
no szukać Nowogardu, mimo że 
miasto przebrnęło przez pierwszy 
etap kwalifikacyjny. Dlaczego tak 
się stało? Sprawę próbowaliśmy 
wyjaśnić pytając burmistrza No-
wogardu. Niestety Robert Cza-
pla stwierdził, że nie zna ani wy-
ników rankingu,  a tym bardziej 
przyczyn, z powodu których zo-
staliśmy w nim pominięci. Spra-
wę, na polecenie burmistrza pró-
bował wyjaśnić redakcji DN Mar-
cin Marchewka, skarbnik gminy. 

- Z informacji jakie uzyskałem 
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy, wynika, że w tym roku 
do naszego urzędu nie wpłynęła 
ankieta od gazety „Rzeczpospolita” 
- powiedział DN. 

Postanowiliśmy sprawdzić to 
u źródła.  Anna Ogonowska-Re-
ja, dziennikarka „Rzeczpospoli-
tej”, pracująca bezpośrednio przy 
rankingu,  nie ukrywała swojego 
zaskoczenia. Stwierdziła, że to nie 
możliwe by do Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie ankieta nie 
dotarła. 

-Nowogard zakwalifikował się 
do drugiego etapu, wiec ankieta 
musiała być wysyłana. Zresztą ro-
biliśmy to po kilka razy – powie-
działa DN, w rozmowie z redak-
cją dziennikarka. 

Na naszą prośbę redakcja „Rz” 
jeszcze raz  dokładnie prześledzi-
ła drogę korespondencji e-mail 
na linii Nowogard-Warszawa. Po 
upływie kilkudziesięciu minut 
otrzymaliśmy szczegółową od-
powiedź. Wynika z niej, że ani 
skarbnik ani pracownicy wydzia-
łu funduszy o przesłanych ankie-

tach wiedzieć raczej nie mogli, 
ponieważ trafiły one bezpośred-
nio na skrzynkę e-mail burmi-
strza Czapli  tj. burmistrz@no-
wogard.pl. Zdaniem dziennikar-
ki „Rz” ankieta była wysyłana 
do UM w Nowogardzie co naj-
mniej trzy razy tj. w dniu 7, 10 i 
22 czerwca br.  Redakcja „Rz” ma 
udostępnić dla DN potwierdze-
nia nadania listów na piśmie. 

Golczewo, Goleniów i...Step-
nica!

W całym rankingu woj. za-
chodniopomorskie wypadło ra-
czej słabo. Honor regionu urato-
wała gmina  Stepnica (koło Gole-
niowa), zajmując pierwsze miej-
sce w kraju w  kategorii gmin 
wiejskich. W związku z wyni-
kiem rankingu w TVP Szczecin 
we wtorek wieczorem wystąpił 
wójt Stepnicy, z którym przepro-
wadzono obszerny wywiad.

W kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich, było już 
znacznie gorzej.   Wśród 100 naj-
lepszych samorządów z naszego 
regionu na liście znalazło się je-
dynie 8. Najlepiej wypadł Koło-
brzeg – miejsce 6.  Dość wyso-
kie, 17 miejsce, zajął Goleniów, 
poprawiając swoją lokatę o 3 po-
zycje w stosunku do roku ubie-
głego (ciekawostką jest fakt, że w 
pierwszym etapie rankingu Go-
leniów wypadł gorzej od Nowo-
gardu uzyskując 210 pozycję). 65 
miejsce zajęło pobliskie Golcze-
wo. 

Warto dodać, że Nowogard w 
ubiegłym roku zajął w tym sa-
mym rankingu  28 miejsce.  Go-
leniów był dwudziesty.

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Opisana wyżej sytuacja zasadniczo nie wymagałaby komenta-

rza, fakty mówią same za siebie.
Wygląda na to, że niefrasobliwość burmistrza postawiła No-

wogard, wobec szerokiej publiczności, w tym wobec  inwestorów 
szczegółowo analizujących ranking „Rzeczypospolitej”, w bardzo 
niechlubnej  roli. Tym razem tego  poważnego zaniedbania nie da 
się zrzucić na urzędnika. Warto aby radni na najbliższej powaka-
cyjnej sesji  poprosili burmistrza o stosowne wyjaśnienia. Przypo-
mnijmy, że w ostatnich miesiącach wielokrotnie sygnalizowaliśmy 
budzące niepokój u ludzi odpowiedzialnych działania burmistrza, 
w tym również lekkie wydawanie pieniędzy gminnych na stanowi-
ska dla politycznej klienteli, czy powrót do ideologizowania  dzia-
łania władzy samorządowej. Czyżby w ramach takiego podejścia 
odrzucono możliwość udziału w prestiżowym rankingu? Ale wy-
boru nie ma Panie Burmistrzu -  „Trybuna Ludu”  już nie istnieje 
została tylko „Rzeczpospolita”.

 redakcja
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Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy „DĄB”
Sołectwo Dąbrowa
Zespół „Kapela Rycha”
„Zespół muzyczny”

Serdecznie zapraszamy 23 lipca 2011 roku do Dąbrowy 
na spotkanie pokoleń pod hasłem „POWRÓĆMY JAK ZA 
DAWNYCH LAT”

Rozpoczęcie spotkania godzina 16.00
16.00 – msza św. w kościele filialnym p.w.św. Michała Archa-

nioła w Dąbrowie
16.50 – przemarsz korowodu na boisko wiejskie
17.15 – rozpoczęcie spotkania i przywitanie gości
17.30 – część artystyczno – wspomnieniowa i biesiada z Ka-

pelą Rycha
21.00 – zabawa ludowa przy zespole muzycznym

Imprezie towarzyszyć będą:
-  loteria fantowa
-  plac rozrywki
-  stoiska  gastronomiczne
-  możliwość badania ciśnienia, poziomu cukru, cholestero-

lu i trójglicerydów  - badania przeprowadzać będą członkowie 
Polskiego Towarzystwa Diabetyków koło Nowogard  

-  wystawa i licytacja zdjęć archiwalnych
Inicjatywa dofinansowana z budżetu Gminy Nowogard. Za-

danie realizowane w ramach Otwartego Konkursu Ofert w za-
kresie Rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr 
kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard.    

Oddano do użytku wyremontowany budynek przy armii krajowej

Ocieplony, z estetyczną elewacją…

Rozmowa z Wiesławem Kaliszewskim, kierownikiem nowogardzkiego ZBK

Potrzeby mieszkaniowe są duże…

W czwartek, w godzinach popołudniowych oddano 
do użytku budynek przy ulicy Armii Krajowej 7, tuż 
obok przychodni. 

Oficjalnego przekaza-
nia budynku dokonał Wie-
sław Kaliszewski, kierownik 
nowogardzkiego Zakładu Bu-
downictwa Komunalnego w 
obecności burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli. Obiekt, 
przy którym teraz stoimy zo-
stał właściwie całkowicie od-
nowiony. W 2009 roku odre-
montowaliśmy dach, w ubie-

głym roku wykonaliśmy re-
mont klatki schodowej i za-
montowaliśmy instalację elek-
tryczną. W tym roku nato-
miast zrobiliśmy docieplenie 
budynku. Cały koszt remontu, 
razem z elewacją, wyniósł ok. 
100 tys. zł. - powiedział DN 
kierownik ZBK. 

(ps)

Jak szacuje Pan potrzeby mieszkaniowe w 
naszym mieście?

Potrzeby mieszkaniowe w naszym mieście są 
spore. Są one zgłaszane do Urzędu Miasta. Tam 
umieszcza je się na liście do przyznania miesz-
kania. Można powiedzieć, że istnieją dwie li-
sty. Jedna na mieszkania komunalne – czyli dla 
osób bardziej zasobnych, natomiast druga lista 
to mieszkania socjalne dla posiadających niż-
sze dochody. Tych pierwszych jest niewiele, w 
ostatnim czasie ok. 30 nazwisk. Natomiast na 
drugiej liście widnieje ok. 150 nazwisk. Nie-
mniej jednak, to nie całość potrzeb mieszka-
niowych w naszym mieście. Przedstawiona sta-
tystyka nie wyczerpuje obrazu rzeczywistości, 
gdyż dość często spotykana jest sytuacja, że lu-
dzie zmuszeni są do zamieszkiwania w kilka 
osób w małych mieszkankach, kawalerkach. Te 
osoby faktycznie również nie mają w pełni za-

bezpieczonych potrzeb mieszkaniowych mimo, 
że formalnie są najemcami jakiegoś lokalu.

Ile budynków oddano do użytku w ostatnim 
czasie?

W ostatnich trzech latach oddano do użytku 
kilka obiektów na terenie naszego miasta. M.in. 
dwa budynki przy ul. Cmentarnej w listopa-
dzie ubiegłego roku. Natomiast dwa lata wcze-
śniej oddano w tym samym miejscu jeszcze je-
den budynek. 

Dobrze. A jeśli chodzi o remonty, co udało 
się w tej kwestii w ostatnich latach zrobić?

W ubiegłym roku wyremontowaliśmy przy ul. 
Czarneckiego dwa budynki. Zrobiliśmy tam  ele-
wacje i dachy. Ponadto przeprowadziliśmy tak-
że remont budynku przy ul. Reja. Tam mieszka-
ją ludzie, którzy w 90 % nie płacą za mieszkania. 
Warunki w mieszkaniach przy Reja nie są naj-
lepsze, ale za to czynsz tam jest niewielki.  Trze-
ba tutaj nadmienić, że remont ten był podyk-
towany obostrzeniami w stosunku do mieszkań 
socjalnych, jakie wprowadzono po tragicznym 
w skutkach pożarze, który miał wcześniej miej-
sce w Kamieniu Pomorskim, gdzie spłonął do-
szczętnie budynek socjalny. W związku z tym, 
wyciągając wnioski z tego wydarzenia, zobo-
wiązano nas do przeprowadzenia remontu. Ko-
niecznych zmian dokonaliśmy również przy ul. 
Armii Krajowej, mianowicie rozebraliśmy budy, 
określane potocznie komórkami, które się tam 
znajdowały – ze względu na swój stan stwarza-
ły zagrożenie. 

Dziękuję za rozmowę
Piotr Słomski
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Klucze 
Zostały znalezione klucze w 

sklepie „Słowik” przy ul. 700 
Lecia. Klucze są do odebra-
nia w redakcji DN. Red.

Pomóżmy 
sobie 

Tym razem do oddania są 
3 małe kotki .Wszelkie in-
formacje można dowiady-
wać się w aptece „JANTAR” 
na ul. 700 lecia 15 lub pod te-
lefonem 91392330  

Red.

Cykl: Porozmawiajmy o naszych dzieciach

Skrócone dzieciństwo czy szansa na rozwój?
Od września 2012 sześciolatkowie  rozpoczną obowiązkowo edukację szkolną, jednocześnie pięciolatkowie zostaną objęci obowiąz-
kiem przedszkolnym. Już od dwóch lat, w ramach etapowania reformy edukacyjnej, rodzice dobrowolnie mogą posyłać swoje sześcio-
letnie dzieci do klas pierwszych. Mimo, że reforma jest realizowana, wielu rodziców czynnie protestuje przeciw zmianie i obniżeniu 
wieku rozpoczęcia nauki przez ich dzieci. Powstała obywatelska inicjatywa ustawodawcza  zebrała 330 tys. podpisów pod projektem 
ustawy przywracającej w tym zakresie dotychczasowe regulacje. Co sądzą o reformie nasi nowogardzcy rodzice, pedagodzy, władze 
oświatowe? W   najbliższych wydaniach DN  publikować będziemy  wypowiedzi i refleksje odpowiadające na postawione wyżej pytanie. 
Zaczynamy tekstem autorstwa Anny Tracz - wieloletniej nauczycielki nauczania początkowego w SP nr 1.    

Reforma oświaty, która zbli-
ża się milowymi krokami po-
woduje wiele pytań, wątpliwo-
ści, kontrowersji. Na łamach 
prasy, w środkach masowego 
przekazu toczą słowne bata-
lie zwolennicy i przeciwnicy 
nadchodzących zmian. Czę-
sto niestety ludzie, którzy naj-
mniej chyba znają realia naszej 
oświaty próbują, zwykle z racji 
swoich państwowych posadek 

wmówić nam, iż zapropono-
wane zmiany są jedyną słuszną 
drogą w drodze do oświatowe-
go postępu i podniesienia po-
ziomu intelektualnego obec-
nych, i przyszłych pokoleń. 

W moim wymarzonym i na-
dal bardzo lubianym zawodzie 
nauczyciela pracuje już prawie 
trzy dziesięciolecia. Zawsze 
najważniejsze było dla mnie, 
aby moi wychowankowie zdo-
byli jak najwięcej wiadomo-
ści i umiejętności potrzebnych 
im do dalszego kształcenia, ale 
jednocześnie nie mniej istot-
nym było i jest spowodowanie, 
aby naprawdę lubili się uczyć i 
dobrze czuli się w swojej klasie 
i szkole. Mamy coraz mądrzej-
sze, zdolniejsze dzieci, bardzo 
ciekawe świata, ale nie idzie 
to bardzo często w parze z ich 

właściwym, harmonijnym roz-
wojem emocjonalnym. Pa-
trząc na moich uczniów roz-
mawiając z ich rodzicami wi-
dzę, iż coraz mniej mają cza-
su na zwykłe szczęśliwe dzie-
ciństwo. Właściwie od rana do 
późnego wieczoru mają wypeł-
niony czas nie tylko nauką, ale 
dodatkowymi zajęciami. Bieg 
do sukcesu, osiągnięcia maxi-
mum dobrobytu, odpowied-
niej w przyszłości pozycji za-
wodowej i społecznej, to wy-
mogi współczesności. Do tego 
biegu wkraczają już najmłod-
sze dzieci. Ktoś powie, że to 
najważniejsze. Oczywiście jest 
to ważne, ale czy najważniej-
sze? Tu bym dyskutowała.

Najważniejszy jest człowiek 
i jego równomierny rozwój za-
równo intelektualny jak i psy-

chiczny. Zaproponowana re-
forma daje pierwsze, ale za-
pomina o drugim. Zabieranie 
dzieciom i tak już ograniczo-
nych lat dzieciństwa, skraca-
nie czasu spędzonego z naj-
ważniejszymi dla prawidłowe-
go rozwoju dzieci rodzicami, 
wciąganie już sześciolatków w 
tryb oświatowej machiny jest 
według mnie nie zbyt udanym 
pomysłem. Kolejnym bardzo 
ważnym problemem jest brak 
odpowiedniej bazy material-
nej naszych szkół. Nie może-
my na tym polu porównywać 
się z innymi krajami unii euro-
pejskiej. 

Dobry gospodarz zanim coś 
zrobi to najpierw zaplanuje, 
przekalkuluje, na co może so-
bie pozwolić i na co go będzie 
stać Nie robi się remontów nie 

mając odpowiednich fundu-
szy i nie zdając sobie sprawy z 
realiów i możliwości finanso-
wych.  O tym chyba zapomnie-
li twórcy reformy, którzy mam 
wrażenie nie za bardzo orien-
tują się, jaka jest baza i zaple-
cze materialne naszych szkół.  
Nie sztuka cos wymyślić, ale 
sztuką jest stworzyć właściwe, 
realne podwaliny do realiza-
cji pomysłu. Mamy wspania-
łych nauczycieli, zatroskanych 
i zawsze wspierających pol-
skie szkoły rodziców, kochane 
i mądre dzieci. Do tej całości 
polskiej oświaty brakuje tyl-
ko trzeźwo patrzących urzęd-
ników odpowiedzialnych za 
jedną z najważniejszych dzie-
dzin życia społecznego każde-
go państwa.

Anna Tracz

Słowo przeciw słowu
Czytając artykuł „Czy Intermarche jest marketem tylko 

dla pełno-sprawnych” jestem oburzony. Sytuacja opisana 
w artykule, której podobno dziecko zostało wyproszone ze 
sklepu nie miała miejsca. Potwierdza to monitoring. Roz-
mawiając z redaktorem byłem pewny, że moje słowa także 
weźmie pod uwagę. W opisywanej sytuacji zapytałem tylko 
dziecko „czy jesteś z rodzicami, czy sam?” - po usłyszeniu, 
że jest z rodzicami poszedłem dalej. Nie kazałem mu opu-
ścić sklepu. Moje pytanie wynikało z troski, jako, że sam je-
stem rodzicem osoby niepełnosprawnej. 

Leszczyński Andrzej 

Komentarz 
Stanowisko  Intermache  w sprawie incydentu zostało w 

naszym artykule zaprezentowane przez kierownika sklepu. 
DN. nie jest stroną, problem jest w relacji sklep-klient i wyda-
je się, że to z rodzicem dziecka należy sprawę wyjaśnić, to ro-
dzi, bowiem zgłosił zastrzeżenie, co do sposobu potraktowa-
nia nieletniego, niepełnosprawnego klienta.   Niewykluczone 
jest, że miało miejsce nieporozumienie i pracownik ochrony 
działał w najlepszej wierze - tym bardziej trzeba rzecz wyja-
śnić matce niepełnosprawnego chłopca.

Jarosław Bzowy 

@    Ludzie listy piszą  @ 
W dniu 26 lipca o godzinie 12:00 na Placu Wolności w Nowogardzie odbędzie 
się protest „Wolność dla norek!”, którego organizatorem będzie Szczecińska Ini-
cjatywa Wegańska. 

Wolność dla norek  
na Placu Wolności

Protest związany jest z budo-
wą fermy norek w okolicy wsi 
Sąpolnica. Dziennik Nowo-
gardzki poświęcił kilka artyku-
łów na ten temat.  Przypomnij-
my tylko, że mieszkańcy kilu 
sołectw, wyrazili ostry sprze-
ciw w kierunku planowanej in-
westycji. Swoją niechęć wyra-
zili m. in. poprzez złożenie 

Jak będzie wyglądał pro-
test? Inicjatywa Wegańska in-
formuje, że w kierunku ratu-
sza zostaną skierowane zdjęcia 
zwierząt z ferm futrzarskich, a 
przechodniom będą rozdawa-
ne ulotki. Ekolodzy będą in-
formować także mieszkańców 
miasta jak wygląda przemysł 
futrzarski i życie zwierząt ho-

dowanych z przeznaczeniem 
na produkcję futer. W prote-
ście mają wziąć udział miesz-
kańcy protestujących wiosek z 
gminy Nowogard i Maszewo. 

Podobny protest był już orga-
nizowane w Szczecinie. Sprawą 
od samego początku interesują 
się także media w całym regionie. 

MS
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

PaRafia Pw. wNiebOwzięCia NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PaRafia Pw. Św. Rafała kaliNOwSkiegO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PaRafia Pw. Mb fatiMSkiej: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

XVII Niedziela Zwykła (Mt 13,44-52)

 „Ukryć skarb”
„Jezus mówi: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Zna-

lazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co 
miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukujące-
go pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, 
co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w mo-
rze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg 
i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: 
wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; 
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: 
Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 
królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydo-
bywa rzeczy nowe i stare (Mt 13,44-52)”.

Gdziekolwiek pojawia się prawdziwie szczęśliwy człowiek prawie natychmiast obok 
niego zjawia się ktoś, kto zazdrości mu tego szczęścia. Zazdrość to straszna wada, bo 
zmierza do zniszczenia szczęścia, do zamienienia człowieka szczęśliwego w nieszczę-
śliwego. Celem zazdrości jest zawsze okradzenie drugiego ze szczęścia.

Jezus wiedząc o tym, bo sam był otoczony zazdrosną gwardią faryzeuszy i uczo-
nych w Piśmie, wzywa nie tylko do szukania skarbu, nie tylko do jego nabycia, ale i do 
jego ukrycia. Niewielu czytelników Ewangelii dostrzega to mądre wskazanie Jezusa. 
„Podobne jest Królewstwo niebieskie do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien 
człowiek i  ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i  ku-
pił tę rolę”. Otoczenie zna jedynie transakcję dotyczącą roli, nic nie wie, i nie może 
wiedzieć, o ukrytym w niej skarbie. Tymczasem źródłem szczęścia człowieka jest nie 
rola, lecz skarb.

To wezwanie Jezusa stanowi cząstkę mądrości obowiązującej w  podejściu do 
wszystkich „skarbów” – począwszy od materialnych, przez duchowe aż do nadprzy-
rodzonych.

Lekarz chwali się wśród kolegów, co w spadku po zmarłej w Kanadzie matce otrzy-
mała jego żona. Szczęśliwy ujawnia skarby zamknięte w szafie jego mieszkania. Nie 
upłynęły dwa tygodnie skarb ten staje się łupem złodziei. Nie umiał ukryć skarbu.

Młodemu pracownikowi naukowemu w tajemnicy zostaje przyznane stypendium 
za granicą. Szczęście jego jest tak wielkie, że w sposobie załatwiania wyjazdu zdradza 
tajemnicę. Ubiegają go inni, on zostaje w kraju. Nie umiał ukryć skarbu.

Zakochana Maria tak promieniuje swoim szczęściem, tak tańczy za każdym razem, 
gdy otrzymuje list od swego umiłowanego, że jej starsza koleżanka kipi z zazdrości. Po 
dwunastu latach usilnych starań udało się jej przez oszczerstwo zniszczyć tę piękną 
miłość i zamienić szczęście w nieszczęście. Maria nie umiała ukryć skarbu.

Podobnie jest i z głębszym życiem religijnym. Ono zawsze stanowi skarb uszczę-
śliwiający człowieka, lecz jego tajemnica musi być ukryta. Wielu nie potrafi rozwijać 
swego życia religijnego tylko dlatego, że nie umie ukryć skarbu, jaki znajdują. Za-
miast dostosować się do instrukcji Jezusa i zakopać skarb w ziemi, następnie sprze-
dać wszystko i nabyć ziemię ze skarbem, ujmują skarb w ręce i zwołują innych, by się 
nim chwalić. A kiedy to uczynią, nagle odkrywają, że zostali tego skarbu pozbawieni.

Nie wystarczy szukać tego, co człowieka uszczęśliwia, nie wystarczy znaleźć skarb. 
Tu na ziemi skarb jest ciągle zagrożony. Trzeba umieć go ukryć.

Chrześcijanin nie musi się obawiać złodziei tego świata, bo w imię Ewangelii nie 
powinien gromadzić zbyt wielkich skarbów doczesnych, które stają się łupem zło-
dziei. Musi jednak ciągle mieć na uwadze znacznie niebezpieczniejszych złodziei du-
chowych, którym przewodzi książę tego świata, od początku zazdrosny o szczęście 
człowieka. To przed tymi złodziejami trzeba się mieć na baczności. Jest ich wielu i ża-
den z nich za kradzież skarbów duchowych nie trafia do więzienia. Działają bezkar-
nie. Jedynie mądrość Ewangelii i wierne stosowanie się do instrukcji, jaką podaje Je-
zus, może uchronić przed ich zgubnym działaniem. Umiejętność ukrywania skarbu 
i odpowiedzialność za tajemnicę stanowi jeden z ważniejszych wykładników mądro-
ści człowieka.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 11.00; 
12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. 
W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie będzie w niedzie-
le Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

 Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o g.10.00, w 

Lestkowie o g.11.00.
W tym tygodniu wspominamy:
- piątek 22 lipca – Św. Marii Magdaleny
-  sobota 23 lipca – Św. Brigidy – współpatronki Europy
- poniedziałek 25 lipca – Św. Jakuba Apostoła oraz św. Krzysztofa – patrona kie-

rowców i podróżujących
- wtorek 26 lipca – Św. Joachima i Anny – rodziców NMP
- piątek 29 lipca – Św. Marty

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę 
na Jasną Górę

Dwadzieścia dni, ponad pół tysiąca kilometrów z północy na południe Polski, 
kilkaset osób wspólnie podążających w jednym celu. To niezwykłe doświadczenie, 
które zostawia ślad i buduje więzi na całe życie i sprawia, że już na zawsze tęskni się 
do tych ludzi i tego czasu. Podejmij wyzwanie i przekonaj się dlaczego tysiące osób 
od niepamiętnych czasów podąża pieszo do miejsc kultu.

25 lipca 2011 roku Szczecińska Piesza Pielgrzymka już dwudziesty siódmy raz 
wyrusza na szlak do sanktuarium narodowego na Jasnej Górze. Więcej informacji 
o Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę znajdziesz pod adresem: www.
szczecinska.pl. Zapisy także w parafiach. 

x.TT

Poświęcenie 
pojazdów

Zapraszamy w najbliższą niedzielę wszyst-
kich kierowców wraz z pojazdami na doroczne 
wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierow-
ców i podróżujących. 

Po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławień-
stwo kierowców i poświecenie pojazdów. Ser-
decznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
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W latach 1944-1968 zare-
jestrowano około 32 tysiące 
osób, które nielegalnie opu-
ściły Polskę. Uciekano sto-
sując najróżniejsze sposoby i 
metody. Drogą morską, lądo-
wą i powietrzną. W skrytkach 
pociągów i samochodów cię-
żarowych, na statkach, pro-
mach i  kajakach. Porywano 
kutry i samoloty. Uciekinierzy 
przekupywali strażników, mi-
licjantów, kolejarzy i maryna-
rzy. Robili wszystko, by tylko 
przekroczyć granicę. Protoko-
ły z  przesłuchań schwytanych 
uciekinierów oraz tych, którzy 
im pomagali gromadzono naj-
pierw w Ministerstwie Bezpie-
czeństwa Publicznego, później 
w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych. Dużą część znisz-
czono, pozostałe przetrwały w 
archiwach resortu bezpieczeń-
stwa i z czasem znalazły się w 
Instytucie Pamięci Narodowej 
oraz innych zbiorach archiwal-
nych.

Kilka najgłośniejszych ucie-
czek opisuje Jolanta Drużyń-
ska i Stanisław M. Jankowski 
w książce pt. „UCIECZKI SPE-
CJLANEGO ZNACZENIA” 

wydanej w 2011 r. w Domu 
Wydawniczym Rebis.

Kto uciekał z PRL? Ucieka-
li patrioci związani z podzie-
miem niepodległościowym, 
posłowie, urzędnicy państwo-
wi, aktywiści partyjni a nawet 
oficerowie wywiadu i pracow-
nicy bezpieki. Najbardziej zna-
nym uciekinierem był premier 
rządu polskiego na uchodźc-
twie w  latach 1943-1944 Sta-
nisław Mikołajczyk, który po 
powrocie w 1945 r. do Polski, 
został wicepremierem i mini-
strem rolnictwa w kontrolo-
wanym przez komunistów rzą-
dzie. 

Autorzy w pasjonujący spo-
sób opisują m. in. ucieczkę wi-
cedyrektora departamentu X 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, pułkownika Józe-
fa Światły (jego rodzina została 
później poddana bardzo dra-
stycznym represjom: wyrzuce-
nie z pracy, wysiedlenie z War-
szawy, permanentną inwigila-
cją przez długie lata), oficera 
wywiadu i dyplomaty Jerzego 
Brycza, działaczy PSL czy ci-
chociemnego Tadeusza Chciu-
ka, a także anonimowych, ni-

gdy dotąd nie wspomnianych 
bohaterów, którzy za pomaga-
nie „wybierającym wolność” 
zapłacili aresztowaniem, tortu-
rami, wieloletnimi wyrokami 
sądowymi a nawet śmiercią. 

Bohaterowie ucieczek często 
już nie żyją, a wiele rodzin do 
dziś nie zna szczegółów „drogi 
do wolności” wybranej przez 
swych ojców i braci. 

Zapewniam, że będzie to pa-
sjonującą lektura nie tylko dla 
miłośników naszej powikłanej 
historii. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

„Samym programem ab-
solwenta nie nakarmimy” - 
Od 1 lipca ruszył program ak-
tywizacji zawodowej dla ab-
solwentów kół średnich pod 
hasłem „Pierwsza praca” 
Program ten został stworzo-
ny przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Socjalnej. Powstał on 
ponieważ, skala bezrobocia 
absolwentów szkół nakazu-
je podjęcie natychmiastowych 
działań spełniających nastę-
pujące kluczowe kryteria: mu-
szą przyczyniać się do akty-
wizacji zawodowej i nie mogą 
przeszkadzać ożywianiu go-
spodarki zawodowej, powin-
ny sprzyjać realizacji innych 
ważnych celów gospodarczych 
i społecznych, powinny stwa-
rzać warunki dla efektywnego 
wykorzystywania środków pu-
blicznych.

„Początek Alei Gwiazd w 
Nowogardzie” - Nowogard 
pozazdrościł Międzyzdrojom 
Alei Gwiazd. Tam na deptaku 
swój pobyt artyści upamiętnia-
ją odciskiem dłoni. U nas bę-
dzie zgodnie z porzekadłem - 
po człowieku zostaje ślad. Ślad 
odcisku stopy. Pierwszy ślad po 
sobie pozostawił w Nowogar-
dzie znakomity artysta, ma-
larz i grafik Franciszek Staro-
wiejski  

„Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej” - Dnia 1 lipca przy 
ul. Boh. Warszawy 32 w No-
wogardzie zostały uruchomio-
ne Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej. Powstały one z myślą o 
osobach niepełnosprawnych, 
które ukończyły 16 rok życia.
Nad przedsięwzięciem kon-
trolę sprawuje Zachodniopo-

morskie Towarzystwo Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym. 
Działalność bieżąca koordy-
nowana jest przez kier. Jolantę 
Gawlicką.    

„Zabił własnego sąsia-
da” - W sobotę 10 sierpnia o 
godz.02: 40 Nowogardzka Po-
licja została powiadomiona, 
że przy ul. Poniatowskiego leży 
pobity człowiek. Niestety po 
natychmiastowym przewiezie-
niu go do szpitala mężczyzna 
zmarł na skutek ciężkich ob-
rażeń głowy. W wyniku szyb-
kich działań policjantów uda-
ło się zatrzymać dwóch podej-
rzanych sprawców śmiertelne-
go pobicia. Jak się okazało byli 
oni sąsiadami ofiary.                           

Wyszperał: 
Jarek Bzowy 

w tych dniach odeszli 
do wieczności:

USZACKA ZOFIA  lat 95; Zmarła 16.07.2011; Pogrzeb 
19.07.2011 

Biblioteka poleca

Jak uciekano  
z PRL?

10 lat temu                  pisał:

KIEDY NIE 
Nie zamykaj oczu kiedy deszczem płaczę
Nie odwracaj głowy gdy słońcem Cię raczę 
Nie myśl” „to minęło, czas uleczy rany”
Nie licz że zapomnę – chcę być pamiętany!
Nie patrz w zapisane moim życiem strony 
Nie otwieraj księgi wiecznie pognębionych…
Nie mów kiedy inni mówić nie przestają
Nie stój kiedy idą lecz kiedy czekają.
Nie zatrzymuj tego który Cię nie widzi
Nie śmiej się z człowieka który już się wstydzi….
Nie zamykaj oczu kiedy deszczem płaczę
Lecz otwórz szeroko gdy słońcem Cię raczę…

Eliza Gajewska 
NASZ CZAS 
Radosny czas otacza Nas
Radosna chwila pieśń zanuciła 
- smutek i rozczarowanie w kącie porzuciła…
Radosny czas przybrał kolor tęczy 
-dzisiaj nikt nikogo nie będzie już dręczył!
Radosny czas czasem ciemiężonych 
- każdy z nich odnajdzie spokój niezmącony…
Radosny czas otacza Nas!
Cieszmy się tym czasem 
Niczym czystym niebem nad szumiącym lasem.
Radosny czas: dla Mnie i dla Ciebie
- każdy z Nas odnajdzie się we własnym niebie.

Eliza Gajewska 

    Kącik poezji
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25 lipca  2011 r. g. 16.30

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SkÓROMetal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór
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Wojcieszyn zbierał na kościół
W ubiegłą sobotę (16 lipca), na boisku w Wojcieszynie odbył się piknik wiejski, z którego dochód przeznaczony był na przyszłą budo-
wę kościoła. 

Była to już druga edycja im-
prezy. Pierwsza odbyła się w 
sierpniu zeszłego roku. 

I tym razem mieszkańcy 
Wojcieszyna stanęli na wysoko-
ści zadania. Plac, na której od-
bywała się impreza został przy-
gotowany bardzo starannie, co 
spowodowało, że podczas im-
prezy panował ład i porządek. 
Oczywiście obok stoisk gastro-

nomicznych nie zabrakło sce-
ny, na której przez cały dzień 
występowali lokalni artyści. 
Na scenie zaprezentowali swo-
je talenty i umiejętności: Ze-
spół „Wesoła Ferajna” z NDK, 
Kapela Podwórkowa „Kryzys”, 
Duet wokalno-instrumental-
ny Patrycji i Karoliny Szponar, 
para taneczna Klaudia Rafińska 
i Marcel Marchewka, Marcin 

Łokaj oraz występy dzieci, mło-
dzieży i miejscowego zespołu 
muzycznego. Imprezę zakoń-
czyła dyskoteka, którą prowa-
dził dj Krzysztof Żylak. 

Dochód uzyskany w czasie 
trwania pikniku został w cało-
ści przekazany na konto przy-
szłej budowy kościoła w Woj-
cieszyna. Łącznie zebrano 4 
tys. 700 zł. 

Impreza nie odbyła by się 
bez wsparcia darczyńców. Or-
ganizatorzy pikniku w Wojcie-
szynie dziękują: Pani Annie Pi-
kuła, Radzie Sołeckiej z Żabo-
wa, Stowarzyszeniu „Żabowia-
ki”, Firmie „Marpol” p. Marka 
Szturo, Firmie PUWiS, Stad-
ninie Koni p. Ryszarda Samso-
na, Piekarni Państwa Pędzisz-
czak, Piekarni Saturn, Masarni 

Pana Dyjaka, Elżbiecie i Józe-
fowi Żabeckim oraz Panu Da-
riuszowi Skorupa. 

 Za wielkie zaangażowanie w 
organizację i uczestnictwo w  
pikniku podziękowania składa 
również ks. proboszcz Grze-
gorz Legutko. 

Marcin Simiński

Było też ognisko...

i loteria fantowa pyszna grochówka

i smaczne, domowe wypieki...

a po jedzeniu nie zabrakło ruchu towarzyskiegoi sportowej rywalizacji
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w sobotę jedziemy pojeść do Szczecina 

Nowogard miodem stoi
Już w sobotę dowiemy się, która potrawa i jaki produkt będą najlepsze w  XI wojewódzkiej edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two - Smaki Regionów”. 23 lipca w Szczecinie poznamy zwycięzców finału. Wśród uczestników konkursu są także dwie potrawy nowo-
gardzkich wytwórców. Państwo Bożena i Stanisław Żałobowscy wystawiają miód nektarowo-rzepakowy oraz nowogardzkie piwo mio-
dowo-imbirowe. 

Konkurs „Nasze kulinarne 
dziedzictwo – Smaki Regio-
nów” ma już 10-letnią trady-
cję i stał się uznanym przedsię-
wzięciem promującym polskie 
produkty  regionalne i lokalne. 
Dzięki konkursowi zidentyfi-
kowano i opisano prawie 8000 
z nich. Konkurs rozgrywa-
ny jest dwuetapowo. Najpierw 
rozstrzygany jest na poziomie 
regionalnym, natomiast wielki 
finał centralny odbędzie się we 
wrześniu podczas poznańskich 
Targów Polagra Food.  

Warto dodać, że tuż obok 
kulinarnych szranków trwać 
będzie Jarmark Jakubowy (22-
25 lipca), gdzie na stoiskach 
również będzie można znaleźć 
coś smacznego. 

Organizatorem etapu regio-
nalnego  jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Zachod-
niopomorskiego we współpra-
cy z Zachodniopomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach, a or-
ganizatorem centralnego fina-
łu – Polska Izba Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego z War-
szawy. 

Opr. red. 

Wykaz produktów zgłoszo-
nych do XI edycji konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów” 

Szczecin , 23 lipca 2011 r.
Produkty zakwalifikowa-

ne do XI edycji konkursu – 70 
produktów, stan na 20.07.11.  

Kategoria: Produkty regio-
nalne pochodzenia zwierzęce-
go

Podkategorie:
Produkty i przetwory mię-

sne
Duszonka wieprzowa – Jo-

anna Sypko
Schab szlachecki z ziołami 

po staropolsku – Kazimiera 
Kula

Rolada z kaczki – Anna Ja-
dłowska

Wędzonka wołyńska – Kra-
jowe Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich - Koło Wiejskie w 
Wyszeborzu 

Pasztet z kaczki – Bożena 
Skorulska

Kiełbasa szlachecka z dziczy-
zny – Roman Kawecki

Omasta żniwiarza – Małgo-
rzata Kula

Smalec Zosi – Zofia Rożuk 
Przysmak szwedzki - 

Agnieszka Cybulska/Koło Go-
spodyń Wiejskich ze Szwecji

Wiejski pasztet z Dominiko-
wa – Danuta Szyler

Produkty i przetwory z ryb
Karp po dzwonowsku – 

F.B.H.U. „Modehpolmo” Sp. z 
o.o.

Pasztet z ryb słodkowodnych 
– Zygmunt Kula

Pstrąg w ziołach – Jadwiga 
Matysek

Lin dominikowski w galare-
cie – Maria Pacioch

Produkty mleczne
Ser kozi widuchowski – Edy-

ta Szczupak
Biały ser – Iwona Balcewicz
Sery kozie – Zdzisław i Da-

nuta Wilk

Miody
Nowogardzkie miody” 

Miód nektarowo-rzepakowy/
wielokwiat wiosenny – Boże-
na i Stanisław Żałobowscy

Miód faceliowy – Ewa i Ol-
gierd Kustosz   

Miody z lipowej pasieki – 
Bogumił Szymański

Miody wałeckie – Walenty 
Pawłowski

Miód z pyłkiem – Anna i 
Stanisław Góral

Miód rozchodnikowy – To-
masz Sadowski

Miód wielokwiatowy kremo-
wany – Maria i Jan Kołosow-
scy, Pasieka Medus

Kategoria: Produkty regio-
nalne pochodzenia roślinne-
go

Podkategorie:
Przetwory owocowe
Konfitura truskawkowa - 

Bożena i Ryszard Jaszczowscy
Powidła z czarnego bzu – Te-

resa Macherowska
Śliwki w occie – Aldona Pia-

skowska/Lider Wałecki
Czarmun z czarnej porzecz-

ki – Maria Łazińska/Koło Go-
spodyń Wiejskich w Kłębowcu

Przetwory warzywne i grzy-
by

Pasteryzowane pomidory 
Marysi – Stanisława Rybka

Chrzan z jabłkami – Koło 
Gospodyń Wiejskich w Dębo-
łęce

Kryżałki – Beata Mędrek
Grzyby leśne w zalewie cy-

namonowo-miodowej – Bar-
bara Modrzejewska

Grzyby marynowane z szysz-
ką – Krystyna Hapka

Produkty zbożowe
 Chleb barwicki – Kazimie-

ra Kula
Chleb babci Zosi – Zofia Ro-

żuk
Julianki” – Maria Kopeć
Placuszki cebulowe – pieczo-

ne – Danuta Cząstka
Kulebiak – Lucyna Wilgocka
Kulebiak z kapustą i grzyba-

mi – Maria Wójcik/Koło Go-
spodyń Wiejskich w Dzikowie

Krokietki – Beata Malinow-
ska

Borowiki barnimskie – Hali-
na Biegniewska

Wyroby cukiernicze
Szarlotka – Jolanta Buławska
Placek drożdżowiec z rabar-

barem i kruszonką – Danuta 
Szymańska

Piernik lwowski – Teresa Za-
uliczna

Piernik na kwiecie lipowym 
– Teresa Zauliczna

Pyrzyckie orzeszki – Stani-
sława Rybka

Rogaliki żydowiańskie - Ja-
nina i Marek Mazikowie

Kategoria: Napoje regional-
ne

Podkategorie:
I.Napoje alkoholowe
Nowogardzkie piwo mio-

dowo-imbirowe -  Bożena i 
Stanisław Żałobowscy

Wino nadmorskie z głogu – 
Henryk Mruk

Wino nadmorskie z aronii – 
Jolanta Mruk

Nalewka żołądkowa – Bar-
bara Modrzejewska

Proboszczówka - nalewka - 
Iwona Balcewicz/Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Kłębowcu

Starka – Szczecińska Wy-
twórnia Wódek „Polmos” SA

Nalewka Kopniczanka – Da-
nuta i Zdzisław Wilk

Nalewka na kwiatach z cha-
bru polnego – Anna Palak

Nalewka Miodowa – Mio-
dówka - Maria i Jan Kołosow-
scy, Pasieka Medus

 
II. Napoje bezalkoholowe
Znakomity syrop z kwiatów 

dzikiego bzu – Kazimiera Kula
Kawa „zawołanych” gospo-

dyń – Bożena i Ryszard Jasz-
czowscy

Syrop z pędów sosny – Kata-
rzyna Górniak 

Syrop z kwiatu czarnego bzu 
– Zofia Rożuk

Powiew rześkości, świeży 
sok owocowo-warzywny jabł-
ko-rabarbar Sebastian Piekarz 

Kategoria: Produkty mie-
szane

„Pierogi z kaszą gryczaną i 
twarogiem – Bogumiła Koło-
dziej

Pierogi „Jana” – Krystyna Sa-
bat

Farsz grzybowy Stasi – Stani-
sława Rybka

Pierogi babuni – Zofia Ro-
żuk

Babie uszy – Anna Wloziń-
ska/Koło Gospodyń Wiejskich 
w Baniach

Kibiny – Trzebiatowskie To-
warzystwo Kultury

Chrustowskie paliki – Janina 
i Marek Mazikowie

 Kiszka szwedzka – Agniesz-
ka Cybulska/Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Szwecji

Dominikowskie pierogi z 
kapustą i grzybami – Danuta 
Szyler 

Kandydaci do nominacji do 
nagrody „Perła” 2011:

Konfitura  z czerwonych po-
midorów z rumem – Bożena i 
Ryszard Jaszczowscy

Piernik staropolski - Jolanta 
Buławska

Bułka „ziemniaczanka” - Be-
ata Malinowska

Złota sieja wędzona  „Mie-
dwienka” -  F.B.H.U. Modeh-
polmo Sp. z o.o.

Ser krowi marwicki - Edyta 
Szczupak

Pasztet myśliwski - Weroni-
ka Łabuń

Syrop z kwiatu czarnego bzu 
- Katarzyna i Marian Górnia-
kowie

Wino malinowe - Henryk 
Mruk

Napój z kwiatu bzu czarnego 
- Marta Zauliczna

Pierogi „dworskie” - Janina i 
Marek Mazikowie

Gały - Stanisława Rybka
Kołduny wileńskie - Trzebia-

towskie Towarzystwo Kultury
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Serdecznie Zapraszamy Państwa 
do Nowo Otwartego 

biura Nieruchomości 
na ul. warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24www.extra-dom.com.pl

zapraszamy Państwa na stronę: www.extra-dom.com.pl

Mieszkania:
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

Obiekty :
Obiekt na sprzedaż restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, cena- 1.800 000 zł
Obiekt na wynajem restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, cena 8.600 zł / 1 msc
Nowogard stacja paliw / wynajem o pow 60 m2, działka 1600 m2, cena – 6.765 zł/ 1 msc

 Policja radzi: 
gdy jesteśmy nad wodą 

Wypadkom nad wodą sprzyja wysoka temperatura, brawura, alkohol i brak opieki nad dzieć-
mi. Wypoczynek nie zmieni się w tragedię, jeśli będziemy przestrzegać kilku prostych zasad. 

1. Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. 
2. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki. 
3. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. 
4. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy 

ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego. 
5. Skaczmy „na główkę” tylko na basenach. Dno naturalnego zbiornika może się zmienić w cią-

gu kilku dni. 
6. Materace zostawmy na brzegu - nie wypływajmy na nich na środek jeziora. 

Jarek Bzowy 
Źródło: policja (fot. nowiny24.pl) 

forum Pokrzywdzonych przez Państwo

Testament urzędowy
Najpopularniejszą formą sporządzania testamentów są testamenty pisemne (czyli napisane własnoręcznie) oraz testamenty notarialne. 
Przepisy przewidują jeszcze jeden sposób sporządzania testamentów zwykłych, a mianowicie testament urzędowy.

Sporządzenie testamentu 
urzędowego polega na tym, 
że testator (spadkodawca) 
oświadcza ustnie swoją wolę 
w obecności osoby pełniącej 
funkcje publiczne. Oświadcze-
nie spadkodawcy musi zostać 
złożone ustne, a to oznacza, 
że tego testamentu nie mogą 
sporządzić osoby głuche i nie-
me (zarówno przy użyciu języ-
ka migowego jak i  braila).  Nie 
dopuszcza się także ustnego 
potwierdzenia przez spadko-
dawcę odczytanego mu pro-
jektu testamentu nawet, jeżeli 
sam go sporządził. 

UWAGA: Testament urzę-
dowy nie jest testamentem ust-
nym, bowiem testament ust-
ny to testament, który można 
sporządzić tylko w szczegól-
nych okolicznościach. Istotą 
testamentu pisemnego jest to, 
że sporządza się go w obecno-
ści urzędnika państwowego.

   Testament urzędowy moż-
na sporządzić przed: wójtem 
( burmistrzem, prezyden-
tem miasta), starostą powia-
tu, marszałkiem powiatu, mar-
szałkiem województwa, sekre-
tarzem powiatu albo gminy 
lub kierownikiem urzędu sta-
nu cywilnego. Pomimo czyn-
nika państwowego  dla waż-
ności testamentu urzędowe-
go wymagana jest także obec-
ność dwóch świadków (więk-

sza liczba świadków nie ma 
wpływu na ważność testamen-
tu, świadkiem może być oso-
ba sporządzająca protokół).  
Świadkami nie mogą być oso-
by :

1. Niemające pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych – 
niepełnoletnie, ubezwłasno-
wolnione ( częściowo i całko-
wicie) oraz osoby dla których 
ustanowiono doradcę tymcza-
sowego wg art. 548 kodeksu 
postępowania cywilnego.

2. Niewidome, głuche lub 
nieme

3. Niemogące pisać i czytać
4. Niewładające językiem w 

którym spadkodawca sporzą-
dza testament

5. Skazane prawomocnym 
wyrokiem sądowym za fałszy-
we zeznania

   Świadkiem nie może być 
także osoba, dla której zosta-
ło przewidziane jakakolwiek 
przysporzenie (korzyść) w te-
stamencie, a także małżonek 
takiej osoby, jej krewni lub 
powinowaci pierwszego stop-
nia lub drugiego stopnia, oraz 
osoby pozostające z nią w sto-
sunku przysposobienia. Wy-
stępowanie w roli świadka któ-
rejkolwiek z powyższych osób 
powoduje nieważność tych 
postanowień, które przyspa-
rzają im korzyści. Jeśli z treści 
testamentu jak i okoliczności 
wynika, że bez takiego przy-

sporzenia testator nie sporzą-
dziłby testamentu- wówczas 
jest nieważny cały testament.

W trakcie sporządzania te-
stamentu ustna wola spadko-
dawcy zostaje zapisana w pro-
tokole opatrzonym datą jego 
sporządzenia. Protokół  może 
zostać sporządzony zarówno 
pismem ręcznym jak i  maszy-
nowym. 

UWAGA: Protokół musi zo-
stać opatrzony datą, bowiem 
nieprawidłowa data albo rak 
daty powodują nieważność te-
stamentu. 

Testament należy odczy-
tać spadkodawcy w obecno-
ści świadków.  Następnie do-
kument musi zostać podpisa-
ny przez spadkodawcę, oso-
bę urzędową i świadków te-
stamentu. Wymóg odczyta-
nia protokołu służy sprawdze-
niu przez spadkodawcę, oso-
bę urzędową i świadków, czy 
treść protokołu wiernie odtwa-
rza rzeczywistą wolę testatora. 

Przyjmuje się, że z uwagi na 
urzędowy charakter protokołu 
podpis powinien zawierać co 
najmniej nazwisko składają-
cego podpis. Niemożność zło-
żenia podpisu powoduje obo-
wiązek uczynienia wzmianki 
z podaniem przyczyny braku 
podpisu. 

    Testament urzędowy ma 
moc dokumentu urzędowego. 
Bardzo często bywa porówny-
wany z testamentem notarial-
nym. Tym samym, osobom 
pełniącym funkcje w struktu-
rach administracji państwo-
wej, które są upoważnione do 
odbioru oświadczenia woli, 
przypisuje się  kompetencje 
zbliżone do roli notariusza 
przy sporządzaniu testamentu 
notarialnego. Należy pamiętać, 
że przy sporządzaniu testa-
mentu urzędowego w większo-
ści przypadków oświadczenie 
spadkodawcy nie jest przyj-
mowane przez osobę posiada-
jącą wykształcenie prawnicze. 
Praktyka wskazuje, że często 
niezachowanie przez urzędni-

ka wymagań przewidzianych 
w przepisach pociąga za sobą 
bezwzględną nieważność te-
stamentu. ( Warto w tym miej-
scu nadmienić, że w przypad-
ku testamentów urzędowych 
nie występuje tryb odwoław-
czy w rozumieniu prawa ad-
ministracyjnego. Sporządzenie 
testamentów urzędowych, ich 
zmiany, odwoływania i unie-
ważniania regulują przepisy 
kodeksu cywilnego).

Sporządzanie testamentu 
urzędowego ma sens przede 
wszystkim w sytuacji, gdy nie 
ma w pobliżu kancelarii nota-
rialnej, np. w małych miejsco-
wościach. Testament urzędo-
wy ma taką samą moc jak te-
stament notarialny oraz testa-
ment napisany własnoręcznie. 
Jest to bezpieczna forma spo-
rządzania testamentu pod wa-
runkiem, że dochowa się for-
malności związanych z obec-
nością świadków i prawidło-
wym zapisem rozporządzeń 
testamentowych.
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NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

StiHl MS 170 D

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ miEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
kONtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

25.07.2011 r. 
godz. 16

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

28 lipca
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 28 lipca - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.
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Kacper syn Darii 
Błaszczyk 
ur. 7.07.2011 z 
Redostowa

Filip syn Marty 
i Krzysztofa  
ur. 12.07.2011 
z Reska

Nina córka Pauliny 
Kazana ur. 16.07.2011 
ze Sikorek

Syn Urszuli 
Ciechanowskiej ur. 
8.07.2011 
z Nowogardu

Ola córka Renaty 
Marchewki  
ur. 13.07.2011 
z Siedlec

Melania córka 
Małgorzaty Nowak ur. 
19.07.2011 z Maszewa

Jakub syn Marii Pejcz 
ur. 10.07.2011 
z Grabina

Ada córka Magdaleny 
Cieślak  ur. 14.07.2011 
z Goleniowa

Zuzanna córka 
Danuty Sobańskiej ur. 
19.07.2011 z Żelmowa

Adam syn Justyny 
Ubycha ur. 20.07.2011 
ze Strzelewa

Emilia córka Anety 
Kasprzak ur. 
11.07.2011 
z Nowogardu

Roksana córka 
Beaty Pudłowskiej 
ur. 11.07.2011 
ze Sokolnik

Amelia córka Agaty 
Ondycz  
ur. 14.07.2011 
z Przemysławia

Oliwia córka Róży 
Trzópek  
ur. 17.07.2011 
z Dębic

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

Rajmund 
zieliński 
królem kolarskim

14 lipca 2011 roku w Naro-
dowe Święto Francji, w Krako-
wie na Wawelu odbyła się ce-
remonia koronacji kolejnego 
Króla Kolarskiego Anno Do-
mini 2011. Kapituła Rowero-
wej Akademii Królewskiej wy-
brała Rajmunda Zielińskiego, 
jednego z najwszechstronniej-
szych kolarzy polskich lat 60-
tych XX wieku. Koronacji do-
konał przedstawiciel konsula 
Republiki Francuskiej Yannik 
Rio. 

Rajmund Zieliński Repre-
zentant LZS Nowogard (1963-
1966) , LKS Gryf Szczecin 
(1960,1963,1966-1969) , Czar-
ni Radom (1962) i Arkonii 
Szczecin (1970). 

Olimpijczyk z Tokio w 1964 
r. i Meksyku 1968 r. , trium-
fator Tour de Pologne (1964 
) najlepszy kolarz szosowy w 
klasyfikacji PZKOL i Challa-
gne PS w 1964 r. 

Czwarty w Torowych Mi-
strzostwach Świata w Brnie w 
wyścigu na 4 km. na docho-
dzenie (1969).

W 1965 r. jako pierwszy Po-
lak wygrał etap jazdy indywi-
dualnej na czas w Wyścigu Po-
koju.

W 1967 r. zwyciężył w wy-
ścigu Szlakiem Grodów Pia-
stowskich.

9-krotny Mistrz Polski na 4 
km, indywidualnie i drużyno-
wo.

Absolwent AWF Warsza-
wa (1978), gdzie otrzymał ty-
tuł Magistra WF i uprawnienia 
trenera.

Zasłużony Mistrz Sportu, 
odznaczony min. Złotym Me-
dalem za wybitne osiągnięcia 
sportowe oraz Krzyżem Kawa-
lerskim Odrodzenia Polski.

Na ceremonię koronacji Raj-
mund Zieliński przyleciał sa-
molotem z Dusseldorfu, gdzie 
obecnie przebywa. Za kilka dni 
wraca do Nowogardu swojego 
rodzinnego miasta i będziemy 
mogli się dowiedzieć więcej o 
kulisach jego koronacji. 

Henryk Sawicki

Rajmund Zieliński na tronie. 

„RODziNa z węDkĄ” 
- zawODY węDkaRSkie 

Koło M-G PZW Nowogard zorganizowało w dniu 17.07.2011 zawody wędkarskie spławikowe 
p.n „Rodzina z wędką”. Do zawodów przystąpiło 10 ekip rodzinnych   w składzie 3 osobowym 
.Miejsca następujące zdobyli: 

1.Ekipa Kazimierza Rybak 
2. Ekipa Kazimierza Trojanowskiego 
 3. Ekipa Marka Rymanowicz 
Wymienieni  zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami. Zawodnicy do 5 lokaty 

otrzymali upominki. Całość zawodów była zakończona grillem. 
Tekst i foto. Henryk Szczupak 
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

POleCaMY NieRUCHOMOŚCi

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPRzeDaM 
MieSzkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Sprzedam działkę 
z wydanymi warunkami 

zabudowy o pow. 1070 m2 
w Nowogardzie. 

790 849 656.

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

MieSzkaNia Na SPRzeDaŻ
Nowogard – 2-poziomowe, stan surowy zamknięty, pow. 106m² – CENA 316.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł
Płoty – 2 pokoje, pow. 54m² – CENA 145.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł
DOMY Na SPRzeDaŻ
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m², działka 717m² – CENA 399.000 zł
Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 1000m² – CENA 179.000 zł
Działki Na SPRzeDaŻ
Nowogard –  działka1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 3800m² – CENA 120.000 zł
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 4300m² – CENA  54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 31600m² – CENA 158.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 32.500 zł
Tucze – działka budowlana o pow. 2700m² – CENA 67.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 128.000 zł
Kościuszki gm. Osina – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki gm. Osina - działka z linią brzegową  o pow 2,34 ha – CENA 50 zł / m²
Kościuszki – działka z przepięknym widokiem na jezioro o pow. 3312 m² – CENA 133.000 zł
Olchowo – działka o pow. 3000 m² – CENA 150.000 zł

Lokale 
do wynajęcia

 w budynku
 Domu Rzemiosła 

ul. 3 Maja 48 
tel. 91 39 21 777

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

zbik  
DaCH
kUNa

R e k l a M a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Zarząd Powiatu w Goleniowie
podaje do publicznej wiadomości,  

że w budynku Starostwa Powiatowego  
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz  
budynku b. Hotelu „Cisy” w Nowogardzie  

na tablicy ogłoszeń, został wywieszony  
wykaz nieruchomości przeznaczonej  

do sprzedaży na rzecz Najemcy  
– lokal mieszkalny Nr 8 

położony działce zabudowanej  
Nr 236/1 w obrębie 3 miasta Nowogard.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości 
można uzyskać w  Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami (pokój 203 II piętro)  
lub tel. 91 418-05-12 wew. 238.

PPHU EWA 
(stołówka przy SP nr 3) 

przy ul. Boh. Warszawy 78 
Oferuje:

- obiady domowe, 
na miejscu i na wynos 

(dowóz do domów 
i do zakładów pracy) 

- organizacja przyjęć 
okolicznościowych

- obsługa cateringowa
Tel. 91 39 26 388; 

507 327 567

Rozpoczęcie kursu 25 lipca br. g. 16.00

WYNAJMę 
MiESZKANiE 

trzypokojowe 100m2 
w Centrum, 

atrakcyjna cena,  
tel. 509 528 688
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania 
co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem I kto to mówi?

Określenia podają odgadywane wy-
razy. Gdyby było określenie: „z lubością 
oglądam malowane wrota” -  to musiał 
to powiedzieć WÓŁ. Natomiast „mój 
przełom to atrakcja Pienin” wypowie-
dzieć może tylko DUNAJEC. Więc kto 
to powiedział? 

(Rozwiązanie  - wyraz odczytany z 
pól oznaczonych  - powiedziałby: jestem 
moskiewską ulicą pełną dzieci).

POZIOMO:
2 – gdy jest bieda dodają mi na początku 
„nie” 
6 – noszę plotki po mieście,
7 – zastraszam, a nawet zabijam,
9 – miauczę tylko na stepie,
12 – „maluję” górskie hale na liliowo,
16 – jak ja nie cierpię Ormuzda!
17 – najlepiej mi na dachu góralskiej chaty,
18 – cały harem zazdrości mi białej cery

PIONOWO:
1 – kto jest na mnie temu los sprzyja,
2 – jak jestem dobra, to zaraz pode mną 
pijak,
3 – gdy jestem najedzona to miód pitny 
wyborny,
4 – jestem tak głęboko, jak niebo nade 
mną wysoko (grecka mitologia),
5 – pakują we mnie buty, proszki, konser-
wy,
8 – gościłam cesarza Napoleona,
9 – leją na mnie po przełożeniu,
10 – tyle mam wprawy!
11 – czasem trafiam na kamień,
13 – statki to mnie nie …znoszą,
14 – najczęściej jestem w parze z makiem,
15 – obiecuję, że dzisiaj z konia nie spadnę.

Kobyła  
ma mały bok

To zdanie uznane jest za jeden z 
lepszych palindromów. Palindrom 
to wyraz lub zdanie, które można 
odczytać wspak czyli od tyłu i bę-
dzie brzmieć tak samo. Przykła-
dowo: KAJAK, OTTO, ANNA lub 
właśnie tytułowa kobyła z małym 
bokiem.

Palindromy tworzone przez sza-
radzistów to podobnie jak anagra-
my i homonimy małe rymowane 
formy.

Rajska makabreska
. . . .  .  . . . . . założył się z Ablem,
A gdy brandy przegrał, to go dusił 

kablem.
(rozwiązujemy: KAIN O KO-

NIAK )

Pan kotek był chory
Widząc kota pod kołderką 
chciałem znać przyczynę,
.  . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . .
Chroni przed anginą.
(rozwiązujemy: A TO KOŁDRA 

GARDŁO KOTA)

A teraz zadanie do rozwiązania

Na padoku
Gdy Ola w kłusie, a . . .  .  . . . . .,
Obie dziewczyny chwalę,
Nawet  w autobusie.
Ciekawości mej przyczyny?
Uwielbiam rącze konie,
Lecz wybieram dziewczyny!

Dla przypomnienia proponuję 
rozwiązać anagram – ile anagra-
mów można ułożyć z 6 tych sa-
mych liter? W podanym zadaniu 
aż 7!

................. rzeka – raj lipienia,

................. oknie – znak więzienia.

.................  rękaw – u szulera,

.................  dłoni  - tarcie sera.

.................  – prezent – dają panie,

................ – zieleń – piknik na niej.
(na pikniku Stach z kobitą,
„pęknie” ................... z okowitą!)

Szkolna 
laba?

Litery z pól ponume-
rowanych od 1 do 11 
utworzą rozwiązanie

1 – pracownik hotelu,
2 – przyzwyczajanie 

organizmu po zmianie 
strefy czasowej,

3 – wyrażanie chę-
ci na zakup czegoś (nie 
ma to nic wspólnego z 
refleksem)

4 – nieprzeniknio-
na dal,

5 – miasto w Anda-
luzji ( Se wille kupię – 
rzekł baca),

6 – bywa działowa,
7 – antycząstka me-

gatonu 
8 – „powiat” w Turcji,
9 – obora ale dla 

koni.
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

RegUlaRNa liNia Mi kRO bU SO wa SeROCki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

Regularna linia MetRO        tel. 505 619 600
ODjazDY z NOwOgaRDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjazDY ze SzCzeCiNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzewÓz OSÓb - RO MaN biŃCzYk - linia Regularna   tel. 0607 310 591 
OD PONieDziałkU DO PiĄtkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOta: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOwOgaRD - Rewal - PObieROwO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOgaRD - gOleNiÓw - SzCzeCiN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzCzeCiN - gOleNiÓw - NOwOgaRD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

R e k l a M a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

kaRieROwiCze 
Chciałbym tu, o niczyjej nie myśląc przyganie, 
Przypomnieć jedno tylko stare zdanie: 
Głupiec rozumu przez to nie nabędzie, 
Że zmieni miejsce i gdzie indziej siądzie. 

kazNODzieja 
Kaznodzieja raz w świątyni 
Uczył dobroci swój wierny lud.
Z ust wymowa płynęła mu słodka  jak miód, 
A w niej jaśniała prawda, czysta, bez udania, 
Z pasmem złotym. 
Niosła w niebo ich myśli, wszystkie odczuwania 
I odsłaniała próżność świata i lichotę. 
I oto koniec pasterskiej przemowy
Wszyscy w nią zasłuchani, w niebo wznieśli 
głowy.
Nie czując w uniesieniu i serca w zachwycie 
Łez cieknących z ócz obficie. 
A kiedy wierni z domu wylegli Bożego: 
„Ach, jakiż piękny dar - „
Mówi jeden do drugiego - 
Co za słodycz ! jakiż dar!
Jak mocno kaznodzieja do serc ludzkich puka! 
Ale sąsiedzie z ciebie twarda sztuka. 
Na twarzy ni śladu  łzy. 
Czy go nie zrozumiałeś? 
- Rozumieć potrafię. 
Ale po cóż płakać mi? 
Przecież gdzie indziej mam parafię.”

kaDYDatÓw Ci U NaS DOStatek 
Czegoż do dna kandydat - krętacz 
Z racji swych wyniesień:
Krętactwo drobnego pionka 
Ledwie komu wpadnie w oko.
Lecz krętacz wyższej rangi 
Miewa rozgłos dzwonka
Oznajmia go z daleka i głosi szeroko. 
Spytam, czy mało takich choć tego się wstydzą,
Którzy się rozumnych boją 
Lecz najchętniej przy sobie.
Tylko durniów widzą? 

KUPON nr 3
Prawidłowe rozwiązania:
- Kto bardzo cierpi milczy
- Głosem narodu jest harmonia oj-

czysta
- Transplantolog
- Liczymy liczymy; zaradnego rad-

nego
Prawidłowe odpowiedzi nadesła-

li: Halina Heinrich, Jadwiga Maknia, 
Jerzy Siedlecki, Stanisława Pokorska, 
Pelagia Feliksiak, Michał Furmańczyk, 
Agnieszka Skowrońska, Marek Felik-
siak, Danuta Borowik, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Danuta Śmigiel

Zwycięzcy:
Michał Furmańczyk
Agnieszka Skowrońska

Zmieniony Rozkład Jazdy Pociągów 
Od 22.06.2011 do 10.12.2011r. 
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oGŁo sZE NIA drob NE
iNfORMatOR lOkalNY - NOwOgaRD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

zdzisław truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

Mirosław berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, Marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Piotr Słomski, jarosław bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. Rozrywka:
 lesław M. Marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. wy daw ca, 

skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NieRUCHOMOŚCi

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 m2 
(parter) bądź zamienię na mniejsze ( może 
być dwupokojowe lub duża kawalerka). 
790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Nowogard, działka przemysł i usługi w 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go o pw. 118 700m2 (11,87ha), inwestycyj-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, ul. 
górna (przy smoczaku) 800m2 od głów-
nego skrzyżowania, przylega do nowego 
cmentarza 17 PlN/m2. tel. 660 424 989

• Nowogard ul. górna za stw. Działka o 
pow. 5864m2 przez przemysł i usługi w 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go, inwestycyjna, ogrodzona, droga as-
faltowa, centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania, 42 pln netto/m2. tel. 
660 424 989; 91 43 36 122

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfi-
tów), pod budowę garaży (wielkość dostoso-
wana na busy lub auta osobowe), cena za 1 
działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bo-
haterów warszawy. Cena 1 495 000 zł biu-
ro Nieruchomości Progres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lu-
tego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• taNiO sprzedam  dużą działkę budowla-
ną. tel. po 15.00 - 601 889 596.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na targowisku Miejskim. 
512 012 823

• Kupię dom do 140 m2 w Nowogardzie. 
603 688 266

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 
m2 z warunkami zabudowy oraz wszystkimi 
pozwoleniami (media przy granicy) projekt 
gratis. 791 262 391

• Sprzedam ziemię w Wojtaszycach. 91 39 
26 486

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość krzy-
wice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. Możli-
wość podziału działki na dwie mniejsze. 
Dojazd z obu stron. kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z 
możliwością dopłaty. 662 678 895

• Dom w stanie surowym zamkniętym 130 m2 
plus garaż dwustanowiskowy 50m (drugi 
budynek) wszystkie media, działka 1200 m2 
Nowogard ok.. Bema 694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszowe, 
częściowo umeblowane, świetna lokalizacja 
175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy 
ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny. 
Stan surowy zamknięty. Pilnie. 602 643 408

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłuże-
niem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na IV 
piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w warnko-
wie. Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić 
po 16-stej. 501 318 555

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWOGAR-
DZIE, Powierzchnia mieszkania 66m², 3 po-
koje z balkonem . Mieszkanie znajduje się 
na 4 piętrze. Łazienka i kuchnia po remoncie. 
Bliższe informacje po numerem telefonu : 
601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 
pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem 
w Dobrej Nowogardzkiej z pełnym wyposa-
żeniem i bieżącą produkcją. Są kontrahenci 
oraz pracownicy. 887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adapta-
cji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 
3-go Maja 44G, przy zjeździe do Przystani. 
517 357 653

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia z 
aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + media. 
698 548 788 po 16-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe parter 
ul. 15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe z 
garażem nad jeziorem. 722 300 700

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 
603 668 681

• Poszukuję mieszkania 2-3 pokojowego do 
wynajęcia. Tel. 887 307 401 po 18-stej.

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 
12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie za 
dopłatą. 510 620 125

• Wynajmę garaż blaszak ul. Racibora. 
606 979 221

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwój-
nym garażem 10 km od Nowogardu. Tel. 
601 151 689

• Sprzedam dom wolnostojący jednorodzinny 
120 m2, Nowogard. 601 987 249

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzypo-
kojowe 62.20 m2. 668 732 944

• Sprzedam domek jednorodzinny parterowy 
z poddaszem 104 m2 umeblowane 3 000 zł 
za m2. 510 243 182

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 668 431 301

• Działkę budowlaną o pow. 11 arów sprze-
dam. 510 727 667

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe cen-
trum Nowogardu. 693 715 990

• Do wynajęcia kawalerka w Centrum miasta. 
602 405 640

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58m2 IV 
piętro. Kontakt po 15. 605 422 298

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, 
tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przy-
stępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-
411-106

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie od lipca 
40 m2 umeblowaną 600 zł + opłaty; kaucja 
2500 zł IV piętro, nowe budownictwo przy ul. 
Wiejskiej. 660 424 989

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposażeniem, 
klimatyzacją oraz alarmem. Nowogard ul. 
Traugutta naprzeciwko szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwu-
pokojowe na parterze 46 m2 Cena 135 tys. 
602 521 671

• Dom w Dobrej sprzedam. 783 649 880

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w zakła-
dzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, dwu-
pokojowe w Wierzbięcinie z działką ogrodo-
wą i garażem. 506 073 274

• Sprzedam dom w Nowogardzie działka 714 
m2. 662 678 895

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie  78 me-
trów w Wierzbięcinie wraz z piwnicą, przyle-
gającym ogródkiem oraz garażem. Bezczyn-
szowe. Cena 140.000, tel: 604942164

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe miesz-
kanie na I piętrze. 513 157 137

• Kawalerka do wynajęcia 600 zł + opłaty. 
698 548 788

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Do-
brej, 47 m2 + strych z możliwością adaptacji 
oraz budynki gospodarcze. 698 083 557

• Pilnie sprzedam działkę budowlaną 1000m2. 
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oGŁo sZE NIA drob NE
Przy ul. Asnyka (65 tys) 503 120 436

• Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 
500 111 139

MOtORYzaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 450 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 149000  km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w ASO Opel Kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym 
przeglądzie. Cena 37 900  zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 135000 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 114 KM, 
serwisowany w ASO Nissan Polmotor 
Szczecin . Nowe klocki i tarcze hamul-
cowe, płyn hamulcowy, klimatyzacja 
uzupełniona, 4*airbag, ABS, El. Szyby, 
El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony let-
nie Continental 185 65 R15, kompletna 
dokumentacja – faktury serwisowe, 
bezwypadkowy,  zadbany. Cena 17500 
zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kon-
takt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 480 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Kupię wszystkie części do samochodu 
Syrena i motocykla SHL. 601 938 293

• Sprzedam tanio Mitsubishi galant rok 
prod. 1991, klimatyzacja, centralny za-
mek, elektryczne lusterka, stan dobry. 
601 472 460

• Kupię Simsona S-51. 781 016 127

• Sprzedam Audi A6, kombi 2,5 TDI Quat-
tro. 503 434 901 

• Sprzedam motor Kawasaki KLE 500 
rok 1992, sprowadzony z Niemiec. 
793 054 932

• Sprzedam Audi '90; rok prod. 1991; 
poj. 2,3l; 130KM; stan techniczny  do-
bry; zadbany; wyposażenie sportowe; 
klimatyzacja automatyczna;  kupiony 
i używany na terenie Niemiec; zareje-
strowany w Polsce; cena do uzgodnie-
nia; tel: 913920349 lub 665245668 po 
godz. 16ej

ROlNiCtwO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Koszenie 
łąk i zbiór. 508 503 650

• Sprzedam przyczepę AUTOSAN 10t. 
603 839 782

• Prasowanie siana i słomy. 785 629 294

• Sprzedam siewnik zbożowy „Pozna-
niak” 603 839 782

• Sprzedam prosięta. 511  483  925; 
39 10 422

• Sprzedam prosiaki. 691 959 518

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmiany 
„Denar Żabówko” 18. Tel. 60 50 92 517

• Sprzedam 10 krów z cielakami LM. 
888 757 586

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? Salon komputerowy MS BIOSS 
zaprasza! ul.700-Lecia 15 (nad apteką 
Jantar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-
88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tiR-y). 
tel. 604 373 143.

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

• Remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 715 839.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNfORMatYCzNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(windows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. faktury Vat. tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• awaRie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remontowo-
budowlane - terminowo, solidnie tanio 
- tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• Remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, te-
rakota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Szpachle, malowanie, panele, regipsy. 
789 146 025

• Koszenie łąk. 507 356 032

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Pielęgnacja ogrodu, koszenie traw 
ścinka drewna. 665 544 518

• Budowa domu- remonty dachu. Usługi 
murarskie. 662 678 895

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39  50 103; 
608 364 330 

• Usługi budowlane oraz stawianie pie-
ców kaflowych. 516 628 312

• kORePetYCje Dla liCealiStÓw i 
StUDeNtÓw, z MateMatYki, Sta-

tYStYki, ekONOMetRii, ORaz PRO-
feSjONalNe PRzYgOtOwaNia, 
DO egzaMiNÓw POPRawkOwYCH 
kONtakt: tel. 600 924128; Mail: 
iwonand@wp.pl

• Meble na wymiar, panele podłogowe. 
884 288 560

PRaCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Poszukuję pracy jako operator sztaplar-
ki i pracownik magazynu. 796 101 301

• Przyjmę do pracy kucharza i pomoc ku-
chenną. Tel. 602 474 266

• Przyjmę do pracy: Piekarza lub do 
przyuczenia do zawodu piekarz. 
fakturzystkę do biura – osoba na 
emeryturze. Młodzież do nauki za-
wodu piekarz lub cukiernik. wiado-
mość Piekarnia-Ciastkarnia Nowo-
gard ul. boh. warszawy 66, tel 91 39 
21 986; 606 891 445

• Przyjmę do biura z doświadczeniem 
w kadrach i z obsługą komputera. 
602 474 266

• Zatrudnię kierowców prawo jazdy C+E 
na kraj. 509 650 075

• Zatrudnię przy murowaniu i przy do-
ciepleniu. 608 817 214

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 
500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię ślusarza. 601 090 160

• Zatrudnimy pracowników ochrony do 
40 roku życia na obiekty handlowe , 
stawka 7,zł netto/h, tel. 504040803

• zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 555 424

• Zatrudnimy pracowników ochrony do 
40 roku życia na obiekty handlowe , 
stawka 7,zł netto/h, tel. 504040803

• Zatrudnię opiekunkę osoby starszej w 
Niemczech. 91 39 27 272

• Zatrudnię studentkę do pracy w reje-
stracji w okresie letnim. 91 39 27 272

• Zatrudnię – elewacja, docieplenie z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Poszukuję fachowców na wykończenia 
murarzy i dekarzy. 723 432 323

• Poszukuję pracy jako kierowca kat. B. 
Posiadam roczny staż w zawodzie oraz 
aktualną książeczkę zdrowia. 721  230 
990

• INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PieCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant tyl-
ko ogrzewanie CO cena 1000 zł ser-
wis na miejscu (montaż), dwufunk-
cyjny 1200 zł. 691 686 772

• jUNkeRS gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli firmy Vail-

lant z Niemiec i gwarancje. Cena 450 
zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380V Niemiec-
ki Vaillant, wiszący małe gabaryty 
do łazienki, kuchni, cena 250 zł. 
691 686 772

• bojler podgrzewacz wody, zasobnik 
stojący z wężownicą do podłączenia 
z piecem węglowym, typ 120-150 l. 
cena 600 zł 691 686 772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z naj-
nowszą mapą Europy (w tym Polski) 
6.2.2, cena do uzgodnienia 690 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgodnie-
nia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w sie-
ci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młodsze, 
tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe 
oraz kamienie polne w ok. Nowogardu. 
91 38 13 958; 604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gra-
tis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki + spacerów-
ka. 513 085 943

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę 
cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedam w dobrej cenie 7 palet Po-
rorthermu 25 profi. 600 302 217

• Sprzedam pianino Calissia i Klarnet. 
697 612 808

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. 667 788 820

• Sprzedam wózek „ROAN MARITTA”  
(gondola+ spacerówka) kolor czekola-
dowo- błękitny. 603 393 595

• Sprzedam tapczan dwuosobowy tanio. 
91 39 20 302

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656
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 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Czytaj s. 4

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

TANIEJ niż myślisz! 
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NOWOGARD
ul. 15-go Lutego 17 d, tel. 91 432 61 77

ul. T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 91 579 08 30

IMODIUM INSTANT: Jedna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (Loperamidi hydrochloridum). 
Wskazania: W objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego preparat może 
być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania; u pacjentów 
z nadwrażliwością na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u dzieci w wieku poniżej 6 lat; 
nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego i z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami 
z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania.Ogólnie, preparatu nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać 
zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia 
okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia 
brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki preparatem Imodium Instant jest  wyłącznie objawowe.
Kiedy możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited 

Suplement diety; Przeznaczony jest do uzupełnienia diety osób 
narażonych na niedobór magnezu i witaminy B6

MAGNEFAR B6 X 60 TABL. 

T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 

edna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (L

STOP BIEGUNCE!

MAGNEZ

IMODIUM INSTANT** 2 MG X 6 TABL. 

*17,64
8,99

*10,29
5,99

Czytaj s. 4

Czytaj s. 16

Poszkodowani przez III Rzeszą 
są wnioski do Sanatorium. 

Biuro SPP w Nowogardzie będzie dodatkowo 
czynne w dniach 27 VII 2011 r. (środa) oraz 

29 VII 2011 r. (piątek) od godz. 10.00. 
Termin składania wniosków 

upływa 31 lipca 2011 r.

Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego
SPP w Szczecinie Rajmund Bojarski

mieszkańcy Dąbrowy spotkali się po latach

„Powrót do korzeni…”

Czytaj s. 8 i 9

Po naszej 
interwencji 

Jednak 
przesuną 
skrzynkę...
motocross 
opanowały kobiety

Żaneta 
Zacharewicz 
wicemistrzynią 
Polski 

Wspólny 
Nowogard  
apeluje do 
Burmistrza
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Kronika policyjna 
18.07.11 r.
Godz. 9.00
Przy  ul. 700 Lecia, gdzie 

doszło do zderzenia samo-
chodu marki Fiat Skudo z pie-
szym prowadzącym taczkę.

Godz. 10.30
Kradzież akumulatora, ole-

ju napędowego, przewodów 
miedzianych od agregatu prą-
dotwórczego z terenu budowy 
obwodnicy przy ul. Bema.

Godz. 14.00
Wypadek drogowy w miej-

scowości Wojcieszyn, gdzie 
kierująca rowerem potrąco-
na została przez samochód 
osobowy marki Opel, w wy-
niku czego kierująca jedno-
śladem doznała obrażeń cia-
ła w postaci złamania koń-
czyny.  

Godz. 20.10 
Pracownik sklepu Netto 

powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

19.07.11 r.
Godz. 3.30 
Zgłoszenie wybicia szyb w 

domu jednorodzinnym przy 
ul. Kwietniowej. Patrol na 
miejscu zatrzymał sprawcę 
zdarzenia. 

Godz. 11.40
Potracenie psa przez samo-

chód marki Mercedes na ul.3 
Maja. 

Godz. 7.50
Kolizja drogowa na trasie 

pomiędzy miejscowościami 
Błotno i Golczewo, gdzie w 
tył samochodu Skoda Octa-
via uderzył inny pojazd. 

21.07.11 r. 
Godz. 11.45
Personel sklepu Biedronka 

na ul. Warszawskiej zgłosił o 
awanturze wywołanej przez 
klienta sklepu z pracowni-
kiem ochrony. Na miejscu 
Patrol wylegitymował Remi-
giusza S. sprawcę zakłócenie 
porządku publicznego, uka-
rany został mandatem kar-
nym w wys. 200 zł. 

Godz. 12.20 
Kradzież w nocy z 

20/21.07.11 r. kabla linii na-
powietrznej TP o długości 
260 m na odcinku pomiędzy 
miejscowościami Szczytni-
ki-Imno. 

22.07.11r. 
Godz. 19.00
Zgłoszenie o zatrzyma-

niu mężczyzny, sprawcy kra-
dzieży na ogrodach działko-
wych przy ul. Zamkowej. Pa-
trol na miejscu zastał Mate-
usza R., doprowadzony zo-
stał do Komisariatu Poli-
cji a następnie osadzony w 
PDOZ KPP w Goleniowie. 

23.08.11r. 
Godz. 6.30
Kolizja drogowa w miej-

scowości Olchowo, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy 
:Mercedes Sprinter oraz To-
yota. 

Godz. 12.00
Powiadomienie o znalezie-

niu chorego psa przy posesji 
na ul. Cmentarnej. Powiado-
miono służby w Policach, zo-
bowiązane do zabrania zwie-
rzęcia. 

Godz. 12.30 
Powiadomienie o kradzieży 

telefony marki HTC z kiesze-
ni kurtki w restauracji Przy-
stań. 

st.insp. Refetaru Prewencji 
Klaudia Gieryń 

1. PĘDZIK  STANISŁAW  żył lat 94
Data śmierci- 22 07
Data pogrzebu- 24 07

2.  ŁYDZIŃSKI  HENRYK  żył  lat 70
Data śmierci- 23 07
Data pogrzebu-  26 07
 

Informacje - administrator cmentarza  S.  Furmańczyk  

W tych dniach odeszli 
do wieczności:

Czytaj także
Na temat oferty turystycznej miasta, a także miejsc, które mieszkańcy Nowogardu naj-

chętniej wybierają w celach wypoczynkowych rozmawiamy z Magdaleną Gołąb z Biura 
Turystycznego Mag-Tur - czytaj strona 10.

Nasza sonda 

Czy w Nowogardzie  
zatrzymują się turyści?

W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy właścicieli i pracowników lokali hotelowych i gastrono-
micznych w Nowogardzie, czy w okresie wakacyjnym można odnotować szczególny ruch tu-
rystyczny. 

Wanda Fedeńczak - współwłaścicielka restauracji „KA-
MENA” - Na obecną chwilę restauracja Kamena nie podejmuje 
turystów, którzy zatrzymywali by się u nas w celach rekreacyj-
nych .  Bardziej skupiamy się na przyjęciach okolicznościowych 
oraz biznesowych. Polega to na tym, że przychodzą kontrahen-
ci siadają do negocjacji przy stole a następnie pieczętują umowę 
obiadem połączonym z pobytem jedno dniowym, który czasami 
jest połączony również z noclegiem. A okolicznościowe to oczy-
wiście wesela, komunie i imprezy jubileuszowe. W czasie waka-
cyjnym nie odczuwam większej frekwencji odwiedzania lokalu, 
mimo, że jest położony przy drodze prowadzącej do miejscowo-
ści nadmorskich. To oczywiście trochę mnie zasmuca.  Jak bę-
dzie w przyszłości? Sama nie wiem. Trwa budowa  obwodnicy, 

która  zapewne zmniejszy  napływ gości. Jednak jestem dobrej myśli patrząc przez pryzmat minionych 
18 lat istnienia restauracji Kamena w Nowogardzie. 

 Agnieszka Musiał - Kierownik restauracji i Hotelu 
„OSKAR” - Do naszego hotelu przyjeżdżają głównie goście, 
którzy są w podróżach biznesowych i delegacjach. Wśród 
nich jest wielu obcokrajowców.  Ale, to nie oznacza, że mamy 
tylko takich klientów. W naszej ofercie jesteśmy otwarci  rów-
nież na klienta turystycznego, który może w hotelu OSKAR 
odpocząć w przestronnym pokoju lub apartamencie, zjeść 
dobrą polską kuchnię i korzystać z propozycji, które mamy 
w ofercie np. wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego 
lub jazda konno. Obecnie mamy do dyspozycji 19 pokoi a to 
oznacza, że możemy przyjąć 40 osób. 

Edyta Wencel (trzecia z le-
wej) współwłaścicielka Pizze-
rii „Neptun” wraz z pracow-
nicami - Nasza oferta jest głów-
nie nastawiona na konsumpcję. 
W ofercie mamy oczywiście kil-
ka naście rodzajów pizzy, ale nie 
tylko. Również są desery, zesta-
wy obiadowe i wszelkiego rodza-
ju napoje. Kolejnym atutem jest 
położenie naszego lokalu. Nep-
tun leży tuż przy  jeziorze.  Jed-
nak nasz lokal to przede wszyst-
kim miła obsługa i perfekcja 
w realizacji zamówień, co po-
twierdzają klienci, którzy chwa-
lą nas i czasami mówią, że przy-
chodzimy tu również ze względu 

na „Was drogie panie”. Niestety w ofercie nie mamy noclegów, ale za to salę fitness, gdzie jest wiele 
sprzętu do ćwiczeń. W przyszłości chcemy również otworzyć solarium.  

Hotel i restauracja „Przystań ” - Tutaj jest podobnie jak w innych lokalach, co potwierdził w bar-
dzo lapidarnej wypowiedzi jeden z właścicieli.  Jednakże w z braku czasu zajmowanego przez czyn-
ność  odbierania poczty elektronicznej jak również zwykłą  nonszalancje wobec mojej osoby nie udało 
mi się uzyskać bardziej szczegółowych informacji. Szkoda, bo marna to promocja lokalu. 

Rozmawiał: Jarosław Bzowy                 
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr 
lAPToP

 sErwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

Odpust w Długołęce
Dziś, we wtorek 26 lipca w parafii pw. Św. Anny w Długołęce odbędą 
się uroczystości odpustowe. Msza św. sprawowana będzie o godz. 19.

kto zostanie dyrektorem Przedszkola nr 1? 

A jednak konkurs 
W dniu 23 sierpnia odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Żeromskiego. To już dru-
gi konkurs na to stanowisko, ogłoszony w ostatnim czasie.  Pierwszy został unieważniony, ze względu na braki formalne w złożonych 
przez kandydatów dokumentach.  

Przypomnijmy, że do pierw-
szego konkursu, który odbył 
się w dniu 13 lipca, przystąpiły 
dwie kandydatki: Jolanta Biel-
ska pełniąca ostatnio obowiąz-
ki dyrektora placówki i Jolan-
ta Jackowiak – była dyrektor 
Przedszkola, odwołana w lu-
tym ze stanowiska przez bur-
mistrza Nowogardu. W do-
kumentach, które kandydatki 
przedłożyły komisji konkurso-
wej, było kilka błędów formal-
nych. W tej sytuacji, konkurs 
został unieważniony. 

Po nieudanej próbie wybo-
ru dyrektora, burmistrz zasta-
nawiał się czy nie podejmie 
decyzji jednoosobowo i wska-
że osobę na to stanowisko bez 
przeprowadzenia konkursu. 
Jak wynika z ogłoszenia, któ-
re ukazało się w ubiegły piątek, 
konkurs ostatecznie się odbę-
dzie. Kandydaci mają czas na 
złożenie stosownych doku-
mentów do 5 sierpnia. Datę 
konkursu ustalono na 23 sierp-
nia. 

Do konkursu może przystą-
pić osoba, która m. in. jest na-
uczycielem mianowanym lub 
dyplomowanym i ukończyła 
dodatkowo studia podyplomo-
we lub kurs z zakresu zarządza-
nia oświatą oraz przed przystą-
pieniem do konkursu otrzymał 
co najmniej dobrą ocenę pracy 
w okresie ostatnich pięciu lat i 
pozytywną ocenę dorobku za-
wodowego w okresie ostatnie-
go roku. 

Kto ostatecznie zostanie dy-
rektorem placówki? Z naszych 
informacji wynika, że obie 
kandydatki ponownie złożą 
swoje podania Od pewnego 
czasu krążą pogłoski, że chrap-
kę na to stanowisko ma także 
córka jednego z czołowych, lo-
kalnych działaczy SLD. Dopó-
ki kandydatura się nie jednak 
potwierdzi, nie możemy podać 
nazwiska kobiety. 

Oczywiście poinformujemy 
o przebiegu i wyniku konkur-
su. 

Marcin Simiński

Poniżej publikujemy odpowiedź Urzędu Miejskiego w Nowogardzie do artyku-
łu „Zapomnieli, czy zlekceważyli” jaki ukazał się w piątkowym wydaniu DN. 
Przypomnijmy, że sprawa dotyczy rankingu najlepszych samorządów, przygo-
towanym przez „Rzeczpospolitą”. Nowogardu na prestiżowej liście zabrakło, bo 
zdaniem dziennikarzy „Rz” nasz urząd nie wypełnił ankiety przesłanej drogą e-
mail. Podkreślić należy jednak fakt, że taki tryb przeprowadzania konkursu był 
stosowany w przypadku wszystkich ocenianych w rankingu gmin i z wyjątkiem 
Nowogardu problemów z komunikacją nie odnotowano. 

Urząd odpowiada  
w sprawie rankingu „rz”

W nawiązaniu do artykułu 
„Zapomnieli, czy zlekceważy-
li?” opublikowanym w Dzien-
niku Nowogardzkim z dnia 22 
lipca 2011 r. uprzejmie wyja-
śniam, iż żadna ankieta do-
tycząca najlepszych samorzą-
dów w kraju wysyłana przez 
redakcję Rzeczpospolitej nie 
dotarła do Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie. Osoba od-
powiedzialna za wysłanie an-
kiety z Rzczeczpospolitej pani 

Agnieszka Marciniak twier-
dzi, iż ankieta została wysła-
na na adres burmistrz@nowo-
gard.pl oraz info@nowogard.pl 
w dniach 7, 10 i 22 czerwca br. 
jednakże bez żądania potwier-
dzenia jej odbioru przez adre-
sata. Stanowczo stwierdzam, 
że żadna z tych ankiet nie do-
tarła do Urzędu i w związku 
z powyższym nie mogliśmy 
udzielić na nią odpowiedzi. 

Z przykrością stwierdzam, iż 

wskutek nie otrzymania ankie-
ty gmina Nowogard nie mogła 
być uczestnikiem tegoroczne-
go rankingu. Zdziwienie budzi 
jedynie, iż tak ważna ankieta 
związana z rankingiem zosta-
ła wysłana absolutnie bez żad-
nego  żądania jej potwierdze-
nia otrzymania  przez adresa-
ta, czy to mailowego czy tele-
fonicznego.

Z poważaniem
Agnieszka Biegańska-Sawicka

Sekretarz gminy

Piwo miodowo-imbirowe 
z Nowogardu wyróżnione 

W minioną sobotę, w Szczecinie  odbyła się XI edycja wojewódz-
kiej edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regio-
nów”. Miło nam poinformować, że jedyny nowogardzki wystawca, 
czyli Państwo Bożena i Stanisław Żałobowscy otrzymali wyróżnie-
nie za swoje piwo miodowo-imbirowe. Więcej szczegółów o nowo-
gardzkim specjale w kolejnym wydaniu DN. red.
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Wyrusza 27. Szczecińska Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę

W środowy ranek wyruszą 
na pątniczy szlak…

Po naszej interwencji 

Jednak przesuną skrzynkę...
Po naszej interwencji Enea zdecydowała się o przesunięciu skrzynki załącza kablowego tzw. 
ZK, która zatarasowała wjazd do posesji państwa Dunajko, przy ul. Wojska Polskiego. O spra-
wie informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Poniżej publikujemy pełną treść oficjalnego wyja-
śnienia jakie w tej sprawie nadesłała do nas Enea. 

Wspólny Nowogard  
apeluje do Burmistrza

Oświadczenie
Klub radnych Wspólny Nowogard wzywa pana burmistrza Roberta Czaplę do zaprzestania 

wykorzystywania Wiadomości Samorządowych oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego do 
celów propagandowych i walki politycznej poprzez przekazywanie mieszkańcom nieprawdzi-
wych informacji. Chcielibyśmy przypomnieć panu burmistrzowi, że biuletyn informacyjny 
finansowany przez gminę z pieniędzy podatników powinien mieć charakter informacyjny i 
rzetelnie, zgodnie z prawdą, informować mieszkańców o funkcjonowaniu gminy oraz pracy 
całej Rady Miejskiej. Nie trzeba wiele wysiłku, aby dostrzec, że biuletyn w ostatnim czasie 
stał się narzędziem promowania osoby burmistrza i prowadzenia walki politycznej z opo-
zycją, w tym z radnymi, którzy wypełniając swój społeczny mandat krytycznie odnoszą się 
do niektórych działań koalicji i burmistrza. Uprawianie w gminnych informatorach pro-
pagandy skutkuje częstym mijaniem się z prawdą, czego przykładem jest przekazanie opi-
nii publicznej nieprawdziwych informacji na temat głosowań na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, które ukazały się w Wiadomościach Samorządowych z dnia 30.06.2011 r. Oprócz nie-
zgodnego z prawdą faktu o sposobie glosowania WN przypisano nam też wyraźnie złą wolę 
w sprawie inwestycji dotyczącej szpitala. Dlatego domagamy się sprostowania powyższych in-
formacji oraz publicznych przeprosin ze strony autora artykułu następującej treści:

„Przepraszam radnych Wspólnego Nowogardu za umieszczenie w Wiadomościach Samorządo-
wych z dnia 30.06.2011 informacji, które miały na celu przedstawienie w złym świetle wyżej wy-
mienionych radnych, a dotyczących rzekomego głosowania przez nich przeciw uchwale budżeto-
wej oraz emisji obligacji na remont szpitala. Radni klubu Wspólny Nowogard nie byli przeciwni 
uchwałom a jedynie wstrzymali się od głosu”.

Odnosząc się do stanowiska radnych Wspólnego Nowogardu podczas głosowań nad uchwa-
łami dotyczącymi emisji obligacji, chcemy zaznaczyć, że nasz głos wstrzymujący wynika z bra-
ku jakiejkolwiek dyskusji nad przyszłością funkcjonowania nowogardzkiego szpitala po zainwe-
stowaniu w niego prawie 20 mln zł, o którą to dyskusję wnioskujemy na sesjach Rady Miejskiej. 
Nigdy też nie byliśmy i nie jesteśmy przeciwni szpitalowi, czego dowodem są głosowania nad 
przekazaniem setek tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego, w których zawsze głosowa-
liśmy za.

Klub Radnych
Wspólny Nowogard

Szanowny Panie Redaktorze,
W odpowiedzi na Pana prośbę 

o ustosunkowanie się do sprawy 
Państwa Dunajko, uprzejmie in-
formuję, że:

Jak Pan prawdopodobnie wie bra-
my, wjazdowej na posesję nie było na 
planach geodezyjnych Starostwa.

W trakcie prac montażowych złą-
cza ZK wykonawca nie zauważył, że 
nowa lokalizacja złącza blokuje bra-
mę, ponieważ brama wyglądała jak 
fragment ogrodzenia i nie było śla-
dów jej użytkowania  (śladów wjazdu 
na posesję). Jednocześnie Państwo 
Dunajko w trakcie prac nie zwrócili 
na to uwagi wykonawcy.

W związku z pismem Pani Alek-

sandry Dunajko z dnia 1.07.2011 
skierowanym do lokalnego oddzia-
łu ENEA Operator, przeprowadzona 
została zgodnie z procedurami spół-
ki, analiza formalna dostępnej do-
kumentacji. Na jej podstawie wysła-
ne zostało do Pani Dunajko pismo z 
dnia 05.07.2011.

Po piśmie Pani Dunajko z dnia 
13.07.2011 wskazującym, że doku-
mentacja geodezyjna nie odpowia-
da w pełni stanowi faktycznemu do-
konaliśmy wizji lokalnej. Pomimo, 
że bramy nie było na planach, pod-
jęliśmy decyzję o przesunięciu złą-
cza, aby zapewnić naszym Klientom 
komfort użytkowania bramy wjazdo-
wej. Złącze zostanie przesunięte do 

dnia 15 sierpnia 2011 roku. Pani Du-
najko została o tym pisemnie poin-
formowana.

Mam nadzieję, że powyższe in-
formacje w pełni wyjaśniają zaist-
niałą sytuację.

Łączę wyrazy szacunku
sylwia rycak 

Koordynator ds. informacji-regionalny 
rzecznik Prasowy

Widoczna na fotografii skrzynka ZK, jak 
zapowiada Enea, zostanie przesunięta, tak by 
właściciele posesji mogli swobodnie otwierać 
bramę. 

Nasz komentarz
Szybkość działania i racjonalność postępowania ENEI wobec problemu Państwa 

Dunajko  zasygnalizowanego przez DN, bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Gra-
tulujemy profesjonalizmu i wyobraźni. Takie właściwe zachowanie  tworzy klimat 
społecznie bezcennego zaufania obywateli do instytucji, które zabezpieczają pod-
stawowe potrzeby obywateli.

Redakcja  

W środę 27 lipca, tuż po porannej mszy świętej o godzinie 8, 
wyruszy spod kościoła pw. WNMP w Nowogardzie pielgrzymka 
na Jasną Górę. W tym roku na pielgrzymkę wybiera się ok. 20 osób, 
ale ostateczną liczbę będzie można podać dopiero w dniu wyjścia, 
czyli w środę, gdyż osoby chętne do wzięcia w niej udziału zgłasza-
ją się właściwie do ostatniej chwili. – powiedział ks. Piotr Buda, 
który poprowadzi naszą nowogardzką grupę. Ksiądz Piotr poin-
formował nas również o tym, że we mszy świętej w intencji piel-
grzymki, która sprawowana będzie w środowy poranek, weźmie 
udział ks. Paweł Ostrowski, dyrektor pielgrzymki szczecińskiej. 
Natomiast przewodniczył jej będzie ks. Grzegorz Legutko, który 
następnie udzieli pielgrzymom błogosławieństwa. 

W tym roku do Częstochowy w ramach pielgrzymki wyruszą 
dwie grupy: św. Jakuba i św. Ottona (grupa nowogardzka nale-
ży do pierwszej). Istnieje też tzw. grupa duchowa; należą do niej 
osoby, które z różnych względów, nie mają fizycznej możliwo-
ści podjęcia pielgrzymiego trudu, ale mogą towarzyszyć pielgrzy-
mom w modlitwie. (ps)
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minął rok... 

Wspominamy Jana Korneluka
Dziś mija pierwsza rocznica śmierci naszego przyjaciela, wieloletniego fotoreportera DN - Jana Korneluka.

Jan Korneluk  w swojej 
pracy fotoreporterskiej, któ-
rą wykonywał dla Dziennika 
Nowogardzkiego zawsze kie-
rował się profesjonalizmem  
ale nade wszystko był pasjona-
tem oddanym swoim ulubio-
nym zajęciom. Oprócz foto-
grafowania  zajmował się rów-
nież działalnością społeczną, a  

szczególną codzienną miłością 
Jana była „wnusia”  jak o swojej 
wnuczce z nieskrywaną dumą, 
często  się wyrażał.

Poza wykonywaniem zdjęć 
reporterskich  Jan Korneluk  
na łamach DN prowadził stro-
nę zatytułowaną  „W obiekty-
wie Jana Korneluka”, na  której  
prezentował indywidualne fo-

Teraz patrzy na nas z dużo większej wysokości

tografie ukazujące  człowieka  i 
jego  emocje jak również przy-
rodę, zawody sportowe czy na-
wet banalne z pozoru sytuacje 
zmuszające jednak do głębszej 
refleksji . 

Wielu Czytelnikom jak i 
nam brakuje Janka i jego in-
spirujących zdjęć, a jego  słyn-
ne powiedzenia „cześć, czo-
łem” czy „serwus” zostały z 
nami po dzień dzisiejszy. 

Msza  Święta w intencji 
zmarłego w 1 rocznicę śmier-
ci zostanie odprawiona 30 
lipca (sobota) o godzinie 
19.00 w kościele parafialnym 
WNMP w Nowogardzie. 

redakcja

Na skrzyżowaniu ulic Cmentarnej z Mickiewicza 
ponownie zamontowano lustro drogowe, które po-
zwala na w miarę bezpieczne włączenie się do ruchu 
kierowcom wyjeżdżającym z drogi podporządkowa-
nej.  Podobne lustra powinny być jednak zamonto-
wane w wielu innych miejscach. 

Skrzyżowania tylko dla odważnych cd. 

Na Mickiewicza już lepiej, w innych 
miejscach wciąż niebezpiecznie

Skrzyżowanie ulic 15 Lutego z Żeromskiego.  Jak widać zaparkowane po lewej samochody praktycznie 
uniemożliwiają bezpieczne włączenie się do ruchu. Tutaj także przydałoby się lustro. Przypomnijmy, że kilka nu-

merów temu redakcja DN opu-
blikowała raport o stanie bez-
pieczeństwa na nowogardz-
kich skrzyżowaniach. Obok 
skrzyżowania przy cmentarzu 
zwróciliśmy uwagę na inne, 
nie mniej niebezpieczne splo-
ty dróg m.in. przy ul. Ponia-
towskiego, Boh. Warszawy i 
Wojska Polskiego.  Niestety do 
dniach dzisiejszego nie było 
żadnego odzewu od  służb od-
powiedzialnych za regulację 
ruchu drogowego w mieście.  
Mimo wszystko liczymy na 
to, że nasz raport jednak skło-

ni do refleksji, za nim wydarzy 
się tragedia. 

Dla przypomnienia publiku-
jemy dzisiaj zdjęcie wykonane 
z samochodu, którego kierow-
ca próbuje się włączyć do ru-
chu na skrzyżowaniu ulic Że-
romskiego z 15 Lutego. Wi-
doczność ograniczają zapar-
kowane po lewej stronie sa-
mochody.  Poniżej zdjęcie wy-
konane na skrzyżowaniu ulic 
Mickiewicza z Cmentarną i 
nowe lustro, które zamontowa-
no przed minionym weeken-
dem, po tym jak zostało znisz-
czone przez wandali. MS Skrzyżowanie ulic Mickiewicza z Cmentarną to przykład na to jak w prosty sposób można rozwiązać 

problemy z ograniczoną widocznością. 
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dr n. med. Marek Kowalczyk

Nasze prezentacje- dr marek kowalczyk

W tym zawodzie nie ma kompromisów 
Lekarz to  zawód zawsze budzący społeczny szacunek i uznanie co jest zrozumiałe albowiem  zdrowie, a często chodzi i o życie,  jest dla 
każdego najcenniejszym darem . W tym zawodzie nie ma więc kompromisów, jest jedynie perfekcyjne działanie, którego celem jest ura-
towanie życia, przywrócenie sprawności, zdrowia pacjentowi. Nowogardzki szpital od lat jest główną placówką medyczną, której funk-
cjonowanie powoduje , że „trzyma się”  w mieście istotne  środowisko lekarskie. W ramach prezentacji  tego środowisko DN przedstawi  
w najbliższych numerach sylwetki naszych lekarzy. Zaczynamy od ordynatorów a wśród nich od ordynatora oddziału chirurgicznego. 
W bezpośrednim   wywiadzie rozmawiam  z Markiem Kowalczykiem – dr n. med. specjalistą chirurgiem (ordynatorem  oddziału) w 
nowogardzkim szpitalu

Dziennik Nowogardzki: 
Panie Doktorze, jak pan re-
aguje na hasło: złamanie 
kończyny lub nagła opera-
cja?

Marek Kowalczyk ordyna-
tor oddziału: - Takie hasła 
nie istnieją w naszym oddzia-
le. Działamy profesjonalnie 
– każdy pacjent trafiający do 
szpitala jest badany i diagno-
zowany celem określenia jego 
stanu zdrowia, stawiamy roz-
poznanie i wybieramy sposób 
leczenia – czy może być zaopa-
trzony w izbie przyjęć czy na-
leży go przyjąć do szpitala. W 
sytuacji, gdy konieczny jest pil-
ny zabieg operacyjny chory po 
przygotowaniu jest operowany. 

Obrazy z amerykańskich fil-
mów typu „ostry dyżur”, gdzie 
pacjent jest operowany prawie 
w drzwiach szpitala, są bzdu-
rą.

DN:   Trochę statystyki - 
od ilu lat jest Pan lekarzem 
i chirurgiem , od kiedy w 
Nowogardzie ? . Czy zawsze 
chciał pan zostać chirurgiem 
a może lekarzem innej spe-
cjalności? 

M.K: lekarzem jestem od 
1975 roku, specjalistą chirur-
gii ogólnej od 1982 roku, ordy-
natorem Oddziału Chirurgicz-
nego w Nowogardzie od 4 lat. 
Odbywając staż podyplomo-
wy na oddziale chirurgicznym 
Szpitala Miejskiego w Szczeci-

nie spotkałem zespół wspania-
łych chirurgów i bardzo ciepłą 
atmosferę, to wszystko przesą-
dziło o decyzji rozpoczęcia spe-
cjalizacji z chirurgii. Przez 20 
lat pracowałem w Oddziale 
Chirurgicznym Szpitala Woje-
wódzkiego w Szczecinie, gdzie 
zrobiłem specjalizację z chi-
rurgii ogólnej, doszedłem do 
stanowiska zastępcy ordyna-
tora oddziału. Tam też zorga-
nizowałem zespół laparosko-
powy- jeden z pierwszych w 
Polsce. Moim szefem był Pan 
Dr Marek Umiński – najwięk-
szy chirurg w naszym regionie. 
Od niego nauczyłem się ope-
ratywności, konieczności po-
dejmowania szybkich decyzji i 
odpowiedzialności zawodowej. 
Były prowadzone w USA ba-
dania operatorów- chirurgów  
w czasie zabiegów – zapis EKG 
przypominał stan przedzawa-
łowy u chorego. Ten fakt może 
uzmysłowić, jakim napięciom 
poddawani są zabiegowcy ( 
nie tylko chirurdzy) .Mimo to 
bycie właśnie chirurgiem było 
moim świadomym wyborem 

DN: Z jakimi schorzenia-
mi najczęściej trafiają do 
pana pacjenci. Wiadomym 
jest, że im większa populacja 
ludności tym większy warsz-
tat dla umiejętności lekarzy. 

M.K: Schorzenia te można 
podzielić na dwie grupy: przy-
padki pilne - zagrażające ży-
ciu i chorych do zabiegów pla-
nowych. Do grupy I należy za-
liczyć wszelkiego typu urazy, 
uwięźnięte przepukliny, nie-
drożności przewodu pokar-
mowego, ostre choroby jamy 
brzusznej jak zapalenie wy-
rostka robaczkowego czy pęk-
nięty wrzód żołądka lub dwu-
nastnicy. Do grupy drugiej za-
liczamy choroby pęcherzyka 
żółciowego, przepukliny, cho-
roby żył, tarczycy, nowotwory, 
zmiany w obrębie ręki.

 DN: Co pan czuje, gdy do-
chodzi do pana informacja z 
massmediów, że wynalezio-
no jakąś nowatorską meto-

dę lub technikę leczenia na 
świecie czy innym szpitalu 
w Polsce, a pan jest w tym 
określonym miejscu, czyli 
Nowogardzie. 

M.K: O nie jest tak. My nie 
dowiadujemy się o nowych 
technikach czy metodach le-
czenia z masmediów. Dzięki 
powszechnemu dostępowi do 
Internetu i osobistym wielo-
letnim kontaktom z różnymi 
ośrodkami medycznymi oraz 
udziałowi w zjazdach i sympo-
zjach trzymamy rękę na pul-
sie przemian w naszej dzie-
dzinie medycyny. Staramy się 
wdrażać na bieżąco wszelkie 
rozsądne nowinki medyczne i 
operacyjne. Dzięki zrozumie-
niu i pomocy Dyrektora Szpi-
tala i władz Gminy kupujemy 
na bieżąco bardzo nowoczesny 
sprzęt umożliwiający wykony-
wanie tych zabiegów. Poza na-
szym oddziałem takim sprzę-
tem dysponują tylko wielkie 
oddziały szczecińskie i oddział 
w Kołobrzegu. Umiejętności 
naszego zespołu chirurgów do-
równują sprzętowi. Tak, więc 
to, że pracuję w Nowogardzie 
nie ogranicza moich możliwo-
ści operacyjnych.

 DN: Słyszy się coraz czę-
ściej, że są prowadzone śmia-
łe próby operacji chirurgicz-
nej, sterownym robotem. 
Gdzie, więc będzie miejsce 
dla lekarza chirurga czy neu-
rochirurga? 

M.K: Robot chirurgiczny ( i 
nie tylko) Da VINCI jest uży-
wany w medycynie od kilku 
lat, w Polsce od ubiegłego roku 
( Klinika Chirurgii we Wro-
cławiu). Mało tego, przed 3 
laty przeprowadzono pionier-
ską operację- gdzie operator 
sterujący robotem wykonują-
cym operację w Strasburgu był 
w Nowym Jorku. To pozwa-
la wyobrazić sobie możliwo-
ści techniczne sprzętu. Obecnie 
nadal steruje robotem opera-
tor. Myślę, że za kilka lat czło-
wiek zostanie wyeliminowany, 
wszystko zrobi robot ( znacz-

nie sprawniejszy, delikatniej-
szy i dokładniejszy od człowie-
ka), taka będzie kolej rzeczy 
czy nam się to podoba czy nie.

DN: Panie Doktorze, czy 
ma pan jakieś marzenie za-
wodowe? Jak wiemy, obecnie 
jest gruntownie modernizo-
wany obiekt szpitalny, w któ-
rym będzie również znajdo-
wał się oddział chirurgicz-
ny? Co miałoby w nim być, 
by sprawnie leczyć chorego 
pacjenta? 

M.K: Jedynym moim ma-
rzeniem jest praca na oddzia-
le chirurgicznym w nowym bu-
dynku Szpitala. Myślę, że speł-
ni się ono już pod koniec przy-
szłego roku. Wszystko inne 
potrzebne do pracy już mam. 
Stanowimy zgrany profesjonal-
ny zespół lekarsko- pielęgniar-
ski, odpowiednio wyszkolony, 
a co ważniejsze stale doszkala-
jący się, co umożliwia wdraża-
nie nowych technik i sposobów 
leczenia. Dysponujemy bar-
dzo nowoczesnym sprzętem 
medycznym wymagającym je-
dynie uzupełnień eksploata-
cyjnych. Warunki hotelowe w 
nowym oddziale będą o niebo 
lepsze, co ułatwi i uprzyjemni 
chorym pobyt i leczenie. 

DN: Czego pan najbardziej 
nie lubi w służbie zdrowia a 
może coś lubi?

M.K: Lubię kontakt z ludź-
mi, zadowolenie, które daje 
udana operacja czy leczenie. 
Przyjemnie jest patrzeć na 
człowieka, któremu udało się 
całkowicie lub w miarę moż-
liwości przywrócić zdrowie. 
Najgorszą jest sytuacja, w któ-
rej nic już nie możemy pomóc 
– to strasznie dołujące chwi-
le w naszej pracy. Doceniam 
fachowość i pomoc innych le-
karzy. Sensowna współpraca 
bardzo pomaga w działaniu ( 
ułatwia) – taka właśnie panu-
je w naszym szpitalu. Nie zno-
szę dwóch rzeczy: zbędnej pi-
saniny oraz obecnego systemu 
ubezpieczeń ( niezależnie 
od tego, kto to wymyślił). 
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W dniu wczorajszym otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie informację o zmianach organi-
zacji ruchu na Placu Wolności, którą publikujemy w całości poniżej. Jak zapowiedział UM, od 15 sierpnia 
wprowadzona zostanie tzw. strefa ograniczonego postoju, na wydzielonym parkingu na przeciw Ratusza. O 
szczegółach dotyczących sposobów egzekwowania ograniczeń czasowych a także opinie użytkowników par-
kingów w naszym mieście w piątkowym wydaniu DN. 

Burmistrz zarządził  
- Na Placu Wolności postoisz godzinę 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard
Od wielu lat parkujące na Placu Wolności samochody z kartkami o ich sprzedaży, które tworzyły tak zwaną „gieł-

dę” były powodem zdenerwowania wielu kierowców pragnących załatwić swoje sprawy w Urzędzie Miejskim lub 
innych urzędach i instytucjach mających swoją siedzibę przy placu. Taka sytuacja była powodem licznych skarg 
mieszkańców i wniosków zgłaszanych również przez radnych Rady Miejskiej. Przy współpracy Urzędu Miejskiego i 
Policji w Nowogardzie istniejący problem postaramy się rozwiązać. Wspólnie wypracowano koncepcję, iż na chwi-
lę obecną najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie strefy ograniczonego postoju. Czas ten pozwoli na zała-
twienie zainteresowanym spraw i zapewni rotację oraz właściwe wykorzystanie miejsc postojowych.

W związku z powyższym z dniem 15 sierpnia 2011 r. na Placu Wolności w Nowogardzie zostanie wprowadzo-
na zmiana stałej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu strefy ograniczonego postoju w dni 
robocze w godzinach od 700 do 1700 na wydzielonym parkingu na przeciwko Ratusza Miejskiego. Na parkingu tym 
dozwolone będzie parkowanie samochodów osobowych maksymalnie do jednej godziny. Sposób oznakowania tego 
parkingu przedstawia załącznik graficzny. 

Mam nadzieję, iż powyższa zmiana organizacji ruchu pozwoli na ostateczną likwidację „dzikiej giełdy samocho-
dowej”.

          Z poważaniem,
          Burmistrz Nowogardu 
          Robert Czapla 

 DN: Czy zatem na 
pańskim przyszłym od-

dziale coś się zmieni? Pra-
cuje obecnie pan z leka-
rzami i nawet profesorem, 
co szpitalowi tylko dodaje 
prestiżu. Panowie: Ryszard 
Cieślak – lekarz specjalista 
chirurg, Wojciech Włodar-
czyk – lekarz chirurg, Zbig-
niew Deskur – prof. U.S. 
dr hab. n. med. Specjalista 
chirurgii ręki, Rida Yahfo-
uf – lekarz medycyny, Mi-
chał Branecki – lekarz me-
dycyny i zespołem pielę-
gniarek. Jak układa sie ta 
współpraca?

M.K: Nie przewiduję 
zmian kadrowych. Dokto-
rzy: Ryszard Cieślak, Michał 
Branecki i Rida Yahfouf oraz 
wspomagający nas Wojciech 
Włodarczyk są dobrze wy-
szkoleni, mogą leczyć wszyst-
kie choroby oraz wykonać 
każdą z operacji potrzebnych 
w danej chwili. Mają coraz 
większe doświadczenie w chi-
rurgii laparoskopowej( a to 
teraźniejszość i przyszłość 
chirurgii). Pan Profesor Zbi-
gniew Deskur jest doświad-
czonym chirurgiem ręki, – co 
pozwala operować wymaga-
jących takich zabiegów pa-
cjentów na miejscu, oszczę-
dzając im czekania i stra-
ty czasu w Szczecinie. Obie 
oddziałowe chirurgii i Bloku 
Operacyjnego są odpowied-
nio wykwalifikowanymi pie-
lęgniarkami prowadzący-
mi swoje zespoły we właści-
wy sposób – moja współpra-
ca z nimi jest świetna. Pielę-
gniarki w oddziale i na bloku 
operacyjnym wykonują nale-
życie swoje obowiązki i stale 
podnoszą kwalifikacje zawo-
dowe.

DN: Korzystając z okazji 
poproszę o prywatną kon-
sultację dla czytelników 
„DN”., Co Pan Dr zaleca na-
szym czytelnikom, jako le-
karz i chirurg?

M.K: Zalecam dwie rzeczy: 
umiar w jedzeniu i piciu oraz 
nielekceważenie zmian stanu 
zdrowia. Wizyta u lekarza w 
odpowiednim czasie często 
decyduje o możliwościach i 
powodzenie leczenia. 

DN: To był bardzo intere-
sujący wywiad

M.K: Bardzo dziękuję i ży-
czę wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy i nie tylko dużo 
zdrowia. 

rozmawiał: 
Jarosław Bzowy 
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mieszkańcy Dąbrowy spotkali się po latach

„Powrót do korzeni…”
W sobotnie popołudnie, we wsi Dąbrowa, odbyło się sentymentalne spotkanie po latach obecnych i byłych mieszkańców tej miejsco-
wości. W serdecznym gwarze kilkuset osób,  wypełniających lokalną świetlicę, dało się usłyszeć wiele wspomnień, tworzących tego dnia 
żywy zapis dziejów ludzi  z, urzekającej swym wdziękiem, wsi nad Dobrzycą.  

Spotkanie, zorganizowa-
ne z inicjatywy Stowarzysze-
nia Mieszkańców Dąbrowy 
„Dąb”, rozpoczęło się uroczy-
sta mszą świętą, celebrowaną 
przez ks. Grzegorza Legutko, 
w tamtejszym kościele para-

fialnym. Następnie uczestni-
cy barwnym korowodem pro-
wadzonym przez wdzięcznie 
przygrywającą „Kapelę Rycha” 
przeszli do świetlicy. Tam, licz-
nie zgromadzeni w tym dniu 
mieszkańcy, mieli okazję wsłu-

chać się w rys dziejów swo-
jej wsi zaprezentowany przez 
sołtysa Dąbrowy Zbigniewa 
Florkowskiego. Prezentacja ta, 
przerywana była zabawnymi 
skeczami w wykonaniu dzieci i 
młodzieży z Dąbrowy a lokal-

ne gospodynie zastawiły stoły 
chlebem, smalcem i ogórkiem 
kiszonym. Następnie koncert 
dała „Kapela Rycha”. Uczest-
nikom imprezy wręczone zo-
stały także upominki. Odbyły 
się konkursy i loterie. Pierwsza 

część imprezy zakończyła się 
pokazem zdjęć, przedstawia-
jących życie mieszkańców Dą-
browy na przestrzeni lat. Ca-
łość uwieńczona została zaba-
wą do białego rana. 

(ps)

Korowodem z kościoła do świetlicy…

„Kapela Rycha” porwała do zabawy…

Występy najmłodszych…

... jeszcze młodszych Dąbrowiaków

W wesołym kole...

Zabawa do białego rana…
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Rozmowa z sołtysem Dąbrowy Zbigniewem Florkowskim

„Ludzie wracają tutaj z sentymentem…”

Chciałbym pana zapytać o 
znaczenie dzisiejszego wyda-
rzenia dla mieszkańców Dą-
browy…

…myśląc o takiej impre-
zie, mieliśmy na względzie to, 
żeby dać możliwość mieszkań-
com - byłym i obecnym - spo-
tkać się, porozmawiać. Dzi-
siaj, widzimy tutaj wiele ro-
dzin, które zjechały i po wielu 
latach często 15 czy nawet 20 
mają możliwość spotkania się 

…  Tak więc o ten kontakt cho-
dziło nam przede wszystkim. 
Powrót do korzeni, do miej-
scowości, w której się kiedyś 
mieszkało. Ludzie wracają tu-
taj z sentymentem. Mówiliśmy 
też o nauczycielach, którzy tu-
taj pracowali. Kiedy mówiłem 
o panu Brodniaku to był bar-
dzo przejęty, bardzo szczęśli-
wy, że jeszcze ktoś o nim pa-
mięta. Podobne odczucia mia-
ło wiele innych osób. Tak więc 

ta kultywowana pamięć ma 
potężne znaczenie dla społecz-
ności. A dla nas samych - jako 
mieszkańców - jest to kolej-
na impreza, która nas integru-
je, która nam daje możliwość 
działania. Ludzie się przekonu-
ją do tego, że wiele rzeczy moż-
na zrobić razem. 

Który z gości musiał poko-
nać największy dystans, aby 
zawitać dziś do Dąbrowy?

Najdalszym zakątkiem, z 
którego goście do nas dziś 
przybyli jest Kanada. Przyje-
chał  stamtąd pewien pan, któ-
ry specjalnie na ten czas zapla-
nował urlop. Dzisiaj rano np. 

oglądał zdjęcia, które wywoła-
ły w nim wspomnienia z prze-
szłości. Przybyły także osoby 
z Kalisza, Gdańska oraz z za-
chodniopomorskiego. Myślę, 
że to jest wspaniała rzecz, aby 
wrócić tam skąd się wyszło.

Dziękuję za rozmowę
Piotr Słomski

Wystawa zdjęć wywołała spore zainteresowanie…

reklama
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Z okazji imienin 
Kochanej 

żonie, mamie i babci 
Grażynie Salwa. 

Wszystkiego co 
najlepsze oraz samych 

radosnych chwil 
życzą 
mąż,

 dzieci i wnusiu

Szanownej Pani
Annie Fedak

z okazji imienin
pogody ducha, zdrowia, 

wszelkiej pomyślności oraz 
100 lat życia
życzą znajomi

W Dniu Imienin

Szanownej Pani 

Annie Gała
życzenia zdrowia, wytrwałości 

i pokonania wszelkich trudności
składa 

rodzeństwo z rodziną

ŻYCZeNIaŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Zwiedzania świata wykupione   
przez Internet czy biuro podróży? 
Choć w Polsce nie trudno się nudzić, wiele osób decyduje się na wypoczynek za granicą. Powód jest prosty – tzw. gwarantowana pogoda. Czy 
mieszkańcy Nowogardu często decydują się na wyjazdy zagraniczne? Jakie kraje wybierają najchętniej i czego oczekują od organizatorów turnu-
sów? O tym rozmawiamy z Magdaleną  Gołąb – właścicielką  biura podróży MAGTUR w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardz-
ki: Kiedy powstało biu-
ro „MAGTUR” i jaką ma 
ofertę?

Magdalena Gołąb: Biuro  
istnieje już od 3 lat na za-
sadzie warunków agencyj-
nych. To oznacza, że sprze-
dajemy oferty renomowa-
nych biur podróży. 

DN: Gdzie  najczęściej 
wyjeżdżają nowogardzia-
nie?

M.G:  Ostatnio głównie do 
Turcji.  Egipt jest już mniej 
popularny, ze względu na  
sytuację polityczną panują-
cą w tym kraju.  Zdarzają się 
także wyjazdy do  Tunezja i 
Grecji, która wbrew sytuacji 
ekonomicznej nie jest taka 
tania. Miałam także klien-
ta, który skorzystał z oferty 
wczasów na Malediwach. 

DN: Na co głównie zwra-
cają uwagę klienci pani 
biura, przy wyborze ofer-
ty?

M.G:  To zrozumiałe, że każ-
dy turysta lubi wypoczywać w 
dobrych warunkach i za jak 
najniższą cenę.  Standardem 
są hotele 5 gwiazdkowe i opcja  
„all inclusive” (wszystkie w pa-
kiecie). Nie bez znaczenia są 
również oferty dla rodzin z 
dziećmi. 

DN: Kiedy ruch jest naj-
większy? 

M.G: Zdecydowanie ruch 
jest większy w okresie waka-
cyjnym. . Ludzie w tym okre-
sie chcą odpocząć i „nałapać” 
promieni słonecznych w cie-
plejszych krajach.  

DN: O czym powinni pa-
miętać turyści wyjeżdżający 
do egzotycznych krajów, by 
spędzić je bezpiecznie? 

M.G: Dzisiejsze podróżowa-

nie jest z pewnością bezpiecz-
ne. Rynek turystyczny znajdu-
je się w prywatnych rękach, a 
to oznacza, że każdy walczy o 
klienta. To w interesie biura 
jest by wysłać turystę w bez-
pieczne miejsce, w którym 
spędzi swoje wymarzone wa-
kacje. 

DN: Wielu turystów ko-
rzysta z ofert proponowane 
przez Internet. Czy to dobre 
miejsce do szukania informa-
cji?

M.G: To nie jest konkuren-

cja, lecz kolejne narzędzie do 
zapoznania się z ofertą tury-
styczną. Chcę powiedzieć, że 
oferty z sieci są na takim sa-
mym poziomie i te ceny nie 
mogą się różnić od cen z Biur 
turystycznych. Nie wolno nam 
w biurach podwyższać ani ob-
niżać cen, które są proponowa-
ne przez Internet. 

DN:  Nowogard może nie 
należy do perełek turystycz-
nych ale z pewnością przez 
nasze miasto przejeżdża wie-
le osób. Czy zdarza się, że 

przejezdni zaglądają do pani 
biura i pytają o walory tury-
styczne naszego miasta?

MG: Dużą bolączką tego 
miasta jest brak biura informa-
cji turystycznej. Jeszcze do nie-
dawna takowe istniało. Z mojej 
wiedzy wynika, że nasze mia-
sto często odwiedzają Niemcy 
i Skandynawowie. Osobiście 
miałam kilka sytuacji, kiedy w 
moim biurze udzielałam infor-
macji turystycznej. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Biuro MAGTUR znajduje się na rogu uli. 5 Marca z Sądową
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Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, II pię-

tro, trzy pokoje, cena 148.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

Surma trenerem 
Pomorzanina
Wiadomo już, kto będzie trenerem Pomorzanina w 
najbliższym sezonie. Nowogardzki zespół poprowa-
dzi Tomasz Surma, który przez ostatnie kilka lat tre-
nował zespół Sarmaty Dobra.

Tomasz Surma jest wychowankiem Pomorzanina Nowogard i 
przez wiele lat był zawodnikiem nowogardzkiego klubu. Z Sar-
matą awansował z klasy okręgowej najpierw do V, a potem do IV 
ligi, gdzie zajmował miejsca w górnej połowie tabeli. Pod jego 
wodzą Sarmata doszła również do finału Pucharu Polski okręgu 
zachodniopomorskiego. Miejmy nadzieję, że podobny progres 
zanotuje w najbliższym czasie Pomorzanin. 

W najbliższy czwartek o godzinie 18 odbędzie się oficjalna 
prezentacja zespołu i wówczas podpisany zostanie także kon-
trakt ze szkoleniowcem. We wtorek Pomorzanin rozegra nato-
miast pierwszy przedsezonowy sparing, w którym zmierzy się na 
wyjeździe z Polonią Płoty.

Maciej Pietrasik

Poniżej wyniki, kolejnych rozgrywek Wakacyjnej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej, 
który odbyły się w niedzielę. 

WalP: na pozycji 
lidera bez zmian

Wyniki trzeciego dnia WALP:
Bóg Tak Chciał – Parasol Pełen Tubisi 3:1
Piłkarze – EuroAfryka 1:6
Bóg Tak Chciał – Orlik Team
Błękitni – FC Rezerwa 3:3
Chłopaki z Dolnego – Bez Nazwy 8:0

Aktualna tabela:

M-ce Drużyna Ilość meczy Punkty Bramki

1. Bóg Tak Chciał 4 12 29:12

2. Chłopaki z Dolnego 4 9 20:7

3. EuroAfryka 3 6 17:11

4. Orlik Team 4 6 14:18

5. Błękitni 3 4 11:17

6. Bez Nazwy 3 3 3:12

7. FC Rezerwa 3 2 4:5

8. Parasol Pełen Tubisi 3 1 2:5

9. Piłkarze 3 0 3:16

Klasyfikacja strzelców:
W. Bonifrowski 9, D. Gruszczyński 8, B. Potylicki 7 (wszyscy BTCH), Patryk Gaik 5 (EuroAfry-

ka), Kamil Antonyk 5 (Chłopaki z Dolnego)
inf. Przemysław Saja

TermINarZ FIlmOWY kINa „OrZeŁ”
na m/c sierpień 2011

TermIN PrOJekCJI TYTUŁ FIlmU CeNa 
BIleTU OD laT...

12.08.2011 godz. 18.00
13.08.2011 godz. 18.00
14.08.2011 godz. 18.00

PIraCI Z karaIBÓW: 
Na nieznanych wodach

 Fantasy, Przygodowy, USA, 2011, 137’
12 zł 12

19.08.2011 godz. 19.00
20.08.2011 godz. 19.00
21.08.2011 godz. 19.00

UWIkŁaNIe

 Kryminał, Polska 2011, 128’ 12 zł 15

26.08.2011 godz. 19.00
28.08.2011 godz. 19.00

mIĘDZY ŚWIaTamI

Dramat, USA, 2011, 91’ 12 zł 15

02.09.2011 godz. 19.00
03.09.2011 godz. 19.00
04.09.2011 godz. 19.00

DrZeWO ŻYCIa

Dramat, Sci-Fi, USA, 2011, 138’ 12 zł 15

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

Lokale 
do wynajęcia

 w budynku
 Domu Rzemiosła 

ul. 3 Maja 48 
tel. 91 39 21 777

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

ZBIk  
DaCH
kUNa

WyNAJMę 
MIESZKANIE 

trzypokojowe 100m2 
w Centrum, 

atrakcyjna cena,  
tel. 509 528 688

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Zmieniony Rozkład Jazdy Pociągów 
Od 22.06.2011 do 10.12.2011r. 

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

Oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

PPHU EWA 
(stołówka przy SP nr 3) 

przy ul. Boh. Warszawy 78 
Oferuje:

- obiady domowe, 
na miejscu i na wynos 

(dowóz do domów 
i do zakładów pracy) 

- organizacja przyjęć 
okolicznościowych

- obsługa cateringowa
Tel. 91 39 26 388; 

507 327 567

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Dla PaNÓW „PrOFIlakTYka 
raka PrOSTaTY”

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie roz-
poczyna II edycję programu „Profilaktyka Raka Prostaty” 
dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 
30.07.2011r.W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejono-
wym w Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: badanie 
krwi PSA oraz badanie lekarskie.Szczegółowe informacje( 
termin badania krwi i godz badania lekarskiego) podczas re-
jestracji Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowo-
gardzie tel. 91 3921356 wew.122 (Fundacja „Zdrowie”),w sie-
dzibie Fundacji oraz u Lidii Bogus tel.505393636. 

PAMIĘTAJ! TY TEZ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE! ZA-
PRASZAM.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.

Dla PaŃ „PrOFIlakTYka 
raka PIerSI” 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA 
PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
06.08.2011r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. 

Oferta Składa się z kompleksowej porady: 
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska 

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus 
tel.505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl
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oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

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

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, marcin Simiński zastępca naczelnego, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, 

skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 
m2 (parter) bądź zamienię na mniejsze 
( może być dwupokojowe lub duża ka-
walerka). 790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Nowogard, działka przemysł i usłu-
gi w planie zagospodarowania 
przestrzennego o pw. 118  700m2 
(11,87ha), inwestycyjna, droga as-
faltowa, centrum miasta, ul. Górna 
(przy smoczaku) 800m2 od głów-
nego skrzyżowania, przylega do 
nowego cmentarza 17 PlN/m2. Tel. 
660 424 989

• Nowogard ul. Górna za stw. Działka o 
pow. 5864m2 przez przemysł i usługi 
w planie zagospodarowania prze-
strzennego, inwestycyjna, ogrodzo-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 42 
pln netto/m2. Tel. 660 424 989; 91 43 
36 122

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy uli-
cy Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 
000 zł Biuro Nieruchomości Progres 
tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. Tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 

kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamie-
nię z możliwością dopłaty. 662 678 895

• Dom w stanie surowym zamkniętym 
130 m2 plus garaż dwustanowiskowy 
50m (drugi budynek) wszystkie media, 
działka 1200 m2 Nowogard ok.. Bema 
694 663 918

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczyn-
szowe, częściowo umeblowane, świet-
na lokalizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub 
z zadłużeniem w rozsądnej cenie. 
601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną 
w Warnkowie. Cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. 501 318 
555

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWO-
GARDZIE, Powierzchnia mieszkania 
66m², 3 pokoje z balkonem . Mieszka-
nie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka i 
kuchnia po remoncie. Bliższe informacje 
po numerem telefonu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 
720 m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Wynajmę piekarnię połączona ze skle-
pem w Dobrej Nowogardzkiej z peł-
nym wyposażeniem i bieżącą produk-
cją. Są kontrahenci oraz pracownicy. 
887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojo-
we. 697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony - Jeni-
kowo. 695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność han-
dlową 3-go Maja 44G, przy zjeździe do 
Przystani. 517 357 653

• Dwupokojowe mieszkanie do wynaję-
cia z aneksem kuchennym. Czynsz 800 
zł + media. 698 548 788 po 16-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
parter ul. 15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wia-
domość w sklepie spożywczym „Czaruś” 
508 105 332

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki 
od 12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie 
lub zamienię na kawalerkę w Nowo-
gardzie za dopłatą. 510 620 125

• Wynajmę garaż blaszak ul. Racibora. 
606 979 221

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i po-
dwójnym garażem 10 km od Nowogar-
du. Tel. 601 151 689

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 62.20 m2. 668 732 944

• Sprzedam domek jednorodzinny parte-
rowy z poddaszem 104 m2 umeblowa-
ne 3 000 zł za m2. 510 243 182

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 
668 431 301

• Działkę budowlaną o pow. 11 arów 
sprzedam. 510 727 667

• Do wynajęcia kawalerka w Centrum 
miasta. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 58m2 IV piętro. Kontakt po 15. 
605 422 298

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskie-
go, tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w 
przystępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE O POW. 62.9 M2. KON-
TAKT 501-411-106

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposa-
żeniem, klimatyzacją oraz alarmem. 
Nowogard ul. Traugutta naprzeciwko 
szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
dwupokojowe na parterze 46 m2 Cena 
135 tys. 602 521 671

• Dom w Dobrej sprzedam. 783 649 880

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w 
zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 
dwupokojowe w Wierzbięcinie z działką 
ogrodową i garażem. 506 073 274

• Sprzedam dom w Nowogardzie działka 
714 m2. 662 678 895

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie  78 
metrów w Wierzbięcinie wraz z piwni-
cą, przylegającym ogródkiem oraz gara-
żem. Bezczynszowe. Cena  140.000,  tel: 
604942164

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
mieszkanie na I piętrze. 513 157 137

• Kawalerka do wynajęcia 600 zł + opłaty. 
698 548 788

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Dobrej, 47 m2 + strych z możliwością 
adaptacji oraz budynki gospodarcze. 
698 083 557

• Pilnie sprzedam działkę budowla-
ną 1000m2. Przy ul. Asnyka (65 tys) 
503 120 436

• Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 
500 111 139
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Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 68 m2 w Osinie w bloku 
blisko ośrodka zdrowia i szkoły. 
601 808 696 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w domu jednorodzinnym. 
Tel. 91 39 20 737

• Wynajmę lokal w Centrum Płot na 
usługi fryzjerskie. 695 044 663

• Sprzedam dom przy ulicy Boh. 
Warszawy 93a (wejście od ul Świa-
towida). Powierzchnia użytkowa 
210 m2, działka 633 m2. Dom z du-
żym potencjałem- garaż z kanałem, 
możliwość wykorzystania piwnic do 
działalności gospodarczej, Kontakt 
A. Wiąz 601 161 050

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 
16 Viking Norway Pro Tech II, stan 
bdb, cena 450 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 149000  
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w ASO Opel Kozłow-
ski - faktury), klimatronic dwustre-
fowy, nowe: rozrząd, olej, filtry, 
klocki hamulcowe, opony zimowe. 
Zadbany po dużym przeglądzie. 
Cena 37 900  zł. Tel. 605 522 340, 
Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
135000 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 
diesel 114 KM, serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn 
hamulcowy, klimatyzacja uzupeł-
niona, 4*airbag, ABS, El. Szyby, El. 
Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony 
letnie Continental 185 65 R15, kom-
pletna dokumentacja – faktury ser-
wisowe, bezwypadkowy,  zadbany. 
Cena 17500 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 
15 Continental Conti 3, stan bdb, 
cena 480 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. 
Cena do uzgodnienia 91 39 22 748 
po 20-stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Kupię wszystkie części do samo-
chodu Syrena i motocykla SHL. 
601 938 293

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; 
poj. 2,3l; 130KM; stan technicz-
ny  dobry; zadbany; wyposażenie 
sportowe; klimatyzacja automa-
tyczna;  kupiony i używany na te-
renie Niemiec; zarejestrowany w 
Polsce;  cena do uzgodnienia; tel: 
913920349 lub 665245668 po godz. 
16ej

• Sprzedam VW T3 rocznik 1984 die-
sel, blaszak. 502 853 573

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 
39 10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Ko-
szenie łąk i zbiór. 508 503 650

• Sprzedam przyczepę AUTOSAN 10t. 
603 839 782

• Prasowanie siana i słomy. 
785 629 294

• Sprzedam prosięta. 511  483  925; 
39 10 422

• Sprzedam ziemniaki jadalne od-
miany „Denar Żabówko” 18. Tel. 60 
50 92 517

• Sprzedam 10 krów z cielakami LM. 
888 757 586

• Sprzedam młode kury nioski Żabo-
wo 13. tel. 91 39 10 666

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim 
napędem, kombajn ziemniaczany 
„ANNA”- prasa kostkująca Z-224. Tel. 
609 480 049

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 15 
(nad apteką Jantar) tel.91-577-53-
73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 

605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Ka-
zański szkolenia BHP i PPOŻ kom-
pleksowa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Szpachle, malowanie, panele, regip-
sy. 789 146 025

• Koszenie łąk. 507 356 032

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Pielęgnacja ogrodu, koszenie traw 
ścinka drewna. 665 544 518

• Budowa domu- remonty dachu. 
Usługi murarskie. 662 678 895

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39 50 103; 
608 364 330 

• Usługi budowlane oraz stawianie 
pieców kaflowych. 516 628 312

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Remonty mieszkań dach i ogrodze-
nia. Tel 794 115 153

• kOrePeTYCJe Dla lICealISTÓW 
I STUDeNTÓW, Z maTemaTY-
kI, STaTYSTYkI, ekONOmeTrII, 
OraZ  PrOFeSJONalNe PrZY-
GOTOWaNIa, DO eGZamINÓW 
POPraWkOWYCH kONTakT: Tel. 
600 924128; maIl: iwonand@
wp.pl

• Meble na wymiar, panele podłogo-
we. 884 288 560

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię kierowców prawo jazdy 
C+E na kraj. 509 650 075

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię ślusarza. 601 090 160

• Zatrudnimy pracowników ochrony 
do 40 roku życia na obiekty handlo-
we , stawka 7,zł netto/h, tel. 504 040 
803

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Zatrudnię opiekunkę osoby starszej 
w Niemczech. 91 39 27 272

• Zatrudnię – elewacja, docieplenie z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zatrudnię do pracy na fermę (mał-
żeństwo) zapewnione dobre wa-
runki płacowe i mieszkaniowe. 91 
39 10 315 lub 502 562 378

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. 
Informacje. 91 39 22 431

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

• Poszukuję fachowców na wykoń-
czenia murarzy i dekarzy. 723  432 
323

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• PIeCe gazowe CO do mieszkania, 
domku, z Niemiec firmy Vaillant 
tylko ogrzewanie CO cena 1000 zł 
serwis na miejscu (montaż), dwu-
funkcyjny 1200 zł. 691 686 772

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli 
firmy Vaillant z Niemiec i gwaran-
cje. Cena 450 zł. 691 686 772

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V Nie-
miecki Vaillant, wiszący małe ga-
baryty do łazienki, kuchni, cena 
250 zł. 691 686 772

• Bojler podgrzewacz wody, za-
sobnik stojący z wężownicą do 
podłączenia z piecem węglowym, 
typ 120-150 l. cena 600 zł 691 686 
772

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młod-
sze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórko-
we oraz kamienie polne w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektor-
lux dwuletnią podświetlaną pod 
zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka. 513 085 943

• Sprzedam spawarkę Bester małą na 
siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. 667 788 820

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656

• Sprzedam rusztowanie stalowe 140 
m. kompletne. 0049 15 77 21 48 755

• Sprzedam pralkę AMICA, sprawna 
w dobrym stanie. Tel. 727 569 687

• Oflisy tartaczne na opał, sprzedam 
pocięte lub w całości. 514 740 538

• Sprzedam piec CO (tzw. Śmieciuch) 
do 60 m2 nieużywany posiada jesz-
cze dwuletnią gwarancję. 669  018 
385
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

Przyjmie do pracy 
kierowców  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

Prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

CV przesłać na adres e-mail: ksm_trading@op.pl

poszukuje pracownika na stanowisko 

KoorDYNATor TrANsPorTU
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać 

za przewozy rozładunek i załadunek towarów w kraju i za granicą
Wymagania:
-   Ogólna znajomość zagadnień z zakresu logistyki
-   Dobra znajomość i orientacja w branży transportowo-spedycyjnej
-   Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
-   Umiejętność pracy w zespole
-   Umiejętność pracy pod presją i odporność na stres 

CV przesłać na adres e-mail: ksm_trading@op.pl

Kontakt: Anita szmyt Ksm Trading sp. z o.o. 
ul. Nadtorowa 14c, Nowogard, tel. +48 91 3927113 kom 604249072

reklama

Żaneta Zacharewicz, zawodniczka KM „Cisy” Nowogard została wicemistrzynią polski w kobiecej lidze motocrossowej. W miniony 
weekend w Człuchowie odbyła się V runda Mistrzostw Polski w Motocrossie oraz  ostatnia, IV Runda Pucharu Polskie Kobiet. 

motocross opanowały kobiety

Żaneta Zacharewicz wicemistrzynią Polski 
W pucharze kobiet ściga-

ło się 17 pań. W dwóch wyści-
gach Żaneta zajęła kolejno 2 i 
3 miejsce. Tym samym Żaneta 
potwierdziła, że jest w dobrej 
formie i po podsumowaniu 
czterech rund pucharu polski 
wśród kobiet zajęła ostatecz-
nie drugie miejsce. Lepsza od 
niej była tylko, Joanna Miler, 
zawodniczka  startująca w mi-
strzostwach świata klasy MX 
Open – nazwana przez media 
królową polskiego motocrossu. 

- Nowogard w swojej histo-
rii nigdy nie miał takiego wy-

niku. Jest to o tyle duży sukces, 
że pierwszy raz w historii moto-
crossu w Polsce zorganizowano 
ligę dla kobiet. Mamy nadzieję, 
że sukces Żanety pociągnie za 
sobą większe zainteresowanie 
tym sportem wśród pań – ko-
mentował dla redakcji sukces 
zawodniczki, Michał Warkale-
wicz, wiceprezes klubu „Cisy” 
Nowogard. 

Warto dodać, że 16-letnia 
Żaneta nie jest jedyną przed-
stawicielką płci pięknej trenu-
jącą w KM „Cisy”. W barwach 
nowogardzkiego klubu, na 

motorze ściga się także zaled-
wie 11-letnia Julia Górniacka. 

W Człuchowie startował 
także drugi reprezentant No-
wogardu -  Michał Kozera. W 
klasyfikacji końcowej V run-
dy Mistrzostw Polski zajął 
ostatecznie 10 miejsce w kla-
sie MX2 junior. W zestawie-
niu generalnym Kozera zajmu-
je obecnie 12 pozycję. 

Kolejne zawody odbędą się 
21 sierpnia w Lipnie. Nowo-
gard będzie reprezentował po-
nownie M. Kozera. 

Marcin Simiński

Żaneta Zacharewicz otrzymuje  z rąk organizatorów zawodów w Człuchowie puchar za zajęcie drugiego 
miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów.Żaneta Zacharewicz u boku taty Tomasza. 
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY !!!

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

(naprzeciw dworca PKP)
PARKING Z TYŁU APTEKI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

Czytaj s. 2

SPRZEDAŻ RATALNA

Projektowanie komputerowe

SZAFY • GARDEROBY 
MEBLE BIUROWE

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić  - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS!

WYSOKA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

1 sierpnia 
zawyją syreny
UCZCIJMY 
GODZINĘ W!

Nieszczęśliwy wypadek na ogrodach działkowych 

Oparzył się rozpalając ognisko

Czytaj s. 3

Zaginęły  
nastolatki  
z Jarchlina
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Foto tydzień

W aptekach pojawiły się specjalne pojemniki, do których moż-
na wyrzucać przeterminowane leki. Stąd nieprzydatne medyka-
menty  trafią do utylizacji. Pojemnik widoczny na zdjęciu znajdu-
je się w aptece przy Placu Wolności.  

We wtorek tj. 26 lipca, na Placu Wolności odbył się protest zor-
ganizowany przez Szczecińską Inicjatywę Wegańską. Obrońcy 
zwierząt złożyli w Urzędzie Miejskim pismo, w którym apelują 
do Burmistrza Nowogardu o niedopuszczenie do budowy kolej-
nej fermy norek amerykańskich na terenie gminy – dokładnie 
koło Sąpolnicy. Później na placu przy Urzędzie, przez dwie go-
dziny, trzymali zdjęcia zwierząt z ferm futrzarskich, rozdawali 
ulotki oraz przemawiali przez megafon. 

Wymieniono stare, drewniane szlabany kolejowe na przejeździe 
przy ul. 700 Lecia.  To kolejny, po budowie nowego peronu, etap 
modernizacji linii kolejowej Szczecin – Kołobrzeg.

ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Zaginęły nastolatki z Jarchlina

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Dariusz Wojciechowski 
Lat 45 
Zmarł: 24.07.2011 
Pogrzeb -  28.07.2011 na cmentarzu w Nowo-

gardzie 

Lucyna Góralczyk 
Lat 81
Zmarła: 26.07.2011 
Pogrzeb zmarłej -  28.07.2011 na cmentarzu w 

Dobrej Nowogardzkiej 

Marcin Simiński 
redaktorem naczelnym DN

Od dzisiejszego numeru  funkcję Redaktora Naczelnego Dziennika Nowogardzkiego powierzy-
szyłem jako wydawca p. Marcinowi Simińskiemu. Pan Marcin Simiński, który jest z wykształce-
nia dziennikarzem zaczynał kariere zawodową kilka lat temu właśnie w DN, następnie  pracował 
dla wydawcy duńskiego wydającego ogólnopolska gazetę branżową Wiadomości Rolnicze Polska. 
Od czerwca ubiegłego roku p. Marcin  ponownie pracuje dla DN, dotychczas  w roli dziennikarza 
i  zastępcy red.  naczelnego. Mam nadzieję   że profesjonalizm  Marcina Simińskiego będzie mógł 
w pełni okazać się  w nowej roli, a DN pod jego kierownictwem spełni wszystkie oczekiwania na-
szych Czytelników. 
                                                                                                Wydawca DN – Marek Słomski   

W dniu 22.07.2011 (piątek) ok. godziny 19:00 
wyszły z domy dwie mieszkanki Jarchlina: Mar-
lena Lange (lat 14) oraz Izabela Lange (lat 16) i 
do dnia dzisiejszego nie wróciły. Marlena była 
ubrana w zieloną bluzę z nadrukiem „trupich 
czaszek” i w czarną spódniczkę  z falbanami. 
Izabela miała na sobie siwą bluzę  z kapturem i 
w czarną spódniczkę   typu „bombka” z kokar-
dą ze srebrnym oczkiem. Obie dziewczyny zo-
stawiły w domu dokumenty. Prawdopodobnie 

nie mają przy sobie pieniędzy. Posiadały tylko 
telefony komórkowe. O zaginięciu poinformo-
wana została miejscowa policja. Trwają poszu-
kiwania.  Za pośrednictwem DN rodzina zagi-
nionych prosi wszystkich, którzy widzieli opisa-
ne dziewczyny bądź wiedzą gdzie mogą przeby-
wać obecnie zaginione. 

Wszelkie informacje prosimy kierować na nr 
722 12 40 03 lub policyjny 997.      

Już zamknęli 
Zgodnie z naszą zapowiedzią 

zamknięto drogę do Miętna, na 
wysokości kościoła na osiedlu 
Bema. Zgodnie z informacją sta-
rostwa droga będzie zamknięta 
do połowy września. Oznacza to, 
że to tego czasu do Miętna i dalej 
Glicka, Sikorek, Orzechowa bę-
dziemy jeździć objazdem przez 
Karsk i Dąbrowę. 

Red. 
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reklama

reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 sErwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

W środę ok. godz. 13.00 na terenie ogrodów działkowych przy ul. Poniatowskiego doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jeden z dział-
kowców, próbując rozpalić ogień, uległ poparzeniu. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem na oddział oparzeniowy do 
szpitala w Gryficach. 

Nieszczęśliwy wypadek na ogrodach działkowych 

Oparzył się rozpalając ognisko
Jak doszło do wypadku? Z 

relacji będących na miejscu 
strażaków oraz świadków zda-
rzenia wynika, że mężczyzna 
nie mógł rozpalić ognia i w 
tym celu polał benzyną gałęzie, 
które następnie podpalił. Nie-
stety benzyna wybuchła i po-

parzyła twarz, klatkę piersiową 
i ręce mężczyzny. Działkowiec 
przebywał na ogrodzie w towa-
rzystwie swojej małżonki. 

-W pewnym momencie usły-
szeliśmy krzyk kobiety. Szybko 
wezwaliśmy pomoc – mówią 
działkowcy sąsiadujący z ogro-

dem, na którym doszło do nie-
szczęśliwego wypadku.

Na miejsce pierwsza przy-
jechała straż pożarna. Chwi-
lę później przyleciał helikop-
ter lotniczego pogotowia ra-
tunkowego. Ratownicy dłu-
go opatrywali poparzone cia-

ło mężczyzny. Po kilku minu-
tach na miejscu pojawiła się 
policja i karetka pogotowia. 
Po opatrzeniu ran mężczyznę 
przetransportowano do czeka-
jącego nieopodal śmigłowca. 
Stamtąd poszkodowany trafił 
do gryfickiego szpitala. 

Z naszych informacji wy-
nika, że mężczyzna poparzył 
40% ciała. Prawdopodobnie 
nie doszło do oparzeń dróg 
oddechowych. 

tekst MS
foto (ps)

Akcja ratunkowa na działce

Transport mężczyzny po opatrzeniu obrażeń
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Jak już informowaliśmy od 15 sierpnia wprowadzona zostanie tzw. strefa ogra-
niczonego postoju, na wydzielonym parkingu na przeciw Ratusza. Zgodnie z 
nowym pomysłem parkowanie będzie możliwe tylko przez godzinę w dni robo-
cze. W jaki sposób nowe przepisy będą egzekwowane i co na temat zmian w or-
ganizacji ruchu przy Placu Wolności myślą sami kierowcy?

Zamiast parkometrów, monitoring i ograniczenie postoju 

Postoisz godzinę,  
albo zapłacisz „stówkę”

Dlaczego wprowadzono 
zmiany? Jak tłumaczy Urząd 
Miejski, głównym powodem 
podjęcia takiej decyzji były 
parkujące naprzeciw Ratu-
sza samochody wystawiane na 
sprzedaż. O uregulowanie tej 
kwestii wielokrotnie wniosko-
wali radni Wspólnego Nowo-
gardu. 

Ostatecznie urzędnicy zde-
cydowali się na wprowadzenie 
strefy ograniczonego posto-
ju, która będzie obowiązywać 
w dni robocze w godz. 7.00-
17.00. W tym czasie parkowa-
nie samochodów będzie do-
zwolone maksymalnie do jed-
nej godziny. Takie rozwiązanie 
zostało wypracowane wspólnie 
z nowogardzką policją. W jaki 
sposób nowe reguły parkowa-
nia będą egzekwowane? 

- Na budynku Ratusza ma 
zostać zamontowana kame-
ra, która będzie skierowana na 
ten parking. Nagrane materia-
ły będą dostarczane do naszego 
komisariatu, a my na ich pod-
stawie będziemy egzekwować 
przestrzeganie nowych zasad 
parkowania - powiedział Ma-
riusz Nowak, zastępca komen-
danta Komisariatu Policji w 
Nowogardzie. 

Co jeśli ktoś zostawi samo-
chód na dłużej niż 60 minut i 
w tym czasie będzie załatwiał 
sprawę urzędową? Policja za-

pewnia, że materiały filmowe 
będą przeglądane głównie pod 
kątem samochodów, które po-
zostawiane są na parkingu w 
celu sprzedaży. 

- Nie chcemy być uciążliwi 
dla zwykłych klientów urzędu. 
Głównie chodzi nam o wyelimi-
nowanie tzw. giełdy samocho-
dowej na Placu – dodaje Za-
stępca Komendanta. 

Zgodnie z taryfikatorem 
mandatowym, za  nieprze-
strzeganie nowych zasad par-
kowania, kierowcy mogą do-
stać mandat w wysokości 100 
zł. Przepisy nie przewidują w 
tym przypadku punktów kar-
nych. 

Choć należy się plusik za 
próbę rozwiązania problemu 
z parkowaniem na Placu Wol-
ności, z pewnością pomysł 
urzędników i policji problemu 
nie rozwiąże kompleksowo. 
Wiadomo bowiem, że zmorą 
kierowców nie jest tylko tzw. 
dzika giełda samochodowa, ale 
przede wszystkim auta, które w 
godzinach pracy pozostawia-
ją sami urzędnicy. Tą sprawę 
można zresztą dość łatwo roz-
wiązać. Wystarczy na parking 
dla urzędów dostosować w go-
dzinach pracy boczną uliczkę 
za Ratuszem, która i tak dość 
często jest nie przejezdna. Do-
brym rozwiązaniem było by 
także przeznaczenie, w okre-

ślonych godzinach, części sa-
mego Placu Wolności na miej-
sca postojowe. Tak dzieje się w 
wielu dużych miastach, gdzie 
okolice zabytkowych placów w 
ciągu dnia służą za parkingu, 
a wieczorem dopuszczany jest 
na nich tylko ruch pieszych. 
Ponadto mimo wszystko dość 
karkołomny i chyba kosztow-
ny, również czasowo, wyda-
je się planowany sposób egze-
kwowania zarządzenia.   

Mieszkańcy zwracają także 
uwagę na sam czas ogranicze-
nia postoju (czytaj sonda). Ich 
zdaniem nie zawsze godzina 
wystarczy na załatwienie spra-
wy urzędowej. W wielu wy-
powiedziach, nasi rozmówcy 
przyznawali, że ich zdaniem 
lepszym pomysłem było by 
ustawienie parkometrów. 

Czy nasi urzędnicy odważą 
się wprowadzić kolejne zmia-
ny, które w sposób rzeczywi-
sty wyjdą naprzeciw paraliżo-
wi komunikacyjnemu na Placu 
Wolności, zwłaszcza z niecier-
pliwością oczekujemy efektów 
pracy komisji, która zajmu-
je się wyznaczeniem nowych 
miejsc parkingowych. Wice-
burmistrz Damian Simiński 
obiecał przekazanie nam ra-
portu sporządzonego przez tą 
komisję jeszcze w tym tygo-
dniu.

  Marcin Simiński

Nasza Sonda
Co na temat nowego przepisu, związanego z ograni-
czeniem czasu parkowania na wspomnianym odcin-
ku przy Placu Wolności, myślą mieszkańcy? 

Janina Malinowska
Nie wiem czy to jest dobre roz-

wiązanie, ponieważ czasami w 
urzędzie załatwienie wszystkich 
spraw zajmuje więcej niż go-
dzinę. Jest to najbliższe miejsce 
gdzie można zaparkować, a w 
godzinę trudno jest załatwić co-
kolwiek. 

Tadeusz Hołubowski
Uważam, że jest to bardzo 

trafna decyzja, gdyż tutaj czę-
sto nie jesteśmy w stanie zapar-
kować. Kiedy przyjeżdżam czy 
to do urzędu czy do sklepu, nie 
mogę zaparkować dlatego, że 
miejsca blokują cały czas samo-
chody wystawione w oczekiwa-
niu na klienta. Oczywiście te sa-
mochody mogłyby być wysta-
wiane, ale w innym, mniej uczęszczanym miejscu – tzn. na par-
kingu, który jest przygotowany do tych celów. 

Mariusz Kolibowski
Myślę, że to jest dobry pomysł. 

Ilość zaparkowanych tutaj samo-
chodów to przesada - jest ich tu-
taj po prostu za dużo. Musiało 
być tu wprowadzone jakieś roz-
wiązanie, ponieważ to już za dłu-
go trwa. Nieraz nie można za-
parkować. Samochody, oczeku-
jące na sprzedaż, zajmują cały 
pas. 

Magdalena Kunikiewicz
Z jednej strony jest to dobre 

rozwiązanie, gdyż widzę, że tam 
jest trudno zaparkować, skoro 
ludzie zostawiają w tym miejscu 
samochody na cały dzień. Mogę 
też dodać, że np. w Gryficach 
został zainstalowany parkometr 
w samym centrum miasta.

Marcin Polichoński z 
rodziną

Rozwiązanie jest do-
bre, ale rodzi się pytanie 
kto będzie tego miejsca 
pilnował i jak będzie eg-
zekwował przestrzega-
nie wprowadzanego roz-
porządzenia. Innym roz-
wiązaniem byłoby np. po-
stawienie w tym miejscu 
parkometru. 

 (ps)

Uwaga utrudnienia w ruchu
W poniedziałek, od godz. 8.00 przy ul. Warszawskiej, na 

wysokości kościoła WNMP, nastąpią utrudnienia w ruchu 
ulicznym, z powodu wycinki drzew. 

redakcja
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Nowogardzcy policjanci z wizytą u Burmistrza

W podzięce za trud stania na straży wspólnego dobra...
W środę po południu Burmistrz Nowogardu zaprosił na poczęstunek 16, awansowanych w ostatnich dniach, funkcjonariuszy nowo-
gardzkiej Policji. Kurtuazyjne spotkanie upłynęło na serdecznych rozmowach, podziękowaniach za solidnie sprawowaną służbę i ży-
czeniach wielu sukcesów na drodze rozwoju zawodowego. 

Awans otrzymali: 
oficerowie na stopień:

podinspektor Mariusz Nowak – Zastępca 
Komendanta Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie, staż służby w Policji - 21 lat;

nadkomisarz Leszek Nowak – Komen-
dant Komisariatu Policji w Nowogardzie, 
staż służby w Policji - 17 lat.

aspiranci na stopień:
aspirant sztabowy Zbigniew Zajda – Dy-

żurny Komisariatu Policji w Nowogardzie, 
staż służby w Policji – 21 lat;

starszy aspirant Piotr Małek – Dzielnico-
wy Komisariatu Policji w Nowogardzie, staż 
służby w Policji – 14 lat;

starszy aspirant Romuald Sawicki – De-
tektyw Referatu Kryminalnego Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, staż służby w Policji 
– 14 lat;

aspirant Robert Krzak – Kierownik Refe-
ratu Prewencji Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie, staż służby w Policji – 24 lata;

aspirant Marcin Święcicki – Asystent Re-
feratu Kryminalnego Komisariatu Policji w 
Nowogardzie, staż służby w Policji – 15 lat;

aspirant Sebastian Źróbek – Asystent Re-
feratu Prewencji Komisariatu Policji w No-
wogardzie, staż służby w Policji – 15 lat;

młodszy aspirant Piotr Leyk – Dzielnico-
wy Komisariatu Policji w Nowogardzie, staż 
służby w Policji – 12 lat;

młodszy aspirant Grzegorz Pleskacz – 
Detektyw Referatu Kryminalnego Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie, staż służby w 
Policji – 13 lat;

młodszy aspirant Adam Szczyrba – Dziel-
nicowy Komisariatu Policji w Nowogardzie, 
staż służby w Policji – 10 lat;

młodszy aspirant Rafał Wrzosek – Asy-
stent Referatu Kryminalnego Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, staż służby w Policji 
– 11 lat;

podoficerowie na stopień:
sierżant sztabowy Damian Denisiewicz 

– Referent Zespołu Dzielnicowych Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie, staż służby w 
Policji – 7 lat;

sierżant sztabowy Mariusz Kawka – Re-
ferent Referatu Kryminalnego Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, staż służby w Poli-
cji – 12 lat;

starszy sierżant Piotr Denisiewicz – Re-
ferent Zespołu Dzielnicowych w Osinie, staż 
służby w Policji – 4 lata;

starszy sierżant Arkadiusz Kowalczuk – 
Policjant Ogniwa Patrolowo Interwencyjne-
go Komisariatu Policji w Nowogardzie, staż 
służby w Policji – 3 lata.

Wyróżniona, okolicznościo-
wym ryngrafem Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie został również pra-
cowniczka cywilna Barbara 
Karaźniewicz, sekretarka Ze-
społu Administracyjno- Go-
spodarczego Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie.

Wszystkim awansowanym 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

(ps)

Pomóżmy sobie:
1.Oddam trzy akwaria dla ryb. Prawie nowe. Informacja pod te-

lefonem kontaktowym 913922988

2. Przyjmę z wielką wdzięcznością nieodpłatnie używane meble 
kuchenne - informacja w red. DN.

3. Oddam w dobre ręce małe kotki. Informacje pod telefonem 
913917305

„Urząd z jajami”  - czyli 
jak zrobić człowieka w balo-
na  Było to  w lipcu 2001 r. Do 
pana Zdzisława Sawickiego in-
struktora nauki jazdy w ZSZ w 
Nowogardzie przyszło pismo z 
Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Golenio-
wie. „ Cofnięto mi uprawnie-
nia do wykonywania zawodu 
- mówi Zdzisław Sawicki - Jak 
okazało się później powodem 
był brak dokumentacji doty-
czącej jazdy uczniów na odcin-
ku 50 km. Wydaje mi się, że do-
wody, które posiadam mogą za-
przeczyć tym zarzutom. Jednak 
jak do tej pory nie miałem oka-

zji ich przedstawić, ponieważ 
walczę z urzędniczymi bloka-
dami 

 „Parafia Matki Bożej Fa-
timskiej na osiedlu Bema” 
Parafia pw. Matki Bożej Fa-
timskiej w Nowogardzie po-
wstała 01.07 1996 roku mocą 
dekanatu arcybiskupa Marian 
Przykuckiego. Proboszczem no-
wej parafii, trzeciej z kolei pa-
rafii w naszym mieście został 
ksiądz Ireneusz Kamionka, któ-
ry otrzymał zadanie wybudo-
wania kościoła parafialnego i 
plebanii.  

„Patologiczna niegospo-
darność gminy” Modernizacja 

„domku harcerza” przy Placu 
Szarych Szeregów obok remon-
tu Szkoły podstawowej nr 1 jest 
największą inwestycją zaplano-
waną w budżecie gminy 2002. 
Za wyremontowanie i przysto-
sowanie pomieszczeń do nowej 
funkcji gmina ma zapłacić 320 
tys. zł, co stanowi dziesięcio-
krotną wartość budynku. Nie 
jest też jak się okazuje przesa-
dą, że za takie pieniądze moż-
na postawić od podstaw nowy 
budynek mieszkalny, z opinią 
tą zgodzili się wszyscy pytani 
przez naszą gazetę fachowcy 
budowlani.

Wyszperał: Jarek Bzowy                                                                                                                   

10 lat temu                  pisał:
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

Parafia Pw. wNieBowZięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Parafia Pw. Św. rafała kaliNowSkiego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

Parafia Pw. mB fatimSkieJ: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

XVIII Niedziela Zwykła (Mt 14,13-21)

„Chrystusowa Miłość”
„ Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi 

na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły 
za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdro-
wił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: 
Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech 
idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrze-
bują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz 
pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom 
usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w nie-
bo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie 
zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście 
pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy męż-
czyzn, nie licząc kobiet i dzieci (Mt 14,13-21)”.

Chrystusowa miłość nie pozwoliła Mu przejść obojętnie obok głodnych słu-
chaczy. Zatroszczył się o nich i zorganizował im pomoc. Poprosił nawet apo-
stołów, by Mu pomogli. Dzisiaj również Jezus posługuje się różnymi ludźmi, by 
przekazać ludziom swoją wielką miłość. Mówi do nich: Wy dajcie im jeść. Chce 
w ten sposób uczulić ich na potrzeby bliźnich. Chce pokazać im, że miłość to 
nie są piękne hasła i deklaracje, ale konkretne czyny. Wy dajcie im jeść, to zna-
czy również, dajcie im to, czego najbardziej potrzebują w danym momencie. 
Najpierw Chrystus karmił ich swym słowem, teraz pragnie ich nakarmić chle-
bem, gdyż są głodni. Wy dajcie im jeść, to jest także wezwanie do ciągłej obec-
ności przy tych, którzy tego oczekują. Wy dajcie im jeść, to znaczy, uwierzcie, że 
jesteście w stanie to uczynić, choć wydaje się wam to teraz niemożliwe. 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Takie pytanie stawia też 
św. Paweł w Liście do Rzymian. Piękne, a zarazem bardzo ważne jest ono, gdyż 
ukazuje nam bardzo istotną prawdę, że Chrystus nas kocha. A miłość ta jest 
wystawiona na wiele prób: utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, nie-
bezpieczeństwo, miecz. Prawdziwa miłość – jak widzimy – jest ofiarna. Ona 
sprawdza się zwłaszcza w chwilach przeciwności, gdyż wówczas pokusa odej-
ścia od takiej miłości jest bardzo mocna. Łatwo kochać i trwać przy kimś, gdy 
jest dobrze, trudniej, gdy zaczynają się kłopoty i problemy.

Bóg jest przy nas przez cały czas. Trzyma nas za rękę. Kiedy jesteśmy mocni 
i dobrze nam się wiedzie w życiu, to często nie dostrzegamy tej Jego obecności, 
bo wydaje się nam, że własną mocą dokonujemy tego wszystkiego. Czujemy się 
nieraz tak pewni, że wydaje się nam, iż to my chwyciliśmy Boga za rękę i pra-
gniemy Go sobie podporządkować. Wielu jednak tę dłoń odrzuca, gdyż sądzi, 
że sami sobie we wszystkim poradzą. Ale gdy przychodzi moment słabości, to 
wtedy zaczynamy wyczuwać, że Ktoś jest przy nas i mocno nas trzyma, i powo-
li wzbierają w nas siły, by na nowo powstać i iść dalej. Takim momentem może 
być jakaś poważna choroba lub inne tragedie życiowe.

Chrystus okazuje nam cały czas swoją miłość. To jest ta Jego dłoń, nie tylko 
trzymająca nas, ale też rozdająca to, co ma najcenniejszego. Jeśli więc św. Paweł 
napisał, że nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej, to świad-
czy to o tym, jak ta Boża miłość jest mocna i trwała. Jeśli więc będziemy kochać 
Boga, to nie braknie nam nigdy miłości, byśmy kochali ludzi, a oni są spragnie-
ni przede wszystkim miłości.

Ks. Tomasz Tylutki

informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

         W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 
11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o 
g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie będzie 
w niedziele Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

W tym tygodniu będziemy przeżywać także Pierwszy Czwartek miesiąca 
sierpnia – gdzie dziękujemy za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa oraz modlimy 
się o powołania; Pierwszy Piątek – gdzie zapraszamy do sakramentu pokuty i po-
jednania oraz Pierwszą Sobotę – gdzie oddajemy cześć Matce Bożej Niepokalanie 
Poczętej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o g.10.00, w 

Lestkowie o g.11.00.
W tym tygodniu wspominamy:
- piątek 29 lipca – Św. Marty
- poniedziałek 1 sierpnia – Św. Alfonsa Marii Liguoriego
- czwartek 4 sierpnia – Św. Jana Marii Vianneya
- sobota 6 sierpnia – Święto Przemienia Pańskiego

Szczecińska wyruszyła
W środę o g.8.00 Mszą św. w nowogardzkim kościele NMP  rozpoczęła swój 

pielgrzymi szlak grupa pątników z naszego miasta i okolic, a z Łukęcina wyru-
szyli pierwsi uczestnicy 27. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W 
czwartek dotrą do Szczecina, skąd - w zdecydowanie większej grupie i po oficjal-
nym starcie – wyruszą w piątek dalszą drogę do najsłynniejszego polskiego sank-
tuarium. Grupa, która wyszła dziś z Łukęcina, ma do pokonania 621 kilometrów.

W tym roku pielgrzymka jest dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II, a 
równocześnie prośbą o jego kanonizację – tłumaczy ks. Paweł Ostrowski, dyrek-
tor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. „Przygotowujemy się w du-
chu Jana Pawła II. Mamy 27. pielgrzymkę, prawie 27 lat trwał pontyfikat papieża-
Polaka, równocześnie ta pielgrzymka przez wiele lat wpisywała się w nauczanie bł. 
Jana Pawła II. To w Szczecinie Jan Paweł II spotkał się z klerykami, to tu mówił o 
małżeństwie, i o tych tematach nie zapominamy w trakcie drogi” – zaznacza dy-
rektor pielgrzymki.

Uroczyste rozpoczęcie tegorocznej Pielgrzymki Pieszej będzie miało miejsce 29 
lipca o godz. 7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w 
Szczecinie. We wtorek pielgrzymi wyszli ze Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego i 
Mrzeżyna, w środę z Nowogardu i Gryfic, a w czwartek z Reska. Jest jeszcze moż-
liwość zapisania i dołączenia się na pielgrzymkę:

1) zapisy poprzez stronę internetową pielgrzymki www.szczecinska.pl  
2) Istnieje także możliwość dołączenia do pielgrzymki na trasie.

Dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą wędrować, została utworzona 
grupa duchowego uczestnictwa. Pątnik tej grupy może złożyć swoje intencje do 
księgi, w których to intencjach pielgrzymi będą się modlić każdego dnia podczas 
Apelu Jasnogórskiego.

x.TT
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"Nie ma większego skarbu 
 nad wartość dnia." 
   J.W. Goethe

Umiejętności szukania Prawdy 
i znajdowania tego, 

co ważne w każdej chwili życia...

księdzu Tomaszowi Tylutkiemu 
za dwuletnią posługę kapłańską, 

wyrazy wdzieczności 
składa młodzież studencka

w tym roku z Nowogardu do częstochowy wyruszyło 17 pątników

Ponieśli intencje do tronu Królowej Polski...
W środę, tuż po dziewiątej rano, pielgrzymi, reprezentujący nasze miasto, wyruszyli w pieszej pielgrzymce do sanktuarium maryjnego 
w Częstochowie. 13 sierpnia dotrą do wyznaczonego celu.

Słowo ks. Pawła Ostrowskiego…

Czy potrafimy tak jak śmiał-
kowie z Nowogardu oderwać się 
od naszych codziennych spraw? 
- zapytał w kazaniu wygłoszo-
nym podczas mszy św. w in-
tencji pielgrzymów, ks. Paweł 
Ostrowski – dyrektor szczeciń-

skiej pielgrzymki. Nawiązując 
do słów zawartych w Ewange-
lii św. Mateusza - Pragnę więc 
szukać skarbu Twojej Miłości 
– powiedział ks. Paweł -  piel-
grzymi nasi idą odnaleźć ten 
wielki skarb, jakim jest sam Je-

zus Chrystus. Miłość wcielona.
Tak więc poszli na najdłuż-

szą peregrynację w Europie, 
której tradycje sięgają roku 
1983, kiedy to grupa wiernych 
ze Świnoujścia ruszyła na pąt-
niczy szlak. A na tę wyjątkową 

drogę pielgrzymowania, w ten 
klimat niecodzienności, po-
nieśli to, co stanowi bagaż każ-
dego dnia naszego życia – tro-
ski, niepowodzenia, prośby o 
wstawiennictwo, zawierzenia. 
Poszli także nasi dzielni no-

wogardzianie, mówiąc tak po 
ignacjańsku, zrobić prawdziwe 
duchowe ćwiczenie, aby ubo-
gacić wnętrze, a przez to roz-
szerzyć perspektywę patrze-
nia na świat poprzez pryzmat 
tego, czego uczy nas chrześci-

jaństwo. Oczywiście ten szcze-
gólny rodzaj manifestacji wia-
ry wymaga hartu - nie tylko 
tego duchowego, ale i hartu fi-
zycznego. Ponad dwa tygodnie 
marszu to iście spartańska pa-
lestra. Będzie to również czas 
oczyszczenia umysłu od tego, 
co nierzadko zbędne, od zgieł-
ku codzienności, zalewającego 
nas rwącym i szumiącym gło-
śno potokiem news’ów. 

Nasi pielgrzymi powrócą 
w połowie sierpnia i zdadzą 
nam relację z tego, co przeżyli. 
Opowiedzą nam, kolejny raz, 
historię pielgrzymki, którą te-
raz przyszło im pisać. 

Piotr Słomski

Ostatnie przygotowania…

Jeszcze chwila..

…wyruszyli

Niech św. Jakub – patron 
pielgrzymów prowadzi was do 
celu!

Pełni entuzjazmu 

Pozdrowienie od mieszkanki Nowogardu
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odpust w parafii św. anny w Długołęce

„Święta Anno, opiekunko żniwnych pól…”
26 lipca Kościół Katolicki wspomina świętą Annę - matkę Maryi, a zarazem patronkę żeglarzy, górników w kopalniach złota, położnic, 
kobiet rodzących, matek, wdów, powroźników i ubogich. Podług litanii, powierza jej się też opuszczonych, sieroty czy błądzących. Ten 
dzień, każdego roku, jest też odpustowym świętem w parafii św. Anny w Długołęce. 

Celebra, na którą przyby-
li wierni nie tylko z Długołę-
ki, ale i z Nowogardu, Żabów-
ka czy Krasnołęki, rozpoczęła 
się o godz. 19. W Eucharystii 
uczestniczyło czterech pro-
boszczów -Ks. Marek Pru-
siewicz z parafii św. Klary w 
Dobrej, który przewodniczył 
Mszy św., ks. Andrzej Wąsik 
z parafii Niepokalanego Po-
częcia NMP z Wierzbięcina, 
ks. Marek Siedlecki z kościoła 
Matki Bożej Różańcowej z Ża-
bowa i administrator kościoła 
św. Anny w Długołęce, ks. Sta-
nisław Rosiek. 

Tego dnia wieczór był cie-
pły. Słońce co pewien czas roz-
świetlało intensywniejszym 
promieniem okolicę, co w po-
łączeniu z widokiem okalają-
cych wiejski kościółek drzew 
i dojmującym zapachem kwia-
tów, wprowadzało nastrój 
skłaniający do kontemplacji. 

Słowo do zgromadzonych 
wygłosił ks. Marek Prusie-
wicz. W swoim kazaniu przy-
pomniał on postać świętej 
Anny, której imię w języku he-
brajskim oznacza Łaskę. Przy-
szła ona na świat w Betlejem, 
wzrastała w rodzinie kapłań-
skiej. Wydana została za, po-
chodzącego z zamożnej gali-
lejskiej familii, Joachima. Ba-
dający Biblię zwracają uwa-
gę na znaczenie jego imienia, 
które tłumaczyć można jako 
„przygotowanie Panu”. Ksiądz 
Marek nawiązał także do roli, 
jaką św. Anna odegrała w ży-
ciu swojej córki – Maryi matki 
Jezusa. Anna była drogowska-
zem dla małej Maryi, wycho-
wawczynią. Uczyła jej posłu-
szeństwa i pokory. I zdaje się, 
że właśnie w duchu tego wpo-
jonego i uformowanego przez 
matkę posłuszeństwa, Mary-
ja – będąca jeszcze w dziew-
częcym wieku - zaskakuje do 
dziś czytelników Ewangelii 
swoją odpowiedzią, bez waha-
nia, na Boże zawołanie, o ja-
kim dowiadujemy się w opisie 
momentu Zwiastowania, mó-
wiąc Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twe-
go słowa! (Łk 1:26-38). 

Eucharystię sprawuje ks. Marek Prusiewicz. Na zdjęciu po prawej 
stronie ks. Stanisław Rosiek

W trakcie mszy świętej, po 
części eucharystycznej, wier-
ni, adorując Przenajświętszy 
Sakrament, odmówili Litanię 
do świętej Anny; polecając jej 

wstawiennictwu swoje intencje 
i upraszając łask za jej pośred-
nictwem. Po czym przeszli w 
uroczystej procesji wokół ko-
ścioła.

Całość zwieńczona była spo-
tkaniem w salce domu pa-
rafialnego. Tam przy kawie, 
herbacie i smacznym cieście, 
czas upłynął na serdecznych 

rozmowach. Czuło się ducha 
prawdziwej wspólnoty, który 
promieniuje i na długo w nas 
pozostaje. 

Piotr Słomski

W oczekiwaniu na rozpoczęcie…

Procesja z Przenajświętszym Sakramentem…

Wspólnota pokoleń…

Kontemplacja Chrystusa Eucharystycznego…

Spotkanie w salce parafialnej…
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Bardzo ładnie, tylko dlaczego znowu DN winien? 

oDPowieDŹ Na artYkUł pn. „Nowogard na szarym końcu”
W związku z zamieszcze-

niem w „Dzienniku Nowo-
gardzkim” (nr 55 z dn. 19-
21.07.2011 r.) artykułu pod ty-
tułem „Nowogard na szarym 
końcu” , pragniemy się usto-
sunkować do zawartych tam 
informacji, które w znacznym 
stopniu nie odpowiadają rze-
czywistości i są zwyczajnie nie-
rzetelne.

Ogólną konkluzją autora ar-
tykułu podpisującego się jako 
RED jest brak zaangażowa-
nia władz samorządowych w 
pozyskiwanie funduszy ze-
wnętrznych na cele społeczne, 
co powoduje, że w rankingu 
Gazety Prawnej na 114 skla-
syfikowanych gmin w woje-
wództwie zachodniopomor-
skim Nowogard zajmuje „sza-
re” 96 miejsce. Jak autor pisze, 
cyt. „…DN wielokrotnie zwra-
cał uwagę w ostatnich latach 
na brak inwencji nowogardz-
kich władz w zakresie realiza-
cji pożytecznych społecznie po-
mysłów z wykorzystaniem środ-
ków zewnętrznych. Ale głos nas 
pozostawał bez echa – znacznie 
łatwiej wydawać wpływy po-
datkowe niż popracować nad 
pomysłem  i trochę pobiegać z 
formalnościami aby zrobić coś 
dla społeczności…”.

To „coś” dla społeczności 
jest jednak robione, zaś rzetel-
ność dziennikarska wymaga 
od Państwa kontaktu z Urzę-
dem Miejskim, gdzie niezbęd-
ne dane są do Państwa dys-
pozycji. Aczkolwiek, w tym 
przypadku, wychodzimy sami 
z inicjatywą, przekazując sto-
sowne informacje (podajemy 
tylko najświeższe dane, obej-
mujące rok zamknięty 2010 
oraz pierwsze półrocze 2011 
r. ).

Tak więc, Szanowni Pano-
wie Redaktorzy, może warto 
by trochę „pobiegać” do Urzę-
du Miejskiego i zadać konkret-
ne pytania, co pozyskano, kie-
dy i na co, a potem ewentual-
nie konstruować artykuł, opar-
ty na konkretnych danych.  

Jak sami Państwo zwraca-
cie uwagę w artykule, pozyski-
wanie funduszy zewnętrznych 
uzależnione jest w większości 
przypadków od posiadanego 
wkładu własnego (najczęściej 
min. 50% kosztów kwalifiko-
wanych). Zważywszy na ogra-
niczone możliwości budżeto-
we, nie można aplikować na 
wszystko, na co tylko ma się 
ochotę, gdyż wiązałoby się to 
z przekroczeniem dopuszczal-
nych limitów zadłużenia pu-

blicznego - ostatnio nagło-
śniony w mediach przypadek 
wręcz „bankructwa” Gminy 
Recz to jedna z wielu przestróg 
dla samorządów nieracjonal-
nie planujących swoje zamie-
rzenia inwestycyjne. 

Wskazujecie Państwo rów-
nież na szpital w Nowogardzie 
– to inwestycja w całości re-
alizowana ze środków budże-
tu Gminy, a są to przecież nie-
małe kwoty. Pomimo starań 
Gminy dotyczących możliwo-
ści dofinansowania inwestycji, 
otrzymaliśmy odpowiedź od-
mowną z Urzędu Marszałkow-
skiego oraz Rady Powiatu Go-
leniowskiego.   

Dla władz Nowogardu szpi-
tal to sprawa priorytetowa – 
realizujemy inwestycję, któ-
rej z wiadomych względów nie 
można odkładać w czasie. 

Podsumowując, okres pro-
gramowania 2007-2013 powo-
li dobiega końca, środki finan-
sowe w ramach programów 
operacyjnych są w większości 
przypadków rozdysponowane, 
zaś nowa perspektywa 2014-
2020 to kolejne środki pomo-
cowe i nowe inwestycje.  Nie 
zmienia to faktu, że do tego 
czasu będą kolejne nabory ze 
środków krajowych, jak i in-

Nasz komentarz
 Bardzo ładnie, tylko dlaczego znowu DN winien. Przypo-

minamy, że treścią artykułu, z którym polemizuje p. kierow-
nik było opracowanie wyników rankingu gmin sporządzone-
go przez  Gazetę Prawną, a dotyczącego wykorzystania przez 
poszczególne gminy w kraju środków unijnych do 2010 włącz-
nie. W tym rankingu Nowogard znalazł się na 96 miejscu ze 
114 gmin klasyfikowanych w naszym województwie. Na czym 
polega związku z tym „nierzetelność„ DN,  zaiste nie może-
my pojąć. Być może odczucia urzędników nowogardzkich co 
do ich wysiłku w zakresie pozyskiwania środków są zupełnie 
inne aniżeli ocena według  kryteriów zastosowanych przez or-
ganizatorów rankingu, być może Nowogard korzystając z tych 
środków, porównawczo z innymi gminami w województwie w 
skali znacznie mniejszej w kraju w skali zasadniczo mniejszej 
robi dobrze ale to kwestia wyboru  i poczucia odpowiedzialno-
ści przed społeczeństwem miejscowych decydentów. I to na-
leżałoby przede wszystkim wytłumaczyć społeczeństwu, a nie 
oczekiwać od DN że będzie czarne nazywał białym czyli  z 96 
miejsca w rankingu  zrobi sukces. W załączeniu do tekstu p. 
kierownik przesłała też wykaz  projektów zarówno dofinanso-
wanych i zakończonych jak i tych złożonych do dofinansowa-
nia z lat 2007-2011. Dziękujemy za ten wykaz. Celem przybli-
żenia naszym Czytelnikom rezultatów zrealizowanych projek-
tów zwróciliśmy się do burmistrza o udostępnienie szczegóło-
wych raportów z ich wykonania. P o ich otrzymaniu do tematu 
wrócimy. 

nych programów np. Norwe-
skiego Mechanizmu Finanso-
wego, który uruchomiony zo-
stanie w pierwszej połowie 
2012 r.

Gmina Nowogard z pewno-
ścią będzie w nich uczestni-

czyć, na miarę swoich możli-
wości finansowych i technicz-
nych. 

Z poważaniem
Urszula Berezowska

Kierownik Wydziału Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy  Urzędu 

Miasta w Nowogardzie.

1 sierpnia zawyją syreny

UCZCIJMY 
GODZINĘ W!

W dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 włączone zostaną syreny 
alarmowe na terenie miasta Nowogard, dźwięk syren modulo-
wany w okresie jednej minuty (rodzaj alarmu-alarm powietrzny) 
dla upamiętnienia 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, wspólnej walki narodu polskiego o niepodległość kraju.

Włączenie syren alarmowych będzie jednocześnie treningiem i 
sprawdzianem systemu radiowego uruchamiania syren.

BURMISTRZ NOWOGARDU, Robert CZAPLA
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

czyn powstańców warszawy
Czyn powstańców Warszawy to jedno z tych wydarzeń uro-

słych do rangi legendy, wydarzeń  tragicznych ale i wspania-
łych, które stanowią o poczuciu naszej dumy narodowej, stale 
kształtują patriotyzm następnych pokoleń i świadomość przy-
należności do społeczności zdolnej do wielkich czynów. Po-
trzeba  zatem również tutaj w Nowogardzie ponad 500 km od 
stolicy naszego kraju abyśmy w kolejną rocznicę Powstania 
Warszawskiego w dniu 1 sierpnia chodź na chwilę zatrzyma-
li się,wspomnieli, pomodlili za tych co za wolność  „poszli w 
bój...” bez kalkulacji.  

Redakcja DN
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 Podziękowanie
Dziękujemy mieszkańcom, Stowarzyszeniu „Dąb” 

oraz Sołectwu Dąbrowa za zorganizowanie wspaniałej 
imprezy pod hasłem: „Powróćmy jak za dawnych lat”

Długoletni mieszkańcy Dąbrowy Teodora i Piotr Klimek z rodziną oraz gościem z Kanady

Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Błotna 
informuje, że w związku z organizacją tegorocznych 

Gminnych Dożynek w Błotnie 
w dniu 27 sierpnia 2011r.,  

powierzyła koordynowanie, 
obsługę gastronomiczną i handlową firmie 

PHU „PIER”  Tadeusz Rzetecki Nowogard.  
Prosimy, aby wszystkie podmioty, które zechcą 

wystawić swoje stoiska zgłaszały się 
do w/w firmy pod nr telefonu 604 977 144

Policja radzi:

Dziecko na kolonii/obozie:

Zabawa w Świerczewie 
W sobotę, 30 lipca, na boisku wiejskim w Świerczewie odbę-

dzie się zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Organizatorem 
imprezy są Sołtys i Rada Sołecka wsi. 

Organizatorzy zapraszają!!!

-sprawdź kto organizuje pobyt dziecka oraz 
czy posiada odpowiednie kwalifikacje,

-uczulaj i ostrzegaj dziecko przed kontaktami 
z osobami nowo poznanymi, które mogą okazać 
-się niebezpieczne,

-uświadamiaj i ostrzegaj dziecko o niebezpie-
czeństwie, jakie niosą za sobą narkotyki, papie-

rosy oraz alkohol pamiętając, że wakacje sprzy-
jają pierwszym kontaktom z nimi,

-przestrzegaj dziecko przed kontaktem ze 
zwierzętami, które mogą być nosicielami wście-
klizny.

Opr. Jarek Bzowy  
Źródło: policja

Foto: www.sxc.hu

odzież dla osób w trudniej 
sytuacji materialnej

W sobotę 20 lipca 2011 r. o godz.10: 00 w pomieszczeniu klu-
bu w Maszkowie odbędzie się pierwsza z akcji, podczas któ-
rej będzie rozdawana odzież osobom w trudniej sytuacji mate-
rialnej. Akcję w porozumieniu z sołtysem Krzysztofem Berna-
chem i z Panią Edytą Bernach organizuje Nowogardzkie Cen-
trum Rozwoju, Israeli Krav Maga. 

forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi 

Prawa rodziców wobec dzieci
Prawa rodziców wobec 

dzieci zmieniają się wraz z 
dorastaniem dziecka. Moż-
na śmiało powiedzieć, że 
im dziecko jest starsze, tym 
mniej praw wobec niego mają 
jego rodzice i opiekunowie. 
Co i do kiedy wolno a czego 
nie rodzicom w świetle pra-
wa?

Rodzicom nie wolno bić 
dzieci. Za przemoc wobec 
dziecka grożą groźne sank-
cje karne, nie mówiąc już o 
tym, że psychologowie kate-
gorycznie sprzeciwiają się bi-
ciu dzieci. Dzieci można karać, 
ale kara nie może wyrządzać 
dziecku szkody.

Rodzice wychowują swo-
je dzieci i mogą kierować ich 
edukacją. Przejawia się to tym, 
że rodzice mogą wybrać dziec-
ku szkołę. Nadto rodzice mają 
prawo kontroli nad treściami, 
z którymi ich dziecko się styka 
zarówno w telewizji, internecie  
czy innych rodzajach mediów. 
Rodzice mogą także decydo-
wać o tym, z kim ich dzieci się 
spotykają. Proszę pamiętać, że 
tutaj chodzi o troskę rodziców 
w celu uchronienia dziecka 
przed demoralizacją.

Rodzice kształtują sytuację 
prawną dziecka, co przejawia 
się tym, że nadają mu imię i 
nazwisko.

Dzieci mają być posłuszne 
wobec rodziców, a to posłu-
szeństwo ma rangę ustawo-
wą. Niemniej, rodzice powin-
ni wysłuchać dziecka przy po-
dejmowaniu decyzji, które do-
tyczą jego osoby. Rodzice po-

winni także uwzględnić jego 
rozsądne argumenty.

UWAGA: Władza rodzi-
cielska przysługuje rodzicom 
w takim samym stopniu nie-
zależnie od tego czy są oni 
małżeństwem czy nie, chyba 
że sąd postanowi inaczej.

Zdarza się, że dzieci posia-
dają majątek, na przykład na 
skutek dziedziczenia lub da-
rowizny. W takim przypadku 
rodzice mogą zarządzać tym 
majątkiem, ale tylko w ramach 
czynności zwykłego zarządu 
(generalnie chodzi o naprawę, 
konserwację, wynajem). Nato-
miast w sprawach przekracza-
jących zwykły zarząd (sprze-
daż, obciążenie hipoteką, za-
stawem) rodzice muszą uzy-
skać zgodę sądu opiekuńczego. 
Przepisy nie regulują dokład-
nie co wchodzi w zakres zwy-
kłego zarządu, a co go przekra-
cza. Generalnie w tej sprawie 
należy kierować się doktryną 
i orzecznictwem sądów. Jeśli 
macie jakiekolwiek wątpliwo-
ści, jak zakwalifikować daną 
czynność, zasięgnijcie pora-
dy u prawnika. Pamiętajcie, że 
czynność przekraczająca zwy-
kły zarząd dokonana bez zgo-
dy sądu jest nieważna.

UWAGA: Gdy dziecko osią-
gnie pełnoletność ma prawo 
żądać rozliczenia ze sprawo-
wania zarządu. Dlatego war-
to gromadzić dokumentację z 
dokonywanych czynności.

UWAGA: W razie defrau-
dacji majątku dziecka, dziecko 
ma prawo do odszkodowania.

Władza rodziców nad dziec-

kiem maleje po osiągnięciu 
przez dziecko określonego 
wieku. Otóż:

1. dzieci, które ukończą 13 
lat mają ograniczoną zdolność 
prawną, a to oznacza nie mogą 
dokonywać  tych czynności, co 
do których przepisy wymaga-
ją pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych (na przykład nie 
mogą sporządzić testamentu). 
Pozostałych czynności osoby z 
tej grupy mogą dokonywać za 
zgodą przedstawiciela ustawo-
wego, którym może być opie-
kun, rodzice, kurator. Zgoda 
musi być udzielona najpóźniej 
w chwili dokonania czynności 
prawnej (na przykład zawarcie 
umowy sprzedaży kompute-
ra). Przedstawiciel takiej osoby 
może także wyrazić zgodę po 
zawarciu umowy. Natomiast, 
jeśli przedstawiciel nie wyra-
zi zgody na zawarcie umowy, 
umowa będzie nieważna.

Jakich czynności osoby z tej 
grupy mogą dokonywać sa-
modzielnie, czyli bez zgody 
przedstawiciela ustawowego? 
Do tych czynności należą:

-umowy powszechnie za-
wierane w drobnych bieżących 
sprawach życia codziennego 
– bez względu na to, że będą 
krzywdzące dla osoby, która je 
zawiera.

-rozporządzanie zarobkiem. 
To oznacza, że osoby z tej gru-
py mogą samodzielne zarzą-
dzać swoimi zarobkami chyba, 
że sąd opiekuńczy z ważnych 
powodów postanowi inaczej.

-wszelkie czynności prawne 
związane z przedmiotami ma-

jątkowymi, które przedstawi-
ciel ustawowy (rodzice, opie-
kun, kurator) oddał dziecku 
do swobodnego użytku. Wyją-
tek dotyczy tych czynności, do 
których nie wystarcza zgoda 
przedstawiciela ustawowego.

-umowa o pracę. 
2. dzieci, które ukończą 17 

lat odpowiadają za przestęp-
stwa jak dorośli (w szczegól-
nych przypadkach jak dorośli 
odpowiadają nawet 15-latko-
wie)

3. dzieci, które ukończą 18 
lat stają się osobami pełnolet-
nimi. Rodzice mają obowiązek 
je utrzymywać, jeśli się uczą. 
Nie zmienia to faktu, że nawet 
uczące się dzieci mogą zara-
biać i przyczyniać się do utrzy-
mania.

Rodzice zawsze powinni pa-
miętać o tym, że dziecko jest 
niezależną i odrębną od nich 

istotą, która ma swoją godność 
i prywatność. Dlatego nie na-
leży zbytnio ingerować w pry-
watność nastolatka, bowiem 
zwykła troska może prze-
rodzić się w łamanie prawa. 
Dzieci mają prawo do tajemni-
cy korespondencji czy do pry-
watności (na przykład starsze 
dzieci zamykają się w łazience, 
bądź zamykają drzwi od swo-
jego pokoju). Wiadomym jest, 
że rodzice mogą podejmować 
różne czynności, aby uchronić 
dziecko przed demoralizacją, 
czy krzywdą. Oczywiście wiele 
spraw zależy od więzi pomię-
dzy rodzicami a dziećmi, nie-
mniej rodzice powinni zawsze 
mieć na uwadze fakt, że dziec-
ko ma prawo do swojej prze-
strzeni nie tylko w sferze emo-
cjonalnej, ale także prawnej. 

Forum Pokrzywdzonych przez 
Państwo
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Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
Biura Nieruchomości 
na ul. warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24

Zapraszamy Państwa na stronę: www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

obiekty  i lokale:
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 18 m2, I p, cena – 250 zł / msc
 Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 20 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 33 m2, I p, cena – 300 zł / msc

Nowogard - lokal na wynajem o powierzchni 100 m2, I p, cena – 1200 zł / msc
Obiekt na sprzedaż restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, cena- 1.800 000 zł

Obiekt na wynajem restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, cena 8.600 zł / 1 msc
Nowogard stacja paliw / wynajem o pow 60 m2, działka 1600 m2, cena – 6.765 zł/ 1 msc

cykl : Porozmawiajmy o naszych dzieciach

Gmina- jesteśmy gotowi do nowych zadań   
Kontynuując nasz temat, który rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu (DN nr 56 tekst „Skrócone dzieciństwo czy szansa na rozwój) 
dotyczący reformy edukacyjnej przedstawiamy niżej odpowiedź p Barbary Sroki z Wydziału Edukacji, Zdrowia Kultury i Sportu 
nowogardzkiego UM  na pytania zadane przez nasza redakcję.

DN:  Minęło dwa lata z trzy-
letniego okresu, podczas któ-
rego rodzice mogą dobrowol-
nie posyłać sześciolatki do 
szkoły. Jaki procent stanowi-
li sześciolatkowie w ostatnich 
dwu latach w pierwszych kla-
sach nowogardzkich szkół? 
Jaki procent będą stanowili 
w roku szkolnym 2011-2012?

W roku szkolnym 2009/2010 
na 244 dzieci rozpoczynają-
cych naukę w klasie I 6-latki 
stanowiły 0,8 % , było ich bo-
wiem tylko dwoje.

Rok szkolny 2010/2011 
przyniósł wzrost odsetka dzie-
ci 6-letnich rozpoczynających 
naukę w I klasie. Wśród 266 
dzieci, które zaczęły uczęsz-
czać do klasy I  było 15 6-lat-
ków, co stanowiło 5,6 % .

W bieżącym roku szkolnym 
2011/2012 odnotowujemy dal-
szy wzrost procentowy liczby 
dzieci rozpoczynających wcze-
śniej obowiązek szkolny. Z da-
nych jakimi dysponujemy, a 
jest to stan na dzień 30 kwiet-
nia br., w dniu 1 września 2011 
roku naukę w I klasie rozpocz-
nie 40 dzieci 6-letnich. Stano-
wi to 15,2 % dzieci urodzo-
nych w 2005 roku. Faktyczną 
sytuację w tej kwestii można 
będzie ocenić po rozpoczęciu 
roku szkolnego, po 15 wrze-
śnia, kiedy to spłyną do orga-
nu raporty                        z 
poszczególnych szkół prowa-
dzonych przez gminę Nowo-

gard w ramach SIO (System 
Informacji Oświatowej). Z do-
świadczeń lat ubiegłych wyni-
ka jednak, że liczba ta może 
ulec obniżeniu. Rodzice bo-
wiem często przed samym 
rozpoczęciem roku szkolnego  
zmieniają zdanie i, pomimo 
że dziecko zostało wcześniej 
zapisane do klasy I, podejmu-
ją decyzję o spełnianiu przez 
pociechę rocznego obowiąz-
kowego przygotowania przed-
szkolnego, tzn. że dziecko bę-
dzie uczęszczało do tzw. „ze-
rówki”.

DN:  Sześciolatki w szko-
łach od 1 września  2012 to 
nie koniec zmian, również 
wchodzi obowiązek przed-
szkolny dla pięciolatków. 
Czy nowogardzkie placówki 
oświatowe będą w pełni przy-
gotowane na to wyzwanie? 
Co w tym zakresie zostało 
uczynione, co jest jeszcze do 
zrobienia?

Zgodnie z z ustawą z dnia 7 
września 1991 roku o systemie 
oświaty zapewnienie warun-
ków do realizacji przez dzie-
ci obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkol-
nego jest zadaniem własnym 
gminy. Nie jest to jednak zada-
nie nowe. Od 1 września 2011 i 
2012 roku brzmienie zmienia-
ją niektóre artykuły cytowa-
nej ustawy. Obniżeniu (z 6 na 
5 lat) ulega jedynie wiek dzie-
ci obowiązanych odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne, 
samo zadanie zaś jest po prostu 
przez gminę kontynuowane.

Tak jak do tej pory, tak i w 
roku bieżącym gmina będzie 
organem prowadzącym dla 
trzech przedszkoli, dziesięciu 
szkół podstawowych, trzech 
gimnazjów i jednego II Liceum 
Ogólnokształcącego tworzą-
cego wraz z Gimnazjum nr 2 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych. 

W marcu bieżącego roku 
zostało przeprowadzone mo-
nitorowanie stanu przygoto-
wania placówek do realizacji 
obowiązku rocznego przygo-
towania przedszkolnego dzie-
ci pięcioletnich począwszy od 
1 września 2011 r. 

Jak wynika z przeprowadzo-
nej analizy w roku szkolnym 
2011/2012 liczba dzieci obję-
tych obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego 
wyniesie ok 515. Dla wszyst-
kich dzieci gmina zapewni wa-
runki spełniania tego obowiąz-
ku w formie oddziałów „zero-
wych” w przedszkolach bądź w 
szkołach podstawowych. 

Gmina korzysta z rządowego 
programu „Radosna szkoła”, 
który ma na celu finansową po-
moc organom prowadzącym 
szkoły podstawowe w przy-
gotowaniu placówek oświa-
towych do rozpoczętej refor-
my obniżającej wiek szkolny i 
wprowadzającej nową podsta-
wę programową kształcenia 
ogólnego. W ramach progra-
mu wszystkie szkoły podsta-
wowe skorzystały już z możli-
wości zakupu pomocy dydak-
tycznych do miejsc zabaw w 
szkole. Pomoce te mają na celu 
wspomaganie kształtowania u 
dzieci umiejętności motorycz-
nych oraz umiejętności w za-
kresie koordynacji wzrokowo-
słuchowej. Miejsca zabaw mają 
zaspokajać naturalną dla dzieci 
w młodszym wieku szkolnym 
potrzebę ruchu i zabawy, jed-
nocześnie powinno znajdować 
się w nich wyposażenie umoż-
liwiające dziecku odpoczynek i 
wyciszenie. W obszarze pomo-
cowym programu „Radosna 
szkoła” gmina otrzymała rów-
nież do tej pory wsparcie na 
utworzenie 3 placów zabaw. Je-

den - przy Szkole Podstawowej 
nr 4 działa od ubiegłego roku, 
w tym roku przyznano nam 
dofinansowanie na utworze-
nie placów zabaw w Orzecho-
wie i przy Szkole Podstawowej 
nr 3. Ponadto dzięki środkom 
pozyskanym z Unii Europej-
skiej w roku ubiegłym powsta-
ły dwa place zabaw: w Żabowie 
i w Strzelewie. Szkolne place 
zabaw umożliwiają dzieciom 
młodszym podejmowanie ak-
tywności fizycznej w sposób 
pozwalający im rozładować 
napięcia emocjonalne Vi fi-
zyczne wynikające z ogranicze-
nia spontanicznej aktywności 
w trakcie większości zajęć pro-
wadzonych w klasach. Ponie-
waż w założeniach Rządowe-
go programu „Radosna szko-
ła” wspieranie organów prowa-
dzących przewidziane jest na 
lata 2009-2014, Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla zamie-
rza kontynuować rozpoczętą w 
tej kwestii pracę. W kolejnych 
latach będziemy wnioskować, 
zgodnie z wytycznymi progra-
mu, o wsparcie finansowe na 
utworzenie kolejnych placów 
zabaw przy szkołach, które 
jeszcze takich nie posiadają lub 
na modernizację istniejących, 
tak aby zostały one dostosowa-

ne do potrzeb dzieci w młod-
szym wieku szkolnym. Oprócz 
realizacji omówionych kwestii 
we wszystkich placówkach od-
bywają się niezbędne remonty, 
w miarę potrzeb i możliwości 
finansowych dyrektorzy pla-
cówek wymieniają i doposaża-
ją  sale i klasy w sprzęt szkolny. 
Jeżeli przy szkole nie funkcjo-
nuje plac zabaw dzieci mają do 
dyspozycji wydzielone miejsca 
przebywania na świeżym po-
wietrzu- boiska, ogrody, pobli-
skie parki. Jeżeli jest to moż-
liwe w szkołach zostały wy-
dzielone osobne łazienki i to-
alety dla klas 0-III. Poza zaję-
ciami dzieci mogą korzystać z 
ogólnodostępnych świetlic. We 
wszystkich placówkach dzieci 
mają możliwość korzystania z 
posiłków a dla dzieci objętych 
pomocą OPS dożywianie jest 
nieodpłatne. Wszystkie dzieci 
dojeżdżające do szkół zapew-
niony będą miały również do-
wóz do szkoły obwodowej. 

Mając na uwadze powyższe 
baza szkół umożliwia spełnia-
nie realizacji podstawy pro-
gramowej wychowania przed-
szkolnego  i nowej podstawy 
programowej kształcenia ogól-
nego.

red.
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NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

VikiNg mB 248

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ 
miEsZkaŃ

w budynku mieszkalnym 
48-rodzinnym 

na osiedlu 
Gryfitów 

koNtakt: 72-200 Nowogard, 
ul. 3 maja 14 

tel: 91 39 25552, 
kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

1.08.2011 r. 
godz. 16

przyjmie do pracy 
kierowców  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

CV przesłać na adres e-mail: ksm_trading@op.pl

poszukuje pracownika na stanowisko 

koorDYnator transportU
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać 

za przewozy rozładunek i załadunek towarów w kraju i za granicą
wymagania:
-   Ogólna znajomość zagadnień z zakresu logistyki
-   Dobra znajomość i orientacja w branży transportowo-spedycyjnej
-   Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
-   Umiejętność pracy w zespole
-   Umiejętność pracy pod presją i odporność na stres 

CV przesłać na adres e-mail: ksm_trading@op.pl

kontakt: anita szmyt ksm trading sp. z o.o. 
ul. nadtorowa 14c, nowogard, tel. +48 91 3927113 kom 604249072
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Sukces młodych piłkarzy Pomorzanina Nowogard
Młodzi piłkarze Pomorzani-

na Nowogard (rocznik 2000) 
zdobyli brązowe medale na 
XVII Międzynarodowym Tur-
nieju Piłki Nożnej im. Kazi-
mierza Górskiego w Dobie-
gniewie. We wszystkich ka-
tegoriach wiekowych uczest-
niczyło 76 zespołów z Polski, 
Szkocji, Litwy, Niemiec, Ukra-
iny, Białorusi. 

Wyniki Pomorzanina (tur-
niej U-11)- Sparta Sycewi-
ce  4:8, Kolos Stryj (Ukraina)  
2:2, KS Grodno II (Białoruś) 
7:0, Akademia Piłkarska Gavia 
Choszczno II 13:0, LKS Dąb 
Dębieńsko 1:0, SK Adwantas 

(Litwa)  7:0  (1/8 finału), KP 
Calisia Kalisz Pomorski    4:0 
(ćwierćfinał), KS Błękitni Do-
biegniew 2:4 (półfinał), Stal 
Szczecin 2:1 (mecz o 3 miej-
sce). W turnieju zwyciężyli fa-
woryci (wygrana z Błękitnymi 
Dobiegniew 7:2)  – tj. Sparta 
Sycewice– najlepszy zespół w 
Polsce w tym roczniku. Warto 
dodać że młodzi piłkarze Spar-
ty pokonali swoich rówieśni-
ków z AC Milan 8:4 (wynik jak 
w meczu z Pomorzaninem). 

W zawodach U 9 po raz 
pierwszy brali też udział naj-
młodsi piłkarze Pomorzanina, 
którzy zajęli 9 miejsce.

Na zdjęciu piłkarze Pomorzanina (rocznik 2000) na podium z okazałym pucharem. Stoją od lewej: Kamil 
Bożek, Franciszek Toruński (kierownik), Maciej Bobrowski, Mikołaj Bobrowski, Arek Nagły, Mikołaj Andrzan, 
Adrian Banasiewicz, Michał Sokulski (trener), Mateusz Toruński, Mateusz Lasocki, Patryk Miklas.  W ramce 
Karol Miklas przesłonięty na zdjęciu.

Stowarzyszenie wspólny 
Nowogard zaprasza

Zapraszamy mieszkańców Trzechla i okolic na bezpłatną na-
ukę  Nordic Walking (chodzenie z kijkami). Wszystkie zainte-
resowane osoby mogą zgłosić się do sołtys wsi p. Anieli Maszy-
ny. Zajęcia z trenerem odbędą się we wtorek 2 sierpnia o godz. 
18.00 na boisku wiejskim. 

Osoby, które nie posiadają kijków otrzymają je na miejscu. 
Zapraszamy

Festyn w Długołęce
W dniu 31 sierpnia na boisku wiejskim w Długołęce odbę-

dzie się festyn rekreacyjno-sportowy, którego organizatorem są 
Wiejskie Kluby Sportowe i Rada Sołectwa Sołectwa w Długołęce. 
Impreza rozpocznie się o godz. 10.00. W programie m. in.: roz-
grywki w piłkę nożną i siatkową, zabawy i gry dla dzieci. 

Zapraszamy!!!
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

PolecamY NierUcHomoŚci

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPrZeDam 
mieSZkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – ceNa 31.000 zł
Nowogard – 2-poziomowe, stan surowy zamknięty, pow. 106m² – CENA 316.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – mieszkanie 3 pokojowe na parterze, pow. 58 m² – CENA 180.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł
Płoty – 2 pokoje, pow. 54m² – CENA 145.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł
DomY Na SPrZeDaŻ
Nowogard – dom na jeziorem, pow. 300 m², działka 2996 m² – ceNa 910.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m², działka 717m² – CENA 399.000 zł
Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 1000m² – CENA 179.000 zł
DZiałki Na SPrZeDaŻ
Nowogard –  działka1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlan., pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1028 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 3800m² – CENA 120.000 zł
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 4300m² – CENA  54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 31600m² – CENA 158.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 32.500 zł
Tucze – działka budowlana o pow. 2700m² – CENA 67.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 128.000 zł
Kościuszki gm. Osina – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki gm. Osina - działka z linią brzegową  o pow 2,34 ha – CENA 50 zł / m²
Kościuszki – działka z przepięknym widokiem na jezioro o pow. 3312 m² – CENA 133.000 zł
Olchowo – działka o pow. 3000 m² – CENA 150.000 zł

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

ZBik  
DacH
kUNa

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Zatrudnię 
mechanika 

do obsługi samochodów 
ciężarowych. 

tel. 601 470 260, 
601 200 133

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

                            Firma Kurierska 
                            Siódemka S.A. 

Zakres działania: 
- doręczanie przesyłek w poszczególnych 
   rejonach na obszarze 
   woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania:
- działalność gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doświadczenie 
  w �rmie kurierskiej lub 
  spedycyjnej/transportowej.

Kontakt: 
Beata Kwaśna – tel.: 507 003 100, 
email: bkwasna@siodemka.com

Oferujemy:
- stałą i stabilną pracę,
- szkolenie i materiały merytoryczne,
- zapoznanie z topogra�ą rejonu,
- stałą obsługę danego rejonu,
- rzetelność i terminowość 
  rozliczania za usługi.

poszukuje kandydatów na Kurierów, 
do świadczenia usług kurierskich.
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania 
co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem 

Jolka
Żadnych granic…
Określenia odgadywanych wyrazów podano w przy-
padkowej kolejności, a dla ułatwienia w diagramie 
ujawniono wszystkie spółgłoski R. Cyframi oznaczono 
kolejne człony końcowego rozwiązania.

Kalambur 
czyli łamanie 
zasad!
Kalambur według słownika to gra 
słów jednobrzmiących ale o innych 
znaczeniach. Uważni Czytelnicy sko-
jarzą go raczej z homonimem i będą 
mieli rację. Mistrzami kalamburów 
byli znani poeci, m. in. Julian Tuwim. 
Jednak szaradziści mianem kalambu-
ru nazywają zagadkę rymowaną. Oto 
prosty przykład:

I - Mruczek, sznur – pośród gór. Roz-
wiązujemy: Mruczek -kot, sznur – lina 
czyli KOTLINA.

II - Groźna mina z gnatem, a wątro-
ba cierpi na tym: Rozwiązanie; Groźna 
mina  - MARS, gnat – KOŚĆ czyli MAR-
SKOŚĆ.

Kalambury do rozwiązania:

Eden, aliaże -
Paniom na nogi,
Oprychom na twarze.

Linijka wiersza,
Ptak morski (nieduży)
Od dawien dawna
Do spania nam służy.

Pantropa
 działkowca…
Każdy wyraz ma zaznaczony kropką 
początek wpisywania. Dopisane litery 
czytane rzędami utworzą rozwiązanie.
- to co stryjek zamienił na kijek,
- ma ponoć uszy,
- postać z „Grażyny”,
- ludowy instrument muzyczny,
- opuchlizna wokół rany,
- książę,
- maść konia,
- … to zdrowie!

Samosia dla grzybiarza
Odgadnięte wyrazy wpisać do lewego diagramu, a następnie zmienić litery z zaznaczonych pól tak, aby po-
wstały nowe wyrazy (rzeczowniki pospolite). Nowe wyrazy wpisać w diagram prawy. Litery z prawego diagra-
mu uporządkowane od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
2 – inna nazwa ryby turbot,
4 – np. Stefan Wyszyński,
5 – imię piosenkarki Biczewskiej.

PIONOWO:
1 – kompozytor operetki „Bajadera”,
2 – warta,
3 – do butów lub do zębów.

- miasto nad Sanem (każdą de-
cyzję dobrze …),
- pada i ślisko, a on idzie do 
swojej dziewczyny (w piosen-
ce…),
- pobory (kasa WYPŁAca..),
- Krzyki i niebieskie tramwaje …
- uczucie spowodowane bólem.
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

regUlarNa liNia mi kro BU So wa Serocki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDJaZDY Z NowogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDJaZDY Ze SZcZeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewÓZ oSÓB - ro maN BiŃcZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNieDZiałkU Do PiątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NowogarD - rewal - PoBierowo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NowogarD - goleNiÓw - SZcZeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZcZeciN - goleNiÓw - NowogarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

Zmieniony Rozkład Jazdy Pociągów 
Od 22.06.2011 do 10.12.2011r. 

kUPoN nr 3
Prawidłowe rozwiązania:
Czas wakacji
Arbat
Ela w cwale

Prawidłowe odpowiedzi 
nadesłali:

Danuta Borowik, Barbara 
Bartosik, Halina Szwal, Jadwi-
ga Maknia, Halina Heinrich, 
Jerzy Siedlecki, Pelagia Felik-
siak, Justyna Matusiak

Zwycięzcy:
Justyna Matusiak

BERADNOŚĆ
Nikt dotąd nie mógł 
Sobie z tym poradzić,
By myśl ludzką 
Pojmać i posadzić.

KIEDY KRES TEJ PROFESJI?
Gdzie jest ów kanciarz, łotr i złodziej,
Co forsę zwał swoją kochanką. 
I żuł sobie nieźle złodziej, 
Bo robił nieustannie manko?
Gdzie jest ten chwat na forsę łasy, 
Rycerz złodziejski szczwanej legii 
Co żył jak król z państwowej kasy?
Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi? 
Gdzie jest ów cwaniak Pazurkiem zwany, 
Bo miał pazurek do kradzieży? 
Czy leży gdzieś tam ululany 
Czyli po prostu w grobie leży? 
Gdzie jest łapigrosz ze spółdzielni, 
Co z kociakami miał noclegi, 
Łapigrosz, który kradł najdzielniej? 
Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi?
Gdzie jest łapownik znakomity, 
Co nawet w nocy brał łapówki,
Takie diabelskie apetyty, 
Miewał i w mroku na złotówki ?
Gdzie jest ów babiarz moczy gęba, 
Co kielich pełny miał po brzegi, 
A forsę trzymał nawet w zębach ? 
Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi? 
P r z e s ł a n i e
Sędzio, ty jeden wiesz najlepiej :
Za kradzieżowe swe zabiegi 
Za kratą złodziej „biedę klepie” 
Ach gdzie są niegdysiejsze śniegi? 

UMYSŁOŚĆ
Jest - li możliwe 
Niech ktoś powie, 
Wyostrzyć  umysł
W tępej  głowie. 
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oGŁo sZE NIA drob NE
iNformator lokalNY - NowogarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

Pck  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 

Danuta czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 
m2 (parter) bądź zamienię na mniejsze 
( może być dwupokojowe lub duża ka-
walerka). 790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Nowogard, działka przemysł i usłu-
gi w planie zagospodarowania 
przestrzennego o pw. 118  700m2 
(11,87ha), inwestycyjna, droga as-
faltowa, centrum miasta, ul. górna 
(przy smoczaku) 800m2 od głów-
nego skrzyżowania, przylega do 
nowego cmentarza 17 PlN/m2. tel. 
660 424 989

• Nowogard ul. górna za stw. Dział-
ka o pow. 5864m2 przez przemysł 
i usługi w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, inwestycyjna, 
ogrodzona, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 42 pln netto/m2. tel. 
660 424 989; 91 43 36 122

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena za 1 działkę 6900 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługo-
wo handlowy. Działka 8046 m2 przy 
ulicy Bohaterów warszawy. cena 1 
495 000 zł Biuro Nieruchomości Pro-
gres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy 
ulicy 15 Lutego. Tel. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na targowisku miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miej-
scowość krzywice, 4016 m2, prąd, 
woda, gaz. możliwość podziału 
działki na dwie mniejsze. Dojazd z 
obu stron. kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub 
zamienię z możliwością dopłaty. 
662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczyn-
szowe, częściowo umeblowane, świet-
na lokalizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. 
Poniatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub 
z zadłużeniem w rozsądnej cenie. 
601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną 
w warnkowie. cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. 501 318 
555

• MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NOWO-
GARDZIE, Powierzchnia mieszkania 
66m², 3 pokoje z balkonem . Mieszka-
nie znajduje się na 4 piętrze. Łazienka 
i kuchnia po remoncie. Bliższe informa-
cje po numerem telefonu : 601 445 936

• Sprzedam dom wolnostojący, dział-
ka 720 m2 pow. Domu 140 m2. 
662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Wynajmę piekarnię połączona ze skle-
pem w Dobrej Nowogardzkiej z peł-
nym wyposażeniem i bieżącą produk-
cją. Są kontrahenci oraz pracownicy. 
887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojo-
we. 697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony - Jeni-
kowo. 695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność han-
dlową 3-go Maja 44G, przy zjeździe do 
Przystani. 517 357 653

• Dwupokojowe mieszkanie do wynaję-
cia z aneksem kuchennym. Czynsz 800 
zł + media. 698 548 788 po 16-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
parter ul. 15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wia-
domość w sklepie spożywczym „Cza-
ruś” 508 105 332

• Sprzedam działki budowlane Kościusz-
ki od 12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie 
lub zamienię na kawalerkę w Nowo-
gardzie za dopłatą. 510 620 125

• Wynajmę garaż blaszak ul. Racibora. 
606 979 221

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i po-
dwójnym garażem 10 km od Nowogar-
du. Tel. 601 151 689

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 62.20 m2. 668 732 944

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 
668 431 301

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatow-
skiego, tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w 
przystępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE O POW. 62.9 M2. KON-
TAKT 501-411-106

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposa-
żeniem, klimatyzacją oraz alarmem. 
Nowogard ul. Traugutta naprzeciwko 
szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
dwupokojowe na parterze 46 m2 Cena 
135 tys. 602 521 671

• Dom w Dobrej sprzedam. 783 649 880

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w 
zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 
dwupokojowe w Wierzbięcinie z dział-
ką ogrodową i garażem. 506 073 274

• Sprzedam dom w Nowogardzie działka 
714 m2. 662 678 895

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszka-
nie  78 metrów w Wierzbięcinie wraz 
z piwnicą,  przylegającym ogród-
kiem oraz garażem. Bezczynszowe. 
Cena 140.000, tel: 604942164

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
mieszkanie na I piętrze. 513 157 137

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Dobrej, 47 m2 + strych z możliwością 
adaptacji oraz budynki gospodarcze. 
698 083 557

• Pilnie sprzedam działkę budowla-
ną 1000m2. Przy ul. Asnyka (65 tys) 
503 120 436

• Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 
500 111 139

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
68 m2 w Osinie w bloku blisko ośrodka 
zdrowia i szkoły. 601 808 696 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w domu jednorodzinnym. Tel. 91 39 
20 737

• Wynajmę lokal w Centrum Płot na usłu-
gi fryzjerskie. 695 044 663

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa tel. 
693 429 294

• Wynajmę pub 286 m. cena 3500. 
693 946 233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwo-
ścią podziału z preferencjami m in. 
pod sklep z odzieżą używaną 30zł/m2. 
693 946 233

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu han-
dlowo-usługowym; preferencja zajęcia 
artystyczne lub też pod działalność ko-
smetyczną.10zł/m2. 693 946 233

• Wynajmę samodzielne umeblowane 
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trzypokojowe mieszkanie w dom-
ku jednorodzinnym. 605 284 951; 
667 131 416

• Sprzedam garaż przy ul. Zamko-
wej. 693 162 296.

• Sprzedam dom przy ulicy Boh. 
Warszawy 93a (wejście od ul Świa-
towida). Powierzchnia użytkowa 
210 m2, działka 633 m2. Dom z 
dużym potencjałem- garaż z ka-
nałem, możliwość wykorzystania 
piwnic do działalności gospodar-
czej, Kontakt A. Wiąz 601 161 050

motorYZacJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 
16 Viking Norway Pro Tech II, stan 
bdb, cena 450 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 149000  
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w ASO Opel Ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 37 900  zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
135000 km, 5 drzwi (hatchback), 
2,2 diesel 114 KM, serwisowany 
w ASO Nissan Polmotor Szczecin 
. Nowe klocki i tarcze hamulcowe, 
płyn hamulcowy, klimatyzacja 
uzupełniona, 4*airbag, ABS, El. 
Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. 
ster przy kierownicy, welur. tapi-
cerka, opony letnie Continental 
185 65 R15, kompletna doku-
mentacja – faktury serwisowe, 
bezwypadkowy,  zadbany. Cena 
17500 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do 
skutera + gratisy. Cena do uzgod-
nienia. Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 
15 Continental Conti 3, stan bdb, 
cena 480 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. 
Cena do uzgodnienia 91 39 
22 748 po 20-stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Kupię wszystkie części do samo-
chodu Syrena i motocykla SHL. 
601 938 293

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 
1991; poj. 2,3l; 130KM; stan tech-
niczny  dobry; zadbany; wypo-
sażenie sportowe; klimatyzacja 
automatyczna; kupiony i używany 
na terenie Niemiec; zarejestrowa-
ny w Polsce; cena do uzgodnienia; 
tel: 913920349 lub 665245668 po 
godz. 16ej

• Sprzedam VW T3 rocznik 1984 
diesel, blaszak. 502 853 573

• Sprzedam nowe oryginalne opo-
ny do Volvo marki Michelin – al-
pin, 205/55/R16 z felgami alumi-
niowymi. 602 474 266

rolNictwo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 
39 10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Ko-

szenie łąk i zbiór. 508 503 650

• Prasowanie siana i słomy. 
785 629 294

• Sprzedam ziemniaki jadalne od-
miany „Denar Żabówko” 18. Tel. 60 
50 92 517

• Sprzedam 10 krów z cielakami LM. 
888 757 586

• Sprzedam młode kury nioski Ża-
bowo 13. tel. 91 39 10 666

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zbo-
że. 502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim 
napędem, kombajn ziemniaczany 
„ANNA”- prasa kostkująca Z-224. 
Tel. 609 480 049

• Sprzedam kopaczkę. 91 39 14 885

• Sprzedam prosiaki. 691 948 518

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 15 
(nad apteką Jantar) tel.91-577-53-
73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir
-y). tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
agD. tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNformatYcZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury Vat. 
tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• awarie. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-

towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańcza-
nie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Ka-
zański szkolenia BHP i PPOŻ kom-
pleksowa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-

kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Pielęgnacja ogrodu, koszenie traw 
ścinka drewna. 665 544 518

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39  50 
103; 608 364 330 

• Usługi budowlane oraz stawianie 
pieców kaflowych. 516 628 312

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Remonty mieszkań dach i ogrodze-
nia. Tel 794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• meble na wymiar, panele podło-
gowe. 884 288 560

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układa-
nia klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię kierowców prawo jazdy 
C+E na kraj. 509 650 075

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię ślusarza. 601 090 160

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Zatrudnię opiekunkę osoby starszej 
w Niemczech. 91 39 27 272

• Zatrudnię – elewacja, docieplenie z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zatrudnię do pracy na fermę (mał-
żeństwo) zapewnione dobre wa-
runki płacowe i mieszkaniowe. 91 
39 10 315 lub 502 562 378

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. 
Informacje. 91 39 22 431

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

• Zatrudnię mężczyznę do pracy w 
sadzie i ogrodzie na stałe. 602 474 
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• Poszukuję fachowców na wykoń-
czenia murarzy i dekarzy. 723  432 
323

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nawigację Nokia 330 z 
najnowszą mapą Europy (w tym 
Polski) 6.2.2, cena do uzgodnienia 
690 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młod-
sze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórko-
we oraz kamienie polne w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektor-
lux dwuletnią podświetlaną pod 
zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka. 513 085 943

• Sprzedam spawarkę Bester małą na 
siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. 667 788 820

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656

• Sprzedam rusztowanie stalowe 
140 m. kompletne. 0049 15 77 21 
48 755

• Sprzedam pralkę AMICA, sprawna 
w dobrym stanie. Tel. 727 569 687

• Oflisy tartaczne na opał, sprzedam 
pocięte lub w całości. 514 740 538

• Sprzedam piec CO (tzw. Śmieciuch) 
do 60 m2 nieużywany posiada jesz-
cze dwuletnią gwarancję. 669  018 
385

oGŁo sZE NIA drob NE

Profesjonalny 
warsztat samochodowy 

w Goleniowie 

zatrudni 
mechanika 

606 948 278
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SkÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

BIAŁY  PUNKT  GSM
Telefony komórkowe nowe i używane 

skup - sprzedaż
Serwis naprawa telefonów komórkowych 

Akcesoria telewizyjne

Akcesoria GSM

ul. Bankowa 3e, Nowogard
czynne : pn-pt od 10.00 do 18.00  •  sobota od 10.00 do 14.30

Zapraszamy

Punkt wyrobu pieczątek

Autoryzowany punkt 
Telewizji N 

Radia samochodowe USB

Transmitery FM

Odtwarzacze mp3 mp4

 • obudowy pokrowce • filie LCD 
 • ładowarki samochodowe i sieciowe

 • baterie  •  smycze  •  rysiki  •  uchwyty  •  słuchawki 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Czytaj s. 4

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 5

Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

TANIEJ niż myślisz! 
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NOWOGARD
ul. 15-go Lutego 17 d, tel. 91 432 61 77

ul. T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 91 579 08 30

IMODIUM INSTANT: Jedna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (Loperamidi hydrochloridum). 
Wskazania: W objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego preparat może 
być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania; u pacjentów 
z nadwrażliwością na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u dzieci w wieku poniżej 6 lat; 
nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego i z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami 
z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania.Ogólnie, preparatu nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać 
zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia 
okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia 
brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki preparatem Imodium Instant jest  wyłącznie objawowe.
Kiedy możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited 

Suplement diety; Przeznaczony jest do uzupełnienia diety osób 
narażonych na niedobór magnezu i witaminy B6

MAGNEFAR B6 X 60 TABL. 

T. Kościuszki 36/4 (w przychodni), tel. 

edna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (L

STOP BIEGUNCE!

MAGNEZ

IMODIUM INSTANT** 2 MG X 6 TABL. 

*17,64
8,99

*10,29
5,99

Czytaj s. 11

1.08 godz. 17 
- Nowogard pamiętał... ale

 1 sierpnia godz. 17 skrzsyżowanie ulicy 3 Maja i 700 Lecia

Dalej robią swoje?

Wojcieszyn:  
Dach  
naprawili,  
ale krzyża  
nie powiesili

radny załatwił, 
a burmistrz spił 
śmietankę 

Radosław: 
Staw jak 
malowany 
Tomasz Surma pierwszym  
trenerem klubu

Pierwsze 
wzmocnienie 
Pomorzanina
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

25.07.11 r. 
Godz. 8.40 
Kolizja drogowa na ul. Gór-

nej, gdzie sprawca, kierują-
cy samochodem osobowym 
marki Seat Toledo, podczas 
manewru cofania uderzył 
w pojazd marki Mercedes. 
Winny kierowca ukarany zo-
stał mandatem w wysokości 
200 zł. 

26.07.11 r. 
Godz. 21.00
Kradzież z włamaniem do 

pomieszczeń gospodarczych 
w miejscowości Żabowo, 
gdzie dokonano przywłasz-
czenia paliwa, wiertarki, pi-
stoletu malarskiego oraz spa-
warki transformatorowej. 

Godz. 11.00 
Policjanci Sekcji Ruchu 

Drogowego KPP w Golenio-
wie na ul. Kościuszki ujawni-
li, iż kierujący samochodem 
marki Mitsubishi nie posia-
da aktualnego ubezpieczenia 
OC na przyczepę. Poinfor-
mowano o fakcie Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny w Warszawie. 

Godz. 15.30
Zgłoszenie usiłowania kra-

dzieży z włamaniem do przy-
czepy kempingowej stojącej 
na terenie ogródków dział-
kowych przy ul. Armii Kra-
jowej.

Godz. 17.10
Powiadomienie o kradzieży 

kształtowników metalowych 
z terenu budowy mieszczą-
cej się na ul. Boh. Warszawy. 
Przedmioty zostały zbyte na 
skupie złomu i tam też odzy-
skane. 

27.07.11 r. 
Godz. 11.10
Przyjęcie zawiadomienia o 

kradzieży imadła w miejsco-
wości Wyszomierz. 

Godz. 13.50
Powiadomienie o wyłu-

dzeniu pieniędzy na ul. Ko-
ściuszki przez młodą kobie-
tę oferującą sprzedaż meta-
lu, kolorem przypominają-
cego złoto. 

Godz. 14.30
Powiadomienie o kradzie-

ży z włamaniem do budynku 
będącego w stanie budowy, 
mieszczącego się przy ul. Ko-
ściuszki.

28.07.11 r. 
Godz. 8.40
Powiadomienie o włama-

niu do sklepu spożywczego 
w miejscowości Długołęka, 

gdzie dokonano zaboru 12 
sztuk butelek alkoholu. 

Godz. 13.10 
Policjanci Referatu Dziel-

nicowych w Osinie w trak-
cie kontroli drogowej rowe-
rzysty, ujawnili, że kierujący 
Henryk R. znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
2, 42 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 13.20
Pracownik Hotelu Oskar 

powiadomił o kradzieży te-
lewizora z pokoju hotelowe-
go oraz o nie uregulowaniu 
należności za nocleg trzech 
osób. 

Godz. 16.00
Powiadomienie o kradzie-

ży pieniędzy z mieszkania 
przy ul. Armii Krajowej przez 
młodą kobietę. 

Godz. 19.40 
Patrol Policji w trakcie kon-

troli drogowej na ul. 15 Lute-
go ujawnił, że kierujący sa-
mochodem marki Renault 
Scenic, Michał M. znajduje 
się w stanie nietrzeźwości, z 
wynikiem 0, 60 promila al-
koholu w wydychanym po-
wietrzu, ponadto nie posiada 
uprawnień do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. 

29.07.11 r. 
Godz. 6.00 
Kradzież z włamaniem do 

piwnicy przy ul. 15 Lutego, 
skąd dokonano zaboru rowe-
ru górskiego. 

Godz. 9.45 
Zgłoszenie kradzieży sa-

mochodu osobowego mar-
ki Skoda Octawia z parkingu 
niestrzeżonego przy ul. War-
szawskiej. 

Godz. 12.40
Kolizja drogowa. na ul. 700 

Lecia. Doszło do zderzenia 
samochodu osobowego mar-
ki Toyota z samochodem 
marki Fiat. Sprawca zdarze-
nia, kierujący pojazdem To-
yota ukarany został manda-
tem karnym. 

Godz. 15.20
Zgłoszenie oszustwa przy 

zakupie nawigacji na aukcji 
internetowej Allegro. 

Godz. 17.30
Uszkodzenie samochodu 

marki Nissan Micra, zaparko-
wanego na parkingu niestrze-
żonym przy ul. Kościuszki, 
przez inny pojazd, który na-
jechał na prawy bok samo-
chodu Nissan a następnie od-
jechał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 19.00
Powiadomienie o kradzie-

ży telefonu komórkowego 

marki Samsung, pozosta-
wionego na regale w sklepie 
przy Placu Wolności. 

30.07.11 r. 
Godz. 01.00
Kradzież tablic rejestracyj-

nych z samochodu marki Da-
ewoo Nexia, zaparkowanego 
przy ul. Sadowej. 

Godz. 11.45
Patrol Policji w trakcie kon-

troli drogowej na ul. 15 Lute-
go ujawnił nietrzeźwego ro-
werzystę, Krzysztof W. miał 
0, 88 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 20.30
Powiadomienie o kradzie-

ży samochodu marki Toyo-
ta Hilux zaparkowanego przy 
ul. Poniatowskiego. 

Godz. 23.45
Patrol Policji ujawnił nie-

trzeźwego kierującego samo-
chodem marki Renault La-
guna na ul. Obotrytów. Sta-
nisław K. miał 1, 11 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

31.07.11 r. 
Godz. 11.35
Kolizja drogowa na drodze 

nr 3 w rejonie miejscowości 
Brzozowo, pomiędzy samo-
chodami Mercedes, Nissan 
Primera, VW Passat i Ford 
Mondeo. 

Godz. 12.00
Kolizja drogowa na ul. 3 

Maja, w której uczestniczył 
samochód marki Opel Corsa 
oraz Ford Focus. 

Godz. 15.00
Powiadomienie o kradzie-

ży roweru typu damka z bu-
dynku Laboratorium na te-
renie Szpitala Miejskiego w 
Nowogardzie. 

Zgłoszenie kradzieży 
dwóch kaczek, kabla oraz 
szlifierki kątowej z terenu 
posesji przy ul. Nadtorowej. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Wczoraj  dokonano przycinki konarów drzew rosną-
cych przy kościele WNMP, które zagrażały bezpie-
czeństwu kierowców. Drzewa nakazała przyciąć Ge-
neralna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Pracę, które wy-
konywano od strony ul. Warszawskiej spowodowały 
znaczne utrudnienia w ruchu. Policja kierowała po-
jazdy ruchem wahadłowym. 

Przycięli  
niebezpieczne  
konary

Ponieważ drzewa rosnące 
wokół kościoła są niejako wpi-
sane w krajobraz zabytkowej 
świątyni, zgodę na przycięcie 
gałęzi musiał także wydać Wo-
jewódzki Konserwator Zabyt-
ków. 

Dzięki sprawnemu działa-

niu firm panów A. Kawickiego 
i W. Błażewicza oraz pomocy 
policji, całe działanie udało się 
przeprowadzić dość sprawnie. 
Po upływie półtorej godziny 
ruch na drodze krajowej wró-
cił do normy. 

MS

Jedni wycinali, a drudzy kierowali ruchem

Ogołocone nieco drzewa odsłoniły bardziej zabytkowy kościół. 



2-4.08.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Marta Ziółkowska i 
Mateusz Wypart

- Powstanie 44 ma 
daje nam dziś świadec-
two o tym, że możemy 
jako naród, wielokrot-
nie w historii doświad-
czony, pokazać innym, 
że potrafimy o wolność 
walczyć, że odznacza-
my się bohaterstwem, 
i nie ustępujemy pod 

tym względem innym narodom. 
- Uważam, że Polacy, w obliczu zagrożenia niepodległości, jak 

najbardziej ruszyliby do walki, ponieważ są szaleni – w pozytyw-
nym znaczeniu tego słowa. Powstanie ma dziś dla nas duże zna-
czenie; pokazuje nam, że stać nas na wiele, nawet na tak ogrom-
ne poświęcenie. 

Stanisław Kowalczyk
Przypuszczam, że raczej więk-

szość z nas stanęłaby do wal-
ki. Jeśli ktoś czuł się Polakiem 
powinien był wtedy to zrobić. 
Obecnie to zdarzenie podtrzy-
muje pamięć narodową. Po-
winniśmy czuć wdzięczność, że 
ktoś się dla nas ofiarował. Boha-
terowie tamtych czasów, będąc 
świadomymi zagrożenia zrobili 
wszystko, aby bronić niepodle-
głości naszej ojczyzny.

Anna Zając
Myślę, że Polacy byliby zdol-

ni do takiego zrywu. Polacy są 
narodem, który potrafi się jed-
noczyć. Przykładem może być 
również śmierć Jana Pawła II. 
Jeśli chodzi o znaczenie tego 
wydarzenia to na pewno star-
sze pokolenie, które je jeszcze 
pamięta stara się kultywować 

pamięć o nim i przekazywać 
ją następnym pokoleniom. 
Młodsi natomiast często mają 
problemy z przyswajaniem 
wiedzy na temat tamtych wy-
darzeń,  gdyż dzisiejsza maso-
wa kultura sprawia, że skupiają 
się raczej na tym, co związane 
jest tylko z dniem dzisiejszym 
i przyszłością. Media narzuca-
ją im wizję świata, w którym 
dominuje sława, kariera i pie-
niądze. 

(ps)

reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Nasza sonda
W poniedziałek obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego (1.VIII – 3.X 1944). W związku z tym wydarzeniem postanowiliśmy za-
pytać mieszkańców Nowogardu o to czy uważają, że dzisiaj Polacy byliby zdolni 
do podobnego zrywu jak sprzed 67 lat i jakie znaczenie to powstanie ma dzisiaj. 

Agnieszka Czyżak
Norwid powiedział kiedyś o Polakach, że naród wielki, społeczeń-

stwo żadne i to się potwierdza w dzisiejszych czasach. Niemniej 
jednak sądzę, że Polacy, gdyby znowu wybuchł podobny konflikt, 
ponownie ruszyliby do walki. Jesteśmy zdolni do takich czynów, 
mamy to we krwi. 

Dla mnie Powstanie 44 roku ma znaczenie typowo symbolicz-
ne – tysiące Polaków w tamtym czasie szło tak naprawdę na rzeź 
– ten fakt powinien  wzmacniać w nas świadomość narodową. Po-
nadto, ci którzy zginęli wtedy w Warszawie – w tym małe dzieci, 
mogą dziś podtrzymywać nas na duchu; pokazywać, że warto jest 
poświęcać się dla ojczyzny, nawet za cenę najwyższą. 

Ryszarda Rewuś z wnuczką Martą
- Sądzę, że również dzisiaj nasze społeczeń-

stwo byłoby w stanie ruszyć bić się o niepod-
ległość. Powstanie ma znaczenie symbolicz-
ne. Te wydarzenia kształtują naszą świado-
mość, a bohaterstwo naszych rodaków, którzy 
zginęli w czasie Powstania, jest dla nas powo-
dem do dumy. 

- Ma na pewno znaczenie zarówno dla lu-
dzi starszych jak i dla młodych, którzy patrzą 
na powstanie jak na prawdziwą lekcję historii, 
która powinna być nauką na przyszłość. 

Zenon Dudek z żona Krystyną
- Najlepiej, żeby do takiego zrywu nie musia-

ło ponownie dochodzić. Istnieją różne punkty 
widzenia i sposoby interpretacji powstania, któ-
re moim zdaniem było koniecznością w sytuacji, 
jaka w tamtym czasie miała miejsce. Pamięć o nim 
jest mi szczególnie bliska ze względu na fakt, że 
tragedia wojny dotknęła bezpośrednio również 
moją rodzinę. Mój ojciec Walenty został wywie-
ziony na roboty przymusowe w głąb okupowa-
nej Polski, natomiast  stryj znalazł się w Dachau, z 
którego udało mu się szczęśliwie powrócić. 

Powstanie ma ogromne znaczenie - zwłaszcza 
dla potomnych. Natomiast dla człowieka w moim 
wieku to, co się wtedy stało stanowi ponadto część 

dzieciństwa. Ucieszyłem się gdy obejrzałem uroczystości upamiętniające Powstanie w telewizji. 
Oby tak dalej! Młode pokolenie pokazało w nich, że potrafi uczcić pamięć poległych w tamtych 
walkach. 

- Dla mnie powstanie ma duże znaczenie, ponieważ przypominam sobie moją mamę, która wraz ze 
swoją siostrą została wywieziona z Warszawy na przymusowe roboty do Tyrolu. Byłam wtedy małą 
dziewczynką. Nie chciałabym, żeby te straszne rzeczy się powtórzyły. Jednak mimo ogromu trauma-
tycznych przeżyć, jakich w tamtym czasie doświadczyliśmy, dobrze jest o tym pamiętać i budować się 
bohaterstwem naszych rodaków. Młodsze pokolenia natomiast powinny się od nich uczyć.  

1.08 godz. 17 - Nowogard pamiętał... ale
O godzinie 17 zgodnie z wcze-

śniejszym komunikatem bur-
mistrza dla uczczenia 67  rocz-
nicy powstania warszawskiego  
zawyły nowogardzkie syreny. 
Uchwyciliśmy ten moment na 
zdjęciu  które umieściliśmy na 
okładce dzisiejszego wydania. 
Żałować  należy tylko, może nie 
poszliśmy  wzorem wielu in-
nych miast w Polsce gdzie nie 
ograniczono się tylko do  włą-

czenia syren o godzinie W ale 
zorganizowano szereg innych 
działań  rocznicowych. Zastrze-
żenie to odnosi się nie tylko do 
władz miejskich ale także do 
różnych organizacji i stowarzy-
szeń  mających w swoich sta-
tutach pielęgnowanie historii i 
tradycji narodowych. Od lat na-
sza społeczność  nie dorobiła się 
tez godnego miejsca w którym 
można byłoby w taki dzień jak 

wczoraj chociażby złożyć kwia-
ty. Trudno sobie bowiem wy-
obrazić że składano by kwiaty z 
okazji rocznicy powstania war-
szawskiego przed pomnikiem 
na placu Wolności, na którym 
widnieją sylwetki  żołnierzy ar-
mii stojącej kilka miesięcy na 
Pradze  w czasie gdy na drugim 
brzegu Wisły przez nikogo nie 
nękani hitlerowcy dokonywali 
rzezi powstańców i potem cy-

wilnej ludności stolicy. Dowód-
cy tej armii nie pozwolili tak-
że na lądowania  brytyjskich i 
amerykańskich samolotów z 
pomocą militarna i żywnością 
na lotniskach po wschodniej 
strony Wisły. Zasięg samolotów 
w tamtym czasie wymagał moż-
liwości takiego lądowania.  Ar-
mia sowiecka od 22 lipca 1944 
(Manifest PKWN) zamiast ra-
tować Warszawę i jej ludność 

zajmowała się przez kilka mie-
sięcy umacnianiem władzy i in-
stalowaniem  wyszkolonych w 
ZSRR  aktywistów na terenie 
„wyzwolonych” województw 
wschodniej Polski. Warto sko-
jarzyć te fakty i daty i pamięta-
jąc o ofierze warszawiaków nie 
zapominać okoliczności histo-
rycznych. Gloria Victis.

red.
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Dalej robią swoje?

Wojcieszyn: Dach naprawili, 
ale krzyża nie powiesili 
Przy okazji wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie usunięto metalowy krzyż, który był zamontowany nad drzwiami wej-
ściowymi. 

Przypomnijmy, że wokół 
świetlicy w Wojcieszynie kil-
ka miesięcy temu rozpętała się 
prawdziwa wojna, kiedy do wsi 
dotarło kontrowersyjne pismo 
z Urzędu Miejskiego. Gmi-
na nakazała mieszkańcom zli-
kwidowanie kaplicy jaką woj-
cieszynianie urządzili sobie w 
budynku 25 lat temu, twier-
dząc, że jest ona nielegalna. 
Sprawą oburzeni byli nie tyl-
ko mieszkańcy miejscowości, 

ale także całe, lokalne społe-
czeństwo. O zamieszaniu wo-
kół kaplicy w Wojcieszynie in-
formowały media regionalne i 
telewizja krajowa.  Burmistrz 
finalnie wycofał się ze swoje-
go pomysłu, zganiając jednak 
winę na jednego z urzędników, 
który jego zdaniem bez zgo-
dy i konsultacji wysłał pismo. 
Ostatecznie kaplica pozosta-
ła na swoim miejscu i do dziś 
odprawiane są w niej nabożeń-

stwa. Mieszkańcy od dwóch lat 
zbierają pieniądze na budowę 
nowego kościoła. 

Kilka tygodni temu w świe-
tlicy rozpoczął się remont, któ-
ry polegał na wymianie pokry-
cia dachowego. Przed nim zde-
montowano metalowy krzyż, 
który wisiał nad drzwiami wej-
ściowymi. Mówiono, że po re-
moncie krzyż ma wrócić na 
swoje miejsce. W ubiegłą so-
botę, przy aplauzie wybranej 

Modląc się po cichu...
Wszystko wskazuje na to, że kaplica w Wojcieszynie może 

zostać, ale ma za bardzo w oczy nie razić. Bo co będzie, je-
śli modlić będą się też chcieli w niej wyznawcy innych religii 
np. Mahometanie lub Żydzi? Takie (ponoć absurdalne) pyta-
nie gwałcące konstytucyjne prawo większości do zgromadzeń 
religijnych, zostało zresztą zadane na jednym ze spotkań wiej-
skich w Wojcieszynie. 

Już nie jest ani straszno, ani śmiesznie. Jest przerażająco.  
Poprzez kilka dachówek, burmistrz próbuje wyczyścić złą kar-
tę, jaką zapisał własnoręcznie w historii Wojcieszyna i nie tyl-
ko. No cóż. Jak widać, ktoś mu jednak na to pozwala.  Wybory 
sołeckie w Wojcieszynie wydają swój plon...

Faktem jest jednak, że o spotkaniu w Wojcieszynie, wszy-
scy mieszkańcy nie zostali poinformowani... a przynajmniej 
zabrakło wielu jak (np. Tadeusza Banachomskiego), którzy 
w boju o kaplicę, którą jeszcze nie dawno ten sam burmistrz 
chciał zlikwidować, walczyli jak lwy – często ryzykując wielo-
letnie, nie tylko polityczne przyjaźnie. 

Na szczęście ludzka pamięć przetrwa dłużej niż karty z hi-
storii nowoczesnej Nowogardu, spisywane uparcie przez ratu-
szowych propagandziarzy. 

Marcin Simiński

Świetlica przed remontem

Świetlica w całej okazałości. Teraz tylko zainteteresowani wiedzą, że w środku jest kaplica Po remoncie z krzyża zostały tylko dziury w ścienie

grupy mieszkańców i władz 
sołectwa, burmistrz dokonał 
oficjalnego oddania do użytku 
świetlicy po zakończonym re-
moncie. Były podobno kwiaty, 
ciasto i kawa. 

W ferworze świętowania 
nikt chyba nie zauważył, że 
krzyż metalowy  już na swoje 
miejsce nie wrócił. 

Czyżby władza postawiła na 
swoje?

MS
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Mieszkańcy osiedla Radosław doczekali się w końcu uporządkowania terenu wokół pobliskiego stawu. 

radny załatwił, a burmistrz spił śmietankę 

Radosław: Staw jak malowany 

Z kronikarskiego obowiązku 
przypominamy, że o poprawę 
sytuacji nad brzegiem akwenu 
wnioskował kilkukrotnie pod-
czas posiedzeń Rady Miejskiej 
radny Michał Wiatr, który jest 
mieszkańcem osiedla. Miej-
sce to było bowiem zarośnię-
te krzakami, w których roiło 
się od śmieci. Poprzez swojego 

radnego, mieszkańcy skarżyli 
się więc nie tylko na panujący 
nieład krajobrazowy, ale także 
na brak możliwości spacero-
wania wokół stawu, o wędko-
waniu już nie wspominając. 

Burmistrz w końcu spełnił 
prośby radnego i  kilka tygodni 
temu wysłał na miejsce grupę 
więźniów, która wykarczowała 

zarośla wokół stawu, wykosiła 
wysoką trawę i usunęła śmie-
ci.  Efekt pracy osadzonych 
można podziwiać na zdjęciach 
obok albo osobiście. Jak widać 
akwen i teren wokół niego od-
zyskały dawny blask. 

Lepiej późno niż wcale, ale...
W tym miejscu należą się 

gratulacje dla radnego Wiatra, 

który mimo że przy władzy nie 
jest,  wykazał determinację i 
skuteczność w działaniu. Szko-
da tylko, że dobrą robotę rad-
nego, na swoje konto wpisał 
Burmistrz Robert Czapla, któ-
ry kilka dni temu, w towarzy-
stwie urzędników i nadwor-
nego fotografa, delektował się, 
wykonaną rękoma więźniów 

pracą, spacerując wokół stawu.   
Oj nie ładnie tak przypi-

sywać sobie zasługi innych! 
Czyżby swoich brakowało?

 A wystarczyło by wspo-
mnieć, że inicjatorem podjęte-
go działania był radny Wiatr - i 
było by kulturalnie a zwłaszcza 
prawdziwie!

Marcin Simiński

Jarmark trwał dwa dni – pią-
tek i sobotę. Bogaty program 
imprezy prezentowaliśmy kil-
ka razy na łamach DN.  Oprócz 
wielu wydarzeń muzycznych, 
których gwiazdą była znana, 
polska grupa VOX, impre-
zie towarzyszyły konkurencje 
sportowe, przedstawienia te-
atralne, warsztaty rękodzielni-
cze, jarmark sztuki ludowej i 
wiele wiele innych wydarzeń. 
Nie lada atrakcją była zorgani-
zowana Scena Średniowieczna 
zlokalizowana na podzamczu 
doberskiej warowni – czyli za-
wody łucznicze i walki rycerzy. 

Impreza od lat cieszy się za-
interesowaniem nie tylko sa-
mych mieszkańców Dobrej 

ale i okolicznych gmin. Pod-
czas Jarmarku nie trudno było 
spotkać mieszkańców  Nowo-
gardu. Warto podkreślić, że 
przedsiębiorcy z naszej gminy, 
chętnie wspierają Urząd Miej-
ski w Dobrej w organizacji wy-
darzenia. 

Patronem medialnym Jar-
marku Doberskiego był m. in. 
Dziennik Nowogardzki. 

Na zakończenie. Warto było 
po raz kolejny odwiedzić Jar-
mark Doberski, nie tylko ze 
względu na ciekawy program, 
ale także samą organizację im-
prezy, z której nie jeden ani-
mator nowogardzkiej kultury, 
mógłby wziąć przykład. 

MS

W miniony weekend w Dobrej Nowogardzkiej odbył się Jarmark Doberski. Była to już 12 edycja imprezy, której historia sięga średniowiecza. 

Jarmark Doberski 

Pierwszy dzień jarmarku zespsuła pogoda
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Zbigniew Szychowski - lekarz specjalista ginekolog – położnik (ordynator oddziału)
 

W tej dziedzinie medycyny  
najważniejszy spokój i opanowanie
W ramach naszego cyklu prezentującego sylwetki ordynatorów nowogardzkiego szpitala przedstawiamy dzisiaj rozmowę ze Zbignie-
wem Szychowskim – lekarzem położnikiem,  ordynatorem oddziału ginekologiczno –położniczego.

 Dziennik Nowogardzki: 
Czy pamięta Pan pierwszy 
odebrany przez siebie po-
ród? 

Ordynator Oddziału Zbi-
gniew Szychowski ordynator 
oddziału ginekologiczno- 
położnego w Nowogardzie: 
Oj powiedzmy, że pamiętam. 
Było to po kilku miesiącach 
mojej pracy, jeszcze nie mia-
łem ukończonej specjalizacji. 
Pamiętam był rok, 1974 więc 
bardzo dawno. Przeżycia, jakie 
mi towarzyszyły podczas od-
bierania porodu  były ogromne, 
bo człowiek ma świadomość, 
że bierze całkowitą odpowie-
dzialność za dwie osoby: mat-
kę i rodzące się malutkie dziec-
ko. Mimo upływu lat i zdoby-
tego doświadczenia   te emocje 
są nadal takie same, jedyne w 
swoim rodzaju.

DN., Co Pan wtedy czuł? 
Z.SZ.: Trudno jest mi w tej 

chwili tak sobie przypomnieć 

wszystkie szczegóły, bo upły-
nęło już przecież wiele lat. 
Ale zdenerwowanie było do-
syć duże. Ale, sam  poród prze-
szedł   gładko. W tej dziedzinie 
medycyny najważniejszy jest 
spokój i opanowanie. Pacjent-
ka nie może czuć, że lekarz czy 
personel są  podenerwowani, 
ponieważ zaistniała jakaś nie-
przewidziana sytuacja.To mo-
głoby zakłócić przebieg porodu 
rodzącego się dziecka.  

 DN: A jak jest dziś   po 
upływie lat? Dalej Pan prze-
żywa każdy poród, czy stało 
się to dla Pana „chlebem po-
wszednim”? 

Z.SZ: Nie… narodziny dziec-
ka to nie chleb powszedni. Tu-
taj sytuacja rodzenia a właści-
we akcja porodowa  zmienia 
się z minuty na minutę i może 
mieć przebieg szczęśliwy i ten 
czasami niestety dramatyczny. 
Do każdej pacjentki podcho-
dzimy razem z personelem bar-

dzo indywidualnie, bo każda 
z nich jest przecież inna. A to 
oznacza, że ma inne uwarun-
kowania np. anatomiczne, co w 
rezultacie określa jej możliwo-
ści urodzenia i wpływa na wy-
bór odpowiedniej metody, któ-
ra będzie bezpieczna zarówno 
dla pacjentki jak  i dziecka.

DN: Mówi się, że medy-
cyna idzie wciąż do przodu. 
Czy w przypadku ginekolo-
gii, a zwłaszcza położnictwa 
też tak jest?  

Z.SZ: Ależ oczywiście, że 
tak. Dzisiaj mamy na przykład 
znacznie lepsze rozeznanie sy-
tuacji i stanu pacjentki przed 
porodem .To m.in. za  sprawą 
sprzętu, który monitoruje roz-
wój płodu, czyli w naszym żar-
gonie tak zwany „dobrostan 
płodu”, który określa, jaki jest 
stan dziecka i jego parametry 
rozwojowe. 

DN:. Czy w takim razie 
można powiedzieć, że w dzi-
siejszych czasach rodzenie 
dzieci jest bardziej bezpiecz-
ne niż 30 lat temu? 

Z.SZ.: Niewątpliwie tak. Pro-
szę zauważyć, że kiedyś lekarz 
do dyspozycji najczęściej miał 
tylko stetoskop do słuchania, a 
dziś urządzenia i aparaty, któ-
re monitorują rozwój płodu 
w łonie matki a także tworzą 
bardzo potrzebną dokumenta-
cję, z której my lekarze może-
my wyczytać odpowiednie dla 
nas informacje na temat prze-
biegu ciąży i rozwoju płodu w 
jak również poszczególnych na-
rządów jak np. macica czy ło-
żysko matki. 

DN.: A Czy podejście ko-
biet do rodzenia zmieniło 
się na przełomie ostatnich 
lat? Jeszcze nie tak dawno do 
rzadkości nie należały poro-
dy w domach.

Z.SZ: Muszę powiedzieć, że 
porodów domowych sam oso-
biście nie obserwuję od wie-
lu lat. Aczkolwiek przecież ta-
kie się zdarzają, bo np. rodzą-
ca kobieta nie zdążyła dojechać 

do szpitala z jakiegoś powodu. 
Uważam, że jednak, wbrew 
wchodzącej ostatnio modzie 
na porody domowe, które mas-
smedia czasami nagłaśniają, 
nie powinno tak być, a same 
porody powinny odbywać się 
tylko w szpitalu, gdzie jest od-
powiedni personel, anestezjo-
log i lekarz i specjalistyczny  
sprzęt na wypadek gdyby była 
potrzeba ustalenia szybkiej 
diagnozy lub ratowania życia. 
Sam osobiście nie odważyłbym 
się odbierać taki domowy po-
ród chyba, że zmusiłaby mnie 
do tego sytuacja, której celem 
byłoby ratowanie życia matki 
jak i dziecka. 

DN: Bycie lekarzem w pań-
skiej specjalizacji, to nie tyl-
ko porody, ale także prak-
tyka ginekologiczna. Obok 
pracy w szpitalu prowadzi 
Pan także prywatny gabinet. 
Czy dla   wielu kobiet wizy-
ta w gabinecie ginekologicz-
nym to wciąż bariera psycho-
logiczna?

Z.SZ:  Myślę, że zawsze to 
będzie taka właśnie jak pan 
wspomniał bariera psycholo-
giczna. Co nie znaczy, że na 
przełomie mijającego czasu i 
mojej długoletniej praktyki to 
się nie zmienia. Odkąd pamię-
tam zawsze występowało u ko-
biet to zażenowanie, które jest 
wręcz wypisane czasami na 
twarzy pacjentki. Więc moim 
zadaniem jest tak do niej po-
dejść, by to zażenowanie zmi-
nimalizować. Co nie znaczy ,że 
na przełomie lat i w ciągu mojej 
długoletniej praktyki to się zu-
pełnie nie zmienia. W tej chwi-
li młode kobiety  mają inny zu-
pełnie pogląd na kwestie ko-
nieczności regularnych wizyt u 
ginekologa, są uświadomione 
o wielu sprawach,  które wcze-
śniej były tematami tabu jak 
np. antykoncepcja lub plano-
wane zajście w ciążę. Dziś ko-
bieta ma także inne prioryte-
ty osobiste takie jak np. karie-
ra zawodowa i podwyższanie 
kwalifikacji. Rodzenie dziecka 

pozostawia na okres późniejszy 
to znaczy taki, który będzie do-
stosowany do danej sytuacji, w 
której przyszło jej żyć .Między 
innymi z tego powodu wydłu-
żył się wiek porodowy kobiety, 
który jest szacowany dzisiaj na  
pułapie od 25 do 35 lat i czasa-
mi wzwyż.  Niestety są też złe 
strony tej zmiany mentalności. 
W Polsce liczba narodzin za-
trważająco spada, o czym wy-
raźnie alarmują nam statysty-
ki. W samym Nowogardzie 
jeszcze parę lat temu rodziło 
się w ciągu roku ok. 800 dzieci. 
Dziś w  takim czasie rodzi się 
około   400 dzieci.

DN: Wiele mówi się o pro-
filaktyce. W mediach nie bra-
kuje kampanii społecznych 
np. na rzecz walki z rakiem 
macicy. Z jakimi chorobami, 
dolegliwościami najczęściej 
trafiają do Pana pacjentki? 

Z.SZ: Profilaktyka - muszę 
to stanowczo podkreślić-  jest 
bardzo ważną sprawą w ogó-
le w medycynie. Z punktu wi-
dzenia mojej specjalności, pro-
filaktyka jest szczególnie istot-
na w związku z wykrywaniem  
właśnie raka szyjki macicy, 
którego wczesne diagnozowa-
nie odbywa się poprzez bada-
nie cytologiczne.  Wiadomym 
jest, że im późniejsze wykrycie 
choroby tym mniejsze szanse 
na jej wyleczenie, dlatego za-
wsze będę namawiał wszyst-
kie kobiety, by pamiętały o ta-
kich badaniach. Badanie cyto-
logiczne jest całkowicie   bez-
bolesne i trwa parę chwil. Stale 
przypominam  również o szcze-
pionce, która może być podana 
po odpowiedniej konsultacji le-
karskiej także jeszcze młodej 
dziewczynie, która jest  przed 
pierwszą inicjacją seksualną. 

DN: A   Czy bezpłodność 
dziś jest poważnym proble-
mem dla małżeństw i jakie są 
jej przyczyny? 

Z.SZ: Bez wątpienia tak. Po-
wodów jest bardzo wiele, mają 
one różne podłoże. Ale te naj-
bardziej istotne to: pędząca cy-
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BGŻ oficjalnie otwarty 
W miniony piątek odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Banku BGŻ w Nowogardzie przy ul. 700 Lecia 13. 

Choć placówka funkcjonuje 
już od kilkunastu dni, dopie-
ro teraz odbyło się uroczyste 
otwarcie. Oddział znajduje się 
obok sklepu Biurex, tuż przy 
przejeździe kolejowym. 

Dlaczego zarząd banku na 
swoją kolejną placówkę wybrał 
Nowogard?

-Chcemy być bankiem dla lo-
kalnej społeczności. Taką stra-
tegię przyjęliśmy trzy lata temu 
– mówił podczas uroczystości, 
Witold Okarma, wiceprezes 
Zarządu Banku BGŻ.  Posta-
nowiliśmy wzmocnić sieć na-
szych oddziałów, które buduje-
my głównie w małych miastach 
takich jak Nowogard. Włącz-

nie z rokiem obecnym wybudu-
jemy 196 placówek, co da łącz-
ną ilość 400 oddziałów w kra-
ju. W dobie internetu wydaje 
się to nonsensem, ale my wciąż 
wierzymy, że najważniejsze w 
biznesie są bezpośrednie relacje 
ludzkie.  

Lokalną misję banku pod-
kreślała także dyrektor 
nowogardzkiego oddziału, Re-
nata Kołomyjska. -Chcemy być 
bliżej naszych klientów, nie tyl-
ko jako instytucja finansowa, 
ale także jako partner w poza 
biznesowych sferach. Otwar-
cie tego oddziału jest kolejnym 
krokiem do realizacji tej misji – 
mówiła dyrektor. 

W uroczystości otwarcia nowogardzkiej placówki obok pracowników banku i klientów wzięli udział 
także lokalni przedsiębiorcy, władze samorządowe i proboszcz parafii WNMP, ks. Grzegorz Legutko, który 
poświęcił lokal.

Dyrektor nowogardzkiego oddziału BGŻ, Renata Kołomyjska

Obok niej, w oddziale pracu-
je jeszcze troje konsultantów. 
W placówce stworzono kilka 
stanowisk do obsługi klien-
tów m.in. dla klientów indywi-
dualnych oraz rolników. Od-
dział został także wyposażony 
w bankomat. Będzie to już pią-
ta maszyna do wypłacania pie-
niędzy na terenie Nowogardu. 

BGŻ wywodzi się z Polskie-
go Banku Rolnego, który po-
wstał w 1919 roku. Jego więk-
szościowym udziałowcem (59 
udziałów) jest największy  ho-
lenderski bank spółdzielczy 
Robobank. Instytucja głównie 
specjalizuje się w finansowa-
niu rolnictwa, ale posiada sze-
reg ofert zarówno dla klientów 

spoza branży agro - osób fi-
zycznych jak i  studentów. 

Bank BGŻ posiada obecnie 
350 oddziałów w Polsce (naj-
bliższe znajdują się w Golenio-
wie i Gryficach) oraz ponad 
3,5 tys. bankomatów. 

Marcin Simiński

wilizacja i  konsekwencje jej  
rozwoju, w tym, otaczające nas 
zanieczyszczone środowisko , 
szybki tryb życia i długotrwały 
często stres. Ale, również chcę 
zaznaczyć i wyraźnie to powie-
dzieć, że problem niepłodności 
nie dotyczy tylko już  samych 
kobiet, ale również mężczyzn, 
czego dowodem są prowadzone 
statystyki, które dzisiaj poka-
zują że znajdujemy się już  na 
granicy „po połowie”. To jed-
nak nie oznacza, że takie pary 
są bez szans na posiadanie 
własnego dziecka. Przy współ-
czesnych metodach i możliwo-
ściach, jakie proponuje medy-
cyna szanse są dość znaczące. 

DN: To teraz pomówmy 
o przyszłości szpitala i jego 
modernizowanej części.   Jak 
wiemy będzie rozbudowa-
ny oddział anestezjologii i 
intensywnej terapii. Drugie 
piętro zajmie blok ginekolo-
giczno   położniczy oraz po-

rodowy. Czy w związku z tym 
podniesiona zostanie, jakość 
usług. 

Z.SZ: Z mojej wiedzy, którą 
posiadam to zostanie głównie 
podniesiony standard. Obec-
nie mój oddział jest taki, jaki 
jest, co konkretnie oznacza, że 
jest po prostu za ciasny. Skut-
kuje to tym, że mam ograni-
czone możliwości działania. 
Na nowym oddziale będą dwie 
osobne  sale porodowe. Jedna 
sala do specjalistycznych za-
biegów wraz z klimatyzacją i 
specjalny stworzony kompleks 
dla matki z dzieckiem po po-
rodzie i oczywiście sprzęt, któ-
ry mam nadzieję, że zostanie 
przy uprzejmości pana dyrek-
tora i korzystnych kalkulacjach  
dostawców, zakupiony. Jest on 
naprawdę bardzo ważny na ta-
kim oddziale jak oddział gine-
kologiczno-położniczy. 

DN. Na koniec poproszę 
o charakteryzowanie zespo-

łu lekarskiego, z którym pan 
pracuje.

Z.SZ.: Zespół na oddzia-
le ginekologiczno-położniczym 
to bardzo miłe dla pacjentek i 
zarazem profesjonalne pielę-
gniarki i dobrze wyszkoleni le-
karze:

 Maria Kubisa - dr n. med. 
specjalista ginekolog - po-
łożnik 

Danuta Wiatrowicz - Wię-
cek - lek. ginekolog - położ-
nik

Sławomir Suchecki lek. 
specjalista ginekolog - po-
łożnik 

 Waldemar Karpowicz - 
lek. ginekolog - położnik 

Są to lekarze specjaliści, któ-
rzy jak to potocznie określamy 
mają „podejście” do pacjent-
ki w tym  cierpliwość i uprzej-
mość. Na moim oddziale nie 
ma złych emocji, gdyż one nie 
służą i na pewno nie są wska-
zane przebywającym tu pa-

cjentkom, które przecież mają 
urodzić swoje dziecko. Okres i 
czas przyjścia dziecka na świat 
powinien dla niego jak i mat-
ki być chwilą radosną i pozba-
wioną złych emocji. Owszem 
mogą czasami zdarzyć się sy-
tuacje trudne, ale jesteśmy 
profesjonalistami i wiemy, co 
mamy robić na wypadek ta-
kich zdarzeń. Każdy z nas zna 
swoje  możliwości i powinno-
ści zawodowe i je wypełnia z 
pełnym zaangażowaniem. Tu-
taj czasami wystarczy jedno 
spojrzenie, które wiele tłuma-
czy bez konieczności mówie-
nia wielu słów. Dlatego mogę 
powiedzieć, może nie skrom-
nie, że ten swoisty takt i szcze-
gólna wrażliwość  jest siłą tego 
oddziału.

DN. Czego pan życzy swo-
im pacjentkom?

Z.SZ.: Oj to słuszna uwa-
ga, bo rzeczywiście moimi pa-
cjentkami są właśnie tylko ko-

biety. A życzę im, by rodziły 
przedewszystkim bardzo zdro-
we dzieci. 

DN. Dziękuję za interesu-
jąca rozmowę

Z.SZ: Również bardzo dzię-
kuję. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Zbigniew Szychowski 
lekarz ginekolog
 
– położnik ordynator 

oddziału w Nowogardzie. 
Miejsce pracy pierwsze 

i jak dotąd jedyne: Szpital 
w Nowogardzie od 1974 
roku 

Stan cywilny:
Żonaty
Dzieci: syn i córka w 

wieku dorosłym 
Zamieszkały: Nowogard 
Zainteresowania: sport i 

kibicowanie podczas me-
czów piłkarskich 



Nr 59 (1993)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

W minioną niedzielę na boisku wiejskim w Długołęce odbył się festyn 
rekreacyjno – sportowy. 

 Na festynie w Długołęce

Foto: imprezę prowadził Tadeusz Łukaszewicz

Głównym punktem progra-
mu imprezy były rozgrywki w 
piłkę nożną i siatkową zespo-
łów zrzeszonych w Wiejskich 
Klubach Sportowych. W przy-
padku nogi, w rozgrywkach 
wzięły udział zespoły z Bogu-
szyc, Długołęki, Świerczewa i 
Wyszomierza. Po zakończeniu 
rozgrywek I miejsce zajął Wy-
szomierz, II m. Długołęka, III 
m. Boguszyce i IV m. Świer-
czewo. Królem strzelców zo-
stał Dawid Michalczuk z Dłu-
gołęki. 

Na boisku do siatki rywali-
zowało 6 zespołów: Boguszyce, 
Długołęka, Dąbrowa, Czerm-
nica, Sikorki i Świerczewo. 

Ostatecznie zwyciężyła druży-
na Sokół Sikorki. II m. zajęła 
Czermnica, III m. Długołęka. 
Najlepszym siatkarzem w ca-
łych rozgrywkach był Rafał Ja-
błoński z Sikorek. 

Obok gry w piłkę odbył się 
także „Bieg dla Janka” na dy-
stansie 400 m, w którym naj-
lepszy okazał się Paweł Sob-
czak z Boguszyc. 

Nie zabrakło także gier i roz-
rywek dla najmłodszych oraz 
kiełbasy z grilla i dobrej mu-
zyki. Do sportowej rywaliza-
cji i wspólnej zabawy zagrze-
wał uczestników Tadeusz Łu-
kaszewicz.  

Organizatorzy imprezy, Soł-

tys i Rada Sołecka z Długołę-
ki, dziękują sponsorom, bez 
których festyn by się nie udał: 
Sklep Sportowy PHU BARRD 
p. Romuald Dec przy ul. 5- 
go Marca, Wiesław Szczypior 
– kwiaciarnia przy ul. Cmen-
tarnej, Sklep Spożywczy p. 
Agnieszka Puszcz Długołę-
ka, Sklep „Druczek” p. Maria 
Wronkowicz Goleniów, Firma 
„Grześ-Bud” Usługi Budowla-
ne Grzegorz Skowroński – No-
wogard, przygotowanie obiek-
tów sportowych – Firma „Paw-
card” p. Paweł Kruszczyń-
ski – Sąpolnica oraz redakcja 
Dziennik Nowogardzki. 

Na zdjęciu, gospodarze spartakiady w Długołęce. Drużynę ubiera i sponsoruje firma „Grześ – Bud”. 

Jak na festyn wiejski przystało, nie zapomniano o najmłodszych. 
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Szykują  
parking...
Ruszyły prace związane z przygotowaniem części 
parkingu znajdującego się naprzeciw Ratusza miej-
skiego na strefę ograniczonego postoju. Przypo-
mnijmy, że od 15 sierpnia parkowanie w miejscu 
widocznym na zdjęciu obok będzie możliwe tylko 
przez godzinę w dni robocze w godz. 7.-17.00. Tak 
zdecydował Burmistrz Nowogardu. 

Egzekwowaniem nowych zasad parkowania na Placu Wolno-
ści ma się zająć policja, która będzie otrzymywała materiały fil-
mowe z kamery zamontowanej na Ratuszu. Kamera będzie za-
montowana na koszt gminy. 

A czy mandaty z tytułu przekroczenia czasu postoju zasilą bu-
dżet miejscowego komisariatu policji? 

Red. 

Na plaży pusto,  
zimno tylko  
ratowników nie żal...
Wczoraj, pierwszy raz od dwóch tygodni zaświeci-
ło słońce. Do tej pory pogoda nas nie rozpieszczała. 
Najbardziej chyba nudzą się ratownicy, którzy strze-
gą porządku, a właściwie ciszy, na plaży miejskiej. 
Doborze, że mają płacone od godziny, a nie pogody. 
W innym przypadku na plaży zostały by tylko kacz-
ki. 

Red. 
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Pomóżmy sobie:
Przyjmę używane meble kuchenne w dobrym stanie. Infor-

macje proszę kierować  na nr redakcyjny 913922165 

Karpiniuk Kazimierz, Lat 51 Zmarł: 28.07.2011 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi
Niektóre decyzje administracyjne posiadają wady, które powodują ich nieważność. Decyzja uznana za nieważną, nie obowiązuje.

Gdy decyzja jest nieważna
Należy pamiętać, że o nieważ-

ności decyzji orzeka organ ad-
ministracji w specjalnym trybie. 
To oznacza, że my sami nie mo-
żemy nie wykonywać decyzji, bo 
uważamy ją za nieważną. Dopó-
ki decyzja nie zostanie uchylo-
na - jest wiążąca i należy ją wy-
konywać, jeśli jest prawomocna. 
Decyzja jest prawomocna, gdy 
nie odwołano się od niej lub zo-
stała rozpatrzona przez organ 
drugiej instancji po odwołaniu.

Niewykonanie decyzji może 
pociągnąć za sobą przykre skut-
ki, na przykład egzekucję ad-
ministracyjną, która polega na 
przymusowym wykonaniu de-
cyzji.

O decyzjach nieważnych mó-
wimy, gdy posiadają jedną z 
cech, która powoduje nieważ-
ność. Nieważność można stwier-
dzić wobec decyzji, które:

1. zostały wydane przez nie-
właściwy organ administra-
cji. Każdy organ ma swoją wła-
ściwość miejscową i rzeczową. 
Właściwość miejscowa oznacza, 
że organ administracji (potocz-
nie urząd) rozpatruje sprawy z 
jakiegoś określonego obszaru, 
a właściwość rzeczowa oznacza 
zakres rozpatrywanych spraw. 
Wobec tego decyzją nieważną 
będzie np. decyzja określająca 
podatek VAT wydana przez Sta-
rostę,

2. zostały wydane bez podsta-
wy prawnej lub z rażącym naru-
szeniem prawa. Wydanie decyzji 
bez podstawy prawnej oznacza, 
że decyzja została wydana np. 
na podstawie przepisów, któ-
re nie mają oparcia w ustawie, 
albo uprawnienie lub obowią-
zek, o którym mowa w decyzji, 
wynika bezpośrednio z ustawy i 
inne. Natomiast wydanie decyzji 
z rażącym naruszeniem prawa 
ma miejsce, gdy istnieje podsta-
wa do wydania decyzji, ale samo 
rozstrzygnięcie zawarte w tej de-
cyzji jest ewidentnie sprzeczne z 
prawem,

3. dotyczą sprawy już po-
przednio rozstrzygniętej inną 
decyzją,

4. zostały skierowane do oso-
by, która nie jest stroną w spra-
wie - dotyczy sytuacji, gdy ta 
osoba nie może zostać obcią-
żona obowiązkiem ani uzyskać 
uprawnienia. To samo dotyczy 
przypadków, gdzie do wszczę-
cia postępowania konieczny jest 
wniosek strony, a strona takiego 
wniosku nie złożyła,

5. były niewykonalne w dniu 
ich wydania i ich niewykonal-
ność ma charakter trwały,

6. w razie ich wykonania wy-
wołałyby czyn zagrożony karą,

7.zawierają wadę powodującą 
ich nieważność z mocy prawa - 
dotyczy decyzji, wobec których 

przepis prawa wskazuje wady, 
które powodują nieważność.

W przypadku niektórych de-
cyzji nie można stwierdzić nie-
ważności, jeśli upłynęło 10 lat od 
daty ich doręczenia lub ogłosze-
nia. Do tych decyzji należą de-
cyzje:

- wydane z naruszeniem prze-
pisów o właściwości,

- dotyczące sprawy już po-
przednio rozstrzygniętej inną 
decyzją ostateczną,

- skierowane do osoby nie bę-
dącej stroną w sprawie,

- zawierające wadę powodują-
cą ich nieważność z mocy pra-
wa.

Nie można stwierdzić nieważ-
ności decyzji, gdy decyzja wy-
wołała nieodwracalne skutki 
prawne.

Jeżeli nie można stwierdzić 
nieważności decyzji na skutek 
okoliczności, o których mowa 
powyżej, organ administra-
cji publicznej ograniczy się do 
stwierdzenia wydania zaskarżo-
nej decyzji z naruszeniem pra-
wa oraz wskazania okoliczności, 
z powodu których nie stwierdził 
nieważności decyzji.

Aby unieważnić decyzję ko-
nieczny jest wniosek. Wnio-
sek może złożyć strona. Nale-
ży pamiętać, że postępowanie o 
stwierdzenie nieważności może 
mieć także miejsce z urzędu, a 

Na czym polega cesja wierzytelności, potocznie kupowanie długów. Jakie prawa 
i obowiązki mają strony umowy cesji?

Na czym polega cesja?

wierzyciel. Zmiana wierzyciela 
jest dla dłużnika skuteczna do-
piero, gdy „stary” dotychczaso-
wy wierzyciel poinformuje go o 
cesji. Informacja powinna być 
pisemna i zawierać odpis umo-
wy cesji. Do momentu zawiado-
mienia dłużnik ma prawo sku-
tecznie spłacić dług na ręce do-
tychczasowego wierzyciela. Na-
tomiast po otrzymaniu zawia-
domienia, dłużnik ma obowią-
zek spłacić dług na ręce nowego 
wierzyciela.

Nowy wierzyciel może ścią-
gać dług na takich samych zasa-
dach, na jakich miał prawo eg-

zekwować dług poprzedni wie-
rzyciel. To bardzo ważne, bo-
wiem niekiedy zdarzają się nad-
użycia, polegające na tym, że 
nowy wierzyciel żąda wyższych 
odsetek itp. Zgodnie z przepi-
sami, nowy wierzyciel nie może 
otrzymać więcej praw niż te, 
które przysługiwały jego po-
przednikowi. Jeśli umowa cesji 
pomiędzy poprzednim wierzy-
cielem a nowym okazałaby się 
nieważna, a dłużnik spłacił dług 
nowemu wierzycielowi, to dług 
uznaje się za skutecznie spłaco-
ny, jeśli dłużnik otrzymał od ce-
denta pisemne zawiadomienie o 
umowie cesji.

Cesja wierzytelności to ina-
czej przelew wierzytelności. Ce-
sja polega na tym, że wierzycie-
l(cedent) zawiera umowę z oso-
bą trzecią (cesjonariuszem). Na 
mocy tej umowy osoba trzecia 
nabywa od wierzyciela wierzy-
telność. Umowa cesji powoduje, 
że zmienia się wierzyciel, czy-
li osoba, której należy „spłacić” 
dług. Cesja długu nie wymaga 
zgody dłużnika. 

Z cesją mamy często do czy-
nienia, gdy wierzyciel sprzeda-
je dług wykwalifikowanej fir-
mie windykacyjnej. Dług moż-
na sprzedać komukolwiek. Stro-
ną umowy cesji może być każdy, 
nie tylko firma windykacyjna. 
W umowie cesji należy dokład-
nie określić wierzytelność, czyli 
kwotę, datę powstania, datę wy-

magalności, dane dłużnika itp.
Gdy wierzytelność została 

stwierdzona pismem, umowa 
cesji powinna zostać zawarta w 
formie pisemnej.

UWAGA: Jeśli cedowana wie-
rzytelność została już zasądzo-
na w procesie przez sąd, to cesja 
musi zostać zawarta w formie 
pisemnej z podpisem notarial-
nie poświadczonym. Inaczej nie 
będzie można dokonać przele-
wu klauzuli wykonalności, czyli 
nie będziemy mogli ściągać dłu-
gu przez komornika.

Wobec tego generalnie radzi-
my zawsze z ostrożności sporzą-
dzać cesję pisemnie. Niemniej, 
jeśli w sprawie długu wypowie-
dział się sąd, to umowa cesji 
musi zostać zawarta w formie 
pisemnej z podpisem notarial-

nie poświadczonym. W przy-
padku wierzytelności zasądzo-
nych w procesie sądowym, w 
umowie cesji warto podać sy-
gnaturę sprawy, datę wydania 
orzeczenia oraz dane sądu, któ-
ry wydał orzeczenie.

W zasadzie cesja jest prak-
tycznie zawsze dopuszczalna. 
Kiedy nie można dokonać cesji?

1. gdy zakazują tego przepisy 
szczególne,

2. gdy sprzeciwia się temu 
właściwość zobowiązania,

3. gdy dotyczy wierzytelności 
osobistych,

4. gdy przelew jest sprzeczny 
z odpowiednim zastrzeżeniem, 
które zostało zawarte w umowie 
pomiędzy wierzycielem a dłuż-
nikiem.

Na skutek cesji zmienia się 

to oznacza, że organ administra-
cji ma prawo zainicjować takie 
postępowanie. Postępowanie o 
stwierdzenie nieważności może 
zostać także wszczęte na wnio-
sek organizacji społecznej, pro-
kuratora, Rzecznika Praw Oby-
watelskich. 

Gdy składamy wniosek o 
stwierdzenie nieważności, po-
winniśmy w nim podać dane za-
skarżonej decyzji, czyli jej nu-
mer, datę wydania oraz dane or-
ganu, który ją wydał. Nasz wnio-
sek powinien także zawierać żą-
danie stwierdzenia nieważności 
oraz określać przesłankę nieważ-
ności. Po złożeniu wniosku or-
gan administracji wypowie się w 
naszej sprawie. Organ ma prawo:

- odmówić wszczęcia postę-
powania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji,

- odmówić stwierdzenia nie-
ważności decyzji (innymi słowy 
nie organ nie uważa, że decyzja 
powinna zostać uznana za nie-
ważną),

- stwierdzić nieważność,
- wydać decyzję, w której 

stwierdzi, że wydano decyzję z 
naruszeniem prawa.

Wniosek o stwierdzenie nie-
ważności należy kierować do 
organu wyższego nad organem, 
który wydał decyzję, np wnio-
sek o stwierdzenie nieważności 
decyzji prezydenta miasta prze-
ważnie będziemy kierować do 
wojewody.

Wyjątek dotyczy tak zwanych 
organów naczelnych i samorzą-

dowego kolegium odwoławcze-
go, ponieważ te organy same 
rozpatrują wnioski o stwier-
dzenie nieważności wydanych 
przez siebie decyzji.

Decyzja dotycząca stwierdze-
nia nieważności innej decyzji to 
decyzja pierwszej instancji, od 
której możemy się odwołać.

UWAGA: Gdy składamy do 
wojewódzkiego sądu admini-
stracyjnego skargę na jakąś de-
cyzję, ten sąd ma obowiązek 
zbadać tę decyzję pod kątem 
nieważności. Dlatego organy ad-
ministracji nie stwierdzają nie-
ważności decyzji, które zostały 
rozpatrzone przez wojewódzkie 
sądy administracyjne.

Wniosek o stwierdzenie nie-
ważności jest nieodpłatny, a 
samo postępowanie nie wyma-
ga ponoszenia kosztów za opłaty 
administracyjne. Nieważność to 
wyjątkowy środek zaskarżenia. 
Na temat przebiegu postępowa-
nia administracyjnego szerzej 
napisano w poradniku Forum 
pt. „Z prawem bez prawnika. 
Niezbędnik Obywatelski”, który 
można zakupić poprzez stronę 
Forum Pokrzywdzonych w ce-
nie 30 zł plus przesyłka.

Pamiętajmy, że nieważność 
można stwierdzić wiele lat po 
wydaniu decyzji, ale nie można 
jej stwierdzić, gdy w sprawie da-
nej decyzji wypowiedział się sąd 
administracyjny.

Forum Pokrzywdzonych przez 
Państwo
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WALP: na Orliku prowadzą Chłopaki z Dolnego
Zgodnie z zapowiedzią największym zainteresowaniem kibiców cieszyło się spotkanie pomiędzy zespołami Bóg Tak Chciał a Chłopa-
kami z Dolnego. 

Już od samego początku przewagę uzyskała ekipa Rafała Mendyka. Pierwszą bramkę zdobył Patryk Chomiński, a wyrównał po chwili Bartosz Potylicki. Jak się oka-
zało w drugiej części meczu było to wszystko na co stać tego dnia BTCH. Spotkanie zakończyło się wynikiem aż 5:1 dla Chłopaków z Dolnego. Znakomitą skuteczno-
ścią popisał się Chomiński. Jego trzy trafienia były ozdobą tego meczu. 

FC Rezerwa – Orlik Team 3:0
Piłkarze – Bez Nazwy 3:5
Bóg Tak Chciał – Chłopaki z Dolnego 1:5
EuroAfryka – Parasol Pełen Tubisiów 0:4
Błękitni – Bez Nazwy 1:2

Klasyfikacja strzelców:
W. Bonifrowski – 9, B. Potylicki – 8, D. Gruszczyński – 8 (wszyscy BTCH), 

P. Chomiński – 6 (Chłopaki z Dolnego), P. Pyrka – 6 (Bez Nazwy) 
inf. własne

Aktualna tabela:

M-ce Drużyna Ilość 
meczy Punkty Bramki

1. Chłopaki z Dolnego 5 12 25:8

2. Bóg Tak Chciał 5 12 30:17

3. Bez Nazwy 5 9 10:16

4. EuroAfryka 4 6 17:15

5. Orlik Team 5 6 14:21

6. FC Rezerwa 4 5 7:5

7. Parasol Pełen Tubisi 4 4 6:5

8. Błękitni 4 4 12:19

9. Piłkarze 4 0 6:21

Tomasz Surma pierwszym trenerem klubu

Pierwsze wzmocnienie Pomorzanina
Tomasz Surma jest już oficjalnie trenerem Pomorzanina Nowogard. Klub poczynił również pierwsze wzmocnienia.

W ubiegłym tygodniu, w  
czwartek nowy szkoleniowiec 
podpisał umowę z klubem. Z 
piłkarzami po raz pierwszy 
spotkał się natomiast dwa dni 
wcześniej, przy okazji sparin-
gu z Polonią Płoty, który Po-
morzanin przegrał 1:2. Z po-
wodu złej pogody przełożo-
no zaplanowane na czwartek 
grupowe zdjęcie całego zespo-
łu. Prawdopodobnie zostanie 
ono zrobione na ostatnim tre-
ningu przed ligową inaugura-
cja. Obecnie zawodnicy tre-
nują trzy razy w tygodniu. W 

sobotę w barwach Pomorzani-
na zadebiutował nowy pomoc-
nik, Łukasz Olechnowicz. Do 
tej pory Olechnowicz repre-
zentował barwy Sarmaty Do-
bra. Wkrótce do zespołu być 
może dołączy jeszcze dwóch, 
trzech nowych zawodników. 
Znamy już także prezydium 
klubu. Oprócz prezesa, Marci-
na Skórniewskiego, tworzyć je 
będą dwaj wiceprezesi  – Paweł 
Sowa i Zdzisław Zdeb, a także 
sekretarz, Kazimierz Oracz.

Maciej Pietrasik 

Od lewej: Marcin Skórniewski, prezes LKS Pomorzanin i Tomasz Surma, nowy szkoleniowiec klubu. Tomasz Surma podczas treningu

Karpiniuk Kazimierz, Lat 51 Zmarł: 28.07.2011 
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Dnia 7 sierpnia o godz. 10.00
w Wołowcu
odbędzie się 

SPARTAKIADA LZS
przewidziane konkurencje sportowe

w tym piłka nożna i siatkowa
ZAPRASZAMY

Zarząd LZS i LZS Wołowiec

 

 

                              
   

 
Nowogard 2 sierpnia 2011r. 

 

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania 
na środowisko, dla obrębu Słajsino w gminie Nowogard. 
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), oraz 
art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały            
nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słajsino w gminie 
Nowogard oraz ogłaszam o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy 
oddziaływania na środowisko. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu. Wnioski należy składać w 
Urzędzie Miasta Nowogard w terminie do dnia 5 września 2011w następującej formie: 
1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 72-200 Nowogard,  
pl. Wolności 1; 
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziele Architektury, 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego; 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nowogard.pl. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. 
 

 

BURMISTRZ  
Robert Czapla 

         

Policja radzi: 

Wakacje i niekontrolowany  
dostęp dziecka do Internetu mogą być groźne 
Podczas  wakacji przez młodzież i dzieci  częściej serfują w internecie.  Powodów jest na pewno wiele. Do tych najbardziej istotnych na-
leżą: deszczowa pogoda, późniejszy wyjazd na kolonię lub do rodziny i wreszcie nadmiar czasu, który wcześniej był wykorzystywany na 
zajęciach lekcyjnych. Oto  kilka pożytecznych rad, jak bezpiecznie poruszać się w Sieci, szczególnie teraz gdy dla większości młodzieży 
i dzieci trwają właśnie wakacje. Zachęcamy do skorzystania z pożytecznej instrukcji obsługi Internetu i zapoznania się z informacjami, 
które opracowali specjaliści policyjni! 

 1. Nigdy nie podawaj w In-
ternecie swojego prawdziwe-
go imienia i nazwiska. Posłu-
guj się nickiem, czyli pseudo-
nimem, internetową ksywką. 

2. Nigdy nie podawaj oso-
bom poznanym w Internecie 
swojego adresu domowego, 
numeru telefonu i innych tego 
typu informacji. Nie możesz 
mieć pewności, z kim napraw-
dę rozmawiasz!

3. Nigdy nie wysyłaj nie-
znajomym swoich zdjęć. Nie 
wiesz, do kogo naprawdę tra-
fią.

4. Jeżeli wiadomość, którą 
otrzymałeś jest wulgarna lub 
niepokojąca, nie odpowiadaj 
na nią. Pokaż ją swoim rodzi-
com lub innej zaufanej osobie 
dorosłej.

5. Pamiętaj, że nigdy nie mo-
żesz mieć pewności, z kim roz-
mawiasz w Internecie. Ktoś, 
kto podaje się za twojego ró-
wieśnika w rzeczywistości 
może być dużo starszy i mieć 
wobec ciebie złe zamiary. 

6. Kiedy coś lub ktoś w Inter-
necie cię przestraszy, koniecz-
nie powiedz o tym rodzicom 
lub innej zaufanej osobie do-
rosłej.

7. Internet to skarbnica wie-

dzy, ale pamiętaj, że nie wszyst-
kie informacje, które w nim 
znajdziesz muszą być prawdzi-
we! Staraj się zawsze sprawdzić 
wiarygodność informacji.

8. Szanuj innych użytkowni-
ków Internetu. Traktuj ich tak, 
jak chcesz, żeby oni traktowa-
li Ciebie.

9. Szanuj prawo własności w 
Sieci. Jeżeli posługujesz się ma-
teriałami znalezionymi w In-
ternecie, zawsze podawaj źró-
dło ich pochodzenia.

10. Spotkania z osobami po-
znanymi w Internecie mogą 
być niebezpieczne! Jeżeli pla-
nujesz spotkanie z interneto-
wym znajomym pamiętaj, aby 
zawsze skonsultować to z ro-
dzicami. Na spotkania uma-
wiaj się tylko w miejscach pu-
blicznych i idź na nie w towa-
rzystwie rodziców lub innej za-
ufanej dorosłej osoby.

11. Uważaj na e-maile otrzy-
mane od nieznanych Ci osób. 
Nigdy nie otwieraj podejrza-
nych załączników i nie korzy-
staj z linków przesłanych przez 
obcą osobę! Mogą na przykład 
zawierać wirusy. Najlepiej od 
razu kasuj maile od nieznajo-
mych.

12. Pamiętaj, że hasła są taj-

ne i nie powinno się ich poda-
wać nikomu. Dbaj o swoje ha-
sło, jak o największą tajemni-
cę. Jeżeli musisz w Internecie 
wybrać jakieś hasło, pamiętaj, 
żeby nie było ono łatwe do od-
gadnięcia i strzeż go jak oka w 
głowie.

13. Nie spędzaj całego wol-
nego czasu przy komputerze. 
Ustal sobie jakiś limit czasu, 
który poświęcasz komputero-
wi i staraj się go nie przekra-
czać.

14. Jeżeli prowadzisz w In-
ternecie stronę lub bloga, pa-
miętaj, że mają do niej dostęp 
również osoby o złych zamia-
rach. Nigdy nie podawaj na 
swojej stronie adresu domowe-
go, numeru telefonu, informa-
cji o rodzicach, itp. Bez zgody 
rodziców nie publikuj też na 
niej zdjęć swoich, rodziny ani 
nikogo innego, kto nie wyrazi 
na to zgody.

15. Rozmawiaj z rodzicami 
o Internecie. Informuj ich o 
wszystkich stronach, które Cię 
niepokoją. Pokazuj im również 
strony, które Cię interesują i 
które często odwiedzasz.

16. Jeżeli twoi rodzice nie 
potrafią korzystać z Internetu, 
zostań ich nauczycielem. Po-

każ im, jak proste jest surfo-
wanie po Sieci. Zaproś ich na 
Twoje ulubione strony, pokaż 
im jak szukać w Internecie in-
formacji.

17. Jeżeli chcesz coś kupić w 
Internecie, zawsze skonsultuj 
to z rodzicami. Nigdy nie po-
dawaj numeru karty kredyto-
wej i nie wypełniaj interneto-
wych formularzy bez wiedzy i 
zgody rodziców.

18. W Sieci krąży coraz 

więcej wirusów, które mogą 
uszkodzić komputer. Dlatego 
koniecznie zainstaluj oprogra-
mowanie antywirusowe. Po-
rozmawiaj o tym z rodzicami i 
wspólnie wybierzcie, a następ-
nie zainstalujcie odpowiedni 
program. 

 Opr. Jarek  Bzowy 

Źródło: KPP Policja 
Foto:  szkola.wp.pl kampania 

„dziecko w sieci” 
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

ZBIk  
DaCH
kUNa

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Zmieniony Rozkład Jazdy Pociągów 
Od 22.06.2011 do 10.12.2011r. 

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

Oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

                            Firma Kurierska 
                            Siódemka S.A. 

Zakres działania: 
- doręczanie przesyłek w poszczególnych 
   rejonach na obszarze 
   woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania:
- działalność gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doświadczenie 
  w �rmie kurierskiej lub 
  spedycyjnej/transportowej.

Kontakt: 
Beata Kwaśna – tel.: 507 003 100, 
email: bkwasna@siodemka.com

Oferujemy:
- stałą i stabilną pracę,
- szkolenie i materiały merytoryczne,
- zapoznanie z topogra�ą rejonu,
- stałą obsługę danego rejonu,
- rzetelność i terminowość 
  rozliczania za usługi.

poszukuje kandydatów na Kurierów, 
do świadczenia usług kurierskich.

Restauracja „BARNIM”
Nowogard, 3 Maja 30, tel. Fax 913921654, 663 97 93 97

Polecamy: śniadania, obiady, kolacje.
Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu, 

nie stosujemy gotowych dań mrożonych. 
ORGANIZUJEMY:
• Wesela, komunie.
• Bankiety imieninowe, urodzinowe i inne.
• Przyjęcia okolicznościowe, stypy.
OFERUJEMY OBIAD NA TELEFON:
Dowóz na terenie miasta GRATIS!!! (pow. 15,00 zł., opakowanie 1,00 zł)
zamówienia pod numerem 663 97 93 97  (od godz. 13.00 do 18.00)

SPECJALNOść ZAKŁADU
FIaki 400g  6,00 zł
Ozór wołowy w sosie musztardowym lub chrzanowyn 100/100g.
Ziemniaki, ogórek kiszony 12.50 zł

Schab po królewsku 120g. Ziemniaki, surówka z kapusty białej 16,00 zł
kotlet schabowy 100g. Ziemniaki, kapusta zasmażana 15,50 zł
kotlet z kurczaka 100g. Ziemniaki, zestaw surówek 16,00 zł
kotlet z kurczaka 100g. z jajkiem sadzonym Ziemniaki, zestaw surówek 18,00 zł
kotlet mielony 100g. Ziemniaki, sałatka z buraczków 12,00 zł
Pieczeń wieprzowa z sosem 100/100 Ziemniaki, surówka z kapusty białej 16,00 zł
kotlet de volille120g. Ziemniaki, zestaw surówek 18,00 zł
Wątróbka wieprzowa saute 100g. Ziemniaki, sałatka z buraczków 12,00 zł
Wątróbka drobiowa 100g. Ziemniaki, sałatka z buraczków 12,00 zł
Pierogi ruskie min. 250g. 6,50 zł
Pierogi z kapustą, mięsem i grzybami min. 250g. 7,50 zł
kopytka z tłuszczem 250g. 4,50 zł

Polecamy również inne dania obiadowe, prosimy dopowiadać się podczas roz-
mowy telefonicznej, przy dostawie zamówienia dostarczamy pełen jadłospis.

Ceny aktualne od dnia 1.04.2011 r.   Zapraszamy pod nr 663 97 93 97

Zatrudnię 
mechanika 

do obsługi samochodów 
ciężarowych. 

tel. 601 470 260, 
601 200 133
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oGŁo szE NIa drob NE
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Sto-
matologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

 - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 

Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-

szawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    

 - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 

51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelnego, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 

el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 
m2 (parter) bądź zamienię na mniejsze ( 
może być dwupokojowe lub duża kawa-
lerka). 790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulic-
kiego 2a. 514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Nowogard, działka przemysł i usługi w 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego o pw. 118  700m2 (11,87ha), in-
westycyjna, droga asfaltowa, centrum 
miasta, ul. Górna (przy smoczaku) 
800m2 od głównego skrzyżowania, 
przylega do nowego cmentarza 17 
PlN/m2. Tel. 660 424 989

• Nowogard ul. Górna za stw. Działka o 
pow. 5864m2 przez przemysł i usłu-
gi w planie zagospodarowania prze-
strzennego, inwestycyjna, ogrodzona, 
droga asfaltowa, centrum miasta, 800 
m od głównego skrzyżowania, 42 pln 
netto/m2. Tel. 660  424  989; 91 43 36 
122

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; 
I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo 
handlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Cena 1 495 000 
zł Biuro Nieruchomości Progres tel. 
501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 
Lutego. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1623 m2 z warunkami zabudowy oraz 
wszystkimi pozwoleniami (media przy 
granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. miejsco-
wość krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. możliwość podziału działki na 
dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę 57 a przy ul. Asnyka 
601 595 069

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamie-
nię z możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczyn-
szowe, częściowo umeblowane, świetna 
lokalizacja 175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłu-
żeniem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
na IV piętrze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 
506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z nieza-
leżnym wejściem wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką budowlaną w 
Warnkowie. Cena do uzgodnienia. Pro-
szę dzwonić po 16-stej. 501 318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 
m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Wynajmę piekarnię połączona ze skle-
pem w Dobrej Nowogardzkiej z peł-
nym wyposażeniem i bieżącą produk-
cją. Są kontrahenci oraz pracownicy. 
887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlo-
wą 3-go Maja 44G, przy zjeździe do Przy-
stani. 517 357 653

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia 
z aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + 
media. 698 548 788 po 16-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
parter ul. 15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność 
usługowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiado-
mość w sklepie spożywczym „Czaruś” 508 
105 332

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki 
od 12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie 
lub zamienię na kawalerkę w Nowo-
gardzie za dopłatą. 510 620 125

• Wynajmę garaż blaszak ul. Racibora. 
606 979 221

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwój-
nym garażem 10 km od Nowogardu. Tel. 
601 151 689

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 62.20 m2. 668 732 944

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 
668 431 301

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskie-
go, tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w 
przystępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 
501-411-106

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposaże-
niem, klimatyzacją oraz alarmem. Nowo-
gard ul. Traugutta naprzeciwko szpitala. 
887 467 309

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
dwupokojowe na parterze 46 m2 Cena 
135 tys. 602 521 671

• Dom w Dobrej sprzedam. 783 649 880

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w 
zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 
dwupokojowe w Wierzbięcinie z działką 
ogrodową i garażem. 506 073 274

• Sprzedam dom w Nowogardzie działka 
714 m2. 662 678 895

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie  78 
metrów w Wierzbięcinie wraz z piwni-
cą,  przylegającym ogródkiem oraz ga-
rażem. Bezczynszowe. Cena 140.000, tel: 
604942164

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
mieszkanie na I piętrze. 513 157 137

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Dobrej, 47 m2 + strych z możliwością 
adaptacji oraz budynki gospodarcze. 
698 083 557

• Pilnie sprzedam działkę budowla-
ną 1000m2. Przy ul. Asnyka (65 tys) 
503 120 436

• Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 
500 111 139

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
68 m2 w Osinie w bloku blisko ośrodka 
zdrowia i szkoły. 601 808 696 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w domu jednorodzinnym. Tel. 91 39 
20 737

• Wynajmę lokal w Centrum Płot na usługi 
fryzjerskie. 695 044 663

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa tel. 
693 429 294

• Wynajmę pub 286 m. cena 3500. 693 946 
233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwością 
podziału z preferencjami m in. pod sklep 
z odzieżą używaną 30zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam mieszkanie kompletnie 
wyposażone dwupokojowe na I pię-
trze 42 m2 z aktem notarialnym 91 39 
26 587

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu han-
dlowo-usługowym; preferencja zajęcia 
artystyczne lub też pod działalność ko-
smetyczną.10zł/m2. 693 946 233

• Wynajmę samodzielne umeblowane 
trzypokojowe mieszkanie w domku jed-
norodzinnym. 605 284 951; 667 131 416

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 



2-4.08.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

oGŁo szE NIa drob NE

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
o pow. użytkowej 55 m2 , II piętro na 
osiedlu Radosław 501 594 804 lub 
605 548 737

• Sprzedam pół domu do remontu 
16 ar działka 5km od Nowogardu. 
501 845 385

• Wydzierżawię kiosk własnościo-
wy na ul. Warszawskiej 10 i 14. Tel. 
694 455 280

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Poszukuję do wynajęcia lokal 20m2 - 
40m2 pod magazyn. 883 705 569

• Wydzierżawię komfortowe domy nad 
jeziorem. Nowe 150 m2. 668 989 393

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

•  Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogar-
dzie. 603 668 681

• Sprzedam dom przy ulicy Boh. War-
szawy 93a (wejście od ul Światowi-
da). Powierzchnia użytkowa 210 m2, 
działka 633 m2. Dom z dużym poten-
cjałem- garaż z kanałem, możliwość 
wykorzystania piwnic do działalno-
ści gospodarczej, Kontakt A. Wiąz 
601 161 050

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena komple-
tu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 450 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 149000  km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w ASO Opel Kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulco-
we, opony zimowe. Zadbany po du-
żym przeglądzie. Cena 37 000 zł. Tel. 
605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielo-
ny met., rok prod.12/2001, przeb. 
135000 km, 5 drzwi (hatchback), 2,2 
diesel 114 KM, serwisowany w ASO 
Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn ha-
mulcowy, klimatyzacja uzupełniona, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, 
radio/magnet. ster przy kierownicy, 
welur. tapicerka, opony letnie Conti-
nental 185 65 R15, kompletna doku-
mentacja – faktury serwisowe, bez-
wypadkowy,  zadbany. Cena 16 800 
zł (do uzgodnienia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
480 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena 
do uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-
stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Kupię wszystkie części do samo-
chodu Syrena i motocykla SHL. 
601 938 293

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; 
poj. 2,3l; 130KM; stan techniczny do-
bry; zadbany; wyposażenie sporto-
we; klimatyzacja automatyczna;  ku-
piony i używany na terenie Niemiec; 
zarejestrowany w Polsce;  cena do 
uzgodnienia; tel: 913920349 lub 
665245668 po godz. 16ej

• Sprzedam VW T3 rocznik 1984 diesel, 
blaszak. 502 853 573

• Sprzedam nowe oryginalne zimowe 
opony do Volvo marki Michelin – al-
pin, 205/55/R16 z felgami aluminio-
wymi. 602 474 266

• Sprzedam Opel Corsa B, srebrny 
rok prod. 2000, przebieg 63  180 
km trzydrzwiowy, 1.2 benzyna, 
ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 
poduszki powietrzne, alufelgi, za-
dbany, użytkowany przez kobietę. 
601 987 249

• Sprzedam Hondę CIVIC  1991 r. 
798 382 886

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Kosze-
nie łąk i zbiór. 508 503 650

• Prasowanie siana i słomy. 
785 629 294

• Sprzedam ziemniaki jadalne od-
miany „Denar Żabówko” 18. Tel. 60 
50 92 517

• Sprzedam 10 krów z cielakami LM. 
888 757 586

• Sprzedam młode kury nioski Żabo-
wo 13. tel. 91 39 10 666

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim 
napędem, kombajn ziemniaczany 
„ANNA”- prasa kostkująca Z-224. Tel. 
609 480 049

• Sprzedam kopaczkę. 91 39 14 885

• Sprzedam prosiaki. 691 948 518

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy MS 
BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 15 (nad 
apteką Jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i PPOŻ komplekso-
wa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 

szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – 
wykonam. 662 678 895

• Specjalista BHP kompleksowo. 
601 870 798

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Pielęgnacja ogrodu, koszenie traw 
ścinka drewna. 665 544 518

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39 50 103; 
608 364 330 

• Usługi budowlane oraz stawianie 
pieców kaflowych. 516 628 312

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Remonty mieszkań dach i ogrodze-
nia. Tel 794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• meble na wymiar, panele podłogo-
we. 884 288 560

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób starszych. 
Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię kierowców prawo jazdy 
C+E na kraj. 509 650 075

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię ślusarza. 601 090 160

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Zatrudnię opiekunkę osoby starszej 
w Niemczech. 91 39 27 272

• Zatrudnię – elewacja, docieplenie z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Zatrudnię do pracy na fermę (mał-
żeństwo) zapewnione dobre wa-
runki płacowe i mieszkaniowe. 91 
39 10 315 lub 502 562 378

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. 
Informacje. 91 39 22 431

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

• Zatrudnię mężczyznę do pracy w sa-
dzie i ogrodzie na stałe. 602 474 266

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513  085 
943

• Poszukuję fachowców na wykończe-
nia murarzy i dekarzy. 723 432 323

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo 
ładny mocna budowa oraz młodsze, 
tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe 
oraz kamienie polne w ok. Nowogar-
du. 91 38 13 958; 604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabu-
dowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka. 513 085 943

• Sprzedam spawarkę Bester małą na 
siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. 667 788 820

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656

• Sprzedam rusztowanie stalowe 140 
m. kompletne. 0049 15 77 21 48 755

• Sprzedam pralkę AMICA, sprawna w 
dobrym stanie. Tel. 727 569 687

• Oflisy tartaczne na opał, sprzedam 
pocięte lub w całości. 514 740 538

• Sprzedam piec CO (tzw. Śmie-
ciuch) do 60 m2 nieużywany po-
siada jeszcze dwuletnią gwarancję. 
669 018 385

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowa-
ne. 605 576 908

• Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 
300 l używaną. 602 527 141
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

reklama

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Sarmata lepsza w sparingu
W drugim przedsezonowym sparingu Pomorzanin Nowogard przegrał z Sarmatą Dobra 3:6. Dwie bramki dla Pomorzanina zdobył 
Krystian Miklas, a trafienie z rzutu karnego dołożył Paweł Galus.

Spotkanie rozpoczęło się 
bardzo źle dla naszego zespo-
łu. Po dziesięciu minutach Po-
morzanin przegrywał już bo-
wiem 0:2. Dwa stałe fragmenty 
gry wykorzystał Wojciech Bo-
nifrowski, najpierw trafiając z 
rzutu wolnego, a kilka minut 
później wykorzystując „jede-
nastkę”. Do końca pierwszej 
połowy wynik nie uległ już 
zmianie, choć było ku temu 
kilka okazji. Najlepszą zmar-
nował Krystian Miklas, kiedy 
po błędzie bramkarza trafił je-
dynie w spojenie słupka z po-
przeczką.

Początek drugiej połowy był 
dla podopiecznych Tomasza 
Surmy zdecydowanie lepszy. 
Już w 52. minucie spotkania 
był remis 2:2. Miklas najpierw 
wykorzystał podanie Gracja-

na Wnuczyńskiego, a po chwi-
li dobrym dograniem popisał 
się także Tomasz Marszałek. 
Tymczasem nowy trener Po-
morzanina zdecydował się na 
dokonanie kilku zmian, zdej-
mując z boiska podstawowych 
zawodników. Efektem były 
niestety bramki dla Sarmaty. 
Gospodarze najpierw trafili w 
poprzeczkę, ale później byli 
już skuteczniejsi i aż cztery 
razy zdołali pokonać Mateusza 
Krupskiego. Na sam koniec 
meczu rzut karny wykorzy-
stał jeszcze Paweł Galus, usta-
lając w ten sposób wynik spo-
tkania. Pomorzanin przegrał 
z Sarmatą 3:6. Teraz w środę 
nowogardzkich piłkarzy czeka 
towarzyski pojedynek z Błękit-
nymi Trzygłów. 

Maciej Pietrasik 
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko!

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZAMY !!!

Już otwarta
Apteka 
Majowa

w Nowogardzie!
PROMOCJE !!!  
RABATY !!!

(naprzeciw dworca PKP)
PARKING Z TYŁU APTEKI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

SPRZEDAŻ RATALNA

Projektowanie komputerowe

SZAFY • GARDEROBY 
MEBLE BIUROWE

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić  - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS!

WYSOKA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

POŻYCZKA EKSPRESOWA
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Szykuje się skandal?

Przepraszam, 
ale muszę  

zamknąć tę 
drogę

Stanisław Mosiniak (na zdjęciu) planuje zagospodarowanie 
swojej działki. 

Czy to była  ucieczka 
czy porwanie? 

Zaginione 
nastolatki  
z Jarchlina 
odnalazły się!

Cykl: świadkowie historii 

„Dzieci  
Uralu”
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Czy tak wyobrażamy sobie pomoc? Pojemnik CARITASU przy 
NETTO. 

Kolejne dzikie wysypisko w Nowogardzie. Droga przy byłej 
przesypowni, jak się okazuje nie tylko jako alternatywna trasa 
omijania zakorkowanych ulic w mieście. Niektórzy znaleźli so-
bie tam niezłe miejsce na pozbycie się niepotrzebnych odpadów. 
Wśród śmieci są gruzy, porozbijane telewizory i meble. Chociaż 
teren leży na uboczy, warto by było, żeby ktoś się zajął niechlub-
nym zakątkiem miasta, przez który przecież często przejeżdżają 
nie tylko miejscowi. 

Tablica informacyjna znajdująca się przed jednym z nowo-
gardzkich hoteli wprowadza mieszkańców  miasta w konsterna-
cję, a szczególnie gości z Niemiec. Widniejący na niej napis po-
witalny w języku niemieckim został zapisany błędnie. To trochę 
wstyd. Podajemy prawidłową pisownię: herzlich willkommen. 
Prosimy właściciela o poprawienie napisu. 

Po naszej interwencji zostały wycięte krzaki ograniczające wi-
doczność. 

Rozpoczęły się żniwa. Rolnicy korzystając z krótkiej poprawy pogody koszą 
praktycznie co się da i ile się da. Wszystko wskazuje jednak na to, że tegoroczne 
plony będą marne. 

Koszą ile sił,  
chociaż zbiory marne

 Nie dość, że zboża są mar-
nej jakości, to jeszcze plony są 
niskie. Rolnicy już liczą straty. 

Jak poinformował Zbigniew 
Luter, rolnik i przewodniczą-
cy powiatowej rady izb rolni-
czych, żniwa są bardzo ciężkie. 
W całym regionie wystąpiły 
podtopienia. Przez cały okres 
wegetacji nie sprzyjała także 
pogoda. 

Od dwóch dni wszyscy młó-
cą ile tylko mogą. Tempo jest 
potworne, ale żniwa są bardzo 
ciężkie  – mówi Z. Luter, któ-
ry posiada gospodarstwo o po-
wierzchni 320 ha w okolicach 
Glicka.  W całym regionie wy-
stąpiły podtopienia. Niestety 
zboża są przemoczone i skieł-
kowane. 

Potwierdza to Ludwik Szat-
kowski, który gospodaruje na 
powierzchni 10 ha (kolonia 
Wierzbięcin). Rolnik uprawia 
żyto ozime. 

- Rzeczywiście wszyscy ko-
rzystają z pogody. Zapowiada-
ją deszcze i burze, więc każdy 
się spieszy, żeby zebrać jak naj-

więcej. Jeśli chodzi o moje żyto, 
to miało wczoraj 13% wilgotno-
ści. Więc nie najgorzej.  Rozma-
wiałem jednak z ludźmi, którzy 
mówili, że zboże przerosło w 
kłosach. Najbardziej pszenży-
to, które boi się wody – mówi L. 
Szatkowski. 

Zbierane są praktycznie 
wszystkie, dojrzałe rodza-
je zbóż. Trwa także koszenie 
rzepaku. Gorzej jest z pszeni-
cą i pszenżytem, bo jest jeszcze 
zielone i do tego przerośnięte 
– informowali w rozmowach 
z DN rolnicy. Niestety rolnicy 
zbierają nie wiele. 

- W przypadku rzepaku kosi 
się zaledwie ok. tony z hektara. 
Średnie plony nie przekroczą 3 
ton z ha w całym regionie. To 
katastrofa – mówi Z. Luter.

W samym mieście, skup 
zbóż będzie prowadziła fir-
ma Jawa w Elewatorze przy 
ul. 15-lutego. Jak poinformo-
wał nas, jej przedstawiciel, An-
drzej Warchoł, skup rozpocz-
nie się najprawdopodobniej 
do najbliższego poniedziałku. 

Na jakie ceny będą mogli li-
czyć rolnicy? W tej chwili ceny 
żyta paszowego wahają się w 
granicach 600 do 630 zł/t net-
to, a konsumpcyjnego od 660-
690 zł/t.  Natomiast za pszeni-
cę paszową  płaci się w skupie 
od 650 do 700 zł/t netto, a kon-
sumpcyjną  od 750 zł/t wzwyż. 

Według przewidywań sku-
pujących ceny zbóż przezna-
czonych na paszę będą raczej 
malały, natomiast zboża kon-
sumpcyjne utrzymają stosun-
kowo wysoki poziom cen. Jest 
to związane z jakością zbóż, 
która się znacznie pogorszyła 
w wyniku intensywnych opa-
dów.  Specjaliści twierdzą jed-
nak, że zbóż konsumpcyjnych 
będzie na rynku bardzo nie 
wiele. 

Rolnicy dopiero rozpoczęli 
zbiory. Jeżeli pogoda pozwo-
li, żniwa powinny zakończyć 
się za parę dni. Jakim bilansem 
zakończą się tegoroczne zbio-
ry? O tym w kolejnych wyda-
niach DN. 

Marcin Simiński 

 Jadą na pole. W mieście też widać, że żniwa idą pełną parą.



5-8.08.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reklama

reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Mama zaginionych i szczęsliwe odnalezionych dziewczynek 
- Regina Lange

Czy to była  ucieczka czy porwanie? 

Zaginione nastolatki z Jarchlina odnalazły się!
W piątkowym  numerze DN  tydzień temu  pisaliśmy o zaginięciu dwóch nastolatek. Przypomnijmy w dniu 22.07.2011 (piątek) ok. go-
dziny 19 wyszły z domu dwie nastoletnie mieszkanki Jarchlina: Marlena Lange (14 l.) oraz Izabela Lange (16 l.), które znajdowały się po 
za domem rodzinnym około 7 dni, do momentu gdy ...same powróciły.

Dziennik Nowogardzki: 
Czy to prawda, że córki Pani 
odnalazły się? 

Regina Lange: Prawda, cór-
ki są już w domu, co bardzo 
nas  cieszy i odczuwamy ulgę. 
Lecz są jeszcze przestraszone i 
niewiele chcą mówić o tym, co 
się stało i gdzie były! Wkrótce, 
będą panie z opieki społecznej i 
psycholog, który spróbuje usta-
lić gdzie były i co robiły. 

DN: A  Pani  jak myśli, co 
się takiego stało?

R.L: Nie wiem. Dziewczynki 
dotychczas  zawsze przychodzi-
ły do domu na czas, a w trakcie 
nieobecności były w kontakcie 
telefonicznym. W tym dniu po 
prostu wyjechały w nieznanym 
kierunku z chłopakami, którzy 
najprawdopodobniej wcześniej 
mieli z nimi kontakt poprzez 
telefon i skaypa. Ostania roz-
mowa ze mną odbyły w sobo-
tę, powiedziały wtedy, że wró-

cą o 19, ale nie wróciły. Roz-
mowa była przez telefon, które-
go numeru nie znaliśmy, dlate-
go od razu zdecydowaliśmy się 
natychmiast zgłosić ten fakt na 
policję, a było to w niedzielę w 
godzinach popołudniowych. Na 
komisariacie policjanci sporzą-
dzili odpowiednie dokumenty 
zaginięcia i kazali czekać na te-
lefon kontaktowy lub samemu 
zadzwonić, gdy dziewczynki się 
odnajdą, ale się nie odnalazły.

DN: Czy wie Pani gdzie 
mogły być? 

R.L: Nie umiem powiedzieć 
jednoznacznie, jaka to była 
miejscowość. Wiem tylko tyle, 
że dziewczynki przebywały w 
jakimś domu przez tydzień, w 
miejscowości, która chyba leży 
w kierunku Gryfic, z młodymi 
mężczyznami. 

DN.: Co Pani czuła, gdy nie 
było córek  i jak  się odnala-
zły?

R.L: To były emocje nie do 
opisania, jak również nieprze-
spane noce. Ale ostatecznie 
wszystko dobrze się skończy-
ło. Wydaje mi się, że ogłosze-
nie zamieszone w prasie bardzo 
pomogło w poszukiwaniach. 
Z tego, co wiem jeden z męż-
czyzn, który mieszkał w tej sa-
mej miejscowości przeczytał in-
formacje i zaraz poszedł pew-
nie je zawiadomić, że są poszu-
kiwane. To spowodowało pew-
nie, że zaraz otrzymaliśmy in-
formację telefoniczną gdzie są 
dziewczynki, ale nie chciała-
bym mówić o miejscowości, bo 
nie jestem pewna jej prawidło-
wej nazwy. Ostatecznie dziew-
czynki zostały przywiezione 
przez tych mężczyzn do domu 
W tym czasie jak my tam po-
jechaliśmy. Po powrocie dziew-
czynki były już w domu. Mocno 
przestraszone do tego stopnia, 
że nie chciały za wiele rozma-
wiać. Jedna z nich była bardzo 
głodna. Na pytanie ” co tam ja-
dłyście?”  odpowiadały - nie-
wiele - zupki chińskie, kanapki.

DN.: Jednak ostatecznie 
wszystko skończyło się do-
brze.

R.L: Tak i jestem z tego bar-
dzo szczęśliwa. Korzystając z 
okazji chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w poszukiwania córek.

Tyle słów mamy. O ocenę sy-
tuacji  rodziny i całego zdarze-

nia  zapytaliśmy  także koordy-
natora interwencji kryzysowej 
przy OPS Nowogard Dorotę 
Maślaną:  

„Rodzina Państwa Lange od 
lat korzysta z pomocy OPS, tej 
socjalnej i finansowej, ale mu-
szę powiedzieć, że oficjalnie nie 
otrzymaliśmy żadnego komu-
nikatu o zaginięciu dziewczy-
nek. Matka dziewczynek nie 
zwróciła się do nas, z jakąkol-
wiek prośbą. Oficjalnie dowie-
działam się z notatki prasowej 
DN. Z moich informacji wyni-
ka, że na obecną chwilę dziew-
czynki przebywają  w szpita-
lu w Gryficach na badaniach. 
Oczywiście po powrocie zapro-
ponujemy pomoc   psychologa 
dla dziewczynek i matki  jak 
również  przeprowadzimy wy-
wiad środowiskowy, którego ce-
lem będzie dowiedzenie się, co 
było powodem takiego postę-
powania dziewczynek. Z na-
szych informacji wiemy, że ro-
dzina była wydolna społecz-
nie. Dziewczynki były zadba-
ne i miały zapewniona opiekę. 
Dlatego jesteśmy zaskoczeni tą 
sytuacją i po ich powrocie spró-
bujmy ustalić, co było przyczy-
ną ich zniknięcia.” 

Zapytaliśmy  również Policję. 
Przebieg akcji poszukiwaw-

czej skomentował też Komen-
dant Komisariatu Policji w No-
wogardzie, nadkomisarz Le-
szek Nowak:

„Po informacji zaginięcia 
dziewczynek i po rozmowie 
z matką zostały natychmiast 
wdrożone procedury poszu-
kiwawcze, które polegały na 
zarejestrowaniu ich w syste-
mie osób zaginionych na tere-
nie całego kraju, jak również 
bezpośrednio do policjantów 
w Nowogardzie, którzy zapo-
znali się ze zdjęciami i infor-
macjami personalnymi zagi-
nionych. W chwili zgłoszenia 
od razu zostały sprawdzo-
ne miejsca, w których mogły 
się znajdować dziewczynki, 
jednak wynik okazał się ne-
gatywny. W wyniku działań 
operacyjnych policjantów zo-
stały podjęte czynności, któ-
rych celem było dowiedze-
nie się gdzie mogą przebywać 
dziewczynki. 

Wykazały one, że zaginione 
przebywają na terenie innego 
powiatu, co sprawiło, że w po-
rozumieniu z tamtejszą poli-
cją, która miała pewne utrud-
nienia, wysłany został nowo-
gardzki patrol, który miał je 
przywieść. Jednak w drodze pa-
trol jak i zaginione minęły się, 
czego efektem był samodzielny 
powrót. Po powrocie nawiąza-
liśmy kontakt z matką, która 
objęła je opieką, w ten sposób, 
że nasze dalsze czynności zo-
stały zakończone”.

  Jarosław Bzowy 
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Za kilka dni przejazd boczną drogą przy byłej przesypowni będzie nie możliwy. Stanisław Mosiniak, właściciel terenu na którym znaj-
duje się droga, zapowiada bowiem, że ją zabarykaduje. Wszystko przez to, że Burmistrz Robert Czapla nie chce wykupić jej fragmentu 
od przedsiębiorcy, pod zaplanowaną w tym miejscu obwodnicę od strony Stargardu. 

Szykuje się skandal?

Przepraszam, ale muszę zamknąć tę drogę
Stanisław Mosiniak nabył 

działkę, na której znajduje się 
sporny odcinek drogi, w li-
stopadzie 2008 roku, w trybie 
użytkowania wieczystego. W 
tym okresie teren ten należał 
do spółki akcyjnej Górażdże 
Cement z Choruli (woj. opol-
skie).  Znajdujący się na tere-
nie nieruchomości fragment 
drogi  nie był jednak jeszcze 
wtedy ujęty w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta. To się 
jednak zmieniło w listopadzie 
2010 roku. Na jednej z ostat-
nich sesji poprzedniej kaden-
cji uchwalono nową koncepcję 
ładu architektonicznego mia-
sta. Umieszczono w nim m.in. 
szkic objazdu miasta od strony 
południowej tzw. ringu, który 
miał odciążyć ruch od strony 
Stargardu. Tyle, że część pla-
nowanej obwodnicy, według 
wyrysu geodezyjnego, przeci-
na własność S. Mosiniaka. 

„Mam więc już pełną świado-
mość, że z terenów tych nie będę 
mógł pobierać należnych mi po-
żytków”  – czytamy we frag-
mencie pisma, jakie w tej spra-
wie, kilka tygodni temu  Mo-
siniak wysłał do burmistrza 
Czapli.  W tym samym piśmie 
przedsiębiorca proponuje za-
mianę gruntów,  które według 
planu zagospodarowania mają 
być przeznaczone pod przyszłą 
budowę obwodnicy na inną 
działkę w obrębie miasta lub 
wykupienie ich po cenie ryn-
kowej. 

  - Rozumiem, że drogi te sta-
nowią alternatywny ciąg komu-
nikacyjny dla kierowców i dla-
tego do tej pory tolerowałem ten 
stan,  ale ja za ten teren  też pła-
cę podatki do gminy i Skarbu 
Państwa i skoro gmina wyty-
czyła sobie tędy  drogę, to niech 
teraz ją wykupi lub przekaże 
mi inną działkę o tej samej po-
wierzchni – mówi S. Mosiniak.  

Konkretnie chodzi o 30 arów, 
za które miasto, przyjmując 
średnie ceny na rynku musia-
łoby zapłacić ok. 120 tys. zł. 

Burmistrz na propozy-
cję przedsiębiorcy jednak nie 
przystał. W odpowiedzi wy-
słał pismo nasycone urzęd-
niczą nowomową, w którym 

przyznaje co prawda, że Gmi-
na Nowogard posiada według 
nowego planu zagospodaro-
wania drogę dojazdową, która 
przebiega przez  własność Mo-
siniaka, ale stwierdza, że urząd 
nie jest zainteresowany naby-
ciem nieruchomości będącej w 
użytkowaniu wieczystym. 

„W odpowiedzi na Pana po-
danie z dnia 21.06.2011 r. 
uprzejmie informuję – czyta-
my w piśmie UM, że faktem 
jest iż Gmina Nowogard po-
siada drogę dojazdową ozna-
czoną numerem ewidencyjnym 
562/1 oznaczoną w ewidencji 
gruntów łączącą bezpośrednio z 
Pana nieruchomością oznaczo-
ną nr 95 także stanowiącą dro-
gę dojazdową będącą w użyt-
kowaniu wieczystym. Wniosko-
wana we wniosku dzialki nr 94 
i nr 95 będące w użytkowaniu 
wieczystym Stanisława Mosi-
niaka stanowią własność Skar-
bu Państwa. Ciąg komunika-
cyjny przechodzący przez Pana 
nieruchomość umożliwia spo-
sób korzystania z gminnej dro-
gi, a także Pana drogi do nie-
ruchomości stanowiąych Pana 
własność. Zgodnie z planem 
przestrzennym zagospodarowa-
nia działki nr 94 i nr 95 stano-
wią ciągi komunikacyjne oraz 
rolę. W związku z powyższym 
Gmina Nowogard nie jest zain-
teresowana nabyciem nierucho-
mości będących w użytkowaniu 
wieczystym.”

- Proszę Pana, z tego pisma 
urzędnicy w starostwie się śmie-
ją. Użytkowanie wieczyste nie 
oznacza, że ja nie jestem wła-
ścicielem nieruchomości. Po-
nadto jak w planie zagospoda-
rowania na części mojej działki 
zaznaczono ciąg komunikacyj-
ny to nie mogę tego terenu np. 
wydzierżawić. Przepisy mówią 
jasno,  gmina musi wykupić ode 
mnie teraz ten teren – podtrzy-
muje swoją argumentację S. 
Mosiniak. 

Mosiniak ma rację. Jeśli w 
planie przestrzennym zazna-
czono, że jest droga, to żadna 
inna działalność  na tym frag-
mencie gruntu nie może być 
prowadzona. Potwierdzają to 
także eksperci, z którym roz-
mawiała redakcja DN. Wia-

domo też, że na razie gmina 
szybko nie rozpocznie pracy 
nad budową nowej trasy. Ta 
kosztowna inwestycja, została 
odłożona w czasie. Do kiedy? 
Nie wiadomo.  Na razie, moż-
liwości wykonania większych 
inwestycji, pochłania rozpo-
częta w maju rozbudowa szpi-
tala. 

Przedsiębiorca nie zamie-
rza jednak zakończyć na tym 
sprawy.  Jak przyznaje ma swo-
je plany na zagospodarowanie 
terenu. 

- Uważam, że zapropono-
wałem  Panu Burmistrzowi 
przystępne warunki rozwiąza-
nia tego problemu. Jeśli on nie 
chce ze mną dalej rozmawiać, 
co napisał w piśmie do mnie, 
nie mogę dalej czekać. Za sta-
ry jestem, żeby burmistrz za 
nos mnie wodził. W przyszłym 
tygodniu przejazd przez dro-
gę zostanie zasypany. Już dziś 
przepraszam za niedogodności 
mieszkańców, ale niestety winę 
za to ponosi Robert Czapla – 
mówi zdeterminowany przed-
siębiorca. 

Sprawa ma drugie dno…

Wszystko wskazuje na to, 
że brak woli rozwiązania pro-
blemu ze strony Burmistrza 
ma osobiste podłoże. Podczas 
kampanii wyborczej doszło 
bowiem do potyczki słownej 
między S. Mosiniakiem, a  ów-
czesnym wtedy jeszcze kandy-
datem SLD na burmistrza No-
wogard Robertem Czaplą. 

-  Czapla powiesił bez mojej 
zgody banery na płocie przy by-
łym „Przełomie”, który również 
należy do mnie. Kiedy zwróci-
łem mu uwagę, że najpierw na-
leżałoby zapytać czy zgadzam 
się na wieszanie reklam wybor-
czych usłyszałem,  że on się nie 
musi mnie pytać o zgodę. Nie-
stety musiałem wtedy   zareago-
wać i w ostrych słowach wypro-
sić go ze swojego terenu – wspo-
mina dzisiaj S. Mosiniak. 

Przedsiębiorca twierdzi, że 
burmistrz mści się teraz na 
nim za tamto zdarzenie. 

- Mi nie zależy na tym, czy 
burmistrz mnie lubi czy nie. Za 
długo mieszkam w tym mieście, 
żeby się tym przejmować. Zresz-
tą on pełni wobec obywateli rolę 
służebną, o czym widać niestety 

zapomniał – dodaje Mosiniak. 
Jak zakończy się ta  sprawa? 

Pismo, w którym S. Mosiniak 
proponuje gminie zamianę lub 
wykup należącego do niego te-
renu pod drogę, trafiło także w 
ręce Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Antoniego Bielidy. 
Przedsiębiorca poinformował 
o swoim problemie również 
wielu radnych i jak mówi li-
czy na ich rozsądek i pomyśl-
ne zakończenie tego sporu na 
najbliższej sesji. Podkreśla jed-
nak, że kiedy gmina wykupi 
już drogę, będzie musiała na 
własny koszt uprzątnąć tysiąc 
ton kruszca, którym przedsię-
biorca ma zamiar w przyszłym 
tygodniu drogę zablokować. 

Na razie jednak wszystko 
wskazuje na to, że na sporze 
najbardziej ucierpią kierowcy. 
Zablokowanie drogi wzdłuż 
byłej przesypowni niewątpli-
wie sparaliżuje i tak zakorko-
wany ruch w okolicach Targo-
wiska i skrzyżowania przy su-
permarkecie Netto. 

Marcin Simiński
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Głos radnego w sprawie Radosławia 

Najważniejsze, że robota 
została zrobiona, tak moż-
na skomentować całą sytuację 
opisaną przez redaktora Mar-
cina Simińskiego, dotyczącą 
uporządkowania terenu wo-
kół stawu przy osiedlu Rado-
sław. Jednocześnie w imieniu 
wszystkich radnych opozycji 
dziękuję redakcji DN, że do-
strzega podejmowane przez 
nich inicjatywy. To bardzo 
ważne, ponieważ ciężko jest 
reprezentować swoich wybor-
ców w Radzie Miejskiej będąc 
w opozycji. Dodatkowo mamy 
ostatnio do czynienia z ciągłą 
propagandą sukcesu obecnych 
władz promowaną w prasie sa-
morządowej, z jednoczesnym 
milczeniem na temat działań 
reszty radnych. 

Odnosząc się do sprawy za-
gospodarowania zieleni nad 
stawem przy osiedlu Rado-
sław,  to już na kwietniowej se-
sji zgłaszałem potrzebę zajęcia 
się tym problemem, ponawia-
jąc zapytania w maju i czerw-
cu (co mogą potwierdzić pro-
tokoły z sesji). W połowie lip-
ca otrzymałem pisemną odpo-
wiedź od Burmistrza, że prace 
zostaną wykonane i tak się sta-
ło. 

Nie będę odnosił się do in-
formacji ze strony interne-
towej Urzędu Miejskiego, na 
której kto inny przypisał sobie 
zasługi i pozorną natychmia-
stowość działania w tej spra-
wie. Najważniejsze dla mnie, 
że efekt został osiągnięty, a 
mieszkańcy są zadowoleni. 

Pragnę również nadmie-
nić, iż to nie osadzeni, a fir-
ma Pan Władysława Błażewi-
cza w  większości nieodpłat-
nie dokonała wszystkich cięż-
kich prac porządkowych swo-
im specjalistycznym sprzętem. 

Wykoszone zostało także osie-
dlowe boisko, za co mieszkań-
cy bardzo dziękują.

Staw i ogródki działkowe 
były zawsze nieodłącznym ele-
mentem osiedla Radosław. 

W czasach, kiedy na dział-
kach nie było jeszcze wody, 
stanowił on jedyne źródło do 
podlewania. Przez kilka ostat-
nich lat gmina nie interesowa-
ła się tym miejscem mimo, że 
jest ono jej własnością.  Miesz-
kańcy osiedla wielokrotnie 
na własną rękę organizowa-
li akcję sprzątania. Niestety 
do prac związanych z wycina-
niem chaszczy i przycinaniem 
drzew potrzebny był odpo-
wiedni sprzęt, którym nie dys-
ponowali.

W dużych miastach podob-
ne miejsca są traktowane jak 
„perełki” upiększające miej-
ski krajobraz. W Nowogardzie 
staw traktowany był jak zło 
konieczne, a przecież mógł-
by znacząco podnosić walory 
krajobrazowe i być wizytówką 
całego terenu oraz polem do 
popisu dla wędkarzy. 

Jako osoba związana z Rado-
sławiem od lat dostrzegałem 
naturalny potencjał tego miej-
sca. Będąc radnym postanowi-
łem na poważnie zająć się tym 
tak, aby na jednorazowym wy-
koszeniu wokół stawu się nie 
skończyło.  

Zamierzam dopilnować, aby 
od przyszłego roku staw i jego 
otoczenie znalazło się w rocz-
nym planie prac związanych 
z zagospodarowaniem ziele-
ni w mieście, podobnie jak to 
się odbywa nad jeziorem. Na 
sierpniowej sesji Rady Miej-
skiej zawnioskuję o ustawie-
nie ławek oraz dodatkowych 
koszy na śmieci wokoło stawu. 
Będzie to z korzyścią nie tylko 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Urząd odpowiada  
– krzyż jednak zawiśnie 

W odpowiedzi  na opubliko-
wany w Dzienniku Nowogardz-
kim  w  dniu 02.08.2011 r. ar-
tykuł dotyczący remontu  świe-
tlicy wiejskiej w Wojcieszynie, 
pragnę uspokoić Pana Redak-
tora, a przede wszystkim miesz-
kańców Wojcieszyna, że brak 
krzyża na budynku świetlicy 
nie jest żadnym fortelem aby się 
go pozbyć, ani  aby „ … władza 
postawiła na swoim”. Przyczy-
ną chwilowego braku symbolu 
religijnego, świadczącego o tym, 
że w budynku odbywają się na-

bożeństwa, były  jedynie proble-
my techniczne. Jak doskonale 
widać na załączonych do arty-
kułu fotografiach, obecnie poła-
cie dachu są wysunięte bardziej 
poza obrys budynku niż to było 
przed wymianą pokrycia. Po 
dokonaniu niezbędnych mody-
fikacji polegających na przedłu-
żeniu wspornika, krzyż wróci 
na swoje miejsce. 

Odpowiadając na zarzut nie-
poinformowania wszystkich 
mieszkańców wyjaśniam, że 
informacja o dacie odbioru ro-

bót remontowych była zamiesz-
czona w kalendarium spotkań 
Burmistrza na stronie inter-
netowej Urzędu. Powiadomie-
nie i zaproszenie mieszkańców 
Wojcieszyna należało do Pani 
Sołtys i  Rady Sołeckiej, którzy 
są najlepiej zorientowani, kto 
jest najbardziej zaangażowa-
ny w pracy na rzecz miejscowej 
społeczności.

Adam Czernikiewicz
Kierownik Wydziału Inwestycji i 

Remontów
Urzędu Miejskiego w 

Nowogardzie

dla samych mieszkańców osie-
dla, ale wszystkich przyjezd-
nych. Wielokrotnie obserwo-
wałem całe rodziny jadące nie-
dzielnym popołudniem na wy-
cieczkę rowerową w kierunku 
Dobrej Nowogardzkiej. Staw 
na Radosławiu mógłby być do-
skonałym miejscem postojo-
wym do odpoczynku i częścią 
ścieżki rowerowej wzdłuż uli-
cy Bohaterów Warszawy. Do-
datkowo na ten cel można po-
zyskać środki unijne w ramach 

działania 4.1/413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 dla małych 
projektów. Za kwotę kilku ty-
sięcy złotych można uatrak-
cyjnić to miejsce, aby stało 
się przyjazne dla wszystkich, 
zwłaszcza że istnieją możliwo-
ści zdobycia funduszy. 

Liczę, że pomysł na zagospo-
darowanie terenu wokół stawu 
na Osiedlu Radosław spotka 
się z pozytywną opinią Burmi-
strza i koalicji rządzącej, a jego 

realizacja będzie miała wpływ 
nie tylko na poprawę warun-
ków życia mieszkańców osie-
dla, ale i wszystkich Nowo-
gardzian. Poza tym o ile lepiej 
wyglądać będziemy w oczach 
gości, jeśli wjeżdżając do No-
wogardu od strony Dobrej do-
strzegą zadbany staw stano-
wiący wizytówkę miasta, a nie 
zarośnięte chaszczami bajoro.   

Michał Wiatr
Klub Radnych 

Wspólny Nowogard
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Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

Parafia Pw. wNiebowzięCia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Parafia Pw. Św. rafała kaliNowSkiego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

Parafia Pw. mb fatimSkiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Antoni Kubski  - lat 96 
(najstarszy mieszkaniec Ostrzycy)
Zmarł:04.08 2011 
Pogrzeb: 06.08.2011
Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie  

Jan Bartniczuk - lat 84 
Zmarł: 02.08.2011 
Pogrzeb:05.08.2011 
Miejsce: Cmentarz w Golczewie 

Bazyli Buriak - lat 73 
Zmarł: 30.07.2011 
Pogrzeb: 05.08.2011 
Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie 

Jan Geolasiński - lat 64 
Zmarł: 31.07.2011 
Pogrzeb był: 02.08.2011 
Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie 

Irena Kowalczyk - lat 53 
Zmarła: 02.08.2011 
Pogrzeb był:04.08.2011 
Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie 

Informacja 
- Administrator cmentarza - 

S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Święto Przemienienia Pańskiego 
6 sierpnia w kościele obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Zna-

ne było ono już od VI w., początkowo jedynie we wschodniej części Cesarstwa 
Rzymskiego. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wpro-
wadzone zostało w wieku XV. Ewangelia święta Przemienienia Pańskiego prowa-
dzi nas razem z Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Jezus przemienił 
się wobec swoich Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się 
olśniewająco białe. To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów 
- dowiedzieli się o nim dopiero po Wniebowstąpieniu. Przemienienie pozwoliło 
Apostołom zrozumieć jak niepełne i mizerne są ich wyobrażenia o Bogu. Niech 
i dla nas więc będzie lekcją pokory wobec majestatu Bożej potęgi.

Święto Przemienienia Pańskiego obchodzone było już od VI w. we wschodniej 
części Cesarstwa Rzymskiego. Było to wówczas najważniejsze święto lata. Święto 
na Zachodzie obchodzono lokalnie już od VII w. Jako obowiązujące dla całego 
Kościoła wprowadzone zostało oficjalnie przez papieża Kaliksta III jako podzię-
kowanie Bogu za odniesione zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem 
w dniu 6 sierpnia 1456 r.

Przykład Świętych  
nas Poucza 

Poniżźej rezentujemy sylwetkę Świętego Wawrzyńca, którego wspomnienie 
przypada na 10 sierpnia zgodnie z kalendarzem Kościoła Katloickiego. 

Święty Wawrzyniec –  o jego 
pochodzeniu nie wiemy pra-
wie nic. Według zachowanych 
Akt Męczeństwa Wawrzyniec 
miał pochodzić z Hiszpanii, a 
jego rodzicami byli Orencjusz 
i Pacjencja. Po przybyciu do 
Rzymu został archidiakonem 
i zaufanym papieża Sykstusa 
II. Papież powierzył także św. 
Wawrzyńcowi administrację 
dóbr kościelnych oraz opiekę 
nad ubogimi Rzymu. Kiedy za 
panowania cesarza Waleria-
na (253-260) wybuchło nowe 
prześladowanie Kościoła, zo-
stał pojmany papież. Wtedy św. 
Wawrzyniec podążył za nim, 
mówiąc: Gdzie idziesz, Ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Ni-
gdy nie odprawiałeś Mszy świętej bez swojego diakona, czymże więc mogłem ściągnąć na 
siebie niełaskę twoją?” Na to miał odpowiedzieć papież-męczennik: Dla mnie steranego 
wiekiem jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają o wiele większe cierpienia, ale 
też i piękniejsza korona chwały cię czeka”. Po tych słowach papież miał złożyć pocałunek 
na czole św. Wawrzyńca, został zabrany do więzienia i tego samego jeszcze dnia, 6 sierpnia 
258, otrzymał wraz z towarzyszącymi mu diakonami i kapłanami palmę męczeństwa (zo-
stałstracony). Dla św. Wawrzyńca była zgotowana natomiast osobna kaźń. Dekret cesarza 
nakazywał nie tylko likwidować ludzi, ale także majątki kościelne. Zostawiono więc św. 
Wawrzyńca jako ich zarządcę, by wydobyć od niego zeznania, jaki jest stan majątku Ko-
ścioła rzymskiego. Usiłowano także wymóc na nim przekazanie go w całości urzędnikom 
cesarskim. Jednak przezorny diakon rozdał wcześniej wszystkie pieniądze pomiędzy ubo-
gich. Kiedy zaś sędzia nakazał mu pokazać skarby Kościoła, św. Wawrzyniec zebrał tychże 
ubogich i wskazując na nich miał powiedzieć: Oto są skarby Kościoła!”. Rozwścieczony 
sędzia nakazał św. Wawrzyńca siec knutami, a potem rozłożyć na kracie i tak wolno palić 
ogniem, aż powie, gdzie są skarby, którymi zamierzali się wzbogacić urzędnicy cesarscy. 
Święty wśród tak wyszukanych katuszy miał zdobyć się jeszcze na słowa skierowane do 
sędziego i kata: Widzisz, że ciało moje już dosyć jest przypieczone z jednej strony, obróć 
je na drugą stronę. Ta właśnie bohaterska postawa zjednała św. Wawrzyńcowi najwyższy 
podziw Kościoła rzymskiego i zapewniła mu chwałę. Święty Augustyn pisze, że jak Jerozo-
lima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca.

Patronuje ubogim, piekarzom, kucharzom, bibliotekarzom, administratorom, oraz 
pszczelarzom. Pomaga w dolegliwościach reumatycznych, przy gorączce, chorobach oczu 
i skóry. W przypadku zarazy też można go wezwać. Chroni również od ognia i próbuje 
konkurować ze św. Florianem jako patron strażaków. Jego rola jest jednak trochę inna, 
gdyż jest jednocześnie opiekunem ognia i dba, by ten niezbędny żywioł pomagał ludziom, 
nie wyrządzając przy tym szkód. W dzień jego święta rozniecano ogień przez pocieranie 
drewna osiki lub olchy.
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10 lat temu                  pisał:
Zbliżają się wybory samo-

rządowe. Zadaliśmy pytanie 
mieszkańcom czy uważają, 
że burmistrz wyłoniony z wy-
borów bezpośrednich będzie 
dobrym burmistrzem i czy 
mają swoich faworytów?

Sonda z dnia 06.08.2002
Aleksander Gołowiejko  

murarz  - Moim zdaniem bur-
mistrz wybrany bezpośrednio 
będzie miał zdecydowanie wię-
cej możliwości i działania. Wy-
bierać będziemy przecież, my 
zwykli ludzie. Nowy burmistrz 
będzie więc naszym człowie-
kiem. Ja mam swojego kandy-
data . Jest nim  Marek Krzy-
wania. Znam go dosyć długo i 
widzę, że to człowiek, który na 
pewno będzie potrafił zrobić 
coś. 

Eliza Gajewska  - student-
ka - Uważam, że już sam fakt, 
iż burmistrz wybrany zostanie 
przez ludzi jest dobrym rozwią-
zaniem. Jeżeli będzie się starał, 
na pewno zostanie zaakcepto-
wany przez społeczeństwo i zy-
ska miano dobrze rządzącego. 
Obszar, metody, i zakres jego 

działania zależą jednak przede 
wszystkim od niego samego. 
Szczerze mówiąc nie interesuję 
sie za bardzo nie interesuję się  
polityką. Nie wiem kto nawet 
kandyduje na stanowisko bur-
mistrza w Nowogardzie.         

Glubiak Anna - pracownica 
sklepu - Według mnie nie ma 
zbyt wielkiego znaczenia spo-
sób wybierania nowego burmi-
strza. Rzadko zdarza się, aby 
polityk przejmował się losem 
wyborców. Każdy wiele obiecu-
je, rzeczywistość bywa jednak 
inna. Nie zamierzam glosować 
, nie mam więc kandydata.         

Koniec handlowego Show - 
Czytelnicy sygnalizują „han-
dlowy show”  na nowogardz-
kich chodnikach, szczególnie 
w okolicy dyskontu Biedronka 
pojawili się uliczni handlarze 
grzecznie lub natrętnie oferu-
jąc przeróżne towary. Taki stan 
rzeczy nie potrwa długo po-
nieważ ustawienie stoisk w ta-
kich miejscach jest nie zgodne 
z prawem. 

wyszperał: Jarek Bzowy 

Urząd Stanu Cywilnego informuje:
Czerwiec: Małrzeństwa:27 Narodziny:23 Zgony:17
Lipiec: Małrzeństwa:11 Urodziny:45 Zgony:8 

ocalić wspomnienia – zatrzymać czas

Wystartował projekt  
„Druk wspomnień”
Prywatne historie i rodzinne opowieści stają się coraz bardziej cenionymi war-
tościami. Spisywane przez seniorów rodu czy młodych pasjonatów przeszło-
ści, niegdyś skazane były na żywot ukryty w szufladzie. Inicjatywa „Druk wspo-
mnień” stawia sobie za cel pomoc w ich wydaniu w postaci niskonakładowych 
książek i nieodpłatnej publikacji w DN.

Możliwość utrwalenia ro-
dzinnej biografii w formie 
książki była do niedawna wy-
łącznym przywilejem osób 
sławnych lub bogatych. Publi-
kowanie rodzinnych opowie-
ści czy wspomnień nobilitowa-
ło i świadczyło o wysokim pre-
stiżu. Obecnie, dzięki rozwo-
jowi techniki i coraz niższym 
kosztom przygotowania książ-
ki, wydanie biografii czy ro-
dzinnych wspomnień stało się 
dużo łatwiejsze. Projekt „Druk 
wspomnień” – który oficjalnie 
zainaugurował swoją działal-
ność w lipcu 2011 roku – sta-
wia sobie za cel popularyzację 
zbierania prywatnych historii i 
pomoc na każdym etapie przy-
gotowania ich druku.

- Pomysł zrodził się sponta-
nicznie. Poproszono mnie kie-
dyś o zredagowanie książki – 
fascynującej biografii człowie-
ka, który przeżył prawie cały 
XX wiek, doświadczając oso-
biście wszystkich jego pięknych 
i tragicznych kart. Udało się te 

wspomnienia wydać – i zaczę-
ły się zgłaszać kolejne osoby, 
pytając jak to zrobić. Wielu lu-
dzi pasjonuje się zbieraniem ro-
dzinnych czy lokalnych opowie-
ści, nie wiedząc równocześnie, 
jak doprowadzić do ich publi-
kacji. Powstaliśmy po to, aby 
im w tym pomóc – mówi koor-
dynator projektu „Druk wspo-
mnień” Rafał Cekiera.

Drukowanie rodzinnych 
opowieści, listów, dokumen-
tów w formie profesjonalnej, 
eleganckiej edytorsko książki 
stanowić może również wyjąt-
kowy prezent, szczególnie dla 
osób starszych. - Kiedy odbie-
ram od kogoś ręcznie spisane 
notatki, jakieś zdjęcia, listy czy 
inne dokumenty, a następnie za 
trzy tygodnie przyjeżdżam z eg-
zemplarzami pięknie wydanej 
książki – mam wrażenie, że coś 
się udało uratować, już na za-
wsze – mówi Rafał Cekiera. -  
A radość osób, które mogą od-
naleźć na kartach książki swoje 
historie jest bezcenna.

Projekt „Druk wspomnień” 
współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej. we. Na 
podstawie dostarczonych ma-
teriałów opracowują, redagu-
ją i drukują nie tylko prywat-
ne historie rodzinne, lecz rów-
nież księgi pamiątkowe insty-
tucji, wydawane z okazji jubi-
leuszy czy rocznic. - Książki, 
które wydajemy, są specyficzne 
– to sejfy rodzinnych historii – 
podkreśla koordynator projek-
tu, będąc przekonanym o za-
potrzebowaniu na tego typu 
wydawnictwa. Dziennik No-
wogardzki jest współpracow-
nikiem projektu , jednym z 
etapów przed drukiem książki 
jest  w związku z tym publika-
cja na łamach DN  . Zachęca-
my Państwa do spisywania hi-
storii swoich i swoich rodzin i 
dostarczania zgromadzonych 
materiałów , wspomnień , li-
stów , zdjęć , dokumentów do 
naszej redakcji. 

Redakcja DN

Takie perełki mogą się znajdować w naszych szufladach.
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SkÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór



5-8.08.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Z okazji 
i rocznicy ślubu 

Izabeli 
i Kamilowi Szostak 

dużo radości, 
miłości 

i błogosławieństwa 
Bożego 

życzy 
babcia Irena

Sprzeda, Kupie, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do sprze-
daży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można również 
przynosić do redakcji DN. Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 3922-165, mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobiście w redakcji 
na ul. Boh. Warszawy. 

Red.
- Sprzedam podręczniki do klasy IV SP 2 tel. 693 128 108

ŻYCzeNia

W Świerczewie dużo się ostatnio dzieje. Mimo, że wieś nie ma przyznanego funduszu sołeckiego, mieszkańcy nie czekali  na złoty 
deszcz z nieba i  postanowili sami wziąć się do pracy. Efekty widać gołym okiem. 

Jak w Świerczewie praca wre
Do Świerczewa zaprosiła re-

dakcję „DN” sołtys, Urszula 
Armata. Chciała się pochwalić, 
co udało się zrobić, a co jeszcze 
jest planach. 

- Ostatnio naprawdę dużo 
robimy. Sporym działaniem 
było wykarczowanie przejścia 
z placu zabaw na boisko wiej-
skie. Nie udałoby się to bez po-
mocy skazanych, których bur-
mistrz skierował do pomocy. W 
Świerczewie do prac z osadzo-
nymi przyłączyli się młodzież 
jak również starsi – mówi soł-
tys wsi. 

-  Pan Stanisław Ciechanow-
ski użyczył nieodpłatnie sprzęty 
mechaniczne, pan Roman Sa-
niuk przekaz materiał do wy-
dłużenia chodnika do świetlicy. 

Pani Maria Brzeska ufundowa-
ła siatkę i słupki na odgrodze-
nie przejścia z placu zabaw na 
boisko.  Dziękuje wszystkim za 
pomoc, a w szczególności Remi-
giuszowi Brożynie, Dariuszo-
wi Balasińskiego, Zbigniewowi 
i Andrzejowi Krawczyk, Da-
mianowi Szulc młodzieży, ra-
dzie sołeckiej wsi i wszystkim 
innym, którzy pomogli  – wy-
mienia z wyrazami wdzięczno-
ści U. Armata. 

Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców i pomocy spon-
sorów  udało się także wykonać 
betonową wylewkę na boisku 
wiejskim i scenę. Wieś wzbo-
gaciła się także o drewniane 
ławo-stoły, które sprawdzą się 
świetnie przy okazji wiejskich 

biesiad.  Ponieważ Świercze-
wo nie ma własnego funduszu 
sołeckiego, na wiele działań 
mieszkańcy muszą sami pozy-
skiwać pieniądze. Okazuje się, 
że i to nie jest przeszkodą - dla 
chcącego nic trudnego. Ostat-
nio z inicjatywy rady sołeckiej 
mieszkańcy zebrali złom, który 
później sprzedano. W ten spo-
sób wioska zebrała 800 zł. 

- Nie jest bogaty ten kto dużo 
ma, lecz ten kto dużo daje. Bar-
dzo się cieszę, że do prac chętnie 
garnie się młodzież. To ważne 
na wsi, bo przecież wiadomo, że 
nasze dzieci nie mają tutaj za 

wielu atrakcji – dodaje U. Ar-
mata.

To nie koniec przedsięwzięć.  
W planach jest jeszcze budowa 
piaskownicy, wymiana drzwi do 
świetlicy wiejskiej, utwardzenie 
i wyrównanie wykarczowanego 
przejścia, a także poprawa na-
wierzchni na boisku. Trzeba też 
zaimpregnować urządzenia do 
zabaw dla dzieci i ufundowane 
przez Nadleśnictwo Nowogard 
drewniane ławo-stoły.  A już  
13 sierpnia odbędzie festyn w 
Świerczewie z loterią fantową, z 
którego dochód ma również za-
silić budżet wsi. 

Tą drogę w pocie czoła, wspólnie z więźniami, mieszkańcy wykarczowali 
kilkanaście dni temu. 

Urszula Armata chciałaby w przyszłości przywrócić godny wygląd 
kilku grobów, które zachowały się jeszcze na cmentarzu w Świerczewie.

Plac zabaw w Świerczewie, to jedyne miejsce, gdzie w wakacje mogą 
bawić się dzieci. Na zdjęciu Daria (lat 5) z bratem Denisem (lat 8). 

Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie 
Zapisy na warsztaty 

Warto pogratulować wła-
dzom sołectwa Świerczewo 
pomysłu, chęci do działania i 
determinacji. Wieś pięknieje, 
a to sprawia, że ludziom żyje 
się lepiej. 

Na zakończenie trochę go-
ryczy. Na terenie wsi był kie-
dyś cmentarz. Do dziś zacho-
wało się kilka grobów, głów-
nie małych dzieci. Na niektó-
rych widnieją jeszcze tablicz-
ki. Niestety cmentarz jest w 
opłakanym stanie. Teren jest 
zarośnięty, a o groby już daw-
no nikt nie dba. Sołtys wsi 
wspomina, że kiedyś było ich 
więcej, ale władza ludowa ro-
zebrała pomniki, by zatrzeć 
pamięć o pochowanych tam 
Niemcach. Pani Urszula ma-
rzy o tym, żeby na cmenta-
rzu zrobić porządek. Wykosić 
chaszcze, a może i umieścić 
pamiątkową tablicę z infor-
macją, że kiedyś tutaj wieczny 
spoczynek znajdowali miesz-
kańcy wsi. Redakcja popiera 
piękną ideę upamiętnienia pa-
mięci o zmarłych. Jeżeli ktoś z 
Państwa czytelników ma jakąś 
wiedzę na temat cmentarza 
i pochowanych tam niegdyś 
osób,  zachęcamy do podziele-
nia się tymi informacjami. Być 
może uda się częściowo od-
tworzyć historię cmentarza w 
Świerczewie. 

Marcin Simiński

Tegoroczny festiwal rozpocz-
nie się 15 sierpnia plenerem 
malarskim i warsztatami pla-
stycznymi. Jeśli ktoś zamierza 
studiować sztuki plastyczne, to 
jest to wyborna okazja na zdo-
bycie twórczego doświadcze-
nia, ponieważ warsztaty po-
prowadzą artystki z ASP Kra-
ków. Warsztaty plastyczne po-
trwają od 15 do 20 sierpnia. 

16 sierpnia warsztaty teatral-
ne poprowadzą Daniel Jace-
wicz i Marek Kościółek. W 
tym samym dniu rozpoczną 

się warsztaty wokalne, które 
poprowadzi Alina Karolewska. 

17 sierpnia rozpoczynają się 
warsztaty ceramiczne. Sztuki 
lepienia garnków, dzbanków i 
innych „cudaków” uczyć bę-
dzie Krystyna Wenelska z Cza-
plinka. 

Od 18 sierpnia przez dwa 
dni będą prowadzone warsz-
taty kowalstwa artystycznego 
przez Daniela Gąskę z Kaszub. 
Dawnych tradycyjnych tań-
ców przez dwa dni uczyć bę-
dzie „Kapela Hałasów” – Jacek 

i Alina Hałas z Poznania. W 
tym dniu  rozpoczną się tak-
że warsztaty capoeiry (brazy-
lijskich sztuk walk) prowadzo-
nych przez Patryka Stolarza, 
członka kadry Polski z Wrocła-
wia. 

Zapisy na warsztaty pod 
nr tel. 509  702  817 lub 
517 357 659 

Zygmunt Heland 
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Cykl: świadkowie historii 

Pani irena murawska – 10 lutego 1940 roku została wywieziona na Syberię.

„Dzieci Uralu”

Irena Murawska, z domu 
Zimnowłodzka, przyszła 
na świat w styczniu 1928 r. 
Wzrastała w osadzie wojsko-
wej Stasin, w gminie Werba 
na Wołyniu. Tuż po wybuchu 
wojny jej ojciec – Andrzej, 
żołnierz Wojska Polskiego, 
opuszcza dom, aby uczestni-
czyć w Kampanii Wrześnio-
wej – z rodziną zobaczy się 
ponownie dopiero w 1958 
roku. Kilka miesięcy póź-
niej, 10 lutego 1940, do drzwi 
domu dobija się NKWD – 
każą się zbierać. Pani Irena 
wraz z matką i sześciorgiem 
rodzeństwa trafia do jedne-
go z bydlęcych wagonów, sta-
nowiących tabor ciągnący 
w stronę Uralu. Tak zaczyna 
się  historia wojennej tułaczki 
młodej Ireny.

Rozłąka z ojcem… i ojcowi-
zną

Wychowywałam się w rodzi-
nie wojskowej. Kiedy rozpoczę-

ła się wojna miałam nieco po-
nad 12 lat. Ojciec, z racji, że był 
wojskowym, poszedł bić się za 
ojczyznę. Nie widzieliśmy się 
niemalże 20 lat. Wrócił dopie-
ro pod koniec lat pięćdziesią-
tych. W czasie wojny dostał się 
do niewoli, do radzieckiego obo-
zu jenieckiego. Stamtąd dzię-
ki działaniom podjętym przez 
ówczesnego Naczelnego Wodza 
gen. Sikorskiego został wcielony 
do armii polskiej dowodzonej 
przez gen Andersa.

Tak pani Irena wspomina 
swojego ojca, walczącego w 
szeregach Armii Polskiej na 
Wschodzie, która powołana 
została do życia 12 września 
1942 roku. Żołnierze tej armii 
walczyli m.in. w Egipcie i Wło-
szech. 

Rodzina Zimnowłodzkich 
dotknięta została pierwszą z 
czterech deportacji, jakimi ob-
jęto ludność z terenów okupo-
wanej Polski. Na samym po-
czątku Stalin chciał pozbawić 

naród polski lokalnej elity in-
telektualnej, którą wtedy sta-
nowili m.in. pracownicy służ-
by leśnej, osadnicy wojskowi, a 
także i działacze samorządowi, 
urzędnicy różnego szczebla.  

Wywózka przypominała 
ewakuację z płonącego domu. 
Ludzie pośpiesznie zabiera-
li najpotrzebniejsze rzeczy i w 
drogę. Wszędzie tamta pamięt-
na, mroźna noc wyglądała po-
dobnie. Także w osadzie Stasin. 
Dzieci ładowano na wozy, star-
si szli za tymi wozami. Tak do-
szliśmy do stacji we Włodzimie-
rzu. – wspomina ze spokojem 
pani Irena. Na miejscu czekał 
już pociąg. Wagony, w których 
do tej pory przewożono bydło, 
miały się stać na prawie trzy 
tygodnie mieszkaniem dla ty-
sięcy polskich kresowiaków. 
We Włodzimierzu załadowa-
li nas do wagonów. Były w nich 
piecyki i trochę drzewa na opał. 
W jednym wagonie było ok. 30 
osób. Eh, tak nas właśnie zała-
dowali, jak bydło. Raz dziennie, 
przychodzili i otwierali wrota 
wagonu. Jak dziś słyszę szczęk 
zamka. I krzyczeli „cztery wie-
dra i dwóch czlawieków za su-
pom”. Czasami – po tę zupę - 
chodził brat, czasami ktoś inny. 
Jechaliśmy ponad dwa tygodnie 
i w ciągu tego czasu, zawsze jak 
wchodzili to liczyli wszystkich. 
Przeładunek był w Kostouso-
wie. Tam też spędziliśmy wy-
wózkę. 

Zima od listopada do maja
Przez pięć lat miejsce zamiesz-

kania dla pani Ireny i jej rodzi-
ny stanowił obozowy barak.  
W każdej z równo wydzielo-
nych izb – bez względu na licz-
bę członków, umieszczana była 
jedna rodzina. Warunki tam 
panujące urągały ludzkiej god-
ności -  Gdy już dotarliśmy na 
miejsce to najpierw miesiąc spę-
dziliśmy w Kostousowie. Pa-
nował tam przeraźliwy mróz. 
Trzymali nas w jakimś opusz-
czonym budyneczku. Następ-
nie wzięli nas na tzw. kwarta-
ły. Pamiętam, że z rodziną zna-
lazłam się w kwartale 46. Za-

mieszkaliśmy w baraku podzie-
lonym na sześć części. Jej ściany 
składały się z zaciosywanej so-
sny, nakładanej jedna na dru-
gą. Utykane były pakułami i 
pomalowane wapnem. Umiesz-
czono nas w izbach zrobionych 
z pali. Nie pozwalano, aby zro-
bić je z desek. W każdej z izb w 
rogu znajdowała się murowana 
kuchnia. I to było wszystko, nic 
więcej. - relacjonuje pani Ire-
na. Za łóżko służyły deski, a za 
pościel i siedzisko trochę sia-
na. Niektórzy mieli, zabrane z 
kraju, pierzyny. W każdej z izb 
było okno, które musiało być 
zabijane na czas ostrej, sybe-
ryjskiej zimy. Nie było mowy o 
instalacji przynajmniej prowi-
zorycznego ogrzewania. Jedy-
ne źródło ogrzewania stanowił 
wspomniany już, murowany 
piecyk. Od czasu do czasu, aby 
ogrzać izdebkę używano też 
trocin, którymi uszczelniano 
ściany. Deportowani pracowa-
li przy wycince drzew na tar-
taku. Tam większość dnia spę-
dzała również pani Irena.  

Zajmowaliśmy się ładowa-
niem drzewa na wagony i przy 
pracowaliśmy przy wycince 
drzewa. Dziennie 12 godzin, bo 
na tartaku było światło, zima 
trwała 9 miesięcy - od listopa-
da do maja.

Bolesne doświadczenia
Najbardziej tragicznym 

przeżyciem dla rodziny Zim-
nowłodzkich, które dopeł-
niało czary goryczy na nie-
ludzkiej ziemi, była śmierć 
najmłodszego brata Edzia. 
W momencie wywózki koń-
czył siódmy miesiąc życia. 
Na Syberii przeżył niespeł-
na pół roku. Oddajmy głos 
pani Irenie – Mamusia kar-
miła go piersią. Nie było skąd 
wziąć mleka. Na nieszczęście 
w pewnym momencie zapa-
dła na czerwonkę. Edzio zara-
ził się ssając mleko z jej piersi. 
Mama miała silny organizm i 
przetrwała czerwonkę, ale dla 
mojego brata, niemowlęcia, 
okazała się śmiertelna. 

Choroby i bolesne doświad-

czenia nękały również bez-
pośrednio panią Irenę. Przez 
dwa lata strasznie puchłam w 
czerwcu – do tego stopnia, że 
ubrania nie mogłam włożyć. 
Leczyło mnie pewne żydowskie 
małżeństwo, ale wydaje mi się, 
że oni to o medycynie nie mieli 
większego pojęcia, gdyż nie po-
trafili stwierdzić co mi dolega-
ło. Powiedzieli tylko, żeby uni-
kać spożywania soli – tak usta-
lili między sobą. Pamiętam, że 
miałam wtedy tak drętwe usta, 
że mogłam zębami ugryźć na-
wet jakiś twardy przedmiot i nic 
nie bolało. 

W tym czasie zachorowała 
ponownie moja mama. Najbliż-
szy szpital znajdował się w od-
ległości 20 km. Na pociąg trzeba 
było mieć specjalny bilet, które-
go nie posiadaliśmy. Miałam 
wtedy 14 lat. Wzięłam mamu-
się, doprowadziłam do stacyj-
ki. Starszego brata i siostry nie 
było, bo zostali wcieleni do woj-
ska radzieckiego. Aby dojechać 
do szpitala weszłyśmy na takie 
schodki, po których wchodziło 
się do wagonu i mogłyśmy w ten 
sposób podjechać do Reża, gdzie 
znajdował się szpital. Na szczę-
ście nikt nas, trzymających się 
kurczowo tego wagonu, nie wi-
dział. Mama miała skierowa-
nie do lekarza a jak na mnie le-
karz spojrzał to powiedział, że i 
ja muszę zostać, bo jestem cho-
ra. Gdy oni wypisywali mamu-
si jakiś lek i zatrzymywali ją w 
szpitalu, to ja prędko zwinęłam 
się i uciekłam, bo przecież w 
domu zostało młodsze rodzeń-
stwo. Musiałam się nimi zajmo-
wać. Poszłam więc na tę stację. 
Czekałam na pociąg w ukryciu. 
Nie po stronie gdzie był budyne-
czek z napisem stacja Reż, ale z 
drugiej strony. Wsiadłam i do-
jechałam do pewnego przystan-
ku, na którym wsiedli robotni-
cy. Zobaczył mnie sokista i  ze-
pchnął mnie z tych schodów, 
których tymi moimi spuchnię-
tymi rękami się trzymałam, ale 
na szczęście oddalił się po chwi-
li. Jak pociąg ruszył, to się znów 
wdrapałam i dojechałam na 
miejsce. 

Na zdjęciu pani Irena z jedenastoletnim wnukiem Pawłem. Obraz, który 
pani Irena trzyma w rękach, został zabrany ze Stasina na Wołyniu w 
1940 roku - w noc wywózki. Towarzyszył rodzinie Zimnowłodzkich na 
Syberii.
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Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

11 SIERPNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 11 SIERPNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

Nieludzka selekcja
W pewnym momencie w 

obozie deportowanych wybu-
chła epidemia tyfusu. Choroba 
zabiła wtedy wielu ludzi, któ-
rych wycieńczone ciężką pracą 
i niedożywieniem organizmy, 
nie zdołały obronić się przed 
jej atakiem. Rosjanie uznali, że 
warto ratować tylko tych lu-
dzi, którzy byli zdolni do pra-
cy. Epidemia dotknęła także ro-
dzeństwo pani Ireny. - W pew-
nym momencie zapanował ty-
fus. W 42 albo 43 roku. Jedne-
go za drugim wynosili za rzekę 
na cmentarz. Nasz najstarszy 
brat też zachorował. Ale on pra-
cował, to przysłali konia z san-
kami i zawieźli go do szpitala. 
Brata zabrali a siostra musia-
ła w domu dojść do siebie.  Nie 
pracowała - to ich zdaniem mo-
gła umierać - nie jest potrzebna. 
Leżała sześć tygodni i przeżyła, 
tylko głucha jest po tym tyfusie. 
Brat również przeżył. Po kilku-
tygodniowej hospitalizacji wró-
cił do obozu. 

Towarzysz Głód
Deficyt żywności był niezwy-

kle dokuczliwy. Głodowe racje 
żywnościowe – 20 dkg chleba 
na osobę – zmuszały do roz-
paczliwego poszukiwania je-
dzenia. Często deportowani 
byli zdani na życzliwość losu. 
Kilka epizodów pozostaje w pa-
mięci pani Ireny. - Z mięsa wła-
ściwie nic nie można było do-
stać. Przypomniał mi się taki 
fakt. Była w pobliżu stajnia. 
Radzieccy robotnicy z kołcho-
zów mieli poprzydzielane konie. 
Ściągali nimi drzewa na skład, 
skąd ładować można je było na 
wagony. Kiedyś w nocy jeden z 
tych koni zdechł. Gdy się o tym 
dowiedzieliśmy, wykorzystując 
nieuwagę stróża, zakradliśmy 
się z nożami i obrobiliśmy tego 
konia do kości. Na drugi dzień 
grozili nam, że nas za to powie-
szą. I takie to było życie. Dziś z 
perspektywy czasu sama sobie 
tak myślę – Boże!, może mi się to 
tylko śniło.

Kiedyś podejrzałam jak w sto-
łówce, w której wydawano nam 
te skromne racje żywności, wy-
rzucano kłęby obieranej ka-
pusty. Obcinali liście a te kłę-
by wrzucali do dużej beki, któ-
ra służyła za śmietnik. W nocy 
zakradłam się do stołówki i na-
brałam tych kłębów do worka - 
ile się dało. Potem mama je go-
towała i zjadaliśmy z solą. Byli-
śmy tak wygłodniali, że wprost 
zachwycaliśmy się ich smakiem. 

Chciałam umrzeć
Nagromadzenie trauma-

tycznych przeżyć sprawiło, że 

w pewnym momencie mło-
da Irenka doznała załamania. 
Chciała odejść. Zaczęło się od 
momentu, w którym dosta-
ła pracę w domu kierownicz-
ki stołówki. Tak to opisuje pani 
Irena - Kierowniczka stołówki 
zaproponowała mi, żebym ba-
wiła jej dzieci. Póki nie ukoń-
czę 14 lat. Nie chciałam iść, ale 
mama powiedziała, „Dziecko! 
pójdź! Tam dadzą ci jeść. A ta 
kromeczka chleba więcej zosta-
nie w domu”. Powiedziałam so-
bie – trudno, nie będę się ma-
mie sprzeciwiać. Rozpłakałam 
się i poszłam. Tam trzeba było 
co dzień podłogi szorować. Ta 
kierowniczka była taka rozka-
pryszona, a dzieci rozpuszczone. 
Trudno było takie napięcie psy-
chiczne wytrzymać w wieku nie-
spełna kilkunastu lat. Wtedy do-
szłam do wniosku, że najlepiej 
byłoby umrzeć. Zdjęłam obuwie 
i na mrozie wychodziłam boso 
wylewać wodę do śmietnika. Za-
uważył mnie szewc - Polak i po-
wiedział o całej sprawie mojej 
mamie, która mnie stamtąd za-
brała. Potem dostałam pracę w 
tartaku. 

Ostatni etap – Morze Czar-
ne

Ostatnie kilka miesięcy ro-
dzina Zimnowłodzkich spędzi-
ła na pracy w pobliżu Hersonu, 
nad Morzem Czarnym. Tam 
przeznaczyli nas do kołchozu. 
Gdy opuściliśmy wagon, przed 
nami rozpostarł się duży obszar. 
Rosły tam plantacje arbuzów. To 
jak myśmy wylegli, mój Boże, to 
każdy zawiązek złapał i jadł. A 
później pracowaliśmy przy zbo-
żu, przy kombajnach. Rosła tam 
pszenica, melony, winogrona.

W międzyczasie wyszedł roz-
kaz zaciągania się do armii ra-
dzieckiej. Na początku obejmo-

wał on tylko Rosjan, później 
także Polaków. W szeregi armii 
wcielona została najstarsza sio-
stra Sabina. Wraz z czerwono-
armistami dostała się do War-
szawy, skąd wystarała się w mi-
nisterstwie o powrót swojej ro-
dziny z Syberii. I w ten sposób 
pani Irena z rodziną powróci-
ła do Polski. - Siostra wysłała 
wniosek o tzw. zapotrzebowa-
nie i w ten sposób ściągnęła nas 
do Polski. Przysłała tzw. „wy-
zew”, że jesteśmy wzywani do 
kraju. Razem z nami otrzymało 
go również ok. 10 innych rodzin 
z tego samego terenu. Do domu 
wracaliśmy również wagonami 
bydlęcymi. 

Mogliśmy nie dotrzeć
W trakcie drogi powrotnej 

zdarzył się pewien epizod, który 
mógł sprawić, że pani Irena z ro-
dziną nigdy by do Polski nie do-
tarła. W drodze powrotnej chcie-
li nas wyrżnąć Ukraińcy. Czyha-
li głównie na osadników. Dotar-
liśmy do naszego przedwojenne-
go powiatu - Włodzimierza. Gdy 
tam zajechaliśmy było już szaro. 
Było nas tyle co w jednym wago-
nie ok. 30 osób. Tuż obok stacji 
stał nieduży budyneczek, który 
był pusty. Ktoś nam zaoferował, 
że możemy w nim przenocować. 
Nie było młodych mężczyzn – 
tylko trzech,  w podeszłym wieku. 
Chcieliśmy się przespać i przecze-
kać do wyrobienia paszportów. 
Całe szczęście, że koszary ro-
syjskie były w pobliżu. W nocy 
wpadli Ukraińcy, wywalili drzwi 
i chcieli nas pozabijać. Podniósł 
się krzyk, przybiegli żołnierze ro-
syjscy i rozpędzili ich. Rano za-
prowadzili nas do przedwojennej 
świetlicy harcerskiej. Straż stała 
z każdej strony. Zabraniali nam 
mówić po polsku. Czekaliśmy tak 
na paszporty. A później już za 

Bug. Dwa tygodnie spędziliśmy 
w Chełmie. Stamtąd przywieźli 
nas na Pomorze Zachodnie.

Już nie ta Polska
Kiedy pani Irena doszła w 

swej opowieści do momentu 
powrotu do Polski, z pogodną 
twarzą mówiła o radości, wręcz 
euforii, jaką wszyscy odczuli 
gdy zobaczyli ojczystą ziemię. 
Niestety stalinowska rzeczywi-
stość szybko dała o sobie znać. 
Pierwsze lata w Polsce inaczej 
sobie wyobrażaliśmy. Od razu 
nie wolno nam było przyznawać 
się do wywózki. Dawano nam 
do zrozumienia, że ciąży na nas 
jakaś wina. Trochę się czuliśmy 
jak niechciani. Przeżyliśmy tu 
rozkułaczanie w 50 roku. Mieli-

śmy 50 h ziemi, 10 krów i 4 ko-
nie. Gdy teść umarł, rozpętała 
się nagonka na tzw. kułaków. 
W tamtej komunistycznej akcji 
odebrano nam 8 krów. Zostawili 
tylko jednego konia. Zabrali też 
ziemię, a w zamian dali nam 8 h 
na piaskach. 

Tak właśnie w wielkim skró-
cie, wygląda kilka tragicznych 
lat z historii życia pani Ire-
ny Murawskiej, zamieszkałej 
obecnie w Żabowie. Jej życie 
stanowi wycinek polskiej mar-
tyrologii XX wieku. Warto znać 
losy ludzi, którzy po wojnie za-
siedlili tę ziemię. To im głównie 
a nie partyjnym dyrektywom 
zawdzięczamy naszą teraźniej-
szość. 

Piotr Słomski

Drugi od prawej stoi starszy brat Pani Ireny Franciszek Zimnowłodzki. Oryginalne zdjęcie ukazujące grupę polskich zesłańców podczas pracy na Syberii.
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Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
biura Nieruchomości 
na ul. warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24

zapraszamy Państwa na stronę: www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

obiekty  i lokale:
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 18 m2, I p, cena – 250 zł / msc
 Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 20 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 33 m2, I p, cena – 300 zł / msc

Nowogard - lokal na wynajem o powierzchni 100 m2, I p, cena – 1200 zł / msc
Obiekt na sprzedaż restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, cena- 1.800 000 zł

Obiekt na wynajem restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, cena 8.600 zł / 1 msc
Nowogard stacja paliw / wynajem o pow 60 m2, działka 1600 m2, cena – 6.765 zł/ 1 msc

Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1,  72-200 Nowogard

burmistrz Nowogardu ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze inspektor 
w wydziale rozwoju lokalnego i funduszy 
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria – wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe 
2. Co najmniej trzy lata stażu pracy   
3. Język niemiecki, biegle w mowie i piśmie 
4. Umiejętność biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego
5. Dobry stan zdrowia
6. Obywatelstwo polskie
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu-

blicznych
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe 

wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe): 
1. Dyspozycyjność
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Doświadczenie w pracy w zespole międzynarodowym
4. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej
zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Współpraca z partnerami zagranicznymi, miastami partnerskimi: przygo-

towywanie umów, porozumień, inicjowanie i prowadzenie współpracy w za-
kresie gospodarki, kultury i turystyki. 

2. Kompleksowe przygotowywanie i nadzorowanie przebiegu wizyt dele-
gacji zagranicznych: tłumaczenie, ustalanie harmonogramu wizyt, wymiana 
korespondencji.

3. Kompleksowe przygotowywanie i uczestniczenie w wyjazdach zagra-
nicznych władz samorządowych w roli tłumacza.   

4. Przygotowywanie i nadzór nad wymianą młodzieży we współpracy ze 
szkołami zagranicznymi.   

5. Opracowywanie wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych w ra-
mach współpracy zagranicznej.

6. Przygotowywanie i aktualizacja oferty turystycznej miasta Nowogard w 
tym informacje dotyczące bazy noclegowej i gastronomicznej.

7. Opracowywanie materiałów promocyjnych gminy Nowogard.
8. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za działalność kulturalną, 

sportową i rekreacyjną na terenie gminy Nowogard w zakresie promocji im-
prez o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym.

9. Podejmowanie działań umożliwiających rozwój i promocję turystyki w 
gminie Nowogard, współpraca w tym zakresie z mediami oraz serwisami in-
ternetowymi.

10. Opracowywanie kalendarza imprez Gminy we współpracy z jednostka-
mi organizacyjnymi gminy.

wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub 

zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy 
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach 

i umiejętnościach
7. Oświadczenie o niekaralności
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyko-

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

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

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

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do 
dnia 19 sierpnia 2011r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzo-
nych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na sta-
nowisko inspektora w wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy „ w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Nie 
ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Urszula Bere-
zowska  nr tel. 913926293.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 
3000 zł brutto.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefo-
nicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwa-
lifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnie-
nia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na 
czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie.

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

W PROGRAMIE:
09:00 - Msza św. w kościele parafialnym w Osinie
11:00 - Rozpoczęcie Turnieju P. Nożnej i P. Siat!
12:00 - Uroczyste otwarcie festynu
12:30 -Turniej P. Nożnej dla dzieci rocznik 1999 - 2000
14:00 - Konkurencje rekreacyjno - sportowe
16:00 - Otwarty bieg dla wszystkich „Pół Mili Zygmunta
17:00 - Mecz p. nożnej PÓŁNOC - POŁUDNIE o BECZKĘ PIWA
18:00 - Zakończenie konkurencji rekreacyjno - sportowych. Wręczenie nagród przez sponso-
rów i organizatorów festynu
22:00 - Niespodzianka wieczoru
19:00 - Rozpoczęcie biesiady przy ogniskach i zabawy tanecznej pod chmurką na stadionie

PONADTO:
-Wystawy i prezentacje produktów regionalnych
-Wiele konkursów i atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Wystawa prac Janiny Detz
Oprawę muzyczną i prowadzenie imprezy zapewnia
gastronomię i atrakcje dfa dzieci oferuje Leszek Ostrowski

Organizatorzy Wójt Gminy, 
Sołtys i Rada Sołecka, 
Przyjaciele i Koledzy, 
KS „PONTON” Osina, 
Mieszkańcy Osiny
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PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ mIEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

8.08.2011 r. 
godz. 16

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

StiHl mS 170 D
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Zarząd Powiatu w Goleniowie
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz budyn-
ku b. Hotelu „Cisy” w Nowogardzie na tablicy ogłoszeń, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej  Nr 91/1, 91/2  i 91/3 położo-
nych w obrębie  w obrębie 3 miasta Nowogard.

     Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi  (pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 238.

DLA PANÓW „PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY” 
III Edycja Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie 

rozpoczyna III edycję programu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla 
mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 20.08.2011r.W 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W 
zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie lekarskie. 
Szczegółowe informacje( termin badania krwi i godz badania lekar-
skiego) podczas rejestracji Samodzielny Publiczny Szpital Rejono-
wy w Nowogardzie tel. 91 3921356 wew.122 (Fundacja „Zdrowie”),w 
siedzibie Fundacji oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

PAMIĘTAJ! TY TEZ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE! ZA-
PRASZAM.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł. 
   Prezes Fundacji”Zdrowie” Lidia Bogus

Serdecznie zapraszamy 

na zabawę taneczną
która odbędzie się 

w sobotę 6 sierpnia na boisku wiejskim w Osowie. 
Rozpoczęcie godz. 18.00     Organizatorzy: Sołectwo Osowo

Rozpoczęcie kursu 8 sierpnia 2011 r. g. 16.00

SZUKASZ PRACY ? Chcesz dorobić studiując ?
A może chcesz rozpocząć pracę ?

Nie patrz na swój wiek. 
Elastyczne godziny pracy umożliwiające naukę.

Atrakcyjne wynagrodzenie – płacimy za każdą przepracowaną godzinę
Możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń

W związku z szybkim rozwojem
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 

poszukuje pracowników do punktów 
GASTRONOMICZNO-HANDLOWYCH. 

Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną  8 9 lub 10.08.2011 godzina 11.30
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu
697-067-256 / 697-067-257 lub 091 481 76 44

Pierwsze sparingowe 
zwycięstwo Pomorzanina
Pomorzanin Nowogard w swoim trzecim przedsezonowym sparingu odniósł 
pierwsze zwycięstwo. Nowogardzki klub pokonał w środę na wyjeździe Błękit-
nych Trzygłów 7:1.

Początek spotkania wcale 
nie przebiegał jednak po myśli 
podopiecznych Tomasza Sur-
my. Gospodarze często atako-
wali prawą stroną boiska, lecz 
byli nieskuteczni. Dwie naj-
lepsze okazje dla Pomorzani-
na zmarnował Michał Laszkie-
wicz. Zarówno po strzale gło-
wą, jak i po uderzeniu z dy-
stansu piłka przechodziła tuż 
nad poprzeczką. W 37. minu-
cie Błękitni wyszli na prowa-
dzenie. Spory błąd popełnił 
Michał Soska, który za lekko 
podał do stojącego w bramce 
Pomorzanina Mateusza Krup-

skiego, co bez problemu wy-
korzystał jeden z zawodni-
ków gospodarzy. Jeszcze przed 
przerwą Pomorzanin zdołał 
wyrównać za sprawą Łukasza 
Olechnowicza i do przerwy 
drużyna z Nowogardu remiso-
wała 1:1.

Przed rozpoczęciem dru-
giej połowy trener Pomorza-
nina dokonał kilku zmian w 
składzie, a zmęczeni po pierw-
szych 45 minutach gospodarze 
całkowicie oddali pole nowo-
gardzkim zawodnikom. Efek-
tem tego były kolejne bram-
ki dla Pomorzanina. Już w 57. 

minucie było 4:1. Dwie bram-
ki zdobył Patryk Gaik, a jed-
no trafienie dołożył Dominik 
Wawrzyniak. Ataki gości nie 
ustawały. Klasycznym hat-tric-
kiem popisał się debiutujący w 
Pomorzaninie Kamil Młynar-
czyk, który od początku tygo-
dnia trenuje z naszą drużyną, a 
wcześniej był graczem Masovii 
Maszewo. Mecz zakończył się 
więc wygraną Pomorzanina 
7:1. W najbliższą sobotę dru-
żynę czeka towarzyski turniej 
w Płotach. 

Maciej Pietrasik 
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48, 

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

PoleCamY NierUCHomoŚCi

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

SPrzeDam 
mieSzkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

mieSzkaNia Na SPrzeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 31.000 zł
Nowogard – 2-poziomowe, stan surowy zamknięty, pow. 106m² – CENA 316.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – mieszkanie 3 pokojowe na parterze, pow. 58 m² – CENA 180.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł
Płoty – 2 pokoje, pow. 54m² – CENA 145.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł
DomY Na SPrzeDaŻ
Nowogard – dom na jeziorem, pow. 300 m², działka 2996 m² – CeNa 910.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m², działka 717m² – CENA 399.000 zł
Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 1000m² – CENA 179.000 zł
Działki Na SPrzeDaŻ
Nowogard –  działka1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1028 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 3800m² – CENA 120.000 zł
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 4300m² – CENA  54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 31600m² – CENA 158.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 32.500 zł
Tucze – działka budowlana o pow. 2700m² – CENA 67.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 128.000 zł
Kościuszki gm. Osina – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki gm. Osina - działka z linią brzegową  o pow 2,34 ha – CENA 50 zł / m²
Kościuszki – działka z przepięknym widokiem na jezioro o pow. 3312 m² – CENA 133.000 zł
Olchowo – działka o pow. 3000 m² – CENA 150.000 zł

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

zbik  
DaCH
kUNa

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Zatrudnię 
mechanika 

do obsługi samochodów 
ciężarowych. 

tel. 601 470 260, 
601 200 133

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

                            Firma Kurierska 
                            Siódemka S.A. 

Zakres działania: 
- doręczanie przesyłek w poszczególnych 
   rejonach na obszarze 
   woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania:
- działalność gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doświadczenie 
  w �rmie kurierskiej lub 
  spedycyjnej/transportowej.

Kontakt: 
Beata Kwaśna – tel.: 507 003 100, 
email: bkwasna@siodemka.com

Oferujemy:
- stałą i stabilną pracę,
- szkolenie i materiały merytoryczne,
- zapoznanie z topogra�ą rejonu,
- stałą obsługę danego rejonu,
- rzetelność i terminowość 
  rozliczania za usługi.

poszukuje kandydatów na Kurierów, 
do świadczenia usług kurierskich.

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

PPHU REMBUD 
zatrudni młodą 

dyspozycyjną osobę 
do pracy w charakterze 
sprzedawcy. 
Wymagania: wykształcenie 
średnie, znajomość obsługi 
komputera, zaradność, odpo-
wiedzialność, miła prezencja. 

CV należy dostarczyć 
na ul. Wartcką 1. 

Kontakt 500 297 054 

Sprzedam tanio 
kontener, 

barak biurowy, 
sprężarkę PKD-6 miksokret

tel. 91 39 21 933;
 600 273 171
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania 
co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem 

Kolanka rodzinne
W „kolanka” oznaczone w diagramie przerywany-
mi liniami należy wpisać „rodzinne” wyrazy mama, 
tata, brat, siostra w takie miejsca , by powstała 
prawidłowa krzyżówka. Litery z pól oznaczonych 
cyframi od 1 do 7 utworzą rozwiązanie.

Rebusowe  
figlaszki
Rebus - według słownika języka pol-
skiego - to zagadka przedstawiona za 
pomocą rysunków i liter.
W szaradziarstwie niezwykle rozbu-
dowane – rebusy zwykłe, kołowe, ka-
ruzelowe, wspakowe, anagramowe, 
sytuacyjne i zagadki literowe. Dzisiaj 
przedstawimy formy tych ostatnich.

Wskazówka: 
1 - gdy w rebusie pojawia się znak  
„ / ” oznacza on sylabę ZA lub PO.

Przykład: 
P/AS – szaradzista pomyśli i od-
czyta: „za P AS” czyli ZAPAS, lub druga 
możliwość „po P AS” czyli POPAS.

3,14/S – tutaj podobnie: „za PI 

S”, lub „po PI S” czyli ZAPIS lub POPIS.
 2 – rebusiki na wyobraźnię:

- Jak odczytać rebus przedstawiający 
T ? Autor miał na myśli „Litera T”, 
czyli LITERAT.

- Jak odczytać A ? Autor wymyślił – 
„Samo A” czyli SAMOA (wyspy na Pacy-
fiku).
3 – rebusy opisowe.
- zamiast rysunków autor stara się opi-
sać to co chce przedstawić na rysunku.
W polskim szaradziarstwie wysoko oce-
niono rebus sytuacyjny, którego opis 
mógłby wyglądać następująco:  obok 
studni miejskiej stoją trzy panie, a 
czwarta pani trzepaczką uderza leżące 
banknoty dolarowe. Litery początkowe 
rozwiązania: P N R J. Z rysunkowej (czy 
opisowej sytuacji) należy odczytać zda-
nie: przy kranie (czyli tej studni), dolary 
wali jedna (tylko jedna, trzy panie się 
przyglądają), a rozwiązanie brzmi: Przy-
kra niedola rywali jedna.

Za tydzień zaprezentuję typowe re-
busy obrazkowe, a teraz literówki do 
rozwiązania: 

Uzupełnianka  
literacka
Odgadnięte wyrazy czteroliterowe wpi-
sywać kolejno w rzędy diagramu z po-
minięciem pól przyciemnionych. Po 
odgadnięciu wszystkich wyrazów w 
przyciemnione kratki wpisać takie lite-
ry, by z wpisanymi wcześniej literami 
utworzyły nowe dziewięcioliterowe 
wyrazy.
Dopisane litery czytane z góry na 
dół utworzą początek rozwiąza-
nia – imię i nazwisko pisarza, a 
litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 15 tytuł jego powieści 
– dokończenie rozwiązania.

1 – imię żeńskie (Negri lub Raksa); 
        rosyjska zupa rybna,
2 – zgromadzenie z transparentami; 
       gruby sznur, cuma,
3 – źle gdy bez pokrycia; 
sklepowy kontuar,
4 – iluzjon; 
dziewczyna z „Zielonego wzgórza”,
5 – maraton lub sprint; 
imię aktorki Andrycz,
6 – kocie łby na drodze; 
Elżbieta dla koleżanek,
7 – czuwaliczka (wpisz KATA); 
      wyspy koło Irlandii (wpisz ARAN),
8 – staw ramieniowy; 
odgrywana przez aktora,
9 – objaw niechlujstwa; 
        relacja albo legenda mapy,
10 – w parze z czarami; okręt Noego. 

Pantropa  
z filmem

Odgadnięte wyrazy wpisać w po-
grubione korytarze tak, by dopisane 
litery, czytane rzędami utworzyły 
rozwiązanie – tytuł filmu Andrzeja 
Wajdy.
- bębenkowy rewolwer siedmio-
strzałowy,
- nagły strach, popłoch

π     S
S     π
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

regUlarNa liNia mi kro bU So wa SeroCki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjazDY z NowogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjazDY ze SzCzeCiNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzewÓz oSÓb - ro maN biŃCzYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNieDziałkU Do PiątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NowogarD - rewal - Pobierowo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NowogarD - goleNiÓw - SzCzeCiN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzCzeCiN - goleNiÓw - NowogarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

O DYSKOTEKACH
Czemu jest w nich tłoczno,
świetnie dziś rozumiem,
tam każdy chce pląsać,
kto tańczyć nie umie.

STYL-TO CZŁOWIEK
Piosenkarzy polskich styl,
jest tradycji duchem owian-
to słodyczy pełen tryl,
bądź beczenie pra-pra
Słowian.
Dramatyczne ruchy rąk,
brzuch wstrząsany falą
skurczy,
ilustrują każdy song,
wnosząc doń
-element twórczy.
Chcesz szmer wzbudzić
i uznanie?
No to prosta jest recepta-
turlaj się po fortepianie,
i nie śpiewaj-tylko szeptaj!

PIOSENKA NIE ZNA GRANIC...
CIERPLIWOŚCI
Piosenkarskie wyło trio-
„Idźmy stąd, bo nas pobiją!”.
Tak śpiewacy długo wyli,
aż istotnie ich pobili...

PRÓŻNY TRUD 
Nie upiększy starych ruder, 
ani  szminka, ani puder.

KURORT
Stary księżyc- w nowej roli,
wykorzystać się pozwala:
na nim serce tak nie boli,
gdyż-na ziemię patrzy z dala.

KSIĄŻKA WAKACYJNA
Ujęła go uśmiechem,
zabłądziła z nim-pod strzechę. 

KUPON nr 5
Prawidłowe rozwiązania:
Krecia robota wzrusza ziemię
Myśl cła nie płaci
Szanuj las
Rajstopy; wersalka

Prawidłowe odpowiedzi 
nadesłali:

Feliksiak Piotr, Halina Ste-
fańska, Pelagia Feliksiak, Ja-
dwiga Maknia, Danuta Śmi-
giel, Jerzy Siedlecki, Teresa 
Czarnecka, Barbara Barto-
sik, Danuta Borowik, Halina 
Szwal, Halina Heinrich

Zwycięzcy:
Jerzy Siedlecki
Teresa Czarnecka
Pelagia Feliksiak

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

przyjmie do pracy 
kierowców  

na samochód ciężarowy. 
wymagania:

prawo jazdy kategorii CE, znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie na przyczepę niskopodwoziową

CV przesłać na adres e-mail: ksm_trading@op.pl
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NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 m2 (par-
ter) bądź zamienię na mniejsze ( może być dwu-
pokojowe lub duża kawalerka). 790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Nowogard, działka przemysł i usługi w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego o pw. 
118  700m2 (11,87ha), inwestycyjna, droga 
asfaltowa, centrum miasta, ul. górna (przy 
smoczaku) 800m2 od głównego skrzyżowa-
nia, przylega do nowego cmentarza 17 PlN/
m2. tel. 660 424 989

• Nowogard ul. górna za stw. Działka o pow. 
5864m2 przez przemysł i usługi w planie za-
gospodarowania przestrzennego, inwesty-
cyjna, ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowania, 42 
pln netto/m2. tel. 660 424 989; 91 43 36 122

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; i 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 
663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) w 
Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedamy obiekt biurowo usługowo han-
dlowy. Działka 8046 m2 przy ulicy bohaterów 
warszawy. Cena 1 495 000 zł biuro Nierucho-
mości Progres tel. 501 620 628

• Działka 30 arów na sprzedaż przy ulicy 15 Lute-
go. Tel. 91 39 21 933; 600 273 171.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 
70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię sto-
isko na targowisku miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 okoli-
ce Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 m2 
z warunkami zabudowy oraz wszystkimi po-
zwoleniami (media przy granicy) projekt gratis. 
791 262 391

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkalną, 
bądź usługową. miejscowość krzywice, 4016 
m2, prąd, woda, gaz. możliwość podziału 
działki na dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. 
kontakt 605 315 304.

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z 
możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszowe, czę-
ściowo umeblowane, świetna lokalizacja 175 tys. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy ul. 
Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną przy 
ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Poniatow-

skiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłużeniem 
w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na IV pię-
trze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależnym 
wejściem wraz z budynkiem gospodarczym 
i działką budowlaną w warnkowie. Cena do 
uzgodnienia. Proszę dzwonić po 16-stej. 501 
318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 
pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem w 
Dobrej Nowogardzkiej z pełnym wyposażeniem 
i bieżącą produkcją. Są kontrahenci oraz pracow-
nicy. 887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od Nowogar-
du. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. Możliwość 
adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukondygna-
cyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 3-go 
Maja 44G, przy zjeździe do Przystani. 517 357 653

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia z 
aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + media. 
698 548 788 po 16-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe parter ul. 
15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługowa 
przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie 
spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 12-
15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie lub za-
mienię na kawalerkę w Nowogardzie za do-
płatą. 510 620 125

• Wynajmę garaż blaszak ul. Racibora. 606 979 221

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwójnym ga-
rażem 10 km od Nowogardu. Tel. 601 151 689

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzypokojo-
we 62.20 m2. 668 732 944

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 668 431 301

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, tel. 
693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przystęp-
nej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PARTE-
RZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PAR-
TERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-411-106

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposażeniem, kli-
matyzacją oraz alarmem. Nowogard ul. Traugut-
ta naprzeciwko szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwu-
pokojowe na parterze 46 m2 Cena 135 tys. 602 
521 671

• Dom w Dobrej sprzedam. 783 649 880

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w zakładzie 
fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, dwupoko-
jowe w Wierzbięcinie z działką ogrodową i gara-
żem. 506 073 274

• Sprzedam dom w Nowogardzie działka 714 m2. 
662 678 895

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie  78 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z piwnicą,  przylegają-
cym ogródkiem oraz garażem. Bezczynszowe. 
Cena 140.000, tel: 604942164

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe mieszkanie 
na I piętrze. 513 157 137

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Dobrej, 
47 m2 + strych z możliwością adaptacji oraz bu-
dynki gospodarcze. 698 083 557

• Pilnie sprzedam działkę budowlaną 1000m2. 
Przy ul. Asnyka (65 tys) 503 120 436

• Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 500 111 139

• Wynajmę lokal w Centrum Płot na usługi fryzjer-
skie. 695 044 663

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa tel. 693 429 294

• Wynajmę pub 286 m. cena 3500. 693 946 233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwością podziału z 
preferencjami m in. pod sklep z odzieżą używaną 
30zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam mieszkanie kompletnie wyposażo-
ne dwupokojowe na i piętrze 42 m2 z aktem 
notarialnym 91 39 26 587

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlowo-
usługowym; preferencja zajęcia artystyczne 
lub też pod działalność kosmetyczną.10zł/m2. 
693 946 233

• Wynajmę samodzielne umeblowane trzypo-
kojowe mieszkanie w domku jednorodzinnym. 
605 284 951; 667 131 416

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. użyt-
kowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Radosław 501 
594 804 lub 605 548 737

• Sprzedam pół domu do remontu 16 ar działka 
5km od Nowogardu. 501 845 385

• Wydzierżawię kiosk własnościowy na ul. War-
szawskiej 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Poszukuję do wynajęcia lokal 20m2 - 40m2 pod 
magazyn. 883 705 569

• Wydzierżawię komfortowe domy nad jeziorem. 
Nowe 150 m2. 668 989 393

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowogar-
dzie. 603 668 681

•   Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwupoko-
jowe 46 m2 na II piętrze, przy ul. 15-go Lutego. 
Mieszkanie posiada ogrzewanie gazowe etażo-
we, niski czynsz cena 662 217 634; 600 297 622

• wynajmę mieszkanie dwupokojowe i piętro, 
wejście z chodnika (może być na działalność). 
692 457 388 

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 64 m2. 
Wierzbięcin. 510 840 205; 517 077 249

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 62,20 w No-
wogardzie. 668 732 944

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 605 856 557

• Wynajmę lokal użytkowo-handlowy 39 m2 w Go-
leniowie, może być mięsny, garmażeryjny, spo-
żywczy lub na biuro. Koszt 1100 zł. 514 058 110\

oGŁo sZE NIA drob NE
iNformator lokalNY - NowogarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia 
plus kuchnia z aneksem, czynsz 700 plus 
media (liczniki) tel. 668 431 295

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła tel. 
601 257 127

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 
91 85 23 899

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie. 601 775 037

• Sprzedam dom nad jeziorem – Nowogard. 
785 200 900

• Sprzedam dom przy ulicy boh. warsza-
wy 93a (wejście od ul Światowida). Po-
wierzchnia użytkowa 210 m2, działka 
633 m2. Dom z dużym potencjałem- 
garaż z kanałem, możliwość wykorzy-
stania piwnic do działalności gospodar-
czej, kontakt a. wiąz 601 161 050

motorYzaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta mar-
ki ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
450 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, srebr-
ny metalik, przeb. 149000  km, 08/2006, 
książka serwisowa (serwisowany w ASO 
Opel Kozłowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, filtry, 
klocki hamulcowe, opony zimowe. Zadba-
ny po dużym przeglądzie. Cena 37 000 zł. 
Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 135000 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 114 KM, ser-
wisowany w ASO Nissan Polmotor Szcze-
cin . Nowe klocki i tarcze hamulcowe, płyn 
hamulcowy, klimatyzacja uzupełniona, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, ra-
dio/magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka, opony letnie Continental 185 
65 R15, kompletna dokumentacja – fak-
tury serwisowe, bezwypadkowy,  zadba-
ny. Cena 16 800 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 480 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam motorower rok 2004. Cena do 
uzgodnienia 91 39 22 748 po 20-stej.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Kupię wszystkie części do samochodu Sy-
rena i motocykla SHL. 601 938 293

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; poj. 
2,3l; 130KM; stan techniczny  dobry; za-
dbany; wyposażenie sportowe; klimaty-
zacja automatyczna;  kupiony i używany 
na terenie Niemiec; zarejestrowany w Pol-
sce; cena do uzgodnienia; tel: 913920349 
lub 665245668 po godz. 16ej

• Sprzedam VW T3 rocznik 1984 diesel, bla-
szak. 502 853 573

• Sprzedam nowe oryginalne zimowe 
opony do Volvo marki Michelin – alpin, 
205/55/R16 z felgami aluminiowymi. 
602 474 266

• Sprzedam Opel Corsa B, srebrny rok prod. 
2000, przebieg 63  180 km trzydrzwiowy, 
1.2 benzyna, ABS, klimatyzacja, central-
ny zamek, poduszki powietrzne, alufel-
gi, zadbany, użytkowany przez kobietę. 
601 987 249

• Sprzedam Hondę CIVIC  1991 r. 
798 382 886

rolNiCtwo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Koszenie łąk 
i zbiór. 508 503 650

• Prasowanie siana i słomy. 785 629 294

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmiany „De-
nar Żabówko” 18. Tel. 60 50 92 517

• Sprzedam 10 krów z cielakami LM. 
888 757 586

• Sprzedam młode kury nioski Żabowo 13. 
tel. 91 39 10 666

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim napę-
dem, kombajn ziemniaczany „ANNA”- pra-
sa kostkująca Z-224. Tel. 609 480 049

• Sprzedam kopaczkę. 91 39 14 885

• Sprzedam prosiaki. 691 948 518

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wienerber-
gera w dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie zbóż. 
785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, opryski-
wacz, maskę i kabinę do C-360. 661  751 
296

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny z 
domu pod dom. 603 038 944

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kompu-
ter? Salon komputerowy MS BIOSS zapra-
sza! ul.700-Lecia 15 (nad apteką Jantar) 
tel.91-577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż 
i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNformatYCzNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 

faktury Vat. tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• awarie. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsłu-
ga firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budow-
lane - terminowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazu-
ry. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieplenia, 
glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 692  562 
306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz kosze-
nie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, terako-
ta. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ławkę, 
stół ogrodowy. 660 206 833

• budowa domu i inne prace wykończe-

niowe, malowanie, glazura – wykonam. 
662 678 895

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie. 789 146 025

• Pielęgnacja ogrodu, koszenie traw ścinka 
drewna. 665 544 518

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-budow-
lane wykonam. 91 39 50 103; 608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 697 784 540; 
609 640 892

• Remonty mieszkań, dachy i ogrodzenia. 
Tel 794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, remonty. 
693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• meble na wymiar, panele podłogowe. 
884 288 560

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pane-
le, 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane, piece kaflowe i 
usługi elektryczne. 516 033 882

• Remonty. 792 217 337

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pra-
cy jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania klin-
kieru. 662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 500 
zł. 604 189 118

• zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Zatrudnię – elewacja, docieplenie z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. Infor-
macje. 91 39 22 431; 665 084 488

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

• Zatrudnię mężczyznę do pracy w sadzie i 
ogrodzie na stałe. 602 474 266

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 25 900; 
667 900 901

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Cieślarz- zbrojarz. 698 939 189

• zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji ogro-
dzeń metalowych.512 509 179

• Poszukuję fachowców na wykończenia 
murarzy i dekarzy. 723 432 323

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny moc-
na budowa oraz młodsze, tel: 91 39 21 828

• Oddam za darmo cegły rozbiórkowe oraz 
kamienie polne w ok. Nowogardu. 91 38 
13 958; 604 702 817

• Tanio sprzedam drewno na opał. 
660 135 921

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudowę. 
792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki + spacerówka. 
513 085 943

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę 
cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i kominko-
wego. 667 788 820

• Sprzedam rusztowanie stalowe 140 m. 
kompletne. 0049 15 77 21 48 755

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowane. 
605 576 908

• Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 300 l 
używaną. 602 527 141

• Sprzedam pianino. 726 280 768

• Sprzedam kuchnię Westalkę. Stan dobry. 
785 216 761

• Oddam nieodpłatnie dwa półko tap-
czany. Odbiór własnym transportem . 
694 958 247

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. 
667 788 820

• Sprzedam podręczniki do klasy IV SP 2 tel. 
693 128 108

oGŁo sZE NIA drob NE

Zatrudnię osobę 
do pracy fizycznej 

w charakterze 
konserwatora 

z umiejętnościami 
budowlanymi. 

Wiadomość: 
sklep meblowy 

Kwadrat, 
ul. Armii Krajowej 49, 

Nowogard 
tel. 661 960 881; 91 529 449
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 7

Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

Czytaj s. 3

Czytaj i patrz s. 8 i 11

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Karty kredytowe
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00, sob 9.00-14.00

Zapraszamy do 
CENTRUM KREDYTOWEGO

10 sierpnia br.
od 8.30 - 10.00

środa
udzielane będą

bezpłatne  
porady prawne

Tragiczny wypadek  
pod Żabowem

ZUK eksperymentuje z odpadami 

Zamiast pojemników, 
worki w trzech kolorach
Z osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Wiej-
skiej zniknęły jakiś czas temu pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy są tym faktem 
zaskoczeni. 

Czytaj s. 4

Maszkowo:  
poprawili  
gminną fuszerkę

Festyn na 
Koplu
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Kronika policyjna 
01.08.11 r.
Godz. 00.30
Zgłoszenie telefoniczne o wybiciu 

cegłówką szyby w sklepie Multi przy 
ul. Kościelnej.

Godz. 2.15
Partol policji w trakcie kontro-

li drogowej na ul. Wojska Polskie-
go ujawnił nietrzeźwego rowerzystę. 
Paweł T. miał 2,87 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 6.20
Powiadomienie o kradzieży oko-

ło 90 m przewodów elektrycznych, 
zasilających agregaty chłodni samo-
chodowych przy ul. Bohaterów War-
szawy.

Godz. 7.00
Powiadomienie o kradzieży ole-

ju napędowego w ilości 200 l z tere-
nu budowy obwodnicy przy ul. Gen. 
Bema.

Godz. 11.45
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonu komórkowego marki Sony 
Ericsson oraz ładowarki z szafki 
znajdującej się w sali szpitalnej. 

Godz. 22.40
Uszkodzenie bramy wjazdowej 

do posesji przy ul. Boh. Warszawy, 
przez samochód marki Hyundai. 
Sprawca odjechał z miejsca zdarze-
nia. 

02.08.11 r.
Godz. 14.30
Ujawnienie w komisie przy ul. 

Dworcowej skradzionego rowe-
ru górskiego, utraconego w wyniku 
włamania do piwnicy na ul. 15 Lu-
tego. 

03.08.11 r. 
Godz. 8.15
Policjanci Ruchu Drogowego KPP 

Goleniów podczas kontroli drogo-
wej w miejscowości Strzelewo samo-
chodu marki VW, ujawnili iż kieru-
jący pojazdem Wojciech R. posiada 
aktualny zakaz prowadzenia pojaz-
dów, wydany przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie. 

Godz. 14.10
Zatrzymanie w miejscowości 

Długołęka nietrzeźwego kierujące-
go samochodem marki Ford. Zbi-
gniew O. miał 3,86 promila alkoholu 
w wdychanym powietrzu.

Godz. 14.30
Zgłoszenie oszustwa na portalu 

internetowym Allegro przy dołado-
waniu telefonu komórkowego.

04.08.11 r.
Godz. 14.30
Powiadomienie o kradzieży 

dwóch tablic rejestracyjnych z sa-
mochodu marki BMW, zaparkowa-
nego na posesji przy ul. Armii Kra-
jowej.

05.08.11 r.
Godz. 7.00
Powiadomienie o kradzieży z wła-

maniem do garażu przy ul. Bema, 
skąd dokonano zaboru motoru typu 
cross marki Honda oraz ubrań mo-
tocrossowych. 

Godz. 9.50 
Powiadomienie o kradzieży rowe-

ru marki Kross Grant w okolicach 
miejscowości Łosośnica. Kradzież 
miała miejsce w dniu 04.08.11 r. 

Godz. 17.00
Zgłoszenie o kradzieży i zniszcze-

niu warzyw z ogrodu przy ul. Że-
romskiego przez ustalonego spraw-
cę. 

Godz. 21.50 
Zgłoszenie o uszkodzeniu samo-

chodu marki Hyundai przez kieru-
jącego pojazdem marki Ford Mon-
deo na ul. 15 Lutego. Przybyli na 
miejsce Policjanci ustalili, że spraw-
ca zdarzenia -  Mariusz K. znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 2,48 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

06.08.11 r.
Godz. 9.15
Ochrona sklepu Lidl powiadomi-

ła o zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Dariusza Ż. Zatrzyma-
ny przewieziony został do jednostki, 
w celu przesłuchania w charakterze 
sprawcy wykroczenia.

Godz. 9.20 
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

skrzyżowanie z ul. 700 Lecia, gdzie 
doszło do zderzenia dwóch pojaz-
dów, Peugeot 307 oraz Mercedes. 
Sprawca ukarany został mandatem 
karnym. 

Godz. 13.30
Kradzież 140 metrów kabla li-

nii napowietrznej na odcinku drogi 
Grabin-Bochlin. 

Godz. 14.20 
Kolizja drogowa w miejscowości 

Brzozowo z udziałem trzech pojaz-
dów: Hundai, Mitsubishi oraz Sko-
da. Sprawca zdarzenia, kierujący po-
jazdem Hundai ukarany został man-
datem karnym w wysokości 250 zł. 

Godz. 15.50
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

gdzie doszło do zderzenia samocho-
du marki Opel Vectra oraz Skody.

Godz. 17.40
Patrol OPI w miejscowości Ża-

bowo, w trakcie kontroli drogowej 
ujawnił nietrzeźwego rowerzystę. 
Wacław B. miał 2,78 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

07.08.11 r. 
Godz. 6.10 
Powiadomienie o kradzieży sa-

mochodu marki Renault Clio, za-
parkowanego na posesji w miejsco-
wości Węgorzyce. 

Godz. 10.25
Kolizja drogowa na trasie nr 6 w 

pobliżu miejscowości Gardna, w 
której wzięły udział dwa pojazdy, 
Honda Civic i VW Passat.

Godz. 13.20 
Zgłoszenie uszkodzenia ogrodze-

nia warsztatu przy ul. Boh. Warsza-
wy przez samochód zaholowany do 
naprawy przez inny pojazd. 

Godz. 17.00
Kolizja drogowa na ul. Warszaw-

skiej z udziałem samochodów marki 
Mercedes Vito oraz Nissan. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Nasza sonda
Wakacje są już na półmetku. Zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu jakie letnie 
atrakcje oferuje im nasze miasto.

Janusz Banasiak
Uważam, że największych atrakcji w naszym mieście należy pla-

ża. Jest to bardzo ładne miejsce. Są tam domki do wynajęcia, zjeż-
dżalnie, kąpielisko i molo. Wielu ludzi przyciąga również moto-
cross. A tak poza tym nie widzę miejsc, w których można byłoby 
miło spędzić czas.

Dagmara i Michał 
Lisiewicz

- Lubię spędzać 
czas nad jeziorem, 
plaży, na placu za-
baw, w domu kultury 

– są tam różne zajęcia np. ceramiczne, taneczne, moż-
na obejrzeć filmy. Chodziłam tam uczyć się śpiewu. 

- Najbardziej odpowiada mi plaża – można tam ska-
kać z kładki i kąpać się. Byłem też na zajęciach w bi-
bliotece. Są tam takie ciekawe prace plastyczne. Pani 
nam czytała bajki. 

Artur Warzecha
Niewątpliwie do miejsc, które mogą stanowić letnią atrakcję w 

naszym mieście należy nowogardzkie kąpielisko. Każdego roku 
jest tam wielu ludzi, korzystających z jego uroków i rozrywek, ja-
kie tam się znajdują; np. zjeżdżalnia. 

Bartosz Lorent i Paweł Jeziorski
- Letnie atrakcje w naszym mieście? Nie mam po-

jęcia. Nie za bardzo chciałbym szukać wytchnienia 
na plaży, ponieważ woda jest brudna. 

- W weekend można pójść do „Przystani”. 

Agnieszka Szpigiel
Myślę, że główną atrakcją jest plaża. Kiedy jest ciepło to wybie-

ramy się tam z dzieckiem. Dużo przyjemności sprawia karmienie 
kaczek. Ponadto są place zabaw i to chyba wszystko. 

Adrianna Fedak
Można iść nad jezioro lub pojeździć rowerem. Często jeżdżę 

nad jezioro, na działkę. 
(ps)

W czasie wakacji w 
Nowogardzie moż-
na zwłaszcza  po-
siedzieć – na ławce, 
w kinie . Po za tym, 
jak wynika z infor-
macji na tablicy 
NDK, niewiele się 
dzieje. 
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O wyjaśnienie tajemniczego 
zniknięcia pojemników popro-
siliśmy prezesa Zakładu Usług 
Komunalnych, Wiktora Smo-
lińskiego. To właśnie ZUK ma 
podpisaną z Gminą umowę 
na odbiór tego typu odpadów. 
Okazało się, że specjalne kosze,  
które do tej pory służyły miesz-
kańcom osiedla przeszły już do 
historii. Przynajmniej do końca 
roku. 

-Tą część miasta testujemy 
pod względem zastosowania in-
nej formy przyjmowania selek-
tywnych odpadów. Mieszkań-
cy otrzymali od nas trzy rodzaje  
worków: w kolorze czerwonym, 
żółtym i zielonym do wstępnej 
segregacji odpadów, czyli osobno 
do szkła, papieru i butelek PET. 
Worki wraz z zawartością będą 
przez nas zbierane raz w miesią-
cu lub częściej jeśli zajdzie taka 
konieczność, bezpośrednio od 
klienta. O zmianach poinformo-
waliśmy mieszkańców osiedla w 
specjalnej ulotce, która była do-
łączona do ostatniego rachunku  
za śmieci – mówi prezes ZUK-u. 

Ludzie twierdzą jednak, że 
żadnych worków nie otrzymali. 

-Żadnych worków nie dosta-
liśmy. ZUK w swojej ulotce po-
informował, że trzeba sobie je 
samemu odebrać z ich siedziby 
– mówi jeden z mieszkańców 
osiedla (dane osobowe do wia-
domości red.), który wczoraj 
zadzwonił w tej sprawie do DN. 

Prezes ZUK-u zaprzecza tym 
informacjom. 

-Worki były roznoszone przez 
naszych pracowników do tych 
posesji, z którymi mamy podpi-
sane umowy o odbiór odpadów.  
Nie wiem dlaczego tak się stało. 

Być może kogoś nie było w domu 
lub nie ma z nami umowy – tłu-
maczy Smoliński.

Na wiejskiej o to nie trud-
no. Wszak na osiedlu mieszka-
ją prawie sami przedsiębiorcy i 
lekarze, których jak wiadomo 
dość ciężko zastać w domu w 
ciągu dnia. Prezes zapewnił jed-
nak, że do tych, którzy worków 
nie otrzymali pracownicy dotrą 
jeszcze raz. Oczywiście można 
je też odebrać osobiście w Za-
kładzie. 

Poza osiedlem przy ul. Wiej-
skiej, eksperymentem zostały 
objęte także tereny wiejskie, a 
konkretnie pięć miejscowości 
tj.: Kulice, Konarzewo, Żabów-
ko, Maszkowo oraz Wojcieszyn. 

Dlaczego ZUK zdecydował 
się wypróbować nowy sposób 
zbiórki i odbierania odpadów? 

Zmiany były ponoć koniecz-
ne, ponieważ mieszkańcy czę-
sto wykorzystywali pojemni-
ki niezgodnie z przeznacze-
niem. Obok śmieci typu PET 
czy szkła, w koszach lądowały 
także inne odpadki komunalne 
np. resztki jedzenia. Pomysło-
dawcą nowej procedury zbiórki 
odpadków jest sam ZUK. Idea 
spotkała się z akceptacją Urzę-
du Miejskiego, zgodę na prze-
prowadzenie eksperymentu 
wydał Burmistrz. 

Jak to się sprawdzi w prakty-
ce? Czas pokaże. Oby nie tak 
jak akcja informacyjna o  eks-
perymencie i dostarczanie wor-
ków. Czytelników, szczególnie 
mieszkańców osiedla przy ul. 
Wiejskiej zachęcamy do wyra-
żania opinii na temat nowego 
pomysłu ZUK-u.

Marcin Simiński

reKlama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr  II 
lAPToP

 sErwIs - KomIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

Śmierć rolnika z Brzozowa

Żywią i bronią, ale też giną
05.08.2011 doszło do  tra-

gicznego wypadku w miejsco-
wości Brzozowo,  w wyniku 
którego śmierć  poniósł   57 
-letni rolnik, mieszkaniec  tej 
miejscowości.  Z  informacji, 
które udało się nam uzyskać 
i zweryfikować,  przyczyną  
śmierci  rolnika było uderze-
nie iglicy tzw.  prasy wysokiego 
zgniotu (urządzenie   służące 

do zbierania i prasowania sło-
my ). Rolnik wykonywał  czyn-
ności przy maszynie w czasie 
załączonym zasileniu mecha-
nicznym od ciągnika. Śmierć 
nastąpiła natychmiast na miej-
scu zdarzenia.  Ta  kolejna tra-
giczna śmierć rolnika, tym ra-
zem z terenu naszej gminy, do 
której doszło podczas  prac 
rolnych uświadamia nam,  że 

szlachetny  zawód  rolnika, ze 
względu na stopień zmecha-
nizowania i ilość używanego 
różnorodnego sprzętu mecha-
nicznego należy do zawodów 
niebezpiecznych, niosących z 
sobą  ryzyko urazów, a nawet 
śmierci. Rodzinie zmarłego 
składamy wyrazy  głębokiego 
współczucia.

redakcja

ZUK eksperymentuje z odpadami 

Zamiast pojemników, worki w trzech kolorach
Z osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Wiejskiej zniknęły jakiś czas temu pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkań-
cy są tym faktem zaskoczeni. 

Takie kosze zniknęły z ul. Wiejskiej

Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać 
informacje o posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić 
zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można również przynosić do redakcji DN. 
Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobiście w 
redakcji na ul. Boh. Warszawy. 

Red.
- Sprzedam podręczniki do klasy IV SP 2 tel. 693 128 108

Sprzedam książki do gimnazjum nr.2 do klasy I: Biologia „Plus życia” - wyd. Nowa Era. Małgorzata Jefimow 
i Marian Sęktas; Chemia wyd. Nowa Era. Teresa i Jan Kulawiak, Maria Litwin, Fizyka wyd. Nowa Era. Gra-
żyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik. Maria Nawotny-Różańska, Geografia. Planeta Nowa. wyd. Nowa Era. 
Roman Malarz, Muzyka wyd. Operon. Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko.  Tel. kontaktowy: 913922644

Kupię książki do gimnazjum nr. 2 do klasy II: Język Polski „Między nami” GWO. A. Łuczak, E. Prylińska; 
Biologia „Plus życia”. Nowa Era. M. Jefimow, M. Sęktas; Matematyka 2001 - WSiP. Bazyluk i inni. Telefon 
kontaktowy: 913922644.
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Tragiczny wypadek pod Żabowem
Wczoraj, w godzinach popołudnio-

wych, tuż za miejscowością Żabowo, na 
drodze krajowej nr 6 doszło do tragicz-
nego wypadku. W wyniku zdarzenia 
śmierć na miejscu poniósł jeden z pa-
sażerów samochodu marki Mercedes 
na pomorskich rejestracjach. Na razie 
nie wiadomo jakie były okoliczności 
zdarzenia. Sprawę bada goleniowska 
prokuratura. Ze szczątkowych infor-
macji, które udało nam się uzyskać w 
Komisariacie Policji w Nowogardzie, 

wynika że w mercedesie podróżowa-
ły trzy osoby. Jak widać na zdjęciach, 
które dostarczył redakcji nasz czytel-
nik, samochód wpadł na drzewo roz-
bijając przydrożny stragan z miodem. 
Rannych z wypadku zabrał śmigłowiec 
z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Przez kilka godzin ruch na drodze kra-
jowej był wstrzymany. 

MS
foto: Katarzyna Jarmużek

Otwarcie ścieżki rowerowej

Dla rowerzystów... i nie tylko
W piątkowe przedpołudnie, obok restauracji „Barnim”, dokonano uroczystego otwarcia ścieżki rowerowej, rozciągającej się od Nowo-
gardu do Olchowa. 

Inauguracja ścieżki była nie-
typowa, gdyż wstęga nie została 
przecięta rękami miejscowych 
notabli – jak to zwykle bywa w 
tego typu wydarzeniach. Za-
miast tego, przerwał ją jadący  
z dużym impetem peleton 
młodych adeptów kolarstwa, 
którym po wjeździe na metę 
wręczono upominki.

W uroczystości udział wzię-
li przedstawiciele U.M. z Bur-

mistrzem Nowogardu na czele, 
delegacja firmy, która, po zwy-
cięskim przetargu, wykonała 
ścieżkę, projektant, przedsta-
wiciel GDDKiAR w Nowogar-
dzie oraz sołtys Olchowa. 

Choć ścieżka, biegnąca 
wzdłuż drogi krajowej nr 6, 
jest w użyciu od kilku miesięcy, 
ostatnie prace na niej zostały 
zakończone 29 lipca br. Ich za-
kres obejmował m.in. wykona-

nie wjazdów wraz z miejscami 
postojowymi dla rowerzystów, 
wycinkę drzew kolidujących 
ze ścieżką oraz dokonanie na-
sadzeń kompensacyjnych. Po-
czątek ścieżki znajduje się na 
wysokości ogródków działko-
wych przy ul. 3 Maja w Nowo-
gardzie, natomiast kończy się 
przy wjeździe na drogę wspo-
magającą do Wyszomierza. Jej 
długość wynosi 2,17 km. 

Inwestycja, w 75%, została 
dofinansowana z Regionalne-
go Programu Operacyjnego, 
w ramach tzw. osi prioryteto-
wej „Turystyka, kultura i rewi-
talizacja”. Suma dofinansowa-
nia wyniosła ok. 1. 072.000 zł., 
natomiast całość kosztów wy-
konania oszacowano na ok.1. 
462.000 zł. 

Sołtys Olchowa Elżbieta La-
skowska powiedziała podczas 

otwarcia, że mieszkańcy Ol-
chowa korzystają ze ścieżki w 
równym stopniu, co mieszkań-
cy Nowogardu. Dodać może-
my, że oddany do użytku od-
cinek nie służy tylko rowerzy-
stom. Korzystają z niego biega-
cze oraz miłośnicy popularne-
go Nordic Walking’u, nazywa-
nego u nas częściej „kijkami”.

(ps)

Pierwszy na mecie znalazł się Kornel Zwoliński – reprezentant nowogardzkich „Chrabąszczy”. Na zakończenie pamiątkowe zdjęcie
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Nasza sonda

Samobójstwo Leppera  
- nie wszyscy w to wierzą

W miniony piątek samobójstwo popełnił Andrzej Lepper. Polityk, którego rolnicze blokady i politycz-
na ambicja doprowadziły do stanowiska wicepremiera rządu. Samobójstwo Andrzeja Leppera to niewąt-
pliwie zdarzenie wywołujące duże zaskoczenie, a nawet szok społeczny. Dlatego zapytaliśmy przechod-
niów czy wierzą w to, że Lepper je popełnił i jak oceniają jego działalność?  

Zdzisław Dziewięcki: Śmierć Andrzeja Leppera nie jest sprawą jed-
noznaczną. Nie wierzę, że przewodniczący Samoobrony popełnił sa-
mobójstwo. Lepper był za bardzo barwny i odważny by zdobyć się na 
taki krok. Działalność Leppera oceniam raczej średnio. Osobiście nie 
chciałbym mieć do czynienia z ludźmi jego pokroju. Aferami, w których 
oskarżano go o uczestnictwo się po prostu nie interesowałem. 

Małgorzata Bobrowska: Śmierć Lep-
pera budzi u mnie spore wątpliwości. 
To był jednak silny człowiek, a przynaj-
mniej tak mi się wydawało. Na początku 

wierzyłam w poglądy, które głosił. Później zaczęłam mieć wątpliwości. 
W każdym razie ogólnie uważam, że Lepper nie był najgorszym polity-
kiem. Byli tacy, na których bardziej się zawiodłam. W tym środowisku 

trudno o prawdziwą nieskazitelność.  

Jolanta Komisarczyk: Szkoda, że 
Lepper  tak skończył. Nie spodziewa-
łam się tego po nim. Nie uważam jed-
nak, że ktoś zmusił Leppera do popełnienia samobójstwa. Przyczyną 
jego śmierci są raczej kłopoty finansowe i problemy rodzinne. Uważam, 
że Lepper był dobrym politykiem. Pamiętam, że kilkakrotnie odwiedził 
Nowogard, a spotkania z nim uważam za bardzo ciekawe. Uważam też, 
że został wkręcony w seksafe-
rę i aferę gruntową. 

Magdalena Kulewicz z cór-
ką: O śmierci Leppera dowiedziałam się dziś. Na co dzień 
mieszkam w Niemczech, a teraz odwiedzam rodzinę w No-
wogardzie. Nie wierzę, że Lepper popełnił samobójstwo. Ten 
człowiek miał mimo wszystko głowę na karku. Nie odbiera-
łam tego polityka zbyt poważnie. W niemieckich mediach 
często się z niego wyśmiewano, uważano za typowego popu-
listę.

Mieczysław Żylak: To się 
widocznie zdarzyć musiało. Podejrzewam, że nie było to samobójstwo. 
Jeśli ojciec ma plany by pomóc umierającemu synowi, to na pewno nie 
targa się na życie. Leppera wkręcono w kilka afer, a później zaszczuto 
sądami. Na początku dość mocno wierzyłem w Leppera. Później się ra-
czej zawiodłem. Zobaczyłem, że nie do końca chodzi mu o dobro zwy-
kłych ludzi. Szkoda mi Leppera – jak każdego zmarłego człowieka.    

Iwona Różalska: Nie wie-
rzę w samobójstwo Leppera. 
Miał zbyt silną osobowość. 
Miał przecież plany na przy-

szłość. Chciał pomóc choremu synowi, miał także plany poli-
tyczne. Jego kariera zaczęła się bardzo prężenie. Można było 
mu uwierzyć. Myślę, że dla rolników zrobił co mógł. Wiado-
mo, że po dostaniu się do parlamentu wiele spraw miał ogra-
niczonych. Był po prostu niewygodny dla wielu osób. W aferę 
gruntową został wkręcony. Lepper był zbyt mądry, by same-
mu dać się wpakować w takie głupstwo. Na temat seksafery 

nie chcę się wypowiadać. To zbyt błaha sprawa. 

Bogdan Cwajda: Śmierć Leppera to sprawa podejrzana. Organy ści-
gania powinny dokładnie zbadać jej okoliczności. Lepper był dobrym 
politykiem. Jego problem polegał jednak na tym, że zadawał się z nieod-
powiednimi ludźmi. Na końcu opuścili go nieciekawi przyjaciele, któ-
rzy wcześniej pozałatwiali sobie własne sprawy. To doradcy sprowadzili 
Leppera na złą drogę. Człowiek pozostał sam i popełnił samobójstwo. 
Nie było już wokół niego chętnych, by działać na rzecz zwykłych ludzi 
i rolników. Uważam, że Leppera wkręcono w aferę gruntową. Wiedza, 
którą posiadał nie zostanie już ujawniona.  

Red.

Program Wiejskiego  
Festiwalu Sztuki w Strzelewie

15 sierpień 
Plenerem malarskim rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu, 

w którym uczestniczyć będą uznani artyści z Krakowa i Gdań-
ska. W ramach pleneru poprowadzą także warsztaty plastyczne 
dla uczestników Festiwalu. 

16 sierpień 
Następnego dnia rozpoczną się warsztaty teatralne prowadzo-

ne przez Teatr Brama (Daniel Jacewicz) i Teatr Krzyk (Marek 
Kościółek). Warsztaty wokalne polskich pieśni dawnych w ko-
ściele pw. św. Sylwestra w Strzelewie poprowadzi Alina Karole-
wicz.  

17 sierpień 
W tym samym czasie rozpoczną się także przygotowania do 

happeningu Arti Grabowskiego z Krakowa. Warsztaty wokalne 
polskich pieśni dawnych w kościele pw. św. Sylwestra w Strzele-
wie poprowadzi Alina Karolewicz. 

18 sierpień 
12.00-15.00 - „Kapela Hałasów” - Alicja i Jacek Hałas z Pozna-

nia warsztaty tańców korowodowych i wirowych, warsztaty tań-
ców tradycyjnych. 

Nauka i pokazy kowalstwa artystycznego prowadzenie – Da-
niel Gąska. Rozpoczęcie warsztatów garncarstwa prowadzonych 
przez Krystynę Wenelską. Przygotowania do budowy 100 me-
trowego stołu. 

15.00 – spektakl Teatr Krzyk z Maszewa (sala teatralna) 
17.00 – koncert polskich pieśni dawnych Alina Karolewicz z 

zespołem (prezentacja w kościele) 
18.30 – koncert muzyki folkowej zespołu „Szczecinianie” (sce-

na) 
20.30 – koncert zespołu Dikanda (scena) 
22.30 – koncert zespołu „Kwartet Jorgi” z Poznania (scena) 
19 sierpień 
10.00-15.00 kontynuacja warsztatów rzemiosła artystycznego 

(kowalstwa) prowadzenie – Daniel Gąska. Warsztaty i pokazy 
capoeiry (brazylijskich sztuk walki). 

17.00 – Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu przemarsz przez wieś 
uczestników z Orkiestrą Dętą z Goleniowa. Budowa 100 metro-
wego stołu. 

17.30 - Powitanie gości (duża scena) 
18.00 – happening Arti Grabowskiego z Krakowa 
20.00 – koncert Aliny i Jacka Hałas zespół „Muzykanci” z Po-

znania (scena u Helanda) 
21.30 – sztukmistrze ognia – pokazy 
22.30 – koncert pieśni ukraińskich „Lesja i Muzyky” – Szcze-

cin  
24.00 – nocny koncert teatru Brama 
20 sierpień 
10.00-14.00 – warsztaty rzemiosła 
20.00 – Msza  św. w intencji uczestników Festiwalu, którą od-

prawi ks. Krzysztof Socha. 
21.00 – Koncert do wiejskiej zabawy zagra gwiazda Disco Re-

lax TV Polsat „Blue Box” 
Uwaga! program może jeszcze ulec nieznacznej zmianie. Ra-

mowy program będzie publikowany w lokalnych mediach i na 
plakatach. Zapisy do udziału w warsztatach tel. 509 702 817. 

Józef Koliczkowski – lat 79, Zmarł: 07.08.2011 r., Pogrzeb: 
10.08.2011 r., miejsce: Cmentarz w Nowogardzie

Jerzy Myjakowski – lat 57, Zmarł: 01.08.2011 r., Pogrzeb: 
09.08.2011 r., Miejsce: Cmentarz w Dobrej Nowogardzkiej

Janina Rutkiewicz – lat 83, Zmarła: 06.08.2011 r., Pogrzeb: 
09.08.2011 r., Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie

Paweł Tobała – lat 58, Zmarł: 05.08.2011 r., Pogrzeb: 08.08.2011 
r., Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie

Informacja, -Administrator cmentarza-, S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Pechowo zakończyły się wczasy dla małżeństwa z Dolnego Śląska. Turyści wracając znad morza  rozbili swoje auto przejeżdżając przez 
Nowogard. 

Pechowy koniec wakacji 

Groźna kolizja na skrzyżowaniu
Do groźnie wyglądające-

go zdarzenia doszło ok. godz. 
9.00 na skrzyżowaniu przy ul. 
700 Lecia. Kierowca srebrne-
go Peugeota, jadący od stro-
ny Gryfic w kierunku Star-
gardu, nie ustąpił pierwszeń-
stwa kierującemu Mercedesem 
mieszkańcowi Osiny,  jadące-
mu drogą z pierwszeństwem 
w kierunku Płotów.  Chociaż 
oba pojazdy nie jechały z dużą 
prędkością,  uległy dość po-
ważnemu uszkodzeniu. 

Jechałem dość ostrożnie, po-
nieważ ciągnąłem ze sobą przy-
czepkę. Widziałem tego Peuge-
ota, ale nie jechał szybko. My-

ślałem, że się zatrzyma. Tak 
się jednak nie stało. Później był 
tylko wielki huk i pełno szkła 
– mówi kierowca Mercedesa, 
który podróżował ze swoją kil-
kunastoletnią wnuczką. 

Najprawdopodobniej kie-
rujący Peugeotem niezbyt do-
kładnie zapoznał się ze znaka-
mi ustawionymi przez skrzy-
żowaniem. Myślał, że jadąc 
prosto jest na drodze z pierw-
szeństwem. 

Mimo że kolizja wyglądała 
dość groźnie, nikomu nic się 
nie stało. Na miejscu interwe-
niowała goleniowska drogów-
ka. W Mercedesie zniszczeniu 

uległy drzwi od strony kierow-
cy, a także progi i belka. W sa-
mochodzie na dolnośląskich 
rejestracjach zniszczeniu uległ 
cały przód.  Auto musiało zo-
stać odholowane do najbliż-
szego zakładu naprawczego. 

Warto dodać, że na skrzy-
żowaniu ulic 3 Maja z 700 Le-
cia w weekend panuje istny 
chaos. Mimo że skrzyżowanie 
jest dość dobrze oznakowane, 
wielu kierowców, szczególnie 
z zagranicy nie zwraca uwagi 
na reguły, jakie panują w tym 
miejscu. Kierowcy zamiast na 
znaki, patrzą na auto-mapy, a 
później zdezorientowani wjeż-

Ze względu na poważne uszkodzenia, policja musiała zatrzymać dokumenty rejestracyjne 
kierującemu Mercedesa. To samo spotkało sprawcę kolizji, kierującego Peugeotem 307.

dżają na skrzyżowanie, zgadu-
jąc kto ma pierwszeństwo. Wy-
daje się również, że nie zawsze 
dobrym pomysłem jest wyłą-
czanie sygnalizacji świetlnej, 

znajdującej się na tym skrzy-
żowaniu. Może korek byłby 
większy, ale przynajmniej by-
łoby bezpieczniej...

MS

Skrzyżowanie ulic 3 Maja z 700 Lecia nie należy do bezpiecznych, mimo 
dobrego oznaczenia. Przy wyłączonych światłach drogowych, bardzo 
często dochodzi do drobnych stłuczek.

Kierujący Peugeotem został ukarany mandatem karnym, za wymuszenie pierwszeństwa i 
spowodowanie kolizji. Na szczęście kierowcy, ani pasażerce nic się nie stało. 

Kto się śmieje - przestępca się śmieje
Dziennik Nowogardzki kilka tygodni temu opisywał zdarzenie związane z uszkodzeniem pojazdu na parkingu usytuowanym przed oknami komisariatu poli-

cji w Nowogardzie. Ponieważ przebieg dochodzenia w tej sprawie  wzbudził spore zainteresowanie naszych czytelników zwróciliśmy się po kilku dniach, pisem-
nie z pytaniami do komendanta nadkomisarza Leszka Nowaka. Poniżej publikujemy nasze pismo i odpowiedź która otrzymaliśmy.  

Nasze pismo:  
    Sz. P.  Leszek Nowak
    Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie
Szanowny Panie!
W związku ze zdarzeniem z dnia 18.06.2011 opisywanym w Dzienniku Nowo-

gardzkim (nr 47 – 21.06.2011), a dotyczącym uszkodzenia pojazdu na parkin-
gu przed Komisariatem Policji w Nowogardzie, zwracamy się z prośbą o udziele-
nie informacji dotyczącej przebiegu wszczętego w dniu 22.06.2011 dochodzenie o 
przedmiotowej sprawie. 

W szczególności prosimy o przekazanie poniższych danych (oczywiście jeśli jest 
to możliwe w aktualnym trybie prowadzonego dochodzenia): 

 jakie czynności sprawdzające wykonano dotychczas,
czy dokonano zabezpieczenia śladów, które zostały pozostawione na miejscu 

zdarzenia, 
czy i ilu świadków przesłuchano w sprawie i czy przesłuchano osobę wskazaną 

przez właścicieli zniszczonego pojazdu jako sprawcę. 
Pragnę zaznaczyć, że ta istotna dla poczucia bezpieczeństwa obywateli sprawa 

(zniszczenia dokonano tuż pod oknami KP Nowogard) budzi stałe zainteresowa-
nie naszych czytelników i mieszkańców gminy, dlatego też zdecydowaliśmy się za-
dać Państwu w trybie Prawa Prasowego powyższe pytania. Mamy nadzieję, że Pan 
Komendant podzieli naszą opinię, że z oczywistych względów pozytywne zakoń-
czenie tego dochodzenia (ujawnienie sprawcy) ma wyjątkowe znaczenie zarówno 
dla prestiżu Policji jak i samopoczucia mieszkańców naszego miasta. 

         Z poważaniem 
         Marek Słomski 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2011r dotyczące zdarzenia z dnia  

18.60.2011 r opisywanego w Dzienniku Nowogardzkim nr 47 informuję, że Ko-
misariat Policji w Nowogardzie prowadzi dochodzenie L.dz.3084/11/GP, RSD 
420/11 w sprawie uszkodzenia samochodu osobowego m-ki Volvo S40 zaparko-
wanego na niestrzeżonym parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie, 
które zaistniało w nocy z 17/18.06.2011 r. W związku z tym zdarzeniem przesłu-
chano szereg osób, dokonano oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczono ślady. 
Pokrzywdzona osoba na bieżąco informowana jest o przebiegu postępowania. 

Na dzień dzisiejszy trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy przestęp-
stwa. Nikomu nie przedstawiono zarzutów w sprawie. 

Pragnę zapewnić, że Komisariat Policji w Nowogardzie robi wszystko aby za-
pewnić bezpieczeństwo mieszkańców gminy Nowogard, fakt iż powyższe zdarze-
nie miało miejsce w rejonie Komisariatu Policji świadczy o tym, że policjanci pa-
trolują teren całej gminy Nowogard, a nie okolicę jednostek Policji. 

Z poważaniem 
Komendant 

Komisariatu Policji w Nowogardzie 
kom. mgr Leszek Nowak 

No cóż ocenę  pozostawiamy Czytelnikom- nasz komentarz zawarliśmy w tytule 
„Kto się śmieje - przestępca się śmieje”.  Komendantowi też wesoło, nam i pokrzyw-
dzonym nie bardzo. 
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Mieszkańcy Maszkowa od wielu miesięcy wnioskowali o przeniesienie zatoczki autobusowej z pod okien swoich domów w okolice pla-
cu rekreacyjnego. Kiedy wydawało się, że sprawa została załatwiona, na mieszkańców czekała niespodzianka. Otóż gmina przystanek 
przeniosła, ale nawierzchnia,  po której miały zawracać autobusy nie nadawała się do użytku. 

Maszkowo: poprawili gminną fuszerkę
Jak mówią mieszkańcy wsi, 

między kamieniami wystawa-
ły metalowe pręty, fragmenty 
szkła, a przy małej niepogo-
dzie teren był nieprzejezdny. 
Mieszkańcy Maszkowa stara-
li się oczyścić nawierzchnię z 
nieczystości, ale nie zmieniało 
to faktu, że jesienią żaden au-
tobus nie zajechałby po przy-
gotowanej przez gminę dro-
dze.

- Oczekiwaliśmy innej na-
wierzchni.  Problem został jed-
nak rozwiązany i własnymi si-
łami poprawiliśmy jej stan  – 
mówi żona sołtysa wsi, Edyta 
Bernach. 

Z pomocą radnego Toma-
sza Szafrana, mieszkańcy po-
zyskali odpowiedni materiał i 
własnymi rękoma przygotowa-
li teren oraz rozpoczęli prace 
utwardzające. 

- Efekt jest taki, że robiąc coś 
niewielkim kosztem nie trzeba 
robić fuszerki – komentuje rad-
ny Szafran. 

Mieszkańcy z efektów swojej 
pracy są bardzo zadowoleni, 
tym bardziej, że już 20 sierpnia 
odbywać się będą w Maszko-

wie dożynki parafialne, na któ-
re sołtys wraz z radą sołecką 
zapraszają wszystkich miesz-
kańców gminy Nowogard.

Opisanego wyżej przedsię-

wzięcia nie byłoby, gdyby nie 
lokalni przedsiębiorcy, któ-
rzy jeśli tylko mogą, wspierają 
inicjatywy aktywnych miesz-
kańców. Dlatego mieszkańcy 

Maszkowa wraz z sołtysem i 
radą sołecką składają serdecz-
ne podziękowania za pomoc 
panu Zdzisławowi Ajsowi, wła-
ścicielowi firmy „Azbud” Za-

kład Budownictwa Ogólnego 
i Utrzymania Dróg oraz panu 
Zbigniewowi Piątakowi, który 
od lat wspiera lokalną społecz-
ność Maszkowa.  MS

Powierzchnia – prowizorka. Nie tego spodziewali się mieszkańcy Maszkowa?

Pracę nad poprawą, tego co już poprawiano. Mieszkańcy podwinęli rękawy i postanowili sami

Sprostowanie 
W dniu 05.08.2011 podaliśmy mylną informację w rubryce 

„FOTO TYDZIEŃ”. Pojemnik na używaną odzież stojący przy 
NETTO nie należy do CARITASU tylko do PCK. Za pomyłkę 
przepraszamy. 

DN
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SALON PLAY: 72-200 Nowogard, ul. Blacharska 1B,  
tel.  790 044 167

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór
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reKlama

VI  
Wakacyjny  

Festyn  
na „Koplu”  
W minioną niedzielę, 6 

sierpnia, odbył się VI Waka-
cyjny Festyn na „Koplu”. Or-
ganizatorami imprezy byli: 
Klub Kolekcjonera, Koło Nu-
mizmatyczne Nowogard oraz 
Kapela Podwórkowa „Kryzys”. 

W bogatym programie im-
prezy nie zabrakło turniejów 
sportowych, konkursów i lo-
terii fantowych oraz dobrej za-
bawy przy biesiadnej muzyce. 

Szczegółowa relacja z im-
prezy w piątkowym wydaniu.

red. 

Fotorelacja patrz s. 11

Na zdjęciu: Drużyny piłkarskie, 
które brały udział w turnieju 
piłki nożnej podczas festynu na 
Koplu

FeSTYN rODZINNY W WĘGOrZY
Dnia 06-08-2011 w miejscowo-

ści Węgorza odbył się Festyn Ro-
dziny.  Atrakcji było co nie miara- 
przejażdżka konikiem, gra w dwa 
ognie, konkurencje strażackie, ma-
lowanie buzi i mnóstwo słodkości. 
Jedną z konkurencji  przygotowaną 
przez organizatorów była „Familia-
da”, którą to specjalnie dla nas po-
prowadził „Karol Hamburger”, czyli 
nasz konferansjer Hubert, który to 
rozbawił cały festyn. Był również 
konkurs na najlepsze ciasto, juro-

rami byli sami mieszkańcy, którzy 
byli obecni na festynie. Na zakoń-
czenie festynu przewidziana  była 
jeszcze jedna atrakcja- o godz.21.00 
było tzw. ”światełko do nieba”, czyli 
puszczaliśmy papierowe lampiony. 
Pogoda nam dopisała i Festyn mo-
żemy zaliczyć do bardzo udanych.

Serdeczne podziękowania skła-
damy na ręce naszych sponsorów, 
bez których pomocy na pewno nie 
udało by się nam zorganizować tak 
wspaniałej zabawy, byli to: Norpol 

Sp. z o.o. Obróbka skór futerkowych, 
Żdżary , Drewpol Osina, P. Ma-
rek Kusa, Państwo Grodź, Państwo 
Szwedo, Piekarnia Pędziszczak,  P. 
Ostrowski,  P. Musiniak, Zakład me-
talowy w Węgorzy, Getinbank,  Bank 
BGŻ Nowogard, Bank PKO BO IO/
Nowogard, SKOK Stefczyka, Gospo-
darstwo agroturystyczne „folwark u 
furmana” Jerzy i Wiesława Furmań-
czyk, Apteka Majowa.

inf. własna
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Czy buty powinno „czyścić się” w pralce?

Warto wiedzieć  przed reklamacją
Kupujemy towar z nadzieją, że  jego jakość i trwałość odpowiada  zachętom sprzedawcy  i naszym oczekiwaniom . Bywa jednak, że je-
steśmy zmuszeni reklamować nabytą rzecz z powodu jej istotnych wad. Bywa także, że wada powstaje w wyniku niewłaściwego używa-
nia -  to częste w przypadku obuwia i odzieży. Warto więc czytać metki na towarach zawierające instrukcje postępowania, aby uniknąć 
zawinionego uszkodzenia bądź zniszczenia nabytej rzeczy. Takie zawinione uszkodzenie  skazuje naszą reklamację na  fiasko. Jednak i  
nasze  słuszne reklamacje , często niezbyt chętnie są przyjmowane przez sprzedawców.  

Jakie są sposoby załatwie-
nia  reklamacji i co sądzą na 
ten temat sprzedawcy butów i 
innych towarów w Nowogar-
dzie? Oto dwie wypowiedzi 
sprzedawców, którzy takie re-
klamacje przyjmują od klien-
tów.

Sprzedawca, który nie 
chciał ujawniać danych - W 
naszych sklepach reklama-
cje występują sporadycznie. 
Wszystkie zgłoszenia reklama-
cyjne są przyjmowane i wysyła-
ne do firm, z którymi współpra-
cujemy. Tam rzeczoznawcy de-
cydują o sposobie załatwienia 
reklamacji. Najczęściej uster-
ka jest usuwana (naprawa) lub 
klient otrzymuje nowy, pełno-
wartościowy towar. Zdarzają 

się niestety również reklama-
cje rozpatrywane negatywnie. 
W przypadku obuwia i odzie-
ży najczęstszymi przyczynami 
oddalenia reklamacji są: brak 
lub niewłaściwa konserwacja, 
naturalne zużycie oraz użytko-
wanie np. obuwia niezgodnie z 
przeznaczeniem. 

Małgorzata Kubicka - wła-
ścicielka sklepu z odzieżą i 
sprzętem sportowym- Jeżeli 
buty czy odzież są przynoszone 
do reklamacji, a wina nie leży 
po stronie klienta, to oczywi-
ście szkoda towaru jest uzna-
wana. Podstawą jest właściwe 
użytkowanie zakupionego to-
waru i paragon fiskalny, które-
go wymagam przy reklamacji. 
Jak dotąd nie miałam proble-

mów z reklamacją swoich towa-
rów. Towar, który zostaje rekla-
mowany przez klienta jest odsy-
łany do producenta, który po-
przez rzeczoznawcę ocenia czy 
użytkownik właściwie użytko-
wał zakupiony towar.

Tyle słów sprzedawców. Re-
asumując, jest rzeczą istotną, 
by wiedzieć, do czego będzie 
nam służyć zakupiony but czy 
odzież. Producenci skrupu-
latnie sprawdzają reklamowa-
ny towar.   Jeżeli wykażą jego 
niewłaściwe użytkowanie , 
niezgodne z przeznaczeniem, 
bądź niedopuszczalne sposoby 
konserwacji - oddalają uzna-
nie reklamacji.

Tekst  i foto: Jarek Bzowy  

Przypominamy – wystartował projekt „Druk wspomnień”

Ocalić wspomnienia – zatrzymać czas
Prywatne historie i rodzinne opowieści stają się coraz bardziej cenionymi wartościami. Spisywane przez seniorów rodu czy młodych 
pasjonatów przeszłości, niegdyś skazane były na żywot ukryty w szufladzie. Inicjatywa „Druk wspomnień” stawia sobie za cel pomoc w 
ich wydaniu w postaci niskonakładowych książek i nieodpłatnej publikacji w DN.

Możliwość utrwalenia rodzin-
nej biografii w formie książki 
była do niedawna wyłącznym 
przywilejem osób sławnych lub 
bogatych. Publikowanie rodzin-
nych opowieści czy wspomnień 
nobilitowało i świadczyło o wy-
sokim prestiżu. Obecnie, dzięki 
rozwojowi techniki i coraz niż-
szym kosztom przygotowania 
książki, wydanie biografii czy 
rodzinnych wspomnień stało się 
dużo łatwiejsze. Projekt „Druk 
wspomnień” – który oficjalnie 
zainaugurował swoją działal-
ność w lipcu 2011 roku – stawia 
sobie za cel popularyzację zbie-
rania prywatnych historii i po-
moc na każdym etapie przygo-
towania ich druku.

- Pomysł zrodził się sponta-
nicznie. Poproszono mnie kiedyś 
o zredagowanie książki – fascy-
nującej biografii człowieka, który 
przeżył prawie cały XX wiek, do-
świadczając osobiście wszystkich 
jego pięknych i tragicznych kart. 
Udało się te wspomnienia wydać 

– i zaczęły się zgłaszać kolejne 
osoby, pytając jak to zrobić. Wie-
lu ludzi pasjonuje się zbieraniem 
rodzinnych czy lokalnych opo-
wieści, nie wiedząc równocze-
śnie, jak doprowadzić do ich pu-
blikacji. Powstaliśmy po to, aby 
im w tym pomóc – mówi koor-
dynator projektu „Druk wspo-
mnień” Rafał Cekiera.

Drukowanie rodzinnych opo-
wieści, listów, dokumentów w 
formie profesjonalnej, eleganc-
kiej edytorsko książki stanowić 
może również wyjątkowy pre-
zent, szczególnie dla osób star-
szych. - Kiedy odbieram od ko-
goś ręcznie spisane notatki, jakieś 
zdjęcia, listy czy inne dokumen-
ty, a następnie za trzy tygodnie 
przyjeżdżam z egzemplarzami 
pięknie wydanej książki – mam 
wrażenie, że coś się udało urato-
wać, już na zawsze – mówi Rafał 
Cekiera. -  A radość osób, które 
mogą odnaleźć na kartach książ-
ki swoje historie jest bezcenna.

Projekt „Druk wspomnień” 

współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej. we. Na 
podstawie dostarczonych ma-
teriałów opracowują, redagu-
ją i drukują nie tylko prywat-
ne historie rodzinne, lecz rów-
nież księgi pamiątkowe insty-
tucji, wydawane z okazji jubile-
uszy czy rocznic. - Książki, któ-
re wydajemy, są specyficzne – to 
sejfy rodzinnych historii – pod-
kreśla koordynator projektu, bę-
dąc przekonanym o zapotrzebo-
waniu na tego typu wydawnic-
twa. Dziennik Nowogardzki jest 
współpracownikiem projektu 
, jednym z etapów przed dru-
kiem książki jest  w związku z 
tym publikacja na łamach DN  
. Zachęcamy Państwa do spi-
sywania historii swoich i swo-
ich rodzin i dostarczania zgro-
madzonych materiałów, wspo-
mnień, listów, zdjęć, dokumen-
tów do naszej redakcji. 

Redakcja DN

Tak wyglądają reklamowane buty poddane prawdopodobnie czyszczeniu w pralce
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Już pojawiły się już grzyby w lasach!
Mamy pierwszy tegoroczny wysyp  grzybów. Dlatego warto przyswoić  żelazne zasady, które uchronią nas przed zatruciem w przypad-
ku grzybów zawsze groźnym w skutkach.  Podstawowa zasada mówi, by zbierać tylko takie grzyby, które dobrze znamy lub nie zbierać 
ich w ogóle, jeśli budzą w nas choćby najmniejsze wątpliwości. 

RADY DLA ZBIERAJĄCYCH
1. Należy zbierać i spożywać 

grzyby, co do  których mamy 
absolutną pewność, że są ga-
tunkami jadalnymi.

2. Jeśli mamy wątpliwości, 
spytajmy osób bardziej do-
świadczonych lub sięgnijmy 
po atlas z grzybami jadalnymi. 

3. Przy małej znajomości 
grzybów najlepiej nie zbierać 
okazów z blaszkami pod kape-
luszem wśród nich są gatunki 
śmiertelnie trujące. W gronie 
ofiar zatruć grzybami są rów-
nież doświadczeni zbieracze 
grzybów.

4. Zachowaj ostrożność. 
5. Nie ma prostego sposo-

bu poza atlasem, odróżnienie 
grzyba jadalnego od podob-
nego trującego. Rozróżnianie 
gatunków jadalnych od trują-

cych na podstawie smaku jest 
niebezpieczne, np. Muchomor 
Sromotnikowy zwany „leśną 
śmiercią” ma słodki i przyjem-
ny smak.

6. Nie należy zbierać grzy-
bów młodych niemających 
wykształconych owocników. 

Trudno wówczas rozpoznać 
gatunek i łatwo się pomylić w 
jego ocenie. W lesie zwracajmy 
uwagę na dzieci, chętnie biorą 
one do buzi barwne owocniki 
grzybów, np. Muchomora. 

CO rOBIĆ 
W SYTUaCJI 
ZaTrUCIa?

Jeżeli po spożyciu grzybów 
zauważymy objawy zatrucia, 
powinniśmy natychmiast we-

zwać lekarza a najlepiej udać 
się do szpitala.

Objawy zatrucia:
bóle brzucha, bóle nadbrzu-

sza; uporczywe wymioty, bie-
gunka, silne pragnienie; skur-
cze mięśni, drgawki, zaburze-
nia pracy serca i układu krą-
żenia; stany podniecenia, odu-
rzenia, zamroczenie, zaburze-
nia świadomości, utrata przy-
tomności, śpiączka, silnie roz-
szerzone źrenice. 

Zanim przybędzie lekarz 
należy:

Opróżnić żołądek, poprzez 
wywołanie wymiotów i poda-
nie osolonej wody. Nie wolno 
popijać mlekiem!

Jarosław Bzowy 
źródło: Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna

Takie okazałe krawce można było znaleźć w ubiegłym tygodniu w 
okolicach toru motocrossowego „Smoczak”

VI Wakacyjny Festyn na „Koplu”  - fotorelacja

Przedstawiciel wydawcy DN  Paweł Słomski wręcza puchar dla najlepszego strzelca w 
turnieju piłkarskim Patrykowi Miklasowi
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W zeszłą sobotę drużyna Pomorzanina Nowogard wzięła udział w I memoriale Janusza Polubca. 
ekipa z Nowogardu nie przegrała żadnego spotkania, a mimo to odpadła po fazie grupowej.

Pomorzanin na I memoriale Janusza Polubca
Memoriał zmarłego niespeł-

na rok temu Janusza Polubca, 
który był wieloletnim trene-
rem Polonii Płoty i Sparty Gry-
fice, połączony był  z obchoda-
mi 55-lecia klubu z Płot. Do 
udziału w turnieju zaproszo-
nych zostało osiem zespołów. 
Pomorzanin trafił do grupy 
A, gdzie zmierzył się z gospo-
darzami, Polonią Płoty, Spar-
tą Gryfice i Regą Trzebiatów. 
Każdy mecz trwał 2x15 mi-
nut. Pierwsza drużyna z grupy 
awansowała bezpośrednio do 
finału, druga do meczu o trze-
cie miejsce.

Pomorzanin nie przegrał 
żadnego z trzech spotkań, nie 
stracił nawet bramki. Wszyst-
kie mecze zakończyły się jed-
nak bezbramkowymi remisa-
mi.  W pierwszym spotkaniu 
z Regą Trzebiatów szczególnie 
szkoda sytuacji Łukasza Olech-
nowskiego, który w pojedyn-
ku sam na sam z bramkarzem 
rywali uderzył nad poprzecz-

ką. W końcówce dobrą okazję 
miała również Rega, lecz sku-
teczną  interwencją popisał się 
Mateusz Krupski. 

Również w spotkaniu z Po-
lonią Pomorzanin był bar-
dzo bliski zwycięstwa. Tuż po 
rozpoczęciu gry bramki dla 
nowogardzkiego zespołu omal 
nie zdobył Dominik Wawrzy-
niak, który trafił jednak jedy-
nie w słupek. W ostatniej akcji 
meczu Pomorzanin miał na-
tomiast rzut wolny, do które-
go podszedł Olechnowicz. Po 
jego uderzeniu piłka trafiła w 
poprzeczkę, odbiła się od zie-
mi i wyszła w pole. Dobitkę 
głową Krystiana Miklasa obro-
nił natomiast bramkarz Polo-
nii. Stojący tuż za linią końco-
wą i rozgrzewający się przed 
kolejnym meczem gracze Regi 
twierdzili, że piłka po odbiciu 
od poprzeczki spadła pół me-
tra za linią bramkową i sędzia 
powinien uznać gola, lecz arbi-
ter pozostał nieugięty.

W ostatnim spotkaniu gru-
powym rywalem Pomorzanina 
była gryficka Sparta, a stawką 
tego pojedynku był awans do 
meczu o trzecie miejsce. Za-
wodnicy z Nowogardu musie-
li wygrać, aby zmierzyć się w 
meczu  o podium, drużynie z 
Gryfic wystarczał remis. Nie-
stety, Pomorzanin znów był 

nieskuteczny, a Sparta wypro-
wadzała groźne kontry.  Jed-
na z nich omal nie zakończy-
ła się stratą bramki. Ostatecz-
nie również w tym meczu gole 
nie padły, a Pomorzanin poże-
gnał się z turniejem. W zawo-
dach nie wzięło jednak udziału 
kilku podstawowych zawodni-
ków, a piłkarze grali bez trene-

ra, którego zastępował kierow-
nik drużyny Zbigniew Kowal-
czyk. Teraz przed Pomorzani-
nem ligowa inauguracja.  W 1. 
kolejce regionalnej ligi okręgo-
wej do Nowogardu przyjedzie 
Flota II Świnoujście.

Maciej Pietrasik

Sukces Komisarka w mini Tour de Pologne w ramach Pucharu Nadziei Olimpijskich

Ułańska szarża remigiusza!
Remigiusz Komisarek, o którego licznych wyczynach sportowych na bieżąco informujemy czytelników DN, dał popis swoich możliwo-
ści, również w ostatnią sobotę, podczas Pucharu Nadziei Olimpijskich w Krakowie. 

Zawodnik nowogardzkiego klubu ko-
larskiego „Chrabąszcze” zajął pierwsze 
miejsce. Wyścig był niezwykle emocjonu-
jący. Zawodnicy na wyczerpującym dy-
stansie 4 x 4,700 km stanowili przez cały 
wyścig zwarty peleton, prowadząc równą 
walkę i nie pozwalając nikomu na wyraź-
ną dominację. Dopiero po pewnym czasie 
podzielił się  na kilka grup. Mówi trener 
„Chrabąszczy” Ryszard Posacki – Wyścig, 
podczas krakowskich zawodów, był bardzo 
wyrównany. Zawodnicy z pierwszej gru-
py, która zdołała oderwać się od peletonu, 
walczyli o pierwsze miejsce do samego koń-
ca z takim impetem, że o wyniku rozstrzy-
gnąć musiał zapis na fotokomórce. Zare-
jestrowany obraz potwierdził, to co udało 
mi się - mimo zamieszania na mecie - spo-
strzec, mianowicie, że Remigiusz był pierw-
szy. Potwierdził tym wynikiem swoją wy-
soką formę. Na uznanie zasługują również 
inni nasi zawodnicy, którzy zakończyli za-
wody, co prawda na dalszych miejscach, ale 
z satysfakcjonującym wynikiem – Michał 
Mańkowski, który przybył w drugiej grupie 
pościgowej i Jakub Wojdalski - finiszował w 
grupie trzeciej. 

(ps)

Za zwycięstwo Remigiusz Komisarek otrzymał okazałe trofea i rower
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

Komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

Oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

                            Firma Kurierska 
                            Siódemka S.A. 

Zakres działania: 
- doręczanie przesyłek w poszczególnych 
   rejonach na obszarze 
   woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania:
- działalność gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doświadczenie 
  w �rmie kurierskiej lub 
  spedycyjnej/transportowej.

Kontakt: 
Beata Kwaśna – tel.: 507 003 100, 
email: bkwasna@siodemka.com

Oferujemy:
- stałą i stabilną pracę,
- szkolenie i materiały merytoryczne,
- zapoznanie z topogra�ą rejonu,
- stałą obsługę danego rejonu,
- rzetelność i terminowość 
  rozliczania za usługi.

poszukuje kandydatów na Kurierów, 
do świadczenia usług kurierskich.

Zatrudnię 
mechanika 

do obsługi samochodów 
ciężarowych. 

tel. 601 470 260, 
601 200 133
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OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania 
na środowisko, dla obrębu Słajsino w gminie Nowogard. 
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), oraz 
art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały            
nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słajsino w gminie 
Nowogard oraz ogłaszam o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy 
oddziaływania na środowisko. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu. Wnioski należy składać w 
Urzędzie Miasta Nowogard w terminie do dnia 5 września 2011w następującej formie: 
1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 72-200 Nowogard,  
pl. Wolności 1; 
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziele Architektury, 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego; 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nowogard.pl. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. 
 

 

BURMISTRZ  
Robert Czapla 

         

WyNAJMę 
MIeSZKANIe 

trzypokojowe 100m2 
w Centrum, 

atrakcyjna cena,  
tel. 509 528 688

Tanio sprzedam 
tel. 609 932 180 

reGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SerOCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYK - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 

el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmaTOr lOKalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 m2 
(parter) bądź zamienię na mniejsze ( może 
być dwupokojowe lub duża kawalerka). 
790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biuro-
we w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Nowogard, działka przemysł i usługi w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego o 
pw. 118  700m2 (11,87ha), inwestycyjna, 
droga asfaltowa, centrum miasta, ul. Górna 
(przy smoczaku) 800m2 od głównego skrzy-
żowania, przylega do nowego cmentarza 17 
PlN/m2. Tel. 660 424 989

• Nowogard ul. Górna za stw. Działka o pow. 
5864m2 przez przemysł i usługi w planie za-
gospodarowania przestrzennego, inwesty-
cyjna, ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowania, 
42 pln netto/m2. Tel. 660 424 989; 91 43 36 
122

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I pię-
tro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 
663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), 
pod budowę garaży (wielkość dostosowana na 
busy lub auta osobowe), cena za 1 działkę 6900 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 
70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię sto-
isko na Targowisku miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 oko-
lice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 m2 
z warunkami zabudowy oraz wszystkimi po-
zwoleniami (media przy granicy) projekt gratis. 
791 262 391

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkal-
ną, bądź usługową. miejscowość Krzywice, 
4016 m2, prąd, woda, gaz. możliwość po-
działu działki na dwie mniejsze. Dojazd z 
obu stron. Kontakt 605 315 304.

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z 
możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszowe, 
częściowo umeblowane, świetna lokalizacja 
175 tys. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy 
ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Poniatow-
skiego, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłuże-
niem w rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na IV pię-
trze, ładne, 175 tys. Zamkowa. 506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależnym 
wejściem wraz z budynkiem gospodarczym 
i działką budowlaną w Warnkowie. Cena do 
uzgodnienia. Proszę dzwonić po 16-stej. 501 
318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 
pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem w 
Dobrej Nowogardzkiej z pełnym wyposaże-
niem i bieżącą produkcją. Są kontrahenci oraz 
pracownicy. 887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od No-
wogardu. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. 
Możliwość adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 
889927772 Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukondygna-
cyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 
3-go Maja 44G, przy zjeździe do Przystani. 
517 357 653

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia z 
aneksem kuchennym. Czynsz 800 zł + media. 
698 548 788 po 16-stej.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe parter ul. 
15 lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługo-
wa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w skle-
pie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 12-
15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie lub za-
mienię na kawalerkę w Nowogardzie za do-
płatą. 510 620 125

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwójnym 
garażem 10 km od Nowogardu. Tel. 601 151 689

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzypoko-
jowe 62.20 m2. 668 732 944

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 668 431 301

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, tel. 
693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przy-
stępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PAR-
TERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PAR-
TERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-411-106

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposażeniem, 
klimatyzacją oraz alarmem. Nowogard ul. Trau-
gutta naprzeciwko szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwupo-
kojowe na parterze 46 m2 Cena 135 tys. 602 
521 671

• Dom w Dobrej sprzedam. 783 649 880

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w zakła-
dzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, dwupo-
kojowe w Wierzbięcinie z działką ogrodową i 
garażem. 506 073 274

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie  78 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z piwnicą,  przylegają-
cym ogródkiem oraz garażem. Bezczynszowe. 
Cena 140.000, tel: 604942164

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe mieszka-
nie na I piętrze. 513 157 137

• Pilnie sprzedam działkę budowlaną 1000m2. 
Przy ul. Asnyka (65 tys) 503 120 436

• Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 500 111 139

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa tel. 693 429 294

• Wynajmę pub 286 m. cena 3500. 693 946 233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwością podziału 
z preferencjami m in. pod sklep z odzieżą uży-
waną 30zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam mieszkanie kompletnie wyposa-
żone dwupokojowe na I piętrze 42 m2 z ak-
tem notarialnym 91 39 26 587

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlowo-
usługowym; preferencja zajęcia artystyczne 
lub też pod działalność kosmetyczną.10zł/m2. 
693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 
użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Radosław 
501 594 804 lub 605 548 737

• Sprzedam pół domu do remontu 16 ar działka 
5km od Nowogardu. 501 845 385

• Wydzierżawię kiosk własnościowy na ul. War-
szawskiej 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Poszukuję do wynajęcia lokal 20m2 - 40m2 pod 
magazyn. 883 705 569

• Wydzierżawię komfortowe domy nad jeziorem. 
Nowe 150 m2. 668 989 393

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 603 668 681

•   Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwupoko-
jowe 46 m2 na II piętrze, przy ul. 15-go Lutego. 
Mieszkanie posiada ogrzewanie gazowe etażo-
we, niski czynsz cena 662 217 634; 600 297 622

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe I piętro, 
wejście z chodnika (może być na działal-
ność). 692 457 388 

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 64 m2. 
Wierzbięcin. 510 840 205; 517 077 249

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 62,20 w 
Nowogardzie. 668 732 944

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Wynajmę lub kupię garaż na ul. Zamkowej. 
605 856 557

• Wynajmę lokal użytkowo-handlowy 39 m2 w 
Goleniowie, może być mięsny, garmażeryjny, 
spożywczy lub na biuro. Koszt 1100 zł. 514 
058 110\

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia plus 
kuchnia z aneksem, czynsz 700 plus media (licz-
niki) tel. 668 431 295

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła tel. 
601 257 127

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 91 85 
23 899

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościo-
we bezczynszowe 55 m2. 10 km od Nowogar-
du, duża piwnica i pomieszczenie gospodarcze. 
Cena 65 000 zł. Tel. 507 845 881

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie. 
601 775 037
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r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 91 577 20 07

Zatrudnię osobę 
do pracy fizycznej 

w charakterze 
konserwatora 

z umiejętnościami 
budowlanymi. 

Wiadomość: 
sklep meblowy 

Kwadrat, 
ul. Armii Krajowej 49, 

Nowogard 
tel. 661 960 881; 691 529 449

• Sprzedam dom nad jeziorem – Nowogard. 
785 200 900

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Sprzedam dom przy ulicy Boh. Warsza-
wy 93a (wejście od ul Światowida). Po-
wierzchnia użytkowa 210 m2, działka 
633 m2. Dom z dużym potencjałem- ga-
raż z kanałem, możliwość wykorzysta-
nia piwnic do działalności gospodar-
czej, Kontakt a. Wiąz 601 161 050

• Pilnie poszukuje działki z murowaną al-
tanką 693 344 807

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, od-
nowione, 58m2, 4 piętro, cena 165000zł. 
667 354 000. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę w Jar-
chlinie, pow. 0,89 ha. 513 157 299.

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 46 m2 dwa pokoje na IV piętrze. 
603 281 005

• Goleniów lokal do wynajęcia, cen-
trum Konstytucji 3go maja- 12m2. Tel. 
609 307 327

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta mar-
ki ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
450 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, srebr-
ny metalik, przeb. 149000  km, 08/2006, 
książka serwisowa (serwisowany w ASO 
Opel Kozłowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, filtry, 
klocki hamulcowe, opony zimowe. Zadba-
ny po dużym przeglądzie. Cena 37 000 zł. 
Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., 
rok prod.12/2001, przeb. 135000 km, 5 
drzwi (hatchback), 2,2 diesel 114 KM, ser-
wisowany w ASO Nissan Polmotor Szcze-
cin . Nowe klocki i tarcze hamulcowe, płyn 
hamulcowy, klimatyzacja uzupełniona, 
4*airbag, ABS, El. Szyby, El. Lusterka, ra-
dio/magnet. ster przy kierownicy, welur. 
tapicerka, opony letnie Continental 185 
65 R15, kompletna dokumentacja – fak-
tury serwisowe, bezwypadkowy,  zadba-
ny. Cena 16 800 zł (do uzgodnienia). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 480 zł, Tel. 
605 522 340.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; poj. 
2,3l; 130KM; stan techniczny  dobry; za-
dbany; wyposażenie sportowe; klimaty-
zacja automatyczna;  kupiony i używany 
na terenie Niemiec; zarejestrowany w Pol-
sce; cena do uzgodnienia; tel: 913920349 
lub 665245668 po godz. 16ej

• Sprzedam VW T3 rocznik 1984 diesel, bla-
szak. 502 853 573

• Sprzedam nowe oryginalne zimowe 
opony do Volvo marki Michelin – alpin, 
205/55/R16 z felgami aluminiowymi. 
602 474 266

• Sprzedam Opel Corsa B, srebrny rok prod. 
2000, przebieg 63  180 km trzydrzwiowy, 
1.2 benzyna, ABS, klimatyzacja, central-
ny zamek, poduszki powietrzne, alufel-
gi, zadbany, użytkowany przez kobietę. 
601 987 249

• Sprzedam Opel Omega kombi plus gaz 
1997r. Cena 4500zł. 791 110 325. 

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608  013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Koszenie 
łąk i zbiór. 508 503 650

• Prasowanie siana i słomy. 785 629 294

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmiany 
„Denar Żabówko” 18. Tel. 60 50 92 517

• Sprzedam 10 krów z cielakami LM. 
888 757 586

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim napę-
dem, kombajn ziemniaczany „ANNA”- 
prasa kostkująca Z-224. Tel. 609 480 049

• Sprzedam kopaczkę. 91 39 14 885

• Sprzedam prosiaki. 691 948 518

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wiener-
bergera w dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie zbóż. 
785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, opry-
skiwacz, maskę i kabinę do C-360. 
661 751 296

• Sprzedam 10 krów LM z cielakami i 10 
koni. 888 757 586

• Sprzedam glebogryzarkę ogrodową z 
pługiem 1500 zł. 791 110 325

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny z 
domu pod dom. 603 038 944

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? Salon komputerowy MS BIOSS za-
prasza! ul.700-Lecia 15 (nad apteką Jan-
tar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-bu-
dowlane - terminowo, solidnie tanio - tel. 
661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie gla-
zury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieplenia, 
glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 692 562 
306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz kosze-
nie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, tera-
kota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ław-
kę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykończe-
niowe, malowanie, glazura – wyko-
nam. 662 678 895

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie. 789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39  50 103; 
608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Remonty mieszkań, dachy i ogrodzenia. 
Tel 794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, remon-
ty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• meble na wymiar, panele podłogowe. 
884 288 560

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pa-
nele, 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane, piece kaflowe 
i usługi elektryczne. 516 033 882

• Remonty. 792 217 337

• Mycie dachówek i dachów preparatem 
przeciw porostom i czyszczenie rynien 
odświeżanie dachów. 793 231 274. 

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania klin-
kieru. 662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 500 
zł. 604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Zatrudnię – elewacja, docieplenie z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. In-

formacje. 91 39 22 431; 665 084 488

• Zatrudnię mężczyznę do pracy w sadzie 
i ogrodzie na stałe. 602 474 266

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 25 900; 
667 900 901

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Cieślarz- zbrojarz. 698 939 189

• Zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji ogro-
dzeń metalowych.512 509 179

• Szukam opiekunki do dwójki dzieci 2 
godz. dziennie. 660 061 372

• Poszukuję fachowców na wykończe-
nia murarzy i dekarzy. 723 432 323

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ca-
łodobowego. 913921373, po 18stej 
913920420

• Zaopiekuję się dzieckiem. 604 102 039

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film 
S Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  
750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 
9-miesięczny z rodowodem, bardzo ład-
ny mocna budowa oraz młodsze, tel: 91 
39 21 828

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudowę. 
792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę 
cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i kominko-
wego. 667 788 820

• Sprzedam rusztowanie stalowe 140 m. 
kompletne. 0049 15 77 21 48 755

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowane. 
605 576 908

• Sprzedam pianino. 726 280 768

• Sprzedam kuchnię Westalkę. Stan dobry. 
785 216 761

• Oddam nieodpłatnie dwa półko tap-
czany. Odbiór własnym transportem . 
694 958 247

• Sprzedam drewno kominkowe i opało-
we. 667 788 820

• Sprzedam yorka szczeniaka suczka po 
małych rodzicach. 513 157 299. 

• Sprzedam rowerek dziecięcy 12 cali i fo-
telik samochodowy do 18 kg 668170575 
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PAPA ZGRZEWALNA
WIERZCHNIEGO KRYCIA 

JARBIT V60 S37 
do izolacji wodochronnych jako 
wierzchnia warstwa w wielowar-
stwowych pokryciach dachowych, 
wykonana z wysokiej jakości asfal-
tów oksydowanych i wypełniaczy, 
na osnowie z welonu z włókien 
szklanych odpornych na czynniki 
biologiczne i chemiczne, grubość: 
3,7 mm; rolka: 7,5 m2.

rolka 7,5 m2: 49,87 zł

PAPA ZGRZEWALNAPAPA ZGRZEWALNA
WIERZCHNIEGO KRYCIA WIERZCHNIEGO KRYCIA 

do izolacji wodochronnych jako 
wierzchnia warstwa w wielowar-
stwowych pokryciach dachowych, 
wykonana z wysokiej jakości asfal-
tów oksydowanych i wypełniaczy, 
na osnowie z welonu z włókien 
szklanych odpornych na czynniki 
biologiczne i chemiczne, grubość: 
3,7 mm; rolka: 7,5 m

ZGRZEWALNA

m2
rolka 7,5 m2: 49,87 zł

mm222 665
oferta ważna do wyczerpania zapasu.

7Dni_05_08_2011.indd   1 2011-08-02   16:47:56
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Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko
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ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

SPRZEDAŻ RATALNA

Projektowanie komputerowe

SZAFY • GARDEROBY 
MEBLE BIUROWE

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić  - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS!

WYSOKA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

Czytaj s. 3

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

O tym jak Burmistrz wspiera lokalną gospodarkę 

Następne wydanie
19 sierpnia 2011 r.

Jaki klimat dla 
przedsiębiorców?

Kurs zdały cztery osoby 

Żaglówką 
po jeziorze 
Rusza Wiejski 
Festiwal Sztuki
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reKlama

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

We wtorek wieczorem mieszkańców Olchowa chcących doje-
chać do swoich domostw, spotkała nie lada niespodzianka. W 
związku ze zmianą organizacji ruchu przy budowanej obwodni-
cy, odcięto wieś od świata. Wjazdu nie było z żadnej strony. Na 
szczęście, na drugi dzień przygotowano już drogę alternatywną. 
Warto jednak uważać na ten odcinek drogi, który w wielu frag-
mentach jest niebezpieczny. 

Zamiast kiczowatych obrazów, piękna panorama Nowogardu. 
Na taki pomysł uatrakcyjnienia wnętrza swojego zakładu fry-
zjerskiego wpadł Mirosław Morawski, którego pasją jest fotogra-
fowanie. Pomysł godny pochwały. Nie dość, że ładnie, to jeszcze 
powiało lokalnym patriotyzmem. 

Trwają pracę przy rozbudowie szpitala w Nowogardzie. Na 
zdjęciu pracownicy przygotowują wykonanie otworu do łączni-
ka między nowym, a starym budynkiem.

Miniony tydzień obfitował w wypadki i kolizje drogowe. Na 
zdjęciu kolejna z nich, do której doszło we wtorek, w godzinach 
wieczornych, przy ul. Kościuszki. 

Sygnały czytelników

Uwaga na akwizytorów  
Telekomunikacji Novum
Kilka dni temu, do jednego z mieszkańców Nowogardu (dane do wiadomości re-
dakcji) zadzwonił akwizytor firmy telekomunikacyjnej i zaproponował spotkanie, 
na którym mógłby osobiście przedstawić warunki nowej umowy. Powiedział, że 
jest przedstawicielem  telekomunikacji. Tyle zdołał zrozumieć mieszkaniec naszego 
miasta, ponieważ drugą część nazwy firmy konsultant wypowiedział niewyraźnie. 

Nazajutrz przedstawiciel fir-
my zjawił się w domu nowo-
gardzianina. Przedstawił się  
jako pracownik telekomuni-
kacji. Na pytanie czy polskiej, 
kiwnął potwierdzająco głową.  
Zaprezentował nowe, atrak-
cyjne warunki umowy, za-
chwalając ich pozytywy. Kiedy 
mieszkaniec Nowogardu za-
pytał o widniejącą na umowie 
nazwę Telekomunikacja No-
vum, przedstawiciel firmy za-
pewnił, że jest to Telekomu-
nikacja Polska, która w związ-
ku z przejęciem przez francu-
ską spółkę Tele France, (któ-
ra zresztą nie istnieje), zmie-
ni nazwę na Telekomunikacja 
Novum.  Atrakcyjne warunki 
umowy skusiły nowogardzia-
nina. Nowy abonament miał 
być naliczany do paździer-
nika, czyli akurat od miesią-
ca, w którym kończyła się ak-
tualna umowa z TP. Akwizy-
tor zaproponował podpisanie 
umowy na okres dwóch lat, 
na co zgodził się mieszkaniec 
Nowogardu, tkwiąc w prze-
konaniu, że podpisuje umo-
wę z Telekomunikacją Polską. 
Wieczorem tego samego dnia 
nowogardzianin zaczął mieć 
wątpliwości. Przecież tyle się 
słyszy o oszustwach i wyłu-
dzeniach. Sięgnął po umowę 
i po dokładnym jej przeczyta-
niu uświadomił sobie, że zo-
stał oszukany. Na dokumencie 
nie było daty zawarcia umo-
wy ani daty rozpoczęcia nali-

czania nowego abonamentu, a 
podpis rzekomego przedstawi-
ciela Telekomunikacji Polskiej 
nie był odręczny, a nadruko-
wany. Telekomunikacja No-
vum nie ma nic wspólnego z 
Telekomunikacją Polską, która 
notabene nie zmienia nazwy. 
Ani jedna z informacji prze-
kazanych przez akwizytora nie 
była prawdziwa. Mieszkaniec 
Nowogardu nie miał zamiaru 
zmieniać operatora, wiec po-
stanowił skorzystać z prawa 
do zerwania umowy, jeśli ta 
została zawarta poza lokalem 
przedsiębiorstwa.  Zgodnie z 
prawem miał na to 10 dni od 
daty zawarcia umowy. Następ-
nego dnia wysłał oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy do 
Telekomunikacji Novum, oraz 
zgłosił całe zajście do Teleko-
munikacji Polskiej. Na szczę-
ście nerwy i kilka nieprze-
spanych nocy były jedynymi 
konsekwencjami tego zajścia. 
Mogło jednak być gorzej. W 
przypadku zerwania umowy 
z Telekomunikacją Novum po 

upływie 10 dni, firma żąda od 
klienta opłaty wyrównawczej 
w kwocie od 180 do nawet 450 
zł. W przypadku nie zapłace-
nia, TN przekazuje sprawę fir-
mie windykacyjnej, która stra-
szy oddaniem sprawy do sądu.  
Pomad to klient może dostać 
nakaz do zapłaty odszkodowa-
nia za zerwanie umowy z Tele-
komunikacją Polską. 

W tym wypadku na szczę-
ście skończyło się na strachu.  
Mieszkaniec Nowogardu wciąż 
opowiada o całym zajściu z 
dużymi emocjami. Nie rozu-
mie w jaki sposób mógł dać się 
złapać na kłamstwa akwizytora 
i tak sporządzoną umowę. Pa-
miętajmy więc, by dokładnie 
czytać każdy dokument, który 
jest nam dany od podpisania. 
Sprawdzajmy dane przedsta-
wiciela firmy (zawsze możemy 
prosić o okazanie identyfika-
tora). Przypilnujmy, by osoby 
starsze nie podpisywały nicze-
go same. Nie dajmy się oszu-
kać. 

Jeśli ktoś padł ofiarą podob-
nego oszustwa, może zgłosić 
je w Telekomunikacji Polskiej 
pod numerem 19393 (błękitna 
linia)  lub 800500005 (infolinia 
usług regulowanych). Oba te 
numery są bezpłatne dla abo-
nentów Telekomunikacji Pol-
skiej.  Sprawy tego typu rozpa-
truje również  Urząd Komuni-
kacji Elektronicznej, nr infoli-
nii: 801900853.  

Michalina Górzyńska
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reKlama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

POmOrZaNIN NOWOGarD 
OGŁaSZa:

Zapisy chłopców z rocznika 97-98 do sekcji piłki nożnej. 
Zajęcia odbywają się we wtorek i czwartek o godz. 12. 

Tel kontaktowy 662 777 893

 Nasz komentarz

 O tym jak Burmistrz wspiera lokalną gospodarkę 

 Jaki klimat dla przedsiębiorców? 
Swoista rewolucja w  polityce fiskalnej dokonana ostatnio przez burmistrza Ro-
berta Czaplę sprawi, że w poszukiwaniu dobrego klimatu lokalni przedsiębiorcy 
zmuszeni będą chyba  jeździć nad morze lub w góry. 

rzeczywistości. Otóż nie żyjemy 
Panie Burmistrzu i z pewnością 
niejeden przedsiębiorca Panu to 
powie w czasie kolejnych wy-
borczych kampanii.  I czy się ko-
muś podoba czy nie Nowogard, 
a więc jego władze i budżet w 
znacznym stopniu są uzależnio-
ne od tego, w jakiej kondycji są 
drobne przedsiębiorstwa. 

Umorzenia opłat lokalnych 
mają także wymiar czysto spo-
łeczny. Co oczywiście nie jest ta-
jemnicą, bo ekonomia jest czę-
ścią naszego życia.  Nie jest bo-
wiem sekretem, co widać prak-
tycznie na każdym kroku, że lo-
kalni przedsiębiorcy wpierają 
szereg inicjatyw społecznych. 
Zresztą zdarza się, że z ich hoj-
ności korzysta także gmina. 
Tego wkładu nikt nie jest w sta-
nie obliczyć. Jaki jest zatem  bi-
lans finansowy wprowadzenia 
twardej polityki fiskalnej zasto-
sowanej w tym roku przez Bur-
mistrza Czaplę? Niestety, cho-
ciaż o dokładne dane trudno, z 
pewnością ujemny. A to dlate-
go, że zrywa on nie tylko żywy 
łańcuch ekonomiczny, ale także 
obcina skrzydła tak forsowanej 
przez samego siebie, społecznej 
aktywności w drobnych pracach 
inwestycyjnych – szczególnie 
na wsi, która bez pomocy firm 
prywatnych jest praktycznie nie 
możliwa. 

Na efekty takiej polityki nie 
trzeba było długo czekać. Prze-
konali się o tym ostatnio np. 
mieszkańcy Maszkowa, którym 
w jednej z firm budowlanych, 
znanych z licznie podejmowa-
nych do tej pory inicjatyw spon-
sorskich, tym razem odmówio-
no wsparcia. Mało tego, ta sama 
firma otrzymując odmowną de-
cyzję o umorzeniu podatku od 
nieruchomości, w tym samym 
czasie dostała z Ratusza ofertę 
wsparcia produkcji kalendarza 

ściennego na rok 2012. Postawy 
przedsiębiorcy już chyba tłuma-
czyć nie trzeba. Jedno jest pew-
ne - Burmistrz ma osobliwy tu-
pet. 

Zresztą chętni na kalendarz 
raczej się nie znajdą, bo jak wy-
nika z informacji DN, już kilka 
firm zdecydowało się na rezy-
gnację z wszelkich działań spon-
sorskich i wspierania inicjatywy 
społecznych  – i to na kolejne 3 
lata! Skutki tego działania od-
czuje  m. in. klub Pomorzanin, 
który straci najprawdopodob-
niej kilka tysięcy złotych, obie-
canych przez jednego z lokal-
nych sponsorów. 

No cóż. Widać Pan Bur-
mistrz szybko przejmuje stan-
dardy swoich kolegów z ław sej-
mowych, których znajomością 
zresztą często się chwali – jak 
bida, to obywatelowi w łeb, wy-
czyścić portfel, a później zgonić 
na amerykańską giełdę. A może 
by tak zacząć od siebie, sko-
ro jest aż tak źle...No chyba, że 
źle zrozumieliśmy jedno z ha-
seł wyborczych obecnego bur-
mistrza, które brzmiało „Nowo-
gard stać na więcej”! 

Jedno jest pewne. W obliczu 
zastosowanej przez burmistrza 
polityki finansowej, niezbędna 
jest debata publiczna na temat 
przyszłości lokalnych firm, a co 
za tym idzie również kierun-
ku w jakim ma dalej iść gmin-
na gospodarka.  Bo o „radzie 
biznesu” i  „obszarze intensyw-
nego gospodarowania” w tej sy-
tuacji zapewne nikt nie będzie 
chciał rozmawiać. Tutaj raczej 
potrzebna jest społeczna rada 
przedsiębiorców, która jako cia-
ło opiniotwórcze, swoisty samo-
rząd gospodarczy i niezależny 
organ polityczny, będzie stała na 
straży obrony interesów lokal-
nych firm. 

Marcin Simiński

Zgodnie z przepisami o or-
dynacji podatkowej, gmina ma 
prawo umorzyć podatki lokal-
ne osobom prawnym, fizycz-
nym, przedsiębiorcom, a także 
rolnikom i organizacjom niepo-
siadającym osobowości praw-
nej. Do końca czerwca tego roku 
do Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie wpłynęło dokładnie 77 
wniosków z prośbą o przyzna-
nie  tej formy pomocy publicz-
nej. Ku zaskoczeniu  przedsię-
biorców i producentów rolnych, 
pozytywnie rozpatrzono tylko 
jeden z nich– podatek w kwo-
cie prawie 20 tys. zł umorzono 
Szczecińskiej Fundacji „Talent 
– Promocja – Postęp”, funkcjo-
nującej w Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości „Profit”, przy 
ul. Wojska Polskiego (popularny 
„inkubator”). W tym przypadku 
gmina powołała się na umowę 
użyczenia budynku, którą pod-
pisano w roku 2006, w zamian 
za działania na rzecz rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości. Przy-
pomnijmy tylko, że dyrektorem 
„Profitu” jest Jerzy Jabłoński, 
czołowy działacz SLD w Nowo-
gardzie.  

Środowisko przedsiębiorców 
jest oburzone decyzją Burmi-
strza Roberta Czapli. To przecież 
ten burmistrz w czasie kampanii 
wyborczej spacerował po zakła-
dach pracy, obiecując gruszki 
na wierzbie nie tylko pracodaw-
com, ale i pracownikom. To Ro-

bert Czapla, kiedy już wymarzo-
ne stanowisko objął, zapowiadał, 
że chce stworzyć „radę bizne-
su” - swoiste forum, na którym 
rozważane miałyby być kierun-
ki rozwoju lokalnej gospodar-
ki. W radzie, obok urzędników 
i rzecz jasna burmistrza, miej-
sca mieli także znaleźć czołowi, 
lokalni biznesmeni. Zresztą sto-
sowne zaproszenia do udziału w 
tworzeniu rady podobno już do-
cierają do wybranych pracodaw-
ców.   Wszystko to jednak w ob-
liczu braku pozytywnych decyzji 
o umorzeniach opłat lokalnych 
stało się fikcją, a dalsze zaprasza-
nie przedsiębiorców do współ-
pracy z gminą, jest po prostu w 
obecnej sytuacji bezczelne. 

Umorzenia podatków lokal-
nych, to przecież generalnie je-
dyny instrument, poprzez któ-
ry samorząd może wspierać lo-
kalną przedsiębiorczość. Instru-
ment bardzo ważny zważając na 
inne obciążenia stosowane przez 
państwo, takie jak podatki VAT, 
CIT czy opłaty  ZUS, których 
poziom, znacznie ogranicza 
możliwości rozwoju, szczególnie 
w przypadku małych przedsię-
biorstw. Warto dodać, że te sier-
miężne i płacone przez przedsię-
biorców w pocie czoła opłaty, w 
części wracają także do gmin-
nej kasy. Mówiąc wprost – do-
bry klimat stwarzany dla dzia-
łalności gospodarczej w gmi-
nie, a więc m. in. stosowanie ulg 

w opłatach lokalnych powodu-
je nie tylko utrzymanie stałego 
zatrudnienia, za którym zresztą 
również idą czysto ekonomiczne 
korzyści (ludzie wydają zarobio-
ne pieniądze w miejscu swojego 
zamieszkania, napędzając tym 
sposobem rynek konsumenc-
ki), ale także konkretne wpły-
wy do budżetu miasta, z tytułu 
działalności podmiotów gospo-
darczych.  Ta gospodarcza sym-
bioza tworzy łańcuch, który jest 
determinantem kondycji finan-
sowej danej gminy. 

W Nowogardzie ma to szcze-
gólny wymiar, bowiem nasza 
lokalna gospodarka handlem i 
usługami stoi, mając zarejestro-
wanych ponad 2 tys. podmiotów 
gospodarczych. Tylko w ubie-
głym roku z tytułu opłat lokal-
nych do budżetu gminy wpły-
nęło w zaokrągleniu 6 mln 800 
tys. zł, a kwota umorzeń wynio-
sła dokładnie 182 tys.  Dla wie-
lu drobnych przedsiębiorców, 
szczególnie rzemieślników i 
firm oferujących niszowe usługi, 
umorzenie podatku przez gmi-
nę jest jednak jedyną szansą na  
zbilansowania swojej działalno-
ści.  A to właśnie drobni usługo-
dawcy tworzą fundament lokal-
nego rynku. 

Burmistrz, chociaż jak sam 
podkreślał wielokrotnie, jest z  
wykształcenia ekonomistą, wi-
docznie o tych faktach nie wie, 
bądź udaje, że żyjemy w innej 
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Kurs zdały cztery osoby 

Żaglówką po jeziorze 
Od kilku ostatnich miesię-

cy, mieszkańcy naszego mia-
sta przyzwyczaili się do wi-
doku pływającego po jeziorze 
jachtu. To dzięki zapaleńcom 
z Klubu Żeglarskiego „Kna-
ga” odbywał się kurs żeglarski. 
Zajęcia zakończyły się w ze-
szłym tygodniu, zaś w niedzie-
lę odbył się egzamin na żegla-
rza jachtowego. „Młodzi” pły-
wacy mieli za zadanie nie tylko 
wykazać się znajomością teo-
rii, ale też wykonać określo-
ną liczbę manewrów. Komisja 
ze Szczecina czuwała nad pra-
widłowym przebiegiem egza-
minu. Udało się! Kursanci już 

niebawem otrzymają potwier-
dzony przez Polski Związek 
Żeglarskich patent żeglarski. 

Szczególne podziękowania 
należą się jachtowemu ster-
nikowi morskiemu Andrze-
jowi Meksie. To właśnie on, 
poświęcając swój wolny czas, 
cierpliwie szkolił „młodych” 
żeglarzy.

Kolejnym projektem „Kna-
gi” będą zajęcia żeglarskie dla 
najmłodszych. Na dzieci cze-
kają już jachty klasy Optimist. 
Wierzymy, że chętnych nie za-
braknie!

Informacja M. Dawidowska

Na zdjęciu szczęśliwi posiadacze uprawnień do żeglowania. Od lewej: Jan 
Smolira, Daria Dawidowska, Michał Dawidowski oraz Mieczysław Cedro. 

Stowarzyszenie 
Kobiet 

z Problemami 
Onkologicznymi 

„Lila-Róż”

zaprasza do udziału w projekcie:
zat. „Ochrona zdrowia niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie nowotworowej”.
Celem projektu jest pomoc kobietom w dochodzeniu do równo-

wagi psychofizycznej po traumatycznych przeżyciach związanych z 
chorobą poprzez prowadzenie intensywnej rehabilitacji indywidual-
nej i grupowej.

Projekt adresowany jest do kobiet po chorobie nowotworowej z te-
renu Gminy Nowogard i Gminy Dobra.

 W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 
Grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacji fizycznej oraz masaż 

i drenaż limfatyczny.
Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się niepełnosprawne 

i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).
Projekt realizowany będzie w okresie od maja do listopada 2011r.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można uzy-

skać u Pani Wiesławy Kuś(Prezes Stowarzyszenia):
- pod nr tel. 509-996-102
- na stronie internetowej www.lila-roz-nowogard.ugu.pl 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PROJEKT DOFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na początek Flota
W najbliższą sobotę piłkarze Pomorzanina Nowogard zainaugurują sezon w re-
gionalnej okręgówce. Do Nowogardu zawitają rezerwy Floty Świnoujście. Mecz 
rozpocznie się o godzinie 18.

Poprzedni sezon rezerwy Flo-
ty także spędziły w okręgówce, 
zajmując  11. miejsce w staw-
ce 16 drużyn. Piłkarze ze Świ-
noujścia zgromadzili 40 punk-
tów, odnosząc w trakcie sezonu 
12 zwycięstw, notując cztery 
remisy i ponosząc 14 porażek. 
Trudno ocenić obecną formę 
rezerw Floty, gdyż drużyna ta 
nie rozegrała żadnego sparin-
gu przed sezonem. Do Nowo-
gardu na pewno nie przyjedzie 
ani jeden gracz pierwszego ze-
społu. Tego samego dnia Flo-
ta gra bowiem z GKS-em Bog-
danka, w ramach rozgrywek I 

Ligi. Pomorzanin będzie miał 
więc nieco ułatwione zadanie.

Piłkarze z Nowogardu spraw-
dzili swoją formę w czterech 
sparingach. Wystąpili również 
w towarzyskim turnieju w Pło-
tach, gdzie zremisowali trzy 
spotkania. W meczach towa-
rzyskich dwukrotnie przegrali 
(1:2 z Polonią Płoty i 3:6 z Sar-
matą Dobra), dwa razy oka-
zali się lepsi od przeciwników 
(7:1 z Błękitnymi Trzygłów i 
4:1 w poniedziałkowym spa-
ringu z juniorami). Do dru-
żyny dołączyło kilku nowych 
piłkarzy, m.in. Gracjan Wnu-

czyński i Dominik Gruszczyń-
ski z Olimpii Nowogard, Ka-
mil Młynarczyk z Masovii Ma-
szewo i Łukasz Olechnowicz z 
Sarmaty. 

Wszystko zweryfikują jed-
nak dopiero rozgrywki ligowe. 
Celem Pomorzanina będzie na 
pewno walka o jak najwyższą 
lokatę w tabeli, a przy odrobi-
nie szczęścia również o szybki 
powrót do wyższej klasy roz-
grywek. Zespół jest jednak do-
piero w fazie budowy i przed 
inauguracją sezonu musimy o 
tym pamiętać.

Maciej Pietrasik

Złoto dla Patryka Bondy - 
Złoty medal mistrzostw Pol-
ski zdobył nasz kolarz Patryk 
Bonda w wyścigu drużyno-
wym, który został rozegrany w 
Golubiu Dobrzyniu 29 lipca br. 
(2001). Drużyna w składzie: 
Patryk Bonda, Michał Gołaś, 
Marcin Osiński i Sławomir Ba-
liński zdobyła pierwsze miejsce 
w jeździe drużynowej na 50 ki-
lometrów. Drugie miejsce zajęła 
drużyna KTK Kalisz, a trzecie 
KKS Górnik Wałbrzych.

***
Brązowy lin - Takim okazem 

może się pochwalić nasz p. Hen-
ryk Szczupak, który wędkował 
na jeziorze w Karsku wraz ze 
swoim wnukiem  (można jesz-
cze było w Karsku wędkować 
-dop. własny). Lin to bardzo 
ostrożna ryba, złowienie ponad 
kilogramowego lina należy do 
rzadkości. Taaaką rybę o wadze 
1 kg 72 dkg p. Henryk złowił na 

10 lat temu                  pisał:
„kanapkę” czerwone robaki i 
białe. Okaz zasługuje na brązo-
wy medal konkursu na najwięk-
szą rybę ogłaszanego przez Wia-
domości Wędkarskie.

***
Remont kościoła w Dobrej - 

Zakończyły się prace związane z 
remontem kościoła w Dobrej. - 
Nie jest to poważny remont, jed-
nak trzeba było usunąć drzew-
ko, które wyrosło na wieży ko-
ścioła. Trzeba też było zabezpie-
czyć obluzowane cegły i  zafugo-
wać  spoiny. Ponad to wykona-
no także częściową konserwację 
wieży - powiedział gazecie Ma-
rek  Prusiewicz, proboszcz para-
fii.  Kościół św. Klary założono 
już w XIII wieku, został przebu-
dowany w XV i XVI wieku. Naj-
starszymi zabytkami są  płyta 

nagrobna z 1596 r. oraz baroko-
wa chrzcielnica. 

***
Tour de Pologne przez No-

wogard - w ostatni czwartek 
(16.08.2001 r.) w ratuszu od-
była się konferencją prasowa z 
udziałem Czesława Langa, dy-
rektora  wyścigu Tour de Polo-
gne, władz miejskich i lokalnych 
mediów. Wyścig ma przejeżdżać 
przez Nowogard dnia 5 września 
br. Trasa tego etapu o długości 
178km będzie biegła z Kołobrze-
gu do Szczecina. Wyścig rozpocz-
nie  się w Gdańsku 3 września, 
a zakończy w Karpaczu 9 wrze-
śnia. Kolarze ogółem będą mie-
li do przejechania 1249 km. (...)

Wyszperała: 
Michalina Górzyńska

Członkowie klubu Knaga w towarzystwie egzaminatorów
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„Jesteśmy jak te różyczki…”
W  środowe popołudnie uczestniczyliśmy w spotkaniu Stowarzyszenia „Lila-
Róż”, skupiającego kobiety po przebytej chorobie nowotworowej i zmagające się 
z dolegliwościami onkologicznymi. Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji pro-
gramu, który przypominamy w ogłoszeniu obok.

Spotkaniom towarzyszy cie-
pła, rodzinna atmosfera, któ-
rą stwarzają członkinie sto-
warzyszenia. Zdaje się, że naj-
większą wartością, jaka pły-
nie z tego wspólnego działa-
nia w ramach stowarzysze-
nia jest - oprócz nieodzow-
nej rehabilitacji – wzbudze-
nie entuzjazmu, który umac-
nia w codziennym  zmaganiu 
się z przeciwnościami, a tak-
że udziela się innym i emanu-
je, czego najlepszym dowo-
dem jest uśmiech na twarzach 
uczestniczek spotkań. Pomy-
słodawczynią powołania sto-
warzyszenia „Lila-Róż” była 
pani Lidia Bogus, natomiast 
prezesem została Wiesława 
Kuś z Dobrej.  W codziennej 
pracy zaangażowane są tak-
że specjalistki rehabilitacji fi-
zycznej i psychicznej. Ćwicze-
nia ogólnousprawniające w 

poniedziałki i środy, prowa-
dzi pani Magdalena Kwiecień. 
Ponadto są zajęcia z psycholo-
giem, Martą Żetecką- Krugła. 
Od poniedziałku do piątku 
członkinie korzystają z ma-
sażu i drenażu limfatycznego, 
który wykonuje masażystka 
Agata Maciąg- Dawidowska.

O działalności „Lili-Róż” 
mówi  prezes, Wiesława Kuś 
– Skupiamy wszystkie panie po 
przebytej chorobie onkologicz-
nej i zmagające się ze schorze-
niami onkologicznymi. Więk-
szość z nas jest po amputacji 
piersi i węzłów chłonnych. Pro-
wadzimy teraz w miarę peł-
ną rehabilitację. Zatrudnia-
my psychologa, rehabilitantkę 
i masażystkę. Do stowarzysze-
nia należy obecnie 29 członkiń. 
Każda z nas, wstępując do nie-

go, podpisuje deklarację człon-
kowską, w której uwzględnia 
stopień niepełnosprawności.   
Działamy już dwa lata. Panie 
są zadowolone. Jesteśmy jak te 
różyczki – wszystkie uśmiech-
nięte, szczęśliwe, piękne. Pa-
radoksalnie przebyta choroba 
onkologiczna daje też siłę. 

Nasze spotkania odbywa-
ją się w każdą środę. Zaczy-
namy od gimnastyki uspraw-
niającej, po czym przychodzi 
pani psycholog, która prowa-
dzi terapię indywidualną lub 
grupową. Jesteśmy organiza-
cją samopomocową – tzn., że 
wspieramy się nawzajem psy-
chicznie. Pieniądze na reha-
bilitacje pozyskujemy z U.M. 
Nowogard. Napisałam rów-
nież projekt do Urzędu Mar-
szałkowskiego o dofinanso-
wanie – ucieszyłyśmy się gdy 
został rozpatrzony pomyśl-

nie. Był to mój pierwszy pro-
jekt i udało się – tym bardziej 
sprawił radość. Staramy się 
pozyskiwać środki finanso-
we od sponsorów.  Spotykają 
nas też bardzo miłe dowody 
życzliwości, które  utwierdza-
ją nas w tym, że robimy coś 
co jest potrzebne np. w czasie 
ostatniego wyjazdu na bada-
nia mammograficzne jednej 
z Pań tak się spodobały na-
sze działania profilaktyczne, 
że  poprosiła o numer nasze-
go konta, by wesprzeć dzia-
łalność stowarzyszenia.    W 
chwili obecnej korzystamy z 
uprzejmości Pana Kazimierza 
Lembasa -  dyrektora szpitala, 
który użycza nam nie odpłat-
ne korzystanie z pomieszczeń. 
Korzystając z okazji  pragnie-
my wyrazić  naszą wdzięcz-

ność.  W jednym z pomiesz-
czeń posiadamy sprzęt re-
habilitacyjny, który pozy-
skałyśmy ze środków gmin-
nych, oraz otrzymałyśmy łóż-
ko do masażu, ufundowane 
przez Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych w Nowogar-
dzie.   Mamy karimaty do ćwi-
czeń zakupione przez Burmi-
strza Dobrej i  panią Bożenę 
Kontowicz z Dobrej. Następ-
ny sponsor zakupił meble do 
aneksu kuchennego. 

 Pani Wanda Trzebińska 
członkini stowarzyszenia i 
uczestniczka zajęć mówi:

Uczestnictwo w spotkaniach 
stowarzyszenia daje mi bardzo 
dużo. Jest mi tu jak w rodzinie 
- najlepszej rodzinie. Mogę się 
wyrwać z domu, gdzie mam 
raczej smutek. Mąż leży spa-
raliżowany. Zostałam przyjęta 
bardzo serdecznie. Jestem tutaj 
krótko, od marca, ale jest mi 
naprawdę dobrze. Znalazłam 
tutaj  domowe ciepło. 

A oto wypowiedź pani Ma-
rii Augustyniak także człon-
kini  „Lili Róż”:

Mieszkam prawie sama w 
domu, i tak się trochę czuję jak 
bym była odludkiem. Cieszę 
się, że należę do stowarzysze-
nia, panie są bardzo miłe. Mo-
żemy porozmawiać o wszyst-
kim – o radościach, o smut-
kach. Mamy psychologa. Pa-

nią, która prowadzi gimnasty-
kę. I jak możemy to sobie do-
radzamy. To przynosi wielką 
pomoc komuś, kto przebył cho-
robę. 

Prezes stowarzyszenia Wie-
sława Kuś, swoim zaangażo-
waniem i wkładem w dzia-
łalność stowarzyszenia, zdo-
była sobie uznanie i zaufanie 
członkiń.  – Prezes naszego 

stowarzyszenia  to kobieta bar-
dzo pracowita, zaradna – trze-
ba jej to przyznać. Dba o nas, 
stara się o środki na działal-
ność organizacji. Nie robi tego 
dla siebie, ale dla nas.- powie-
działa pani Maria Augusty-
niak.

Stowarzyszenie działa z du-
żym rozmachem i nie ograni-
cza się wyłącznie do zajęć re-
habilitacyjnych w pomiesz-
czeniach nowogardzkiego 
szpitala. Świadczą o tym sło-
wa pani prezes - Oprócz tego, 
że prowadzimy  rehabilita-
cję i nasze spotkania, jeste-
śmy również zrzeszone w Fe-
deracji Stowarzyszeń Amazo-
nek w Poznaniu. Wyjeżdżamy 

na warsztaty terapeutyczne i 
szkolenia. Uczestniczymy tak-
że w spartakiadach. Część z 
nas posiada certyfikat upraw-
niający do niesienia wsparcia 
osobom, które zachorowały.    
Wspólnie z Fundacją Zdrowie 
prowadzimy  profilaktykę raka 
piersi na terenach wiejskich. 
Dojeżdżamy do najmniejszych 
miejscowości, aby przekazać 

paniom wiedzę na temat tego 
jak ważna jest profilaktyka w 
chorobach onkologicznych i 
jak uchronić się przed rakiem. 
Jeśli cokolwiek robimy, staramy 
się robić to z sercem. Wykry-
cie raka u kobiety, która dzię-
ki naszemu działaniu, po raz 
pierwszy zgłosi się na badania, 
jest naszym ogromnym sukce-
sem.  Takie rzeczy jak choroba 
najpierw powalają nas na zie-
mię, ale później człowiek pod-
nosi się i działa ze zdwojoną 
energią. Bardzo zachęcam, a 
nawet proszę wszystkie Panie 
-BADAJCIE SIĘ !!!!!!! 

Piotr Słomski
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Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do 
strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i 
innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki 

ParafIa PW. WNIeBOWZIęcIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafaŁa KalINOWSKIeGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mB faTImSKIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Odpust w kościele WNmP 

15 sierpień  
- święto Wniebowzięcia  

Najświętszej  Maryi Panny
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Nowogardu i gminy na uroczystości odpustowe. 

Program uroczystości: 
14 SIERPNIA (NIEDZIELA)
godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe
godz. 19.00 uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie spotkanie 

na placu przed kościołem, wspólna modlitwa i śpiew pieśni religijnych oraz patrio-
tycznych. 

15 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK) 
godz. 7.00 Msza św. poranna 
godz. 9.30 Msza św. 
godz. 11.00 Uroczysta Suma i procesja Eucharystyczna wokół kościoła 
godz. 12.30 Msza św. 
godz. 15.00 Msza św. dla chorych 
godz. 19.00 Msza św. wieczorna  
Po Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30 Festyn Parafialny, loteria fantowa, sprze-

daż pamiątek religijnych, książek, możliwość zmierzenia poziomu cukru i choleste-
rolu i wiele wiele innych atrakcji. 

XX Niedziela Zwykła (mt 15,21-28)

 „Pokorna miłość”
 „Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z 

tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 
ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to 
podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpo-
wiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przy-
szła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze 
jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta 
jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O 
niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej cór-
ka została uzdrowiona (Mt 15,21-28)”

Nie można przejść obojętnie obok ewangelicznej sceny przedstawiającej rozmo-
wę Chrystusa z poganką. Trudno bowiem w duchu miłości zrozumieć słowa, jakimi 
w tej rozmowie posługuje się Jezus, i chłód, z jakim odnosi się do zbolałej kobiety. 
Jedynie najwyższa pochwała wiary owej matki, jaką Jezus kończy rozmowę, łagodzi 
nieco drastyczne kontury całego wydarzenia.

Kobieta zostaje upokorzona. Chrystus początkowo w ogóle nie reaguje na jej woła-
nie. Apostołowie interweniują: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Czy należy się dzi-
wić, że kochająca matka, pragnąc zdrowia swego dziecka, zachowuje się tak głośno, 
iż zwraca uwagę otoczenia? To miłość każe jej krzyczeć. Jeśli krzyk zmusi proroka do 
działania, to nic, że ona zasłuży na naganę za niespokojne zachowanie.

Zlekceważenie jej krzyku to dopiero początek upokorzenia. Jeśli ktoś jest w stanie 
pomóc, a nie reaguje na wołanie o pomoc, pogłębia nieszczęście wołającego. Potrze-
bujący pomocy zostaje wówczas sam ze swoją biedą. Upokorzenie potęguje świado-
mość własnej bezsilności. Na wezwanie uczniów Jezus zabiera głos. Słowa Jego są 
jednak niezwykle ostre i nie tylko nie dają tego, o co prosi nieszczęśliwa matka, lecz 
jeszcze głębiej ją ranią. 

Miłość jednak przyjmie nawet najgłębsze upokorzenie, jeśli tylko tą drogą może 
uzyskać dobro dla osoby kochanej. Odpowiedź poganki jest zdumiewająca. Przyj-
muje upokarzające porównanie do psa i wykorzystuje je dla siebie. „Tak, Panie, lecz 
i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Wyraziła tymi słowa-
mi swą autentyczną miłość do dziecka i niezwykle głęboką wiarę w Bożą moc chleba 
spoczywającego na stole narodu wybranego. Otrzymała to, o co prosiła.

Warto zatrzymać się przy tej kananejce, by odkryć potęgę serca wypełnionego po-
korną miłością. Słusznie powiedziano: „pokora przebija niebiosa”. Słusznie też uczy-
niono z pokory sprawdzian autentyzmu miłości. Nie jest łatwo przyjąć upokorzenie, 
ani to pochodzące od Boga, ani to pochodzące od ludzi. Broni się przed tym nasza 
ambicja. Celem jednak miłości jest wciągnięcie wszystkiego, łącznie z ambicją, w tro-
skę o cudze dobro. Gdy to osiągnie, ambicja staje się pokorna.

Prawdziwie kocha ten, kto potrafi spalić na rozżarzonych węglach upokorzenia 
swoją ambicję. Ona wówczas zamienia się w  kadzidło, którego woń wyjednuje to, 
o co dla osoby kochanej zabiegamy. Ta właśnie miłość wyznacza granice, w  jakich 
upokorzenie można przyjąć. Jak długo chodzi nam o cudze dobro, tak długo możemy 
się godzić na własne upokorzenie. Jeśli zabraknie miłości, upokorzenie nas zniszczy.

Trafnie ukazał to Henryk Sienkiewicz opisując przeżycia upokorzeń, na jakie zgo-
dził się Jurand ze Spychowa chcąc ratować swoją ukochaną córkę. Autor „Krzyża-
ków” ukazał jeszcze jeden aspekt upokorzenia przyjętego w imię miłości – jego twór-
cze działanie w sercu upokorzonego. Zdawałoby się, że po wielkich upokorzeniach, 
i  to daremnych, serce Juranda wypełni gorycz nienawiści. Tymczasem staje się coś 
wręcz przeciwnego, jego serce wypełnia przebaczająca miłość.

Chrystus również przyjął upokorzenie, i to aż do śmierci krzyżowej, dlatego że nas 
umiłował. Nagrodził kananejską kobietę za to, że przyjęła upokarzające porównanie 
do psa, a Ojciec niebieski nagrodzi Jego za to, że dobrowolnie zgodził się na los zgo-
towany łotrom. Chrystus uczy nas pokornej miłości. To w niej jest ukryta moc zba-
wiająca człowieka. W braku pokory należy upatrywać główne źródło słabości naszej 
miłości. Gdyby serca nasze były bardziej pokorne, modlitwa stałaby się znacznie sku-
teczniejsza, a odniesienie do ludzi nacechowane większym miłosierdziem. 

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 11.00; 
12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. 
W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie będzie w niedziele 
Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

W tym tygodniu wspominamy:
- poniedziałek 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
- środa 17 sierpnia – Św. Jacka
- sobota 20 sierpnia – Św. Bernarda
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Panu 
Wojciechowi 

Breyerowi 
wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia 

z powodu 
śmierci ojca 

składają: 
Zarząd i pracownicy S.M. 

„Cisy” Nowogard

Roberta Ostrowska – lat 86
Zmarł: 10.08.2011 r.
Pogrzeb: 13.08.2011 r.
miejsce: Cmentarz w Nowo-
gardzie

Informacja
-Administrator cmentarza-

S. Furmańczyk

W sercu tybetańskiego 
buddyzmu

Od kilku lat poznańskie wydawnictwo Zysk i S-ka wydaje do-
skonałą serię wydawniczą „Podróże Retro”. Dotychczas uka-
zało się piętnaście tomów. Autorzy-podróżnicy (z XIX i XX 
w.) opisywali swoje niezwykłe, pełne przygód i często drama-
tycznych wydarzeń podróże w najróżniejsze zakątki świata. 

Biblioteka poleca

Ostatni tom dotyczy wypra-
wy do Tybetu w pierwszych la-
tach XX wieku. Autorka ALE-
XANDRA DAVID – NEEL ( 
1868-1969), to francuska po-
dróżniczka. Stała się sławna na 
całym świecie za sprawą po-
dróży do Lhasy – stolicy Ty-
betańskiego Regionu Autono-
micznego. Ta niezwykła ko-
bieta przeżyła 101 lat, była pi-
sarką, dziennikarką i  piosen-
karką. Została nazwana „naj-
bardziej zdumiewającą kobietą 
naszych czasów”. Odbyła wie-
le licznych wypraw, podróży i 
odkryć. Dzięki doskonałemu 
pisarstwu zyskała międzyna-
rodową sławę. Jako pierwsza 
Europejka dotarła, na począt-
ku XX wieku, do Tybetu, do 

miejsc gdzie cudzoziemcy nie 
mieli absolutnie dostępu. Jej 
fascynacja filozofią, historią, 
kulturą i przyrodą Dalekiego 
Wschodu była tak wielka, że 
z przerwami spędziła tam bli-
sko 57 lat życia. Zyskała boga-
te doświadczenie w dziedzinie 
zjawisk, które Zachodowi zna-
ne są jedynie z dawnych legend 
tybetańskich. Osiągnęła god-
ność lamy. Swoje doświadcze-
nia i przeżycia opisała w pięk-
nie wydanej książce „Mistycy i 
magowie Tybetu.” Doskonały 
styl, znakomite zdjęcia  przed-
stawiające osoby, architekturę i 
przyrodę - to atuty tej książki. 
Jako, że lato w pełni, a nie każ-
demu pisane są dalekie podró-
że, niech ich namiastką będzie 

zatopienie się w lekturze o da-
lekim Tybecie.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

 W tych dniach 
  odeszli do 
  Wieczności 

KONDOleNcje

Festyn na Koplu
W minioną sobotę odbył się VI Wakacyjny Festyn na Koplu. W tym roku wyjątkowo przy pięknej 
pogodzie i dużym udziale mieszkańców Nowogardu. 

z Kikorzy. Drugą lokatę zajął Ar-
kadiusz Król. Trzecią lokatę zajął 
Andrzej Motyl. Poza konkursem 
najwięcej punktów (41) zgroma-
dził prowadzący zawody Eugeniusz 
Korneluk, którego w organizacji 
wspierała Elżbieta Smoliga. 

Rękodzieło i twórczość własna  
W godzinach popołudniowych 

na imprezie pojawili się również 
twórcy rękodzieła. Swe oryginal-
ne wiersze w obrazach oraz tema-
tyczne fotografie po raz pierwszy 
publiczne zaprezentowała twórczy-
ni z Wojcieszyna – pani Halina Za-
jąc. Tradycyjnie można było także 
obejrzeć widoki, makaty, prace szy-
dełkowe pani Teresy Stępień. Obok 
swą misje pełniło Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków Koło w No-
wogardzie na czele z panem Euge-
niuszem Tworkiem przeprowadza-
jąc badania zdrowotne.

Śpiewać każdy może  
Podczas festynu wystąpiła tak-

że Kapela Podwórkowa „Kryzys” 
w następującym składzie: Zdzi-
sław – saksofon, Janusz – akorde-
on i wokal, Edward – gitara baso-
wa, Marek wokal i gitara akustycz-
na, Bogdan – perkusja i Tadeusz - 
wokal. Zespól wspierali także ko-
ledzy muzycy: Julek – trąbka, Ry-
szard – klarnet i Grzegorz - trąbka. 
Kapela podwórkowa „Kryzys” w 
ubiegłym tygodniu wystąpiła na X 
Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel 
Podwórkowych w Łobzie.

Zwieńczeniem imprezy była pik-
nikowa zabawa przy zespole mu-
zycznym LIDER grającym w skła-
dzie: Marcin Łokaj, Julian Klimko, 
oraz Bogdan.

Podczas kilkunastogodzinnego 
festynu wystawiono także atrak-
cję dla najmłodszych: zamki, zjeż-
dżalnie oraz rowery. Natomiast w 
godzinach wieczornych zapłonęło 
wspólne ognisko. Po zapadnięciu 
zmroku odpalono świetlne race.             

Organizatorzy składają podzię-
kowania sponsorom (firmy, insty-
tucja i osoby prywatne) wspiera-
jącym imprezę gospodarczo i or-
ganizacyjnie, którzy wparli tego-
roczną edycję Festynu na Koplu: 
SM Radosław, Stacja Paliw „Naft-
Turist” N-d, Warsztat Mechani-
ki Samochodowej Wojciech Szczę-
śniak N-d, Zakład Usług Fryzjer-
skich Mariana Sudomierskiego, 
Firma „Skórometal” panów Jerze-
go Dziedzica i Jerzego Madalińś-
kiego, Hurtownia Pasz i Koncentra-
tów „Central Soja” pana Zbigniewa 

Raźniewskiego, Kwiaciarnia pana 
Jerzego Furmańczyka, Firma Bar-
tek-Domet II pani Elwiry Bąk, Fir-
ma SKR Nowogard pana Henry-
ka Karażniewicza, PHPU POM.
TOR I pana Mieczysława Fedaka, 
SM Gardno, Warsztat Usług Sa-
mochodowych i Kwiaciarnia „Ma-
gnolia” pana Witolda Dęgi, Za-
kład Instalatorstwa Elektryczne-
go pana Dariusza Szulejko, radny 
Marcin Nieradka, radny Michał 
Wiatr, Urząd Miasta i Gminy No-
wogard burmistrz pan Robert Cza-
pla, Firma „Pier” państwa Danuta i 
Tadeusz Rzeteccy, Firma „Domel” 
pana Władysława Błażewicza, fir-
ma „AR-KA” pana Artura Kawic-
kiego, Piekarnia i Ciastkarnia No-
wogard ul. Boh. Warszawy pana 
Waldemara Pędziszczaka, Hurtow-
nia „Budmat”, Nadleśnictwo No-
wogard - p. Tadeusz Piotrowski, 
Masarnia pana Ignacego Zaniew-
skiego, ZUK p. Wiktor Smoliński, 
firma PUWiS panowie R. i J. Sobie-
ralscy, Tartak pana Sebastiana Kru-
piczowicza, Transport pana Zdzi-
sława Zająca z Wojcieszyna, No-
wogardzki Dom Kultury p. Ane-
ta Drążewska, Wydział Rozwoju 
Lokalnego p. Urszula Berezowska, 
LKS „OLIMPIA” Nowogard p. Gra-
cjan Golema, Gospodarstwo Agro-
turystyczne „U Rybci” pana Kazi-
mierza Bąka, Stanina pana Ryszar-
da Samsona, komis „Agatka” pana 
Stanisława Dudy, PPHU Małgorza-
ta Kinasz, handlowcy z targowiska 
miejskiego w Nowogardzie, Sklep 
spożywczy „U Danuty”, PHU „Ar-
tus” diler Sthil pana Artura Jurcza-
ka, Hurtownia Elektryczna pana 
Mieczysława Cedro, Apteka „Jan-
tar” A.D.J. Świątek-Łyjak, Koło Nu-
mizmatyczne Klubu Kolekcjonera 
Nowogard, Paweł Sochacki, Marcin 
„Moryń”, Ogródek Gastronomicz-
ny „U Leszka” pana Leszka Ostrow-
skiego, Władysław Wyrzykowski, 
Sławomir Majka, Tomasz Balbus, 
Henryk Kolarz, Dawid Martyno-
wicz, Marta Balbus, Grzegorz Mar-
tynowicz, Henryk Łuczak, Jan Szy-
maniak, Mirosław Łokaj i Stanisław 
Łuczak oraz Lucynie i Krzysztofowi 
Pauling z Sikorek, hurtownia Wit-
ter Witalij Grebieniuk, Aumix II, 
Tomek Antas.    

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania „Dziennikowi No-
wogardzkiemu” za patronat medial-
ny, oraz wszystkim niewymienionym 
oraz mieszkańcom osiedla Radosław. 

organizatorzy  

Festyn rozpoczął się od Waka-
cyjnego Turnieju Piłki Nożnej. Pił-
karze rywalizowali w dwóch gru-
pach wiekowych: od 8 do 12 lat i 
od 13 do 15 lat. W pierwszej gru-
pie zwyciężyła drużyna THE MY-
SZY. Drugie miejsce zajął zespół 
FC OSINA. Na trzecim stopniu 
podium stanęli chłopcy z METRO 
JUNIOR. Najlepszym zawodni-
kiem tej kategorii wiekowej został 
Gracjan Makosz. Natomiast naj-
lepszym strzelcem został Patryk 
Miklas. Najlepszym bramkarzem 
okrzyknięto Mateusza Lasockiego. 
Nagrodzono również Oskara Giba-
sa – najmłodszego zawodnika roz-
grywek.

W starszej kategorii zwyciężyli 
WICE SZTRYCHY. Drugie miejsce 
zajęła reprezentacja osiedla RA-
DOSŁAW. Trzecią lokatę zajęli pił-
karze BIAŁEJ ARMII. Najlepszym 
piłkarzem tej kategorii wiekowej 
został Piotr Mioduszewski, nato-
miast najwięcej bramek w turnie-
ju zdobył Damian Makosz. Najlep-
szym bramkarzem wybrano Macie-
ja Jaskulskiego.

Puchary, statuetki, medale, dy-
plomy i nagrody wręczali sponso-
rzy, sędziowie i organizatorzy festy-
nu, oraz dwaj radni: Michał Wiatr 
(okręg wyborczy nr 1) i Marcin Nie-
radka (okręg wyborczy nr 2). Swoją 
nagrodę ufundował też „Dziennik 
Nowogardzki”. 

Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek sportowych i rekreacyj-
nych czuwali sędziowie i opiekuno-
wie: Bogdan Górecki, Maciek Mo-
strąg, Daniel Górnicki, Mirosław 
Martynowicz, Marek Wiatr.  

Kometka, gry i zabawy
Kolejną konkurencją sportową 

rozegraną na Koplu był Otwarty 
Turniej w Kometkę. W tej dyscypli-
nie sportu także wręczono pucha-
ry, statuetki i nagrody. Następnym 
punktem były gry, konkursy, zaba-
wy dla dzieci i młodzieży. Tutaj tak-
że nagrodzono wszystkich uczest-
ników. 

Oglądali motory 
W czasie festynu na Koplu trady-

cyjnie pojawiła się grupa motocy-
klistów pilotowana przez Grzego-
rza, oraz jego kolegów: Pawła, Ma-
riusza, Tomka, Grzegorza, Tomka, 
Jacka, Artura, Tomka, Młodego, 
oraz rodzynka Marty. Uczestnicy 
mogli podziwiać motory marek: 
Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha.

Militaria na Koplu
Między imprezami sportowymi, 

a przed loterią fantową na Koplu 
pojawiła się także Grupa Pojazdów 
Militarnych przyjeżdżająca na fe-
styn od kilku już lat. Skład grupy: 
Piotr Ołubiec (Kraz 255), Walde-
mar Ołubiec (GAZ 269 z charak-
terystycznym kogutem i napisem 
z epoki PRL: MILICJA ), oraz jego 
synowie Maciek i Dominik. Grupa 

znalazła się na Koplu za sprawą Se-
bastiana Krupiczowicz z pojazdem 
UAZ 452. Wszyscy ubrani byli w 
stroje militarne i wojskowe.

Loteria i aukcja 
W godzinach popołudniowych 

rozpoczął się jeden z ważniejszych 
punktów programu imprezy, czy-
li Loteria Fantową wraz z Aukcją 
na rzecz chorego Maćka. Wszyst-
kie losy były pełne, a loteria i au-
kcja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem.

Konie i zaprzęgi
Do tego szczytnego celu przy-

czyniła się bardzo mocno grupa 
jeźdźców z Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego „U Rybci” w składzie: 
Kazimierz Bąk, Grzegorz Burzyń-
ski, Rafał Urtnowski i Katarzyna 
Bąk. Jeźdźcy opłaty za przejażdż-
ki przeznaczyli na rzecz chorego 
Maćka. Ich szlagierowym punk-
tem, który cieszył się największym 
powodzeniem była przejażdżka 
bryczką ze stadniny Pana Ryszarda 
Samsona.

Z łuku w dziesiątkę 
Obok trwających przejażdżek 

odbywała się wyczynowo - spor-
towa konkurencja strzelania z łuku 
profesjonalnego dla pań i panów. 
Wśród pań najlepsza okazała się 
Alina Beśka. Drugą pozycję zajęła 
Magda Król. Trzecie miejsce zajęła 
Teresa Stępień. Wśród panów naj-
lepszy okazał się Bogdan Górecki 
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Krystynie 
Żyto

z okazji 90 urodzin
wiele radości,

 uśmiechu 
i pogody ducha 
na dalsze lata 
życzy rodzina

Sto lat w miłości i zdrowiu
Niech towarzyszy Ci szczęście,
Twój bagaż życiowy mądrości

Przykładem dla innych niech będzie
Z okazji 60 urodzin Kochanemu 

Bolesławowi Boratyńskiemu
mężowi, tacie i dziadkowi z całego serca 

życzenia składają żona dzieci i wnukowie
do życzeń dołącza się Mirek

Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można 
w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN. Zgłoszenia telefonicznie na 
numer 91 3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. 

Red.

Sprzedam podręczniki do klasy IV SP 2 tel. 693 128 108

Odkupię podręczniki do klasy VI SP nr 2. tel. 508 309 107

Sprzedam książkę do gimnazjum nr 2 do klasy I: Fizyka wyd. 
Nowa Era. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik. Maria Na-
wotny-Różańska, Tel. kontaktowy: 696 544 996

Kupię książki do gimnazjum nr 2 do klasy II: Biologia „Plus życia”. 
Nowa Era. M. Jefimow, M. Sęktas. Nr dopuszczenia 58/2/2009, 
Matematyka 2001 A. Bazyluk i inni. WSiP nr. dopuszczenia  
39/2/2009, J. Polski „Między nami” A. Łuczak. E.Prylińska. Wyd. 
GWO. nr. dopuszczenia 63/2/2010, Telefon kontaktowy: 696 
544 996

Sprzedam komplet podręczników używanych (nowa podstawa 
programowa) do klasy I gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 603 
611 864

Sprzedam nowy komplet do angielskiego szkoła podstawowa 
Bugs World 1 z elementami pisania, Bugs World 1 bez ele-
mentów pisania oraz nowy komplet Bugs World 2. Kontakt 
tel.663425260

Sprzedam komplet książek do kl II gimnazjum nr 2. NOWE WY-
DANIA. : Język Polski „Między nami”, Matematyka 2001, Spo-
tkanie z Fizyką, Chemia Nowej Ery, Biologia Plus Życia, Geografia 
Planeta Nowa, Historia przez tysiąclecia i wieki, Wiedza o spo-
łeczeństwie, Religia Jestem z Wami. Cena 140 zł. 609 876 557 .

Sprzedam książki do gimnazjum nr 2 do klasy I: Biologia „Plus ży-
cia” - wyd. Nowa Era. Małgorzata Jefimow i Marian Sęktas; Che-
mia wyd. Nowa Era. Teresa i Jan Kulawiak, Maria Litwin, Fizyka 
wyd. Nowa Era. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik. Maria 
Nawotny-Różańska, Geografia. Planeta Nowa. wyd. Nowa Era. 
Roman Malarz, Muzyka wyd. Operon. Małgorzata Rykowska, 
Zbigniew Szałko.  Tel. kontaktowy: 913922644

Kupię książki do gimnazjum nr. 2 do klasy II: Język Polski „Mię-
dzy nami” GWO. A. Łuczak, E. Prylińska; Biologia „Plus życia”. 
Nowa Era. M. Jefimow, M. Sęktas; Matematyka 2001 - WSiP. 
Bazyluk i inni. Telefon kontaktowy: 913922644. 

Uwaga Wędkarze 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie informuje 
członków koła, że w dniu 28.08.2011 organizuje 
zawody drużynowe (3 osobowe) na jeziorze 
w Nowogardzie. Zapisy w sklepie „Tęczak” przy ul. 
Waryńskiego do dnia 25.08.2011. 

Startowe 5 zł/osoba. 
Zbiórka o godz. 8.30 przy restauracji Neptun. 

Zapraszamy 
Zarząd 

ŻYcZeNIaŻYcZeNIa

Dla większości osób, które rzadko mają okazję korzystać z usług sądów, wizyta w sądzie to 
nie lada stres. Aby przebywać w sądzie, nie jest potrzebne jakieś specjalne obycie. Wystarczy 
zastosować się do kilku zasad. Należy przy tym pamiętać, że nie ma znaczenia, w jakim charak-
terze przebywamy w tym miejscu, czy jesteśmy widownią, świadkiem, czy stroną.

forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi:

Jak należy zachować się  
w sądzie?

Zacznijmy od wejścia do bu-
dynku. Często przed wejściem 
do sądu należy przejść przez 
bramki i pokazać wszystkie 
metalowe przedmioty oraz 
przeskanować torebki, waliz-
ki itp. Nie należy stresować się 
tymi czynnościami, ponieważ 
jest to standardowa procedura 
bezpieczeństwa.

Zazwyczaj po przejściu przez 
bramki większość osób rozpo-
czyna poszukiwania pomiesz-
czenia, do którego chcą się 
udać. Numery pokoi, w któ-
rych znajdują się sekretariaty 
sądów przeważnie są wypisane 
na tablicy w korytarzu głów-
nym budynku. Natomiast, je-
śli szukamy odpowiedniej sali 
rozprawy, najlepiej będzie za-
pytać o nią ochroniarza bądź 
innego pracownika sądu. Jeśli 
udajemy się do sądu na kon-
kretną sprawę i odnajdzie-
my salę (numer sali znajduje 
się na wezwaniu z sądu), koło 
niej będzie wisiał spis spraw 
(inaczej wokanda), które będą 
się na niej odbywały. Na tym 
spisie powinna znajdować się 
nasza sprawa. Sprawa będzie 
oznaczona sygnaturą. Czym 
jest sygnatura? Sygnatura to 
numer sprawy. Zazwyczaj sy-
gnatura składa się z oznacze-
nia wydziału sądu, numeru 
sprawy przypisanego w danym 
roku i oznaczeniu roku. Przy-
kład IX K 24/10.

IX - numer wydziału

K - oznacza wydział karny
24 - numer sprawy w tym 

wydziale w danym roku
10 - rok 2010
 Każdy z tych elementów ma 

swoje znaczenie, dlatego w pi-
smach kierowanych do sądu 
należy podawać całą sygnatu-
rę, np.  IX K 24/10, a nie tyl-
ko 24/10.

Gdy odnajdziemy swoją salę 
i ustalimy, że nasza sprawa na 
niej się odbędzie, musimy po-
czekać w korytarzu na wywo-
łanie sprawy. Na salę wezwie 
nas protokolant/ka. Przed wej-
ściem na salę należy wyłączyć 
telefon komórkowy. Jeśli jeste-
śmy spóźnieni, należy zapukać 
do sali, przeprosić za spóźnie-
nie i wejść.

UWAGA: Bez zgody sądu 
nie wolno nagrywać rozpra-
wy.

Gdy wejdziemy na salę, mu-
simy zająć odpowiednie miej-
sce:

1. gdy jesteśmy widownią - 
naprzeciw sędziego w ławce,

2. gdy jesteśmy powodem - 
w bocznej ławce, po lewej stro-
nie sędziego (gdy stajemy do 
niego przodem),

3. gdy jesteśmy pozwanym 
- w bocznej ławce, po prawej 
stronie sędziego (gdy stajemy 
do niego przodem),

4. gdy jesteśmy oskarżycie-
lem posiłkowym w bocznej 
ławce, po lewej stronie sędzie-

go (gdy stajemy do niego przo-
dem),

5. gdy jesteśmy oskarżony 
- w bocznej ławce, po prawej 
stronie sędziego (gdy stajemy 
do niego przodem).

Jak należy zwracać się do sę-
dziego ?

Bez względu na wiek i płeć 
sędziego, należy zwracać się 
do niego „Wysoki Sądzie”. Nie 
można mówić do sędziego - 
„proszę Pana”, „proszę Pani”. 
Jeśli będziemy się zwracać ina-
czej niż „Wysoki Sądzie” - sę-
dzia może zwrócić nam uwagę. 
Gdy zwracamy się do sędziego, 
powinniśmy wstać.

 Na rozprawie mamy prawo 
robić notatki. Jeśli czegoś nie 
rozumiemy czy nie dosłyszy-
my - mamy prawo zadać pyta-
nie. W trakcie rozprawy może-
my prosić także o zaprotokoło-
wanie konkretnych wyrażeń.

UWAGA: Na rozprawie na-
leży zabrać dowód osobisty.

W sądzie nie wolno przekli-
nać, nie wolno nikogo wyzy-
wać, nie wolno krzyczeć - za 
takie zachowania grozi wysoka 
grzywna, którą sąd może nało-
żyć. W trakcie rozprawy stro-
ny odczuwają wiele różnych 
emocji, ale zawsze muszą pa-
miętać o tym, że sąd to miejsce 
publiczne, w którym zarówno 
sędziemu jak i innym uczestni-
kom postępowania należy oka-
zywać szacunek.
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IDEA FESTIWALU 
Narodziła się w latach osiemdziesiątych 
w gdańskim klubie studenckim „Żak”, 
gdzie z przyjaciółmi tworzyliśmy teatr 
„TAKO”. Tam też narodziło się pragnie-
nie, aby znów wrócić na wieś, bo uro-
dziłem i wychowałem się na kaszubskiej 
wsi. Tam w dużym mieście narodziła się 
w nas idea zbudowania miejsca, w któ-
rym różni ludzie, poszukujący swojego 
„szczególnego wyjątku” na ziemi, mogli-
by znaleźć enklawę do swoich twórczych 
poszukiwań. 
Znalazłem Strzelewo - stary opuszczo-
ny dom, stodołę, budynek gospodarczy, 
ciszę, przestrzeń i zieleń po horyzont. 
Pomysł cyklicznej imprezy dojrzewał w 
tym miejscu przez kilka lat, a kiedy już 
dojrzał, do pracy w przygotowanie festi-
walu włączyli się mieszkańcy Strzelewa. 
Razem na łące zbudowaliśmy wielką 
zadaszoną scenę koncertową, stodoła 
zamieniła się w salę teatralną i zaczęło 
się... W festiwalu w 1999 roku uczest-
niczyło ponad 2000 osób. Ale nie o to 

chodziło w idei tworzenia, nie chodzi 
bowiem o ilość, wielkość zaproszonych 
gwiazd i pieniądze, chodzi o ducha, któ-
rego w takim tumulcie trudno jest po-
czuć, tym bardziej dostrzec. 
Stąd pomysł, aby oprócz koncertów i 
spektakli festiwal był spotkaniem ludzi 
wrażliwych inaczej. I propozycją wspól-
nej twórczej pracy. Dlatego sztuka jaka 
gości w Strzelewie jest też inna od tej, 
jaką zazwyczaj oferują instytucje kultu-
ry. Nie tworzy się jej dla sukcesu arty-
stycznego, tym bardziej pieniędzy. Sztu-
ka w Strzelewie jest każdorazowo we-
wnętrznym, twórczym przymusem każ-
dego, kto w niej chce uczestniczyć. Jest 
głosem opowiadającym rzeczywistość i 
siebie. Mówiąca o tym, co w nas ledwie 
dojrzewa, co jest onirycznym obrazem 
naszego życia. Jest to sztuka prywatna 
– widzenia tego, co nas dotyka, rani, 
często rozsypuje i powoli składa w nowe 
nieznane dla nas życie. Tu bywa, że od-
kryjemy w sobie i nazwiemy doznania, 
na które długo szukaliśmy odpowiedzi. 
Formuła spektaklu, koncertu, czy inne-
go wydarzenia artystycznego jest jedynie 
formalnym tego kontekstem. 

A ludzie tworzący przedstawienia, kon-
certy, prowadzący warsztaty, to „pogra-
nicze sztuki”. Wielu żyje poza jego ofi-
cjalnym obszarem. Nie zgadzają się ze 
sztywnym schematem życia. Mówią: „to 
nie jest życie”, „życie jest gdzie indziej”. 
Przyjeżdżają do Strzelewa ze swoją 
wrażliwością, nieraz neurotycznym lę-
kiem, zagubieniem i poszukują tych wy-
jątków życia, które zbliżą ich do innych 
ludziach i siebie. To wielki skrót wielu 
indywidualnych historii, z których każda 
jest pewnie warta osobnej opowieści. Ale 
to tylko felieton na kilka słów, najlepiej 

więc w sierpniu zajechać do Strzelewa i 
doświadczyć tego szczególnego, twórcze-
go wyjątku dnia, zanurzyć się w muzykę 
i noc, mam nadzieję, że w tym czasie peł-
ną gwiazd. 

Zygmunt Heland

CAPOEIRA 
– brazylijska sztuka walki z elementa-
mi tańca, zawiera muzykę i emanuje 
ogromną pozytywną energią. Pełna dy-
namicznych kopnięć i widowiskowych 
akrobacji zaraża swoim klimatem tak, 
że nie jesteś w stanie ustać w miejscu. 
Prowadzący: Patryk Stolarz (estagia-
rio Cachorro) – członek kadry Polski 
grupy UNICAR, trenuje od 1999 roku 
uczestnicząc w warsztatach w Polsce i 
za granicą. Pół roku spędził w Brazylii 
(Salvador da Bahia) zgłębiając tajniki 
tamtejszej Capoeira pod okiem profe-
sorów i mistrzów. Rozwinął wspaniałą 
sekcję w Białej Podlaskiej, a od 2010 
roku mieszka i naucza we Wrocławiu 
gdzie ma równie świetną i otwartą gru-
pę. Z pomocą owych grup poprowadzi 
warsztaty w Strzelewie.

DIKANDA 
Kapela, która od swojego niezwykłego 
debiutu w 1999 roku na strzelewskiej 
łące rozpoczęła międzynarodową ka-
rierę muzyczną. Od tego czasu nie ma 
chyba zakątku świata, którego „Dikan-
da” ze swoją magiczną muzyką by nie 
odwiedziła. 
Nazwa zespołu powstała dość przypad-
kowo, jednak po kilku latach okazało 
się, że w jednym z języków afrykań-
skich oznacza RODZINĘ. 
Zespół powstał z inicjatywy Anny Wi-
taczak. Kompozycje zespołu, to duża 
„mieszanka kulturowa”. W ich muzyce 

możemy usłyszeć brzmienie inspirowa-
ne muzyką etniczną Polski, Białorusi, 
Bułgarii, Macedonii, jak również melo-
die żydowskie, cygańskie i kurdyjskie. 
W roku 2000 zespół wydał pierwszą 
płytę (okładka łąki strzelewskiej), na 
której gościnnie wstąpił Krzysztof Tre-
bunia-Tutka. 
Miło znów gościć „Dikandę” w Strzele-
wie. Dlatego, że jest to festiwal spotka-
nia przyjaciół po latach. 
 
“LESJA I MUZyKy”
Zespół “Lesja i Muzyky” powstał  z 
inicjatywy wokalistki pochodzącej ze 
Lwowa, od kilku lat mieszkającej w 
Polsce i muzyków ze Szczecina. Re-
pertuar zespołu tworzą pieśni ludowe 
ukraińskie zaaranżowane przez muzy-
ków zespołu, którzy otworzyli serca, 
by oddać piękno i emocje w nich za-
warte. Używają do tego uniwersalnego 
języka muzycznego, tak by nie utracić 
niczego istotnego, a jednocześnie do-
trzeć do szerokiego grona odbiorców. 
Uczestnicy m.in. Festiwali - Folkowy 
Nowa Tradycja w Warszawie, Kultury 
Ukraińskiej w Koszalinie, Lato z Mu-
zami  w Nowogardzie, Watra Łemkow-
ska w Ługach. Obecnie są w trakcie 
nagrywania materiału na płytę. Jeden 
z przyjaciół zespołu, po wysłuchaniu 
pierwszych nagrań spontanicznie na-
pisał słowa  ...”siłą tego zjawiska jest de-
likatność, ale ta, która ma w sobie coś z 
żaru wchłaniania oraz chwil ulotnych, 
które zostawiają piękne zapachy swo-
jej obecności. Muzyka pełna wschod-
niej nostalgii, nieujarzmionej  prze-
strzeni, w której chciałoby się ukryć 
chociażby część własnej  tajemnicy. 
Oni nam opowiadają o wymiarach z 
pozoru poznanych, ale jednak zaska-
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kują  aranżacją i zmiennością. Jedno 
jest pewne - wewnętrzne przekonanie, 
że  mamy tutaj do czynienia z dojrza-
łym zespołem przemieszanym dźwię-
kami dwóch narodów. Sprawia to wra-
żenie świadomie podjętej próby niepo-
kojącego procesu muzycznego podpar-
tego wrażliwością i wyobraźnią  całej 
grupy.

„KAPELA HAłASóW” 
Jacek Hałas (śpiew, akordeon, lira 
korbowa, drumla, taniec), Alicja 
Choromańska - Hałas (bęben, ta-
pan, gordon), warsztaty tańców ko-
rowodowych i wirowych lub  warsz-
tat tańców tradycyjnych
Rodzinny duet wytrawnych artystów 
zajmujących się od lat badaniem naj-
ciekawszych i najbardziej archaicz-
nych form tańca, muzyki i rzemiosła. 
Nauki pobierane u źródła - u wiej-
skich mistrzów - poszerzone studio-
waniem materiałów etnograficznych, 
a przede wszystkim stała aktywność 
muzyczna, pozwalają Kapeli Hałasów 
tworzyć przekaz żywiołowy, interak-
tywny i atrakcyjny dla współczesnego 
odbiorcy.
Członkowie najciekawszych formacji 
folkowych w Polsce (Bractwo Ubo-
gich, Muzykanci, Kwartet Wielski), 
międzynarodowych projektów arty-
stycznych ( Tikkun, Schola Wegajty, 
Dom Tańca-Poznan) oraz teatralnych 
(Teatr Strefa Ciszy, Teatr Wegajty).
W ostatnich latach zajmują się tań-
cem korowodowym, tradycjami wę-
drownych śpiewaków oraz działalno-
ścią warsztatową. Od 2005 podróżują 
po Europie z tradycyjną Yurtą, gdzie 
prezentują efekty swych poszukiwań 
oraz przedsięwzięcia realizowane 
wspólnie z artystami z całego świata 
(projekt Nomadzi Kultury).
Warsztaty
Surowe, akustyczne brzmienie, staro-
dawne melodie, proste rytmy i figury.
Tańce korowodowe z Mołdawii, Ru-
muni, Bukowiny – to żywioł wspól-

noty i transowego rytmu. Najbardziej 
archaiczne formy korowodów, do 
których odwołujemy się na warszta-
tach opierają się na prostych, powta-
rzalnych sekwencjach kroków, rosną-
cej stopniowo dynamice oraz pięknej, 
transowej muzyce.
Tańce wirowe - dostojny kujawiak , 
posuwista polka, mistyczny oberek. 
Zabawy dla dużych i małych – w pa-
rach, czwórkach, ósemkach, w gwa-
rze i tumulcie.  Ich specyfiką i istotą, 
a zarazem wyróżnikiem całej polskiej 
ludowej kultury tanecznej jest wiro-
wanie, pokrewne najstarszym for-
mom rytualnym, tańcom derwiszy, 
chasydów czy leczniczemu działaniu 
taranteli.

Żywa muzyka cały czas towarzyszy 
nauce i pozwala dostosować rytm 
spotkania do indywidualnych po-
trzeb. Żywa muzyka obłaskawia każ-
dą przestrzeń i tworzy z niej na czas 
spotkania miejsce magiczne.
Kapela Hałasów jeden z ostatnich 
projektów muzycznych „Pieśni 
dziadowskie i wędrowne” realizo-
wała w Strzelewie z Teatrem Kana 
Szczecin. 

KWARTET JORGI 
Czy Jorga to Maciej? Nie wiadomo. 
Wiadomo natomiast, że kultowy zespół 
(słowo dziś nadużywane), ale nie w tym 
przypadku, założył w roku 1982 Maciej 
Rychły. 
Brzmienie zespołu jest efektem twór-
czych poszukiwań jego założyciela, 
który poszukując muzycznego wyjąt-
ku, przemierzył treny południowo-
wschodniej Polski, Słowacje i Ukrainę. 
Muzyka sięga do słowiańskich korze-
ni łącząc się z wirtuozerią wykonania 
i szeroko rozbudowaną improwizacją. 
Słychać w niej także brzmienia różnych 
zakątków Karpat, Irlandii, a nawet 
Afryki. 
Kwartet Jorgi także od samego początku 

współtworzy i nadaje charakter Wiej-
skiemu Festiwalowi Sztuki w Strzelewie. 

TEATR BRAMA 
W tym roku będzie obchodzić 15 lecie 
swojego istnienia. Po wielu doświad-
czeniach, niekoniecznie pozytywnych, 
dziś stanowią ważny element lokalnej 
kultury z marką regionalna i krajową. 
Teatr Brama od początku buduje wła-
sny stylistykę wypowiedzi, która przede 

wszystkim bierze swoje źródło z pa-
sji bycia we wspólnocie. Bo tworzenie 
sztuki we wspólnocie wymaga od jego 
uczestników maksymalnego zaufania, 
wyczucia i odpowiedzialności. Teatr 
Brama inicjuje w swojej twórczości 
działania sceniczne, dyskusyjne, warsz-
tatowe. Ta swoista różnorodność ma 
prowadzić przede wszystkim do po-
budzenia wrażliwości, świadomości 
każdego z nas i człowieka, który jest 
naszym odbiorcą. 
Mamy nadzieję, że nasza droga w tym 
wymiarze egzystencji ma sens, a para-
frazując Goethego, pragniemy, by nasza 
wspólnota była ta jedna z tych ziem-
skich chwil, proszonych, by trwały. 

Daniel Jacewicz 

OŚRODEK  
POSZUKIWAń  
TWóRCZyCH 
Powstał 14 lat temu. Współtworzyło 
go wielu ludzi ze wsi Strzelewo, wielu 
miejsc Polski i świata. Przez lata reali-
zowali w nim dziesiątki warsztatów 
rzemiosła artystycznego, spektakle i 
koncerty muzyczne. 
Od 1998 roku Ośrodek jest miejscem 
spotkań dla artystów o innej wrażliwo-
ści, poszukujących starej tradycji i two-
rzących jakość nowej kultury w miejscu 
niecodziennym – stodole teatrze. 

Katarzyna i Zygmunt Heland 

RADA SOłECKA  
WSI STRZELEWO 
Z niezastąpioną i energiczną Jolantą 
Bednarek od lat wspomaga wiele wyda-
rzeń kulturalnych w Strzelewie w tym 
Wiejski Festiwal Sztuki. Od początku 
wieś zaangażowała się czynnie, za dar-
mo, budując wielką scenę koncertową 
na łące. Od lat też sama Rada Sołecka 
organizuje wiele imprez kulturalnych, 
które integrują społeczność lokalną. 

/zh/

Dikanda
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PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ mIEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
KONTaKT: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14 tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
Biura Nieruchomości 
na ul. Warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24

Zapraszamy Państwa na stronę: www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

Obiekty  i lokale:
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 18 m2, I p, cena – 250 zł / msc
 Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 20 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 33 m2, I p, cena – 300 zł / msc

Nowogard - lokal na wynajem o powierzchni 100 m2, I p, cena – 1200 zł / msc
Obiekt na sprzedaż restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, cena- 1.800 000 zł

Obiekt na wynajem restauracyjno- hotelowy o powierzchni 894 m2, cena 8.600 zł / 1 msc
Nowogard stacja paliw / wynajem o pow 60 m2, działka 1600 m2, cena – 6.765 zł/ 1 msc

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007

W PROGRAMIE:
09:00 - Msza św. w kościele parafialnym w Osinie
11:00 - Rozpoczęcie Turnieju P. Nożnej i P. Siat!
12:00 - Uroczyste otwarcie festynu
12:30 -Turniej P. Nożnej dla dzieci rocznik 1999 - 2000
14:00 - Konkurencje rekreacyjno - sportowe
16:00 - Otwarty bieg dla wszystkich „Pół Mili Zygmunta
17:00 - Mecz p. nożnej PÓŁNOC - POŁUDNIE o BECZKĘ PIWA
18:00 - Zakończenie konkurencji rekreacyjno - sportowych. Wręczenie nagród przez sponso-
rów i organizatorów festynu
22:00 - Niespodzianka wieczoru
19:00 - Rozpoczęcie biesiady przy ogniskach i zabawy tanecznej pod chmurką na stadionie

PONADTO:
-Wystawy i prezentacje produktów regionalnych
-Wiele konkursów i atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Wystawa prac Janiny Detz
Oprawę muzyczną i prowadzenie imprezy zapewnia
gastronomię i atrakcje dfa dzieci oferuje Leszek Ostrowski

Organizatorzy Wójt Gminy, 
Sołtys i Rada Sołecka, 
Przyjaciele i Koledzy, 
KS „PONTON” Osina, 
Mieszkańcy Osiny

Zaginęła 
legitymacja studencka 

nr Albumu 36003. 
Znalazcę prosimy 

o zwrot legitymacji 
do redakcji

Festynu Rodzinnego 
w Węgorzy 

Poniżej publikujemy uzupełniające informacje na temat Fe-
stynu Rodzinnego w Węgorzy, o którym informowaliśmy w po-
przednim wydaniu DN. 

Spotkanie Dąbrowiaków

Dnia 06-08-2011 w miejsco-
wości Węgorza, Pani Sołtys wraz 
z Radą Sołecką, Radnymi oraz 
wieloma mieszkańcami  zor-
ganizowali  Festyn Rodzinny. 
Impreza  odbyła się w ramach 
Ogólnopolskiej Kampanii „Po-
staw na Rodzinę” .  Atrakcji było 
co nie miara - przejażdżka ko-
nikiem,  gra w dwa ognie, kon-
kurencje strażackie, malowanie 
buzi i mnóstwo słodkości . Jed-
ną z konkurencji  przygotowa-
ną przez organizatorów była Fa-
miliada, którą to specjalnie dla 
nas poprowadził „Karol Ham-
burger”, czyli nasz konferansjer 
Hubert, który to rozbawił cały 
festyn. Był również konkurs na 
najlepsze ciasto. Jurorami byli 
sami mieszkańcy obecni na fe-
stynie. Można było popróbować 
bigosu i pajdy chleba ze smal-
cem. Na zakończenie festynu 
przewidziana  była jeszcze jedna 
atrakcja - o godz. 21.00 było tzw. 
”światełko do nieba”, czyli pusz-
czaliśmy papierowe lampiony. 

Pogoda nam dopisała i Fe-

styn możemy zaliczyć do bardzo 
udanych. Mamy nadzieję, że im-
preza stanie się cykliczną i kolej-
ne Festyny przyciągnął jeszcze 
więcej mieszkańców i osób chęt-
nych do wspólnej zabawy.

Serdeczne podziękowania 
składamy zarówno na ręce na-
szych sponsorów jak i wielu 
mieszkańców, bez których po-
mocy na pewno nie udało by się 
nam zorganizować tak wspania-
łej zabawy, byli to m. in.: Nor-
pol Sp. z o.o. Obróbka skór futer-
kowych, Żdżary , Drewpol Osi-
na, Państwo Agnieszka i  Marek 
Kusa, Państwo Grodź , Państwo 
Szwedo, Piekarnia Pędziszczak, 
Piekarania Karsk, P. Musiniak, 
Zakład metalowy w Węgorzy, Ge-
tinbank,  Bank BGŻ Nowogard, 
Bank PKO BO IO/Nowogard, 
SKOK Stefczyka, PUWIS Nowo-
gard, FHUP „Michlas”,  Gospo-
darstwo agroturystyczne „Fol-
wark u Furmana” Jerzy i Wiesła-
wa Furmańczyk, Apteka Majowa, 
Sołtys, Radni i Rada Sołecka. 

W dniu 23 lipca w Dąbrowie, Stowarzyszenie 
Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” zorganizowa-
ło spotkanie pokoleń. Hasło imprezy brzmiało: 
„Powróćmy jak za dawnych lat”. Z okazji spo-
tkania skorzystało wiele osób. Przybyło do nas 
wielu byłych mieszkańców naszej miejscowości. 
Mieliśmy okazję do wspomnień, biesiadowania 
i wspólnej zabawy. Niezmiernie miło było nam 
przyjąć gości z kraju i zagranicy. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się wystawa i prezentacja 
zdjęć archiwalnych. Była to niewątpliwie okazja 
do poznania faktów z historii Dąbrowy, które 

były przedstawione po raz pierwszy, a także do 
spotkania znajomych po wielu latach. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkań-
ców Dąbrowy, masarni „Krzemienna” Pana M. 
Kowalczyka, Państwa D. i T. Rzeteckim oraz 
piekarni „Karsk”, nasze spotkanie odbyło się w 
fantastycznej atmosferze.

Przepiękne Laurki w ramach współpracy wy-
konały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowo-
gardzie. Spotkanie zrealizowaliśmy w ramach 
konkursu otwartego, współfinansowanego 
przez Urząd Miejski w Nowogardzie.

Wspólne zdjęcie. Na naszą uroczystość przybył również Bur-
mistrz Robert Czapla.

Wystawa zdjęć archiwalnych.
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB”.
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16.08.2011 r. 
godz. 16

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

STIHl mS 170 D
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Marcel syn Marleny 
Szcześniak 
ur. 21.07.2011 
z Węgorzyc

Karolina córka Edyty 
Grygowskiej 
ur. 24.07.2011 
z Nowogardu

Emilia córka Brygidy 
Żabeckiej 
ur. 21.07.2011 
z Nowogardu

Adaś syn Anny Ćmil 
ur. 24.07.2011 
z Nowogardu

Nadia córka Katarzyny 
Gasieckiej 
ur. 22.07.2011 
z Dobrej

Katarzyna córka 
Izabeli Włodarczyk 
ur. 9.08.2011 
z Jenikowa

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

Dla PaNÓW „PrOfIlaKTYKa 
raKa PrOSTaTY” III Edycja

Ze względu na duże zainteresowanie programem „Profilaktyka Raka 
Prostaty”, Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” orga-
nizuje trzecią edycję programu. Program przeznaczony jest dla męż-
czyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 20.08.2011 r. w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie. W zakres 
badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegóło-
we informacje (termin badania krwi i godz. badania lekarskiego) moż-
na uzyskać podczas rejestracji: Samodzielny Publiczny Szpital Rejono-
wy w Nowogardzie, tel. 91 3921356, wew.122 (Fundacja „Zdrowie”), w 
siedzibie Fundacji oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

PAMIĘTAJ! TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE! ZAPRASZAM
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.
Zapraszam Prezes Fundacji”Zdrowie” Lidia Bogus

Dla PaŃ „PrOfIlaKTYKa 
raKa SZYjKI macIcY”

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
27.08.2011 r. (sobota) organizuje program „Profilaktyka Raka Szyjki 
Macicy”. W programie mogą uczestniczyć kobiety powyżej 35 roku ży-
cia, które wciągu ostatnich 24 miesięcy i dłużej nie miały robionego 
badania cytologicznego. Ilość pań do badania ograniczona. Program 
obejmuje:- badanie ginekologiczne - badanie cytologiczne.

Szczegółowe informacje i rejestracja: Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie, tel. 91 3921356, wew.122 (Fundacja Zdro-
wie), w siedzibie Fundacji oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 15 zł
 Zapraszam Prezes Fundacji”Zdrowie” Lidia Bogus
WyBIERZ ŻyCIE
Rak szyjki macicy to zagrożenie, które może dotyczyć Ciebie i Two-

jej rodziny. Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w każdym wieku. 
Warto wiedzieć jak temu zapobiec.

Co to jest rak szyjki macicy?
-Rak szyjki macicy to nowotwór złośliwy, który jeżeli nie zostanie 

wcześnie wykryty i odpowiednio leczony, zawsze prowadzi do śmierci.
-Jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem 

złośliwym u kobiet do 45 roku życia.
-Co roku w Polsce u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki ma-

cicy, a około 2 tys. umiera z tego powodu.
-Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw. stadiami przed-

rakowymi, które mogą utrzymywać się od 5 do 12 lat. Wczesne ich wy-
krycie daje szansę skutecznego leczenia.

Regularne wykonywanie badań cytologicznych pozwala wykryć cho-
robę nowotworową we wczesnym stadium(przedrakowym). Cytologię 
powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Inf. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

„PrOfIlaKTYKa raKa PIerSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

03.09.2011 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne,
- wynik badania oraz konsultacja lekarska.
Rejestracja i szczegółowe informacje: Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie, w godz.8.30-14.00, tel.91 3921356, wew.122, 
w siedzibie Fundacji oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

zwracają się z prośbą 
do firm oraz osób prywatnych 
o pomoc rzeczową w postaci: 

farb akrylowych, gruntu malarskiego, pędzli, wałków itp. 
Materiały te zostaną wykorzystane do remontu pomieszczeń 
w naszej placówce. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet naj-
mniejszą pomoc. Nowogard, ul. Boh. Warszawy 32, tel. 91 39 
25 282 w godz. 7-15. 

Z góry dziękujemy! 
Uczestnicy i pracownicy WTZ 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48, 

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

POlecamY NIerUcHOmOŚcI

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADy BEZPłATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPrZeDam 
mIeSZKaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

Komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

mIeSZKaNIa Na SPrZeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CENA 31.000 zł
Nowogard – 2-poziomowe, stan surowy zamknięty, pow. 106m² – CENA 316.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – mieszkanie 3 pokojowe na parterze, pow. 58 m² – CENA 180.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł
DOmY Na SPrZeDaŻ
Nowogard – dom na jeziorem, pow. 300 m², działka 2996 m² – CENA 910.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m², działka 717m² – CENA 399.000 zł
Nowogard – okolica, 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 405.000 zł
Dobra  - 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł
Błądkowo- 2 pokoje, pow. 110 m², działka 1000m² – CENA 179.000 zł
DZIaŁKI Na SPrZeDaŻ
Nowogard –  działka1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1028 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 4300m² – CENA  54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł
lOKale
Nowogard – lokal o pow. 240m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c
Nowogard – lokal typu pub pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 pięrtro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto
Ińsko – 3 lokale usługowe na parterze o pow. 30/49,4/85,1m² – CENA 4.797 zł/m² brutto

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Zatrudnię 
mechanika 

do obsługi samochodów 
ciężarowych. 

tel. 601 470 260, 
601 200 133

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

                            Firma Kurierska 
                            Siódemka S.A. 

Zakres działania: 
- doręczanie przesyłek w poszczególnych 
   rejonach na obszarze 
   woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania:
- działalność gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doświadczenie 
  w �rmie kurierskiej lub 
  spedycyjnej/transportowej.

Kontakt: 
Beata Kwaśna – tel.: 507 003 100, 
email: bkwasna@siodemka.com

Oferujemy:
- stałą i stabilną pracę,
- szkolenie i materiały merytoryczne,
- zapoznanie z topogra�ą rejonu,
- stałą obsługę danego rejonu,
- rzetelność i terminowość 
  rozliczania za usługi.

poszukuje kandydatów na Kurierów, 
do świadczenia usług kurierskich.

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

Oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

PPHU REMBUD 
zatrudni młodą 

dyspozycyjną osobę 
do pracy w charakterze 
sprzedawcy. 
Wymagania: wykształcenie 
średnie, znajomość obsługi 
komputera, zaradność, odpo-
wiedzialność, miła prezencja. 

CV należy dostarczyć 
na ul. Wartcką 1. 

Kontakt 500 297 054 

Sprzedam tanio 
kontener, 

barak biurowy, 
sprężarkę PKD-6 miksokret

tel. 91 39 21 933;
 600 273 171

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

Zatrudnię 
do prowadzenia  

sekretariatu i kadr. 
509 528 688

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem 

Rebusowe figlaszki

Rebusy konkursowe

REBUS KOŁOWY
Początkowe litery rozwiązania: M W S S
Odczytujemy rysunki – TARAS, Z KOŁAMI LEW, MOPS (od tyłu), INA (od 
tyłu), SAN.
Rozwiązujemy od początku strzałki: MILE WSPOMINANA STARA SZKOŁA.

Krzyżówka biała

POZIOMO:
1 – kończyna górna,
4 – fruwa,
8 – powierzchnia cieczy (bywa wypu-
kły),
9 – plakat,
10 – duża ropucha kururu,
11- Jacek Soplica po przywdzianiu 
sutanny,
13 – góry w Afryce (wpisz AIR),
14 – Buster – komik o kamiennej 
twarzy,
15 – kandydat na sędziego.

PIONOWO:
1 – alkohol dla piratów,
2 – ludożerca,
3 – polska nazwa rzeki Enns (wpisz 
ANISA),
4 - miasto nad jeziorem Roś i rzeką 
Pisą,
5 – atrybut ministra,
6 - … Starszych Panów,
7 – oddział wojsk rzymskich,
9 – łódź Noego,
12 – uczesanie jak … kucharz okręto-
wy,
13 - skrót z recepty (wpisz ANA).

REBUS 
HOMONIMOWY
Początkowe litery rozwiąza-
nia T – B D
Odgadujemy rysunki: MINA 
to starogrecka jednostka mo-
netarna i jednostka wagi – 
60 MIN to TALENT. Po dacie 
imienin odgadujemy, że na 
rysunku jest BOŻYDAR. Roz-
wiązanie jest już jasne:
TALENT – BOŻY DAR.

REBUS 
TRZYWYRAZOWY: 

Z T M

REBUS 
KOŁOWY

Początkowe litery 
rozwiązania: 

K N R N M!

Krzyżówka przerywnikowa

W przyciemnione pola wpisać imię i nazwisko autora powieści „Przypadki Robin-
sona Crusoe”. Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
4 – miasto w Sudanie (wpisz MARA-
WI),
7 – uszkodzenie maszyny,
8 – roślinne „ziółko” z czupryną,
PIONOWO:
1 – małpa wąskonosa (z dumnym 
ptakiem w nazwie),

2 – Constantin – słynny lekarz ru-
muński (wpisz PARHON),
3 – drobno pokruszony węgiel,
4 – jadowity wąż z Afryki (jak guma 
do żucia),
5 – porcja żywnościowa lub słusz-
ność,
6 – ufność lub chrześcijaństwo.

Litery z przyciemnionych pól utworzą rozwiązanie – imię i nazwisko aktora.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPółKA 

• ŻWIROWNIA • 
DłUGOłĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SerOcKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZcZecINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃcZYK - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZcZecIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZcZecIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-Top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

KUPON nr 6
Prawidłowe rozwiązania:
Thomas Mann „Budden-

Brookowie”
Samosia
Panna nikt

Prawidłowe odpowiedzi 
nadesłali:

Andżelika Nizio, Józef Do-
browolski, Maria Machocka, 
Halina Stefańska, Cecylia Fur-
mańczyk, Jadwiga Maknia, 
Barbara Bartosik, Danuta Bo-
rowik, Halina Szwal, Mirosła-
wa Rutkowska, Urszula Kacz-
marek, Stanisława Pokorska

Zwycięzcy:
Andżelika Nizio
Danuta Borowik
Józef Dobrowolski

MEMENTO
Niech i głupi zanotuje, 
że się z głupszym nie żartuje.

KSIĄŻĘ MIESZKO
Książę Mieszko strapiony, 
gońców śle na wsze strony.
Od lat żony wciąż szuka i szuka...
Wtem  do Gniezna wpada goniec-
„Panie, troskom twym koniec,
bo, jak mówią do Czech razy sztuka!
W strój odświętny się ubierz,
jedź. O miedzę, o rubież,
mieszka Czeszka - przecudna dziewoja!”
Biel ujrzawszy jej liczek,
książę przełknął knedli czek. 
„Krasawico, ty musisz być moja!”
Szeptał wciąż czułe słówka,
aż uległa Dąbrówka. 
W białym gieźle do ślubu ją wiozą,
„Ślub cywilny? - Ach, wstydź się!
Musisz, Mieszku mój chrzcić się.
Najpierw chrzest, potem ciała amoroso.”
Chrzcił się więc władca Polan,
cały kraj ugiął kolan,
poszły w ruch mydło, woda i pompa,
Mieszko rzekł: „Mogę przysiąc, 
Chociaż raz na lat tysiąc,
Naród mój się porządnie wykąpał”.

APOGEUM DEMOKRACJI 
Doczekaliśmy się,
partyjnego odłamu:
bez nazwy, 
bez programu.

Z MYDŁEM - BLIŻEJ NATURY
Już niejednemu dziewoja zbrzydła,
która używa perfum zamiast mydła.
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INfOrmaTOr lOKalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PcK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58 m2 (parter) 
bądź zamienię na mniejsze ( może być dwupokojo-
we lub duża kawalerka). 790 826 823

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w 
centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Nowogard, działka przemysł i usługi w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego o pw. 
118 700m2 (11,87ha), inwestycyjna, droga asfal-
towa, centrum miasta, ul. Górna (przy smoczaku) 
800m2 od głównego skrzyżowania, przylega do 
nowego cmentarza 17 PlN/m2. Tel. 660 424 989

• Nowogard ul. Górna za stw. Działka o pow. 
5864m2 przez przemysł i usługi w planie zago-
spodarowania przestrzennego, inwestycyjna, 
ogrodzona, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 42 pln netto/
m2. Tel. 660 424 989; 91 43 36 122

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I piętro, 
parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w 
Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 70 
m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię stoisko 
na Targowisku miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 okolice 
Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1623 m2 z wa-
runkami zabudowy oraz wszystkimi pozwoleniami 
(media przy granicy) projekt gratis. 791 262 391

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkalną, 
bądź usługową. miejscowość Krzywice, 4016 
m2, prąd, woda, gaz. możliwość podziału działki 
na dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. Kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z możli-
wością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam mieszkanie 62m2, bezczynszowe, czę-
ściowo umeblowane, świetna lokalizacja 175 tys. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy ul. Ko-
synierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną przy ul. 
Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Poniatowskie-
go, tel. 691 054 010.

• Kupię mieszkanie do remontu lub z zadłużeniem w 
rozsądnej cenie. 601 441 763

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na IV piętrze, 
ładne, 175 tys. Zamkowa. 506 369 963

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależnym wej-

ściem wraz z budynkiem gospodarczym i działką 
budowlaną w Warnkowie. cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. 501 318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 pow. 
Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 513 045 346

• Wynajmę piekarnię połączona ze sklepem w Do-
brej Nowogardzkiej z pełnym wyposażeniem i bie-
żącą produkcją. Są kontrahenci oraz pracownicy. 
887 467 309

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od Nowogar-
du. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. Możliwość 
adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukondygnacyj-
ny, podpiwniczony - Jenikowo. 695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 3-go 
Maja 44G, przy zjeździe do Przystani. 517 357 653

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe parter ul. 15 
lutego. 504 898 980

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Centrum No-
wogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usługowa 
przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w sklepie spo-
żywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 12-15 
arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie lub zamie-
nię na kawalerkę w Nowogardzie za dopłatą. 
510 620 125

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwójnym gara-
żem 10 km od Nowogardu. Tel. 601 151 689

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzypokojowe 
62.20 m2. 668 732 944

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 668 431 301

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, tel. 
693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przystępnej 
cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PARTE-
RZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PARTE-
RZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-411-106

• Wynajmę sklep spożywczy z wyposażeniem, klima-
tyzacją oraz alarmem. Nowogard ul. Traugutta na-
przeciwko szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwupoko-
jowe na parterze 46 m2 Cena 135 tys. 602 521 671

• Dom w Dobrej sprzedam. 783 649 880

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w zakładzie 
fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, dwupokojo-
we w Wierzbięcinie z działką ogrodową i garażem. 
506 073 274

• Sprzedam 4 pokojowe  mieszkanie  78 metrów 
w Wierzbięcinie wraz z piwnicą,  przylegają-
cym ogródkiem oraz garażem. Bezczynszowe. 
Cena 140.000, tel: 604942164

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe mieszkanie 
na I piętrze. 513 157 137

• Pilnie sprzedam działkę budowlaną 1000m2. Przy 
ul. Asnyka (65 tys) 503 120 436

• Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 500 111 139

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa tel. 693 429 294

• Wynajmę pub 286 m. cena 3500. 693 946 233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwością podziału z 
preferencjami m in. pod sklep z odzieżą używaną 
30zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam mieszkanie kompletnie wyposażone 
dwupokojowe na I piętrze 42 m2 z aktem nota-
rialnym 91 39 26 587

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlowo-usłu-
gowym; preferencja zajęcia artystyczne lub też pod 
działalność kosmetyczną.10zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. użytko-
wej 55 m2 , II piętro na osiedlu Radosław 501 594 
804 lub 605 548 737

• Sprzedam pół domu do remontu 16 ar działka 5km 
od Nowogardu. 501 845 385

• Wydzierżawię kiosk własnościowy na ul. Warszaw-
skiej 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Poszukuję do wynajęcia lokal 20m2 - 40m2 pod ma-
gazyn. 883 705 569

• Wydzierżawię komfortowe domy nad jeziorem. 
Nowe 150 m2. 668 989 393

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowogar-
dzie. 603 668 681

•  Sprzedam 0,6 ha ziemi w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie własnościowe dwupokojowe 
46 m2 na II piętrze, przy ul. 15-go Lutego. Miesz-
kanie posiada ogrzewanie gazowe etażowe, niski 
czynsz cena 662 217 634; 600 297 622

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 64 m2. Wierz-
bięcin. 510 840 205; 517 077 249

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 62,20 w Nowo-
gardzie. 668 732 944

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Wynajmę lub kupię garaż na ul. Zamkowej. 
605 856 557

• Wynajmę lokal użytkowo-handlowy 39 m2 w Gole-
niowie, może być mięsny, garmażeryjny, spożywczy 
lub na biuro. Koszt 1100 zł. 514 058 110\

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia plus kuch-
nia z aneksem, czynsz 700 plus media (liczniki) tel. 
668 431 295

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła tel. 601 257 127

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 91 85 
23 899

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe 55 m2. 10 km od Nowogardu, duża 
piwnica i pomieszczenie gospodarcze. Cena 65 000 
zł. Tel. 507 845 881

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie. 
601 775 037

• Sprzedam dom nad jeziorem – Nowogard. 
785 200 900

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe podwyższony 
standard, niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Sprzedam dom przy ulicy Boh. Warszawy 93a (wej-
ście od ul Światowida). Powierzchnia użytkowa 210 
m2, działka 633 m2. Dom z dużym potencjałem- 
garaż z kanałem, możliwość wykorzystania piw-
nic do działalności gospodarczej, Kontakt A. Wiąz 
601 161 050

• Pilnie poszukuje działki z murowaną altanką 
693 344 807

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, odnowione, 
58m2, 4 piętro, cena 165000zł. 667 354 000. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę w jarchlinie, 
pow. 0,89 ha. 513 157 299.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 m2 dwa 
pokoje na IV piętrze. 603 281 005

• Goleniów lokal do wynajęcia, centrum Konstytu-
cji 3go maja- 12m2. Tel. 609 307 327
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• Mieszewo k/Dobrej ok. 6,5 ha ziemi rolnej 

w IV klasie utrzymania w  kulturze rolnej. 
660 206 833

• Solidny dom na wsi koło Dobrej 22 ar działki 
185.000. 501 307 666

• Dobra Nowogardzka samodzielna poło-
wa domu 70m2 z działką 700m2, 55  000. 
783 534 677

• Kilka hektarów koło Nowogardu pod zabu-
dowę. 502 103 432

• Szukam garaż do wynajęcia na osiedlu gen.
Bema. 665 541 960 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 39 
m2, Bienice gmina Dobra Nowogardzka. 
600 853 973. 

• Sprzedam działkę budowlaną z widokiem na 
jezioro. 604 651 190. 

• Wynajmę mieszkanie. 508 309 116 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro War-
szawska 13 lub zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią do II piętra. 667  926  528 lub 9139 
26 528 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 68 m2 
w Osinie w bloku blisko ośrodka zdrowia i 
szkoły. 601 808 696

• Sprzedam mieszkanie 4pokojowe 78 m2 ul. 
Boh. Warszawy. 220  000 do uzgodnienia. 
913925112 . 

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 
502 104 036 dzwonić po 16stej. 

• Wynajmę garaż. Tel. 668722412

mOTOrYZacja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Viking 
Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 450 zł, Tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, srebrny me-
talik, przeb. 149000  km, 08/2006, książka ser-
wisowa (serwisowany w ASO Opel Kozłowski 
- faktury), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, opo-
ny zimowe. Zadbany po dużym przeglądzie. 
Cena 37 000 zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam Nissan Almera, zielony met., rok 
prod.12/2001, przeb. 135000 km, 5 drzwi 
(hatchback), 2,2 diesel 114 KM, serwisowa-
ny w ASO Nissan Polmotor Szczecin . Nowe 
klocki i tarcze hamulcowe, płyn hamulcowy, 
klimatyzacja uzupełniona, 4*airbag, ABS, El. 
Szyby, El. Lusterka, radio/magnet. ster przy 
kierownicy, welur. tapicerka, opony letnie 
Continental 185 65 R15, kompletna doku-
mentacja – faktury serwisowe, bezwypadko-
wy,  zadbany. Cena 16 800 zł (do uzgodnie-
nia). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 Con-
tinental Conti 3, stan bdb, cena 480 zł, Tel. 
605 522 340.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; poj. 2,3l; 
130KM; stan techniczny  dobry; zadbany; 
wyposażenie sportowe; klimatyzacja au-
tomatyczna;  kupiony i używany na terenie 
Niemiec; zarejestrowany w Polsce;  cena do 
uzgodnienia; tel: 913920349 lub 665245668 
po godz. 16ej

• Sprzedam VW T3 rocznik 1984 diesel, bla-
szak. 502 853 573

• Sprzedam Opel Corsa B, srebrny rok prod. 
2000, przebieg 63 180 km trzydrzwiowy, 1.2 
benzyna, ABS, klimatyzacja, centralny za-
mek, poduszki powietrzne, alufelgi, zadbany, 
użytkowany przez kobietę. 601 987 249

• Sprzedam Opel Omega kombi plus gaz 
1997r. Cena 4500zł. 791 110 325. 

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 (blaszak) 
rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. Stan 
bardzo dobry, świeże OC i przegląd. Cena : 
3500. 883 705 569 

rOlNIcTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 10 315

• Sprzedam zboże. 731 741 232

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Koszenie łąk i 
zbiór. 508 503 650

• Prasowanie siana i słomy. 785 629 294

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmiany „De-
nar Żabówko” 18. Tel. 60 50 92 517

• Sprzedam 10 krów z cielakami LM. 
888 757 586

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim napędem, 
kombajn ziemniaczany „ANNA”- prasa kost-
kująca Z-224. Tel. 609 480 049

• Sprzedam kopaczkę. 91 39 14 885

• Sprzedam prosiaki. 691 948 518

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wienerberge-
ra w dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie zbóż. 
785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, opryski-
wacz, maskę i kabinę do C-360. 661 751 296

• Sprzedam 10 krów LM z cielakami i 10 koni. 
888 757 586

• Sprzedam glebogryzarkę ogrodową z płu-
giem 1500 zł. 791 110 325

USŁUGI

• remonty. 609 516 906. 

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny z 
domu pod dom. 603 038 944

• Potrzebujesz naprawić lub kupić komputer? 
Salon komputerowy MS BIOSS zaprasza! 
ul.700-Lecia 15 (nad apteką Jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INfOrmaTYcZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (Windows, linux), 
konserwacja pracowni szkolnych. faktury 
VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlo-
wanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański szko-
lenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich 
i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), pra-
ce dachowe oraz remontowo-budowlane - 
terminowo, solidnie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, panele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieplenia, gla-
zura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 692  562 
306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie i 
zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, terakota. 
Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ławkę, 
stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykończe-
niowe, malowanie, glazura – wykonam. 
662 678 895

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malowanie. 
789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-budowla-
ne wykonam. 91 39 50 103; 608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 697  784  540; 
609 640 892

• Remonty mieszkań, dachy i ogrodzenia. Tel 
794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, remonty. 
693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• meble na wymiar, panele podłogowe. 
884 288 560

• Regipsy, szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane, piece kaflowe i 
usługi elektryczne. 516 033 882

• Remonty. 792 217 337

• mycie dachówek i dachów preparatem 
przeciw porostom i czyszczenie rynien 
odśnieżanie dachów. 793 231 274. 

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, stoły, 
inne drewniane elementy. 889 133 882

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 784  053 
493

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch 
języków obcych szuka pracy jako opiekunka 
osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie przyj-
mie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania klinkie-
ru. 662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Zatrudnię – elewacja, docieplenie z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. Informa-
cje. 91 39 22 431; 665 084 488

• Zatrudnię mężczyznę do pracy w sadzie i 
ogrodzie na stałe. 602 474 266

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 25  900; 
667 900 901

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Cie-
ślarz- zbrojarz. 698 939 189

• Zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji ogrodzeń 
metalowych.512 509 179

• Szukam opiekunki do dwójki dzieci 2 godz. 
dziennie. 660 061 372

• Poszukuję fachowców na wykończenia 
murarzy i dekarzy. 723 432 323

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu całodo-
bowego. 913921373, po 18stej 913920420

• Zaopiekuję się dzieckiem. 604 102 039

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim. 913923540 

• FIRMA PUH GIEJBO ZATRUDNI MECHANIKA, 
z doświadczeniem do warsztatu samocho-
dowego w Goleniowie. 606 948 278

•  Zatrudnię pracowników na elewacje, płytka-
rza i murarzy. Praca od zaraz. tel. 501 055 337

• Przyjmę do pracy murarza. 888 603 612 

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocię-
te i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Ericcson 
ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, cena 
330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam owczarka niemieckiego 9-mie-
sięczny z rodowodem, bardzo ładny mocna 
budowa oraz młodsze, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudowę. 
792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 660 135 
921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę cena 
500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i kominkowe-
go. 667 788 820

• Sprzedam rusztowanie stalowe 140 m. kom-
pletne. 0049 15 77 21 48 755

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowane. 
605 576 908

• Sprzedam pianino. 726 280 768

• Sprzedam kuchnię Westalkę. Stan dobry. 
785 216 761

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. 
667 788 820

• Sprzedam yorka szczeniaka suczka po 
małych rodzicach. 513 157 299. 

• Sprzedam rowerek dziecięcy 12 cali i fotelik 
samochodowy do 18 kg 668170575 

• Sprzedam wózek spacerowy typu parasolka 
w dobrym stanie. 608053182 

• Sprzedam owczarki niemieckie. 913910656 

• Sprzedam wózek, łóżeczko i nosidełko. 
696 987 322. 
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SKÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

SALON PLAY: 72-200 Nowogard, ul. Blacharska 1B,  
tel.  790 044 167

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007



Czytaj s. 10

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Piątek 
19 sierpnia 2011 r. 
Nr 63 (1997) 
nakład 3000
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2011 godzina 8.00 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 

SPRZEDAŻ RATALNA

Projektowanie komputerowe

SZAFY • GARDEROBY 
MEBLE BIUROWE

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić  - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS!

WYSOKA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

Czytaj s. 3

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Rozpoczęcie kursu  22.08.2011 o g. 16.

W ubiegłym tygodniu Stanisław 
Mosiniak, jak zapowiedział 
tak zrobił. Droga przy byłem 
przesypowni została zasypana. 
Słowa: „Leszek zasypujemy” 
- które usłyszała cała Polska 
przejdą chyba do historii, ale 
fakt zablokowania przejazdu jest 
niestety  nadal aktualny. 

Mosiniak zasypał drogę

Tędy już nie  
przejedziemy...

Czytaj s. 4

Dostał, bo 
zwrócił im 
uwagę
Miesiąc  
w bydlęcym  
wagonie
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Trwa remont na parkingu przy Placu Szarych Szeregów. Miej-
my nadzieję, że efekt będzie zadawalający, bo samo miejsce jest 
dość rzadko wykorzystywane przez kierowców.

Nad bankomatem PKO został zamontowany daszek. Teraz 
przy maszynie do wypłacania pieniędzy będzie zawsze pogoda 
dla bogaczy...

Chcę się powiedzieć: „a nie mówiliśmy?”. Jak widać na zdję-
ciach właściciele samochodów wystawionych na sprzedaż przy 
Placu Wolności szybko przenieśli się na drugą stronę.  Pomysł z 
ograniczeniem postoju może i dobry, ale wykonanie już nie do 
końca przemyślane. 

Nasza Sonda 

Czy boimy się GMO?
Możliwość produkcji żywności genetycznie modyfikowanej zwanej GMO budzi kon-
trowersje od lat, na całym świecie. Na podpis Prezydenta Bronisława Komorowskie-
go czeka nowelizacja ustawy o nasiennictwie, która według organizacji ekologicznych 
otwiera furtkę do praktycznie nieograniczonego napływu nasion GMO na nasz rynek 
co w konsekwencji oznacza również produkcję  żywności zmodyfikowanej genetycznie. 
W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców co sądzą na temat GMO?

Wojciech Włodarczyk- lekarz - GMO to oczywiście skrót od 
nazwy sztucznie modyfikowanej przez człowieka żywności. Jak 
wiemy genetyka to  dziedziną nauki mająca szerokie zastosowa-
nie w życiu społecznym. Począwszy od  badań genetycznych ludzi, 
zwierząt, żywności, a skończywszy na nanosferze. Tak więc czy 
nam się podoba czy też nie nauka, a wraz z nią genetyka ciągle 
rozwijają się, co potwierdza ostatnia konferencja FAO  poświęco-
na właśnie żywności modyfikowanej. Pokazała ona, że GMO ma 
wielu zwolenników  ale i również  przeciwników,  wiele wątpliwo-
ści nie można dzisiaj jeszcze rozwiać , prowadzone są badania. 
Z mojej wiedzy lekarskiej wiem, że wszystko, co spożywamy jest 
przetwarzane przez organizm i nie ma jednoznacznych przesła-
nek, że modyfikowana żywność jest niebezpieczna dla zdrowia, 
ale  pewne znaki zapytania należy postawić co do ewentualnych skutków zdrowotnych  w przyszłości. 
Co do uprawy, to nie obawiam się takich upraw-  nie jesteśmy w stanie zatrzymać postępu cywilizacyj-
nego, ale nie mniej z dużą ostrożnością należy je wprowadzać i bacznie kontrolować. 

Łukasz Kowalczyk - sprzedawca lodów - Na temat GMO 
wiem niestety mało. Nie mniej uważam z całą stanowczością, że 
żywność ta naturalna ,a nieprzetworzona jest zdecydowanie lep-
sza dla naszego zdrowia. Jestem zdecydowanie za żywnością na-
turalną, a nie tą modyfikowaną. A czy się obawiam rozwoju sy-
tuacji w zakresie GMO? Trudno jest mi jednoznacznie  się  wypo-
wiedzieć, ale jestem zdecydowanie za naturalną żywnością. 

Ewa Kasprzyk - Właści-
cielka firmy „P.P.H EWA” 
(żywienie zbiorowe) GMO 
to nic innego jak żywność 
sztucznie modyfikowana. 

Co do tego rodzaju żywności, to jeszcze niewiele wiemy na ten te-
mat. Jak dotąd osobiście spotkałam się z modyfikowaną kukury-
dzą, ale słyszałam już o pomidorach, ziemniakach i innych pro-
duktach. Czy obawiam się takiej żywności? Myślę że tak, bo kupu-
jąc, a następnie konsumując taką żywność nie mamy pewności, co 
ona w sobie zawiera i jak będzie tolerowana przez nasz organizm. 
Podsumowując, moje zdanie na temat GMO może być tylko ne-
gatywne, bo żadne pożywienie, nawet to estetyczne kolorystycznie 
nie zastąpi dla naszego organizmu i zdrowia tego  naturalnego.  

Magdalena Gołąb - Pośrednik biura turystycznego - GMO, to 
oczywiście żywność modyfikowana. Co do spożywania takiej żyw-
ności nie mam niestety jednoznacznej wiedzy, by wypowiedzieć się 
jasno: TAK czy na NIE? Nie mniej jednak zastanawia mnie fakt bra-
ku pełnych badań na temat skutków stosowania żywności modyfiko-
wanej, dlatego jestem za tym by były nadal prowadzone badania. W 

obecnym czasie nie jesteśmy w 
stanie uniknąć ekspansji moty-
wowanej gospodarczo , to rodzi 
również obawy na przyszłość , 
czy dba się tylko o zysk czy też o 
nasze zdrowie. Kończąc - zasta-
nawiają mnie skutki produkcji 
takiej żywności i bardzo chcia-
łabym wiedzieć jeszcze więcej 
na ten temat. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

Od 15 sierpnia 
wprowadzono 
strefę 
ograniczonego 
postoju
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

POMOrZaNIN NOWOGarD 
OGŁaSZa:

Zapisy chłopców z rocznika 97-98 do sekcji piłki nożnej. 
Zajęcia odbywają się we wtorek i czwartek o godz. 12. 

Tel kontaktowy 662 777 893

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowej 

śp. Eugeniusza 
Wysoszyńskiego 

składa 
pogrążona 

w smutku rodzina

PODZIękOWaNIa

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Nic nie wskazywało na to, że sobotnie popołudnie dla 55-letniego mieszkańca Sąpolnicy zakończy się na oddziale chirurgicznym 
nowogardzkiego szpitala. Po tym jak mężczyzna zwrócił uwagę młodym ludziom, żeby podnieśli z trawnika wyrzuconą z samochodu 
puszkę po sprayu, został uderzony w twarz. 

Dostał, bo zwrócił im uwagę
Do zdarzenia doszło w so-

botę ok. godz. 16. Mężczyzna 
wraz ze swoją żoną sprzątał 
tego dnia teren wokół kościoła 
w Sąpolnicy. Obok, w zaparko-
wanym samochodzie siedzia-
ła grupka młodzieży. Nic nie 
wskazywało na to, że za chwilę 
dojdzie do pobicia. 

W pewnym momencie za-
uważyłem, że jeden z młodych 
mężczyzn, wyrzucił z samo-
chodu puszkę po sprayu, czy 
dezodorancie na trawnik, tuż 
przy murze kościelnym. Zwró-
ciłem uwagę, że tak się nie robi. 

Młodzież zareagowała na moją 
uwagę niespotykaną agresją. 
W naszym kierunku wykrzyki-
wano wulgaryzmy. Najbardziej 
agresywny był kierowca samo-
chodu, który w pewnym mo-
mencie podszedł do mnie i ude-
rzył mnie w twarz. Upadłem 
na ziemię – opowiada, do dziś 
wstrząśnięty wydarzeniem, 
pobity mężczyzna. 

Chwilę po tym, jak wyni-
ka z relacji poszkodowanego, 
młodzież oddaliła się z miej-
sca zdarzenia, wcześniej gro-
żąc jego żonie, że jeśli pójdzie 

na policję to spotka ją to samo. 
Ci młodzi ludzie byli bardzo 

agresywni. Nigdy wcześniej nie 
widziałem, żeby ktoś był tak 
rozjuszony – wspomina po-
szkodowany, który właśnie w 
obawie o zdrowie swojej rodzi-
ny, nie chciał aby redakcja DN 
ujawniała jego dane osobowe. 

Mimo groźby mężczyzna 
zdecydował się poinformo-
wać policję o zdarzeniu.  Do-
piero po tym, własnym trans-
portem udał się do szpitala w 
Nowogardzie. Ponieważ męż-
czyzna posiadał wyraźne obra-

żenia głowy, został zatrzymany 
na oddziale chirurgicznym, w 
celu wykonania badań specja-
listycznych. 

Sprawą oburzeni są miesz-
kańcy Sąpolnicy. 

To jest mój wujek – mówi pan 
Zbyszek. W tym czasie nie było 
mnie niestety w domu. To jest 
chamstwo. Jak można uderzyć 
człowieka za to, że dba o czy-
stość. 

Ci ludzie mają szczęście, że wo-
kół nie było innych osób, miesz-
kańców wsi. Nie pozwolilibyśmy 
wtedy, żeby ta sprawa tak się za-
kończyła – mówi pan Krzysztof, 
sąsiad poszkodowanego.  

Wszystko wskazuje na to, 
że sprawa będzie miała dalszy 
ciąg. Policja już tego samego 
dnia wytypowała mężczyznę, 
który prawdopodobnie ude-
rzył mieszkańca Sąpolnicy. 

W toku wstępnych czynności 
ustaliliśmy kto jest potencjal-

nym sprawcą tego czynu. Do 
czasu kiedy nie będziemy wie-
dzieli jakiego rodzaju  uszko-
dzenia ciała, w wyniku tego 
zdarzenia doznał poszkodowa-
ny, nie mogę stwierdzić w ja-
kim kierunku będą prowadzone 
dalsze czynności. Czekamy aż 
mężczyzna zgłosi się na policję, 
po wyjściu ze szpitala. Wiado-
mo jedno. W świetle przepisów 
Kodeksu Karnego, tego nie mo-
żemy zakwalifikować jako na-
padu czy pobicia. W tej sytuacji 
mówimy o uszkodzeniu ciała 
– powiedział redakcji z-ca ko-
mendanta policji w Nowogar-
dzie, Mariusz Nowak.

Jak wynika z naszych in-
formacji, mężczyzna wczoraj 
opuścił szpital w Nowogardzie. 
Jego życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo. Otrzymał jednak 
skierowanie do dalszych ba-
dań. 

Marcin Simiński

W tym miejscu został zaatakowany 55-letni mieszkaniec Sąpolnicy. 
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Mosiniak zasypał drogę

Tędy już nie przejedziemy...
A przynajmniej na razie. Zgodnie z zapowiedzią, prezentowaną na łamach DN, Stanisław Mosiniak zasypał drogę przy byłej przesy-
powni, bo nie osiągnął porozumienia z władzami miasta. 

Przypomnijmy, że S. Mosiniak 
nabył działkę, na której znajduje 
się sporny odcinek drogi, w listo-
padzie 2008 roku, w trybie użyt-
kowania wieczystego, od spółki 
Górażdże. Na jednej z ostatnich 
sesji Rady Miejskiej poprzedniej 
kadencji uchwalono Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta, według które-
go,  m. in. przez tę działkę miała 
pójść tzw. południowa obwodnica. 

To zdaniem przedsiębiorcy 

ogranicza możliwość użytkowania 
nieruchomości zgodnie z przezna-
czeniem. S. Mosiniak zapropono-
wał więc gminie, by ta odkupiła 
od niego fragment gruntu, bądź w 
zamian przekazała mu inny. Bur-
mistrz na żadną z tych propozycji 
nie przystał, uznając, że gmina nie 
jest zainteresowana nabywaniem 
nieruchomości będącej w użytko-
waniu wieczystym. 

No i się zaczęło. Zdenerwowany 
brakiem chęci do rozmów ze stro-

ny urzędników, S. Mosiniak dro-
gę zasypał, przepraszając jedno-
cześnie mieszkańców za utrudnie-
nie. W ślad za DN, sprawą zainte-
resowały się media ogólnopolskie. 
O Nowogardzie znów zrobiło się 
głośno, tyle, że spór o drogę utknął 
w martwym punkcie. 

Z naszych informacji wynika, 
że temat ten będzie poruszany na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

Marcin Simiński

A co na to Urząd Miejski? 
W związku ze sprawą wyłączenia z użytkowania drogi, leżącej na prywatnym te-
renie pana Stanisława Mosiniaka, pod nieobecność Burmistrza, zadaliśmy kilka 
pytań jego zastępcy Damianowi Simińskiemu. 

Stanisław Mosiniak zapowiada, że jeśli gmina nie przystanie na jego 
warunki, skieruje sprawę do sądu.

DN: Czy rzeczywiście jest tak, 
że zaplanowana budowa drogi 
zbiorczej (tzw. południowej ob-
wodnicy), którą ujęto w Planie 
Przestrzennego Zagospodaro-
wania Miasta Nowogard, prze-
cinająca działkę pana Stanisła-
wa Mosiniaka  powoduje ogra-
niczenie możliwości użytkowa-
nia tego fragmentu gruntu przez 
tego przedsiębiorcę? 

Damian Simiński: Rzeczywi-
ście, fragment drogi zbiorczej uję-
tej w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Nowogard 
w zakresie obrębu Nr 6, przebie-
ga przez dwie z pięciu przylega-
jących do siebie działek gruntu, 
będących obecnie w użytkowa-
niu wieczystym Pana Mosinia-
ka. Zgodnie jednak z literą pra-
wa właściciel, czy też użytkownik 
wieczysty, pomimo wprowadze-
nia i uprawomocnienia się Planu 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go, będącego jednocześnie tzw. 
prawem miejscowym, może uży-

wać nieruchomości w sposób do-
tychczasowy, bądź zgodny z do-
tychczasowym przeznaczeniem. 
Dopiero utrata tej właśnie możli-
wości zgodnie z artykułem 36 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) rodzi 
konsekwencje prawne w posta-
ci odszkodowania za poniesioną 
rzeczywistą szkodę albo wykupie-
nia przez gminę nieruchomości 
lub jej części. 

Czy w związku ze sprawą p. 
Mosinika zastosowanie ma art. 
36 Ustawy o Planowaniu i Zago-
spodarowaniu Przestrzennym z 
dnia 27 marca 2003? Jeśli tak, to 
w jaki sposób gmina ma zamiar 
rozwiązać ten problem w świe-
tle tych przepisów? Jeśli nie (wy-
jaśnienie) - również prosimy o 
odpowiedź,  jaki jest pomysł na 
rozwiązanie tego sporu.

Jesteśmy w trakcie szczegóło-
wej weryfikacji i analizy prawnej 

możliwości zastosowania zapisów 
przywołanego artykułu do przed-
miotowego przypadku.

Czy od momentu zasypania 
drogi Urząd Miejski podjął ja-
kiekolwiek rozmowy  w tej spra-
wie z p. Mosiniakiem? 

Tak. Osobiście spotkałem się z 
Panem Mosiniakiem, jednakże 
na ten moment nie mogę udzie-
lić informacji co do szczegółów, 
a przede wszystkich efektów na-
szych rozmów. Powiem tylko, że 
jest światełko w tunelu prowadzą-
cym do możliwego porozumienia. 
Chciałbym jednak w tym miejscu 
zaznaczyć, iż dla mieszkańców 
nie jest istotnym, czy droga nale-
ży do Gminy, czy Pana Mosinia-
ka. Istotnym jest brak możliwo-
ści przez nią swobodnego prze-
jazdu. Niestety nie wszyscy wie-
dzą, ale doprowadzenie do polu-
bownego załatwienia sprawy z Pa-
nem Mosiniakiem nie koniecznie 
musi przynieść oczekiwany efekt 
dla dotychczasowych użytkowni-
ków drogi. W tym przypadku na-
leży zatem sprawę rozpatrywać z 
uwzględnieniem właściciela ko-
lejnego gruntu o charakterze dro-
gowym, to jest firmy PRD POL-
DRÓG SA, która to znajduje się 
od wielu lat w posiadaniu nastę-
pującego po odcinku gruntu dro-
gowego Pana Mosiniaka, kilku-
setmetrowego  odcinka drogi bie-
gnącej w kierunku miasta (wzdłuż 
bocznicy kolejowej – przyp. red.). 
Uważam, iż w zaistniałej sytuacji 
przy jakichkolwiek rozmowach 
nie możemy pominąć wskazanej 
przeze mnie firmy, w związku z 
czym w dniu wczorajszym odby-
łem w tej sprawie spotkanie z Pre-
zesem Zarządu PRD POL-DRÓG 

SA, Panią Krystyną Łazarz. Widać 
więc, iż jest to sprawa wielowąt-
kowa, bowiem celuje zarówno w 
możliwość swobodnego przejaz-
du mieszkańców Nowogardu po 
prywatnych gruntach, jak rów-
nież w konsekwencje wprowadze-
nia przez Gminę Nowogard Planu 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go.

Czy Gmina dokonała wyli-
czenia dokładnej powierzchni i 
wartości działki, która jest źró-
dłem sporu Urzędu Miejskiego 
z p. Mosiniakiem, a także innych 
prywatnych nieruchomości, któ-
re przecinają zaplanowaną przez 
Gminę drogę? Jeśli tak, to prosi-
my o podanie tych wartości. Je-
śli nie, to dlaczego nie dokonano 
do tej pory realnej oceny kosz-
tów, jakie w związku z tym bę-
dzie musiała ponieść Gmina. 

Gmina jest w posiadaniu do-
kładnych informacji o powierzch-
ni wszelkich gruntów położonych 
na jej terenie. Powierzchnie dzia-
łek zgodnie z ustawą z dnia 17 
maja 1989 r. prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 
193 poz. 1287 z późn. zm) są ści-
śle określone. W aspekcie przed-
miotu sporu powierzchnia działki 
nr 95 wynosi 0,0853 ha i oznaczo-
na jest w ewidencji gruntów jako 
„dr” (według starej nomenklatury 
droga), natomiast powierzchnia 
działki nr 94 wynosi 0,2518 ha w 
tym „W” (wsn - rowy) - 0,0130 ha  
i  Bp (wsn - działki pod zabudo-
wę) - 0,2388 ha. 

Gmina nie dokonuje oszaco-
wania wartości nieruchomości 
w wyniku wprowadzonego miej-
scowego planu   zagospodarowa-
nia przestrzennego. Operaty sza-

cunkowe wykonuje się w sytu-
acjach ściśle określonych na pod-
stawie ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2010r. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm) oraz 
Uchwały Nr V/87/03 Rady Miej-
skiej w Nowogardzie z dnia 20 lu-
tego 2003r. z zm. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomo-
ściami komunalnymi. Gmina nie 
wykonała zatem na dzień dzisiej-
szy operatu szacunkowego warto-
ści nieruchomości będących wła-
snością Pana Mosiniaka, gdyż nie 
było ku temu obiektywnych prze-
słanek.

Czy w związku z barykadą 
Gmina planuje ustawienie ozna-
kowania informującego kierow-
ców o braku przejazdu? 

Droga gminna prowadząca do 
przedmiotowych działek Pana 
Mosiniaka zawsze była  tylko i wy-
łącznie w świetle prawa drogą do-
jazdową do zakładów produkcyj-
nych – w tym przypadku do prze-
sypowni cementu. Barykada, jak 
Pan to nazwał, posadowiona jest 
na posesji nie należącej do Gminy, 
a więc jakiekolwiek oznakowanie 
terenu leży po stronie właściciela 
tegoż gruntu. Ten odcinek drogi 
jest już bowiem drogą wewnętrz-
ną byłych zakładów zajmujących 
się odbiorem, magazynowaniem i 
dystrybucją cementu. My w przy-
padku braku porozumienia z wła-
ścicielem gruntu drogowego po-
stawimy odpowiednie, zgodne 
z przepisami ruchu drogowego, 
uzgodnione z odpowiednimi or-
ganami oznakowanie. Jednakże 
mam nadzieję, iż takiej koniecz-
ności nie będzie.

Redakcja DN

Damian Simiński - wiceburmistrz Nowogardu
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Henryce 
i Zbigniewowi 

Szymaniak 
z okazji 

rubinowych Godów! 
Najserdeczniejsze gratulacje 

oraz życzenia spokoju, 
pomyślności i zdrowia 
na dalsze lata 

wspólnego życia 
składają 

dzieci – Mirka i Michał 

Zofii Ochęckiej 
z okazji 80 urodzin 

życzenia  zdrowia, 
pogody ducha,  

oraz samych 
słonecznych dni 

składają dzieci i wnukowie

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Odpust w kościele WNMP 
W dniu 15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji w starym kościele odbywały się uro-
czystości odpustowe. 

W tym roku było jednak tro-
chę inaczej, niż zwykle. Uroczy-
stości rozpoczęły się już dzień 
wcześniej, czyli 14 sierpnia do-
kładnie w 91 rocznicę wybuchu 
Bitwy Warszawskiej, nazywa-
nej „cudem nad Wisłą”. O godz. 
19.00 odbyła się uroczysta Msza 
św. w intencji Ojczyzny. Wzięły 
w niej udział licznie zgromadzo-
ne poczty sztandarowe.  Po na-
bożeństwie wierni spotkali się 
na placu przed kościołem. Była 
wspólna modlitwa i śpiewy pie-
śni religijnych oraz patriotycz-
nych. 

W poniedziałek, 15 sierpnia 
wspólnota parafialna wspomi-
nała uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, 
swojej patronki. Główne nabo-
żeństwo – Suma - oraz procesja 
Eucharystyczna odbyły o godz. 
11.00. 

Przez cały dzień na placu ko-
ścielnym odbywał się festyn pa-
rafialny. Przed kościołem nie za-

brakło stoisk z pamiątkami re-
ligijnymi, książkami, pysznymi 
wypiekami i kiełbasą z grilla. W 
jednym z namiotów można było 
zbadać poziom cukru i choleste-
rolu. 

W czasie festynu uzbierano 
8 570 zł. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na potrzeby para-
fii oraz działalność charytatyw-
ną kościoła. 

Organizatorzy festynu para-
fialnego składają podziękowa-
nia sponsorom: Cukiernia p. 
Maria Malionowska, Piekarnia 
Saturn, Henryk Grygowski, Ta-
deusz Banachomski, Piekarnia 
„Żelek” Wiesław Żelek, Piekar-
nia Waldemara Pędziszczaka, 
Sklep „Słowik” Kazimierz Jan-
kowski, Szpital w Nowogardzie,  
Kwiaciarnia – Maria Woźniak 
oraz wszystkim ludziom dobrej 
woli za włożony trud i pracę 
przy organizacji tegorocznego 
Festynu Parafialnego. 

MS

W uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny, udział wzięły poczty sztan-
darowe. Na pierwszym planie delegacja uczniów z I LO w Nowogardzie. 

 Po mszy św. wierni zgromadzili się na placu przed kościołem i wspól-
nie śpiewali pieśni religijne i patriotyczne. 

Na stołach czekał także smaczny poczęstunek. 

Uroczysta procesja. 

Odpust to tradycyjnie stoiska, na których można kupić wiele ciekawych przedmiotów.  

14 sierpnia

15 sierpnia
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Pochodzi z Kolbuszowej – 
miasteczka nad rzeką Nil!, po-
łożonego w malowniczych re-
jonach Podkarpacia. Idąc za 
przykładem swojego wujka, 
księdza Józefa, postanowił w 
młodym wieku związać swoją 
posługę kapłańską z Kościołem 
na Pomorzu Zachodnim. Swo-
ją formację kapłańską ukoń-
czył w roku 2005, uzyskując 
magisterium na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Następnie rozpoczął 
posługę duszpasterską - naj-
pierw w parafii NMP Królowej 
Świata w Stargardzie a następ-
nie w Barlinku w kościele św. 
Bonifacego. Jest człowiekiem, 
którego nie można nie zauwa-
żyć – nie tylko ze względu na 
posturę, ale przede wszystkim 
dzięki licznym inicjatywom, ja-
kich się podejmuje od począt-
ku swojego kapłaństwa. Za-
palony duszpasterz, inicjator 
jednego z pierwszych w diece-
zji Katolickich Stowarzyszeń 
Młodzieży w Stargardzie, twór-
ca radiowęzła w II LO w Nowo-
gardzie, zaangażowany w akcje 
charytatywne, kulturalne, edu-
kacyjne, pielgrzymki, pracę z 
młodzieżą itd. Laureat Nauczy-
cielskich Oskarów 2005 w kate-
gorii „Debiut Roku” przyzna-
wanych przez II LO im. C.K. 
Norwida w Stargardzie. Znany 
również ze swego zamiłowania 
do sportów motorowych.

Piotr Słomski - Jakie autory-
tety wpłynęły na formację inte-
lektualno-duchową księdza?

Ks. Tomasz Tylutki - Tak się 
składa, że mam w rodzinie wujka 
księdza, który jest bratem mojego 

dziadka. W dzieciństwie przyjeż-
dżałem do niego na wakacje, tu-
taj na Pomorze Zachodnie, m.in. 
do Zieleniawa i Dolic. Wujek był 
najpierw kapłanem diecezji tar-
nowskiej. W latach 80. biskup 
Majdański prosił księży z połu-
dnia Polski, aby udali się na zie-
mie północno-zachodnie i tu, po-
śród ludności przybyłej z różnych 
części naszej ojczyzny, prowadzili 
posługę duszpasterską. Tak więc 
do obrania drogi kapłańskiej za-
chęcił mnie w znacznej mierze 
jego przykład. Autorytetem był 
dla mnie również Jan Paweł II. 
Miałem okazję dwukrotnie go 
spotkać i chwilę porozmawiać. A 
było to w 2004 roku w Rzymie. 
Pierwsze spotkanie miało miej-
sce w Niedzielę, drugie w środę. 
Były to niezwykle radosne i spon-
taniczne wydarzenia, które pozo-
staną w mej pamięci, gdyż zawsze 
gdzieś w głębi serca marzyłem o 
tym, aby się spotkać osobiście z 
Ojcem Świętym.

Proszę powiedzieć kilka słów 
o studiach w Rzymie, które nie-
bawem ksiądz rozpocznie.

Każdy ksiądz kończy semina-
rium, w którym odbywa forma-
cję duchową, ludzką, pastoral-
ną i intelektualną. W tym okre-
sie nauki zajęcia odbywają się na 
uniwersytecie, na wydziale teo-
logicznym. Kończy się je magi-
sterium a następnie jest tzw. li-
cencjat kościelny – nie należy go 
mylić z licencjatem, który obec-
nie trzeba odbyć przed studiami 
magisterskimi. Po jego uzyska-
niu, ksiądz może rozpocząć stu-
dia doktorskie. W Polsce odby-
łem licencjat kościelny, a dokto-
rat będę kończył w Rzymie; tam 
będę studiował nauki o rodzinie 

w Instytucie Studiów nad Mał-
żeństwem i Rodziną im. Jana 
Pawła II, przy Uniwersytecie La-
terańskim. Istnieje kilka placó-
wek o podobnym profilu np. w 
Waszyngtonie, gdzie studiuje je-
den z księży naszej archidiece-
zji. Doktorat potrwa 3-4 lata. Po-
nadto będę pracował w jednej z 
rzymskich parafii p.w. Św. Jana 
Chrzciciela de Ross’iego (San 
Giovanni Battista de Rossi). Pro-
boszcz parafii i księża tam posłu-
gujący pochodzą z Boliwii. 

Czy to pierwszy dłuższy po-
byt księdza we Włoszech?

Tak, ale moja siostra miesz-
ka tam z rodziną. Wielokrotnie 
miałem okazję tam jeździć.

Jest więc ksiądz predyspono-
wany językowo, aby taką posłu-
gę pełnić. 

Można tak powiedzieć. Oczy-
wiście język włoski będę jeszcze 
pogłębiał. M.in. na rocznym kur-
sie językowym, prowadzonym na 
uniwersytecie dla osób studiują-
cych. Przede wszystkim chodzi o 
poszerzenie słownictwa kościel-
nego, które podobne jest do ła-
ciny.

Przez ten krótki okres dwóch 
lat miał ksiądz szeroki kontakt 
z wiernymi, nie tylko swojej pa-
rafii, redagując Vox Ecclesiae – 
dzieląc się z nami przemyśle-
niami na temat Ewangelii. Po-
przez różne przedsięwzięcia, 
pogłębiał ksiądz również dobre 
relacje z powierzonymi księdzu 
grupami wiernych.  Z doświad-
czenia wiadomo, że tacy aktyw-
ni księża długo nie pozostają w 
jednym miejscu.

To są takie subiektywne od-
czucia, które czasem się potwier-
dzają. O tym decydują przełoże-

ni – biskup, proboszcz – opiera-
jąc swoją decyzję na jakichś kon-
kretnych przesłankach… 

…ale też w grę wchodzi roz-
poznanie osoby danego księ-
dza, jego predyspozycji, talen-
tów… Taka polityka - w cudzy-
słowie - przeznaczania księży 
na różne placówki, wydaje się 
opierać na fakcie, że jakiś uta-
lentowany ksiądz zazwyczaj po-
zostaje gdzieś rok, dwa i idzie 
dalej…

…jest też tak, że biskup wysyła 
księdza na pewien czas w różne 
środowiska, aby ten mógł zdobyć 
doświadczenie i się wykazać. 

Dobrze. Chciałbym teraz za-
dać księdzu pytanie zahaczają-
ce w jakiś sposób o istotę czło-
wieczeństwa realizowanego w 
powołaniu kapłańskim. Kim, 
według księdza, jest kapłan?

Aby odpowiedzieć na to py-
tanie trzeba by zacząć od samej 
definicji kapłana. Jan Paweł II w 
swojej książce „Dar i Tajemnica” 
opowiada o swoim kapłaństwie 
i kreśli wizję tego sakramentu. 
Wielu z nią się utożsamia. Ka-
płaństwo więc, to dar i tajemni-
ca, które otrzymujemy i rozwi-
jamy. Dla mnie jest służbą dru-
giemu człowiekowi. Kapłan jest 
wybrany z ludzi dla ludzi – nie 
dla samego siebie. Ma za zada-
nie codziennie poświęcać się w 
służbie powierzonej sobie części 
ludu Bożego, ukazywać drogi do 
Boga. Pokazywać właściwe dro-
gi życia – zwłaszcza dziś, gdy wi-
dzimy wyraźny deficyt moralno-
ści. Stara się udzielić człowieko-
wi odpowiedzi na pytania o sens 
swego istnienia. Kapłan wresz-
cie jest mostem dla człowieka – 
ze swej natury kierującego się ku 
rzeczom wyższym – mostem, łą-
czącym świat ziemski ze światem 
boskim. 

Przychodzą mi w tym mo-
mencie na myśl słowa kard. 
Dziwisza, który mówił o osobie 
Jana Pawła II w kontekście jego 
kapłaństwa używając łacińskie-
go słowa pontifex – kapłan, tzn. 
ten, który buduje mosty. 

Często spotyka się tego rodza-
ju inskrypcje w Rzymie, Pont.
Max. - Pontifex Maximus – Naj-
wyższy Kapłan – jest to jedno z 
określeń papieży. Ten najwyższy 
z kapłanów - powołany do two-
rzenia mostów pomiędzy świa-
tem ziemskim a niebiosami, a za 
jego przykładem mają dokony-
wać tego wszyscy kapłani. Ksiądz 
więc odprowadza z tego świa-
ta na tamten; tak, jest więc sym-
bolicznym mostem, po którym 
człowiek ma przejść. 

Papież Benedykt XVI, tuż 
po swoim wyborze użył tak-
że określenia strumenti insuffi-
cienti – co przetłumaczyć moż-
na jako narzędzia niewystarcza-
jące, przez które Bóg działa.

Oczywiście kapłan jest narzę-
dziem w rękach Boga. Takich ży-
ciowych historii jest mnóstwo, 
gdzie nawet zwykłe gesty, roz-
mowa, samo przyjście, odwiedzi-
ny stawały się przyczynkiem do 
nawrócenia, pozytywnej zmia-
ny, zastanowienia się nad ży-
ciem. Ale w perspektywie Chry-
stusowego Kapłaństwa jesteśmy 
tylko „sługami nieużytecznymi”. 
Wszyscy korzystamy, bierzemy 
udział w Jego kapłaństwie.

Co najbardziej zapadnie księ-
dzu w pamięci po dwóch latach 
spędzonych w naszym mieście?

Oczywiście mam sentyment 
do parafii, w której pełniłem po-
sługę, ale najlepiej będę wspomi-
nał szkołę, w której uczyłem prze 
dwa lata - II LO. Panuje tam nie-
samowita atmosfera; nauczycie-
le i uczniowie starają się być pod 
każdym względem na jak naj-
wyższym poziomie. Młodzież 
tamtejsza przejawia chęć do róż-
nych działań. Wiele udało się 
nam razem zrobić – np. radiowę-
zeł, warsztaty radiowo-dzienni-
karskie, które odbywały się przez 
cały rok. Młodzież miała okazję 
przyjrzeć się z bliska pracy w ra-
diu, TV i samemu spróbować 
swoich sił. Dziennikarze przyjeż-
dżali też do nas. Nasi uczniowie 
uczestniczyli w różnych konkur-
sach, olimpiadach – teologicz-
nych, papieskich, na których zaj-
mowali dobre miejsca. Były też 
akcje charytatywne. Np. pierw-
szy raz przyłączyliśmy się do ak-
cji „Szlachetna paczka”, w któ-
rej wiele osób się zaangażowało i 
wiele otrzymało pomoc. 

Przebywając w Nowogardzie 
nauczał nas ksiądz w kościele, 
szkole, na łamach DN i w wie-
lu innych miejscach. Jakie prze-
słanie, ostatnią naukę chciał-
by ksiądz nam przekazać przed 
odjazdem do Rzymu?

W jednym z ostatnich roz-
ważań w rubryce Vox Ecclesiae 
komentowałem przypowieść 
o skarbie i perle. Ostatnio bar-
dzo mocno rozbrzmiewa ona w 
moim sercu. Myślę, że każdy z 
nas powinien odkryć w sobie tę 
perłę, dla której warto wszystko 
oddać i wszystko zrobić. Ewan-
gelia uczy nas, że to, o co mamy 
tak usilnie zabiegać to Królestwo 
Boże a wszystko inne będzie nam 
dodane. I chciałbym właśnie ży-
czyć, abyśmy w Bogu odkry-

Ks. Tomasz Tylutki z parafii św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie udaje się na parafię i studia do Rzymu…

„Najlepiej będę wspominał II LO…”

Ksiądz Tomasz Tylutki spotkał się z Janem Pawełem II w Rzymie w 2004 r.



19-22.08.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

Pani Krystynie 
Wysoszyńskiej 

oraz rodzinie
z powodu 

śmierci męża 
składa 

Marcin Nieradka 

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

Pani Annie 
Nowosielskiej 

oraz rodzinie
z powodu 

śmierci mamy
składa  

grono pedagogiczne ZSO

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli 

we mszy św. pogrzebowej 
i w ostatniej drodze mego

męża 

śp. Feliksa  
Korowaja 

składa żona 

Pani 
Krystynie Wysoszyńskiej   

radnej IV i V kadencji 
Rady Miejskiej w Nowogardzie 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci męża 

składają 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowogardzie Antoni Bielida

 Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

kONDOleNCjekONDOleNCje

li taki skarb. Perłę naszego 
życia, o którą warto zabie-

gać.
Ksiądz w tamtym naucza-

niu poruszył też istotną kwe-
stię, jaką jest roztropność w 
rozwijaniu w sobie tego skar-
bu. Ewangelia Mateusza mówi, 
że powinien być on trzymany 
w ukryciu tzn., że nie powin-
niśmy go eksponować w taki 
sposób, by nasz skarb doznał 
uszczerbku.

Jak mówi św. Paweł jest to 
skarb noszony w glinianych na-
czyniach, a gliniane naczynie - 
jak wiemy - jest kruche i trzeba 
o nie dbać, aby tego skarbu nie 
stracić. Z drugiej strony, Ewan-
gelia mówi - nie rzucajcie pereł 
przed świnie, ponieważ ta wia-
ra może być bardzo szybko wy-
śmiana i zdeptana. 

Przychodzą w tym miejscu 
na myśl słowa księdza profeso-
ra Dariusza Kowalczyka, wy-
kładowcy teologii na Uniwer-
sytecie Gregoriańskim w Rzy-
mie, który w swoim felietonie 
w Gościu Niedzielnym pisał 
o trzymaniu katolików z Ko-
ciołem przytaczając reguły św. 
Ignacego z Loyoli. Jedna z nich, 
w odniesieniu do przykazań 
kościelnych, głosi, że chrześci-
janin powinien „być wewnętrz-
nie gotowym do wyszukiwania 
dowodów w ich obronie, a ni-
gdy do ich zwalczania”.

Tak, życzę moim parafianom i 
czytelnikom DN, aby byli zawsze 
gotowi dawać świadectwo.

Niewątpliwie zabierze ksiądz 
ze sobą do Rzymu wdzięczność 
swoich parafian, czego już da-
wali wyraz w podziękowaniach 
na łamach DN – gorzej z mo-
tocyklem. Zostanie na miejscu 
czy zabierze go ksiądz do Rzy-
mu?

Tam też będę posługiwał się 
motocyklem, ale nie wiem czy 
tym - jest dość duży. W Rzy-
mie będę jeździł raczej skute-
rem. Zresztą kto jest w tym mie-
ście zawsze jest zaskoczony  ilo-
ścią skuterów, którymi poruszają 
się kobiety, mężczyźni. Skuterów 
używają również księża, a nawet 
biskupi. Jest to tam najszybszy 
środek komunikacji, gdyż Rzym 
w godz. szczytu jest zawsze dość 
mocno zakorkowany i samocho-
dem trudno się poruszać. Moja 
parafia będzie w niedalekiej od-
ległości od uniwersytetu - tak 
więc będzie można przejechać 
albo skuterem, albo metrem, ale, 
z motocyklem się tak definityw-
nie nie rozstanę.

Serdecznie dziękuję księdzu 
za udzielenie wywiadu czytel-
nikom DN.

Również dziękuję i życzę No-
wogardzianom mocy Bożych 
łask.

Rozmowę przeprowadził 
Piotr Słomski

PODZIękOWaNIa

Feliks Korowaj lat 79; Zmarł 11.08.2011; Pogrzeb był 
13.08.2011; Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie 

Kazimiera Kowalczuk lat 79; Zmarła: 12.08.2011; Pogrzeb 
był: 15.08.2011; Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie 

Eugeniusz Wysoszyński lat 78; Zmarł 14.08.2011; Pogrzeb 
był: 16.08.2011; Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie 

Renata Sobczyk lat 57; Zmarła: 15.08.2011; Pogrzeb 
był:17.08.2011; Miejsce Pogrzebu: Cmentarz w Nowogardzie 

Wiesława Poniewierska lat 62; Zmarła: 15.08.2011; Pogrzeb 
był: 18.08.2011; Miejsce: Cmentarz w Strzelewie 

Alina Martynowicz lat 56; Zmarła: 17.08.2011; Po-
grzeb:19.08.2011; Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie 

Artur Aftewicz lat 29; Zmarł: 17.08.2011;  Pogrzeb:19.08.2011 
Miejsce: Cmentarz w Błotnie

Informacje podał: Administrator Cmentarza S. Furmańczyk 

Sylwek minął już Ural - 23  
czerwca Sylwester Czerwiński z 
Goleniowa udał się w swoją naj-
dłuższą podróż rowerem - do 
Chin. Jego trasa rowerowa wie-
dzie przez Niemcy,  Danię, Nor-
wegię, Szwecję, Finlandię i Rosję. 
Droga powrotna natomiast pro-
wadzić będzie przez Indie, Paki-
stan i Afganistan. Gdyby udało 
się przejechać 22 tysiące kilome-
trów, trafiłby do Księgi Guinessa. 
W tej chwili (06.08.2001 r.) Syl-
wek przejechał już 5 tys. kilome-
trów, minął już góry Ural i po raz 
pierwszy  znalazł się w Azji. Stale 
utrzymuje kontakt ze swoimi ko-
legami, i jak ich poinformował, 
na razie najbardziej dokucza mu 
upał oraz drogi z bardzo ostrym 
szutrem, który już nie raz przebił 
mu koła. S. Czerwiński dziennie 
przejeżdża około 180 kilometrów. 
Wiezie ze sobą 60-kilogramowy 
pakunek, na  który składa się mię-
dzy innymi namiot, odzież, zapa-
sy rowerowe, żywność oraz broń 
- toporek obronny. Do Goleniowa 
powinien wrócić  za około 3 mie-
siące. 

***
Trwa remont „Jedynki” - grun-

towny remont budynku  Szko-
ły Podstawowej nr 1 jest obecnie 
największą i najdroższą inwesty-
cją w gminie. Prace nad zachod-
nim skrzydłem budynku postę-
pują zgodnie z harmonogramem 
zadań - mówi inspektor Wydzia-
łu Inwestycji i Remontów Urzę-
du Miejskiego Adam Troczyń-
ski.    Do tej pory wymieniono 
m. in. całą instaluję elektryczną, 
część stolarki okiennej, zbito dwa 
stare tynki, wzmocniono funda-
menty. W tej chwili budowane są 

dwie klatki schodowe (oddzielnie 
dla gimnazjum i szkoły podsta-
wowej), modernizowana jest też 
kotłownia, która ma być urucho-
miona już pod koniec września. 
W odnowionych salach uczniowie 
zasiądą jednak dopiero w styczniu 
przyszłego roku, wtedy zakończy 
się pierwszy etap remontu. Dru-
gi etap, który obejmować będzie 
część północną,  czyli pomiesz-
czenia gimnazjum, zakończy się 
we wrześniu 2002 roku.

***
Udana inauguracja Pomorza-

nina - rewelacyjnie  zainauguro-
wali rozgrywki klasy okręgowej 
piłkarze nowogardzkiego Pomo-
rzanina. Zespół trenera Kubickie-
go rozgromił na własnym boisku 
beniaminka z Dalewa 5:0, zupeł-
nie deklasując go szczególnie w 
drugiej części gry. Pierwsza po-
łowa spotkania w niczym nie za-
powiadała późniejszego przebie-
gu boiskowych wydarzeń. Począ-
tek, to  obustronne badanie wza-
jemnych możliwości. Z czasem 
przyszła kolej na akcje ofensyw-
ne, które nie przyniosły jednak 
oczekiwanych efektów bramko-
wych. Druga odsłona była już jed-
nak spektaklem jednego zespołu, 
Pomorzanina. Nowogardzianie z 
minuty na minutę organizowa-
li coraz groźniejsze akcje ofen-
sywne. (...) Wynik 5:0 to zdaniem 
wszystkich obserwatorów nie-
dzielnego pojedynku najmniejszy 
wymiar kary jaki mógł tego dnia 
ponieść zespół z Dalewa. Pomo-
rzanin miał bowiem w tym spo-
tkaniu o wiele więcej dogodnych 
do zdobycia goli sytuacji. 

Wyszperała:  
Michalina Górzyńska  W tych dniach odeszli do Wieczności 

10 lat temu                  pisał:

USC informuje:
W miesiącu  Lipcu Urząd stanu cywilnego w Nowogardzie 

odnotował:  narodziny 45  zgony  8  i   śluby  11  par.
Opr. Jarosław Bzowy 

Program Wiejskiego 
Festiwalu Sztuki w Strzelewie

19 sierpień 
10.00-15.00 kontynuacja warsztatów rzemiosła artystycznego 
(kowalstwa) prowadzenie – Daniel Gąska. Warsztaty i pokazy 
capoeiry (brazylijskich sztuk walki). 
17.00 – Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu przemarsz przez 
wieś uczestników z Orkiestrą Dętą z Goleniowa. Budowa 100 
metrowego stołu. 
17.30 - Powitanie gości (duża scena) 
18.00 – happening Arti Grabowskiego z Krakowa 
20.00 – koncert Aliny i Jacka Hałas zespół „Muzykanci” z 
Poznania (scena u Helanda) 
21.30 – sztukmistrze ognia – pokazy 
22.30 – koncert pieśni ukraińskich „Lesja i Muzyky” – Szczecin  
24.00 – nocny koncert teatru Brama 
20 sierpień 
10.00-14.00 – warsztaty rzemiosła 
20.00 – Msza  św. w intencji uczestników Festiwalu, którą 
odprawi ks. Krzysztof Socha. 
21.00 – Koncert do wiejskiej zabawy zagra gwiazda Disco Relax 
TV Polsat „Blue Box” 
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SkÓrOMeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

SALON PLAY: 72-200 Nowogard, ul. Blacharska 1B,  
tel.  790 044 167



19-22.08.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można 
w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN. Zgłoszenia telefonicznie na 
numer 91 3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. 

Red.

Sprzedam podręczniki szkolne do 1, 2 i 3 klasy liceum. W bardzo do-
brym stanie. Tel. 517 895 434.

Sprzedam książkę do gimnazjum nr.2 do klasy I:
Fizyka wyd. Nowa Era. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik. Maria 

Nawotny-Różańska. Tel. kontaktowy: 696 544 996.

Sprzedam komplet podręczników używanych (nowa podstawa pro-
gramowa) do klasy I gimnazjum nr.2 w Nowogardzie. 603 611 864.

Sprzedam nowy komplet do angielskiego szkoła podstawowa Bugs 
World 1 z elementami pisania, Bugs World 1 bez elementów pisania oraz 
nowy komplet Bugs World 2. Kontakt tel. 663425260. 

Sprzedam komplet książek do kl II gimnazjum nr 2. NOWE WYDANIA: 
Język Polski „Między nami”, Matematyka 2001, Spotkanie z Fizyką, Che-
mia Nowej Ery, Biologia Plus Życia, Geografia Planeta Nowa, Historia 
przez tysiąclecia i wieki, Wiedza o społeczeństwie, Religia Jestem z Wami. 
Cena 140 zł. 609 876 557. 

Sprzedam podręczniki:  
1. do klasy I SP 2 - „Ja, Ty, My” Joanna Białobrzeska - Religia „Bóg z nami”;  
2. do klasy II SP 2: „Ja, Ty, My” J. Białobrzeska (część 1,2,3,3A,4,4A) J.an-

gielski LONGMAN, Religia „Pójdź do Jezusa”;  
3. do klasy III SP 2 „Ja, Ty, My” J. Białobrzeska Podręcznik cz. 1 i 2 Roz-

wiązuje zadania i obliczam działania „Ja,Ty. My” - lektury klasa trzecia - 
Testy z jęzka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, Tatiana Fro-
łow

4. do klasy IV SP2 : J. Polski „Słowo za słowem” WSiP Matematyka 2001 
WSiP Historia cz. 1 i 2, Nowa Era Informatyka 2001 kl. IV-VI wyd. Czarny 
Krzek Religia wyd. WAM

5. do klasy V SP2  J. Polski „Słowa zwykłe i niezwykłe” WSiP Matematy-
ka 2001 WSiP Historia część 1 i 2, Nowa Era Przyroda, Nowa Era J.angiel-
ski LONGMAN Religia, wyd. WAM Opracowanie lektur z języka polskiego 
wyd. Greg 

6. do klasy VI SP2: J. Polski WSiP M. Nagajowa Matematyka, Gdańskie 
wydawnictwo Oświatowe Historia cz. 1 i 2 Nowa Era J.angielski, LONG-
MAN Religia, wyd. WAM

7. Język niemiecki „Was ist los?” PWN, kl. I,II,III gim. nr 1 
8. J. angielski „Inspiration” Starter 1 i elementary , MACMILLAN, gim, 

nr 1. 
9. Informatyka 2000, podręcznik dla gimnazjum 2, gim. nr  1 
10. Chemia dla gimnazjalistów, zadania od łatwych do trudnych, Ofi-

cyna edukacjyjna, gim. nr 1 
11. Fizyka i astronomia dla gimnazjum, moduł 2, Nowa Era. Gim. nr 1 
TELEFON KONTAKTOWY: 609-541-122

Sprzedam podręczniki do szkoły podstawowej nr. 3 do klasy IV. 660 
206 866.  

Kupię podręczniki do szkoły podstawowej nr. 1 do klasy IV. 660 206 
866. 

Kupię książki do klasy V SP nr 2. 504 004 156.  

Serdeczne podziękowanie 
za koleżeńską pomoc 

w trudnych zmaganiach zdrowotnych kolegom 
Jurkowi Grzelakowi 

i Rysiowi Luberackiemu 
składa wdzięczny Tadeusz K. 

7.08.11 r. 
Godz. 22.00
Kradzież z włamaniem do ba-

ków paliwa samochodów cięża-
rowych marki Iveco i Man, po-
przez wyłamanie korka zabez-
pieczającego, na terenie budo-
wy obwodnicy, w miejscowości 
Wojcieszyn. 

08.08.11 r.
Godz. 11.30
Zgłoszenie o kradzieży na ul. 

Kilińskiego kosiarki elektrycz-
nej, kosiarki spalinowej oraz 
dwóch przedłużaczy z otwarte-
go pomieszczenia gospodarcze-
go. 

Godz. 13.15
Wypadek drogowy w pobli-

żu miejscowości Żabowo, gdzie 
kierujący samochodem marki 
Mercedes uderzył w drzewo, w 
wyniku czego śmierć na miej-
scu poniósł jeden z pasażerów.

Godz. 18.40
Partol OPI zatrzymał Marka 

L. poszukiwanego na podstawie 
nakazu doprowadzenia do Za-
kładu Karnego, wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

Godz. 19.50
Kradzież z włamaniem do 

domu jednorodzinnego w bu-
dowie przy ul. Kościuszki, 
skąd dokonano kradzieży pły-
tek ściennych, opon samocho-
dowych, elektronarzędzi oraz 
przewodów elektrycznych. 

09.08.11 r. 
Godz. 1.30
Patrol OPI na stacji Orlen za-

trzymał samochód marki Opel 
Astra, w którym ujawnił przed-
mioty służące do dokonania 
kradzieży w postaci plastiko-
wych kanistrów na paliwo, węża  
do spuszczania paliwa, nożyc i 
łomów. W związku z informa-
cjami o częstych kradzieżach 
paliwa dokonano zatrzymania 
dwóch mężczyzn poruszających 
się w/w samochodem. Zatrzy-
mani zostali doprowadzeni do 
jednostki a następnie osadzeni 
w PDOZ Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie. 

Godz. 12.15
Zawiadomienie o kradzieży 

tablicy rejestracyjnej z pojazdu 
marki Opel Astra zaparkowane-
go przy ul. Bankowej. 

Godz. 14.00
Kolizja drogowa na ul. 15 Lu-

tego, skrzyżowanie z ul. Żerom-
skiego pomiędzy motocyklem 
Lifan a samochodem marki 
Ford Fiesta. 

Godz. 14.45
Kolizja drogowa zaistniała 

na drodze nr 6, skrzyżowanie 
z drogą prowadząca do miej-
scowości Maszkowo, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy, 
Fiat Ducato oraz Mercedes 190. 

Kierujący samochodem marki 
Mercedes ukarany został man-
datem karnym w wysokości 300 
zł. 

Godz. 14.50
Zawiadomienie o oszustwie 

na portalu internetowym po-
bieraczek.pl, podczas rejestracji 
i zawarcia umowy o dostępie do 
w/w portalu. 

Godz. 18.40 
Wypadek drogowy na ul. Ko-

ściuszki, gdzie kierujący samo-
chodem ciężarowym marki Hy-
undai podczas wykonywania 
manewru skrętu w lewo został 
uderzony w tył pojazdu przez 
kierującego samochodem mar-
ki BMW, rozpoczynającego w 
tym czasie manewr wyprzedza-
nia. W wyniku zdarzenia doszło 
do przewrócenia na bok samo-
chodu Hyundai. 

10.08.11 r. 
Godz. 14.50
W miejscowości Węgorza do-

szło do uszkodzenia samocho-
du marki VW Golf w posta-
ci wgniecenia tylnego błotnika, 
poprzez kopnięcie przez ustalo-
nego sprawcę. 

Godz. 16.30
Powiadomienie o kradzieży 

z włamaniem do garażu miesz-
czącego się w miejscowości Re-
dostowo, skąd  dokonano za-
boru narzędzi i przewodu elek-
trycznego.

Godz. 16.30
Zgłoszenie o uszkodzeniu sa-

mochodu marki Renault Mega-
ne zaparkowanego przed pose-
sją na ul. Traudutta przez po-
jazd ciężarowy, który odjechał 
z miejsca zdarzenia. Ustalono 
kierującego samochodem mar-
ki DAF. Adam M. nie posiadał 
aktualnych badań technicznych, 
ukarany został mandatem kar-
nym. 

Godz. 17.00
Pracownik sklepu Netto po-

wiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu 
patrol ustalił, że sprawcą jest 
Mirosław P. zatrzymany został 
ukarany mandatem karnym w 
wysokości 100 zł. 

Godz. 18.30
Pracownik sklepu Inter Mar-

che powiadomił o zatrzyma-
niu sprawcy kradzież sklepowej. 
Krystyna B. dokonała zaboru 
perfum. Ukarana został manda-
tem karnym w wysokości 100 zł. 

Godz. 20.20  
Ochroniarz sklepu Biedron-

ka przy ul. Warszawskiej powia-
domił o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, którym okazał się 
być Artur S.

11.08.11 r. 
Godz. 15.15
Patrol OPI podczas kontroli 

Kronika policyjna drogowej na ul. Zamkowej sa-
mochodu marki KIA ujawnił, 
że kierujący Kamil K. nie po-
siada uprawnień do kierowania 
pojazdem. 

12.08.11 r. 
Godz. 4.45
Powiadomienie o dwóch 

mężczyznach i kobiecie prze-
wracających kosze na śmie-
ci przy Placu Wolności. Pa-
trol ustalił sprawców niszcze-
nia urządzeń użyteczności pu-
blicznej. Okazali się nimi: Piotr 
S., Michał P. oraz nieletnia 
Agnieszka P. 

Godz. 7.15
Kradzież paliwa na stacji Or-

len, gdzie kierujący samocho-
dem marki Mercedes Vito po 
zatankowaniu odjechał z miej-
sca bez uiszczenia opłaty. 

Godz. 8.00
Pracownik Punktu Energe-

tycznego w Nowogardzie zgłosi 
włamanie do trafostacji miesz-
czącej się w miejscowości Ol-
szyca, skąd dokonano rozmon-
towania transformatora i kra-
dzieży miedzianych prętów 
oraz płaskowników. 

Godz. 9.00
Kradzież kabla telekomuni-

kacyjnego linii napowietrznej 
mieszczącej się na odcinku dro-
gi Bochlin-Grabin w ilości oko-
ło 500 m. 

Godz. 9.15
Dzielnicowy Rewiru Dzielni-

cowych w Osinie podczas kon-
troli drogowej na drodze Wę-
gorza-Kościuszki ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę. Mieczy-
sław P. miał 2,92 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. Ponadto  zatrzymany zła-
mał zakaz jazdy rowerem. 

Godz. 12.40
Kradzież z włamaniem w 

miejscowości Kościuszki do 
baku koparki, skąd dokonano 
zaboru paliwa w ilości 120 l. 

Godz. 13.50
Dzielnicowy Rewiru Dzielni-

cowych w Osinie podczas kon-
troli drogowej w miejscowości 
Osina ujawnił nietrzeźwego ro-
werzystę. Ryszard S. miał 3,24 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 21.50
Kolizja drogowa na odcinku 

trasy Nowogard-Wojcieszyn, 
gdzie doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów: Opla oraz To-
yoty.

13.08.11 r.
Godz. 10.50
Pracownica sklepu z odzieżą 

powiadomiła o ujęciu spraw-
czyni kradzieży sklepowej. Na 
miejscu patrol wylegitymował 
Teresę D. Zatrzymana została 
ukarana mandatem karnym. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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Ewelina Pietruczyk (z domu 
Maciurkowska) pochodzi z 
kolonii Lelówka na Wołyniu. 
Przyszła na świat 25 sierpnia 
1929 roku. Jej dzieciństwo, 
do momentu wybuchu wojny, 
upływało w ciepłej atmosferze 
rodzinnego domu. Ojciec był 
gajowym, mama zajmowała się 
domem. Był jeszcze o 5 lat star-
szy brat, Michał – towarzysz 
dziecięcych harców. 10 lutego 
40 roku wszyscy podzielili los 
43 tysięcy obywateli państwa 
polskiego – ofiar pierwszego z 
czterech ciągów deportacji na 
nieludzką ziemię.

W rodzinnym gnieździe
Dom rodzinny - leśniczówka 

– ukryta w kniei jednego z bo-
rów w powiecie horochowskim, 
na włościach rodu Ledóchow-
kich. Mała Ewelina, przez przy-
jaciół nazywana Welą, uczęsz-
cza do szkoły elementarnej. 
Droga do szkoły wynosi czte-
ry kilometry i prowadzi przez 
las. – Chodziłam z teczką, na 
boso – wspomina pani Ewelina. 
- Atmosfera w domu była nor-
malna. Zawsze czekałam na 
ojca. Od rana ugotował jajka, 
zastukał laseczką i chodził po 
lesie – to był wierny sługa lasu. 
Cieszyłam się gdy wracał z pra-
cy.  Zaraz brał mnie na kolana i 
otwierał szufladę - a tam były cu-
kierki… i to zapamiętałam. Żyli-
śmy wszyscy w zgodzie.

W pamięci pani Eweliny po-
zostało też kilka szczegółów. 
– Pamiętam jak pasłam krowę, 
jak dostałam zapalenia płuc, bo 
przemokłam na deszczu.

Życie więc biegło spokojnie, w 
harmonii z naturą, której obec-
ność – dla żyjących w oddalonej 
od zgiełku leśniczówce – tym 
bardziej dawało się odczuć. 

Noc wywózki
Choć - dopiero co rozpoczęta 

- napaść na Polskę nie była jesz-
cze odczuwalna w powiecie ho-
rochowskim, znajdującym się w 
centrum ówczesnej II Rzeczy-
pospolitej, to jednak wiadomo-
ści dochodzące w tamtym cza-
sie z frontów, wprowadzały w 
nastrój niepokoju i niepewności 
co przyniosą najbliższe dni. Wy-
buchła wojna, ojciec uczęszczał 
na jakieś zebrania. Chodziły słu-
chy, że źle się dzieje. – wspomi-
na pani Ewelina. Zbliżał się mo-
ment wywózki. Psy tak okropnie 
wyły przez ostatni tydzień przed 
deportacją. Ojciec mówił -  bę-
dzie coś złego się działo, bo psy 
strasznie wyją. A w tę noc to już 

w ogóle nie szło spać. Godz. 4 – 
usłyszeliśmy walenie do drzwi. 
Weszło czterech mundurowych 
z karabinami. Ojca od razu po-
stawili pod ścianę. Brata rów-
nież. Przed bratem jeden z nich 
ustawił się z wycelowanym ka-
rabinem, drugi przed ojcem tak 
samo. Powiedzieli mamie, że za 
40 minut musimy być gotowi. 
Mama prosiła, by wziąć trochę 
jedzenia ze spiżarni, ale oni po-
wiedzieli, że nie wolno wziąć wię-
cej niż to co w domu. A co mogło 
być w domu? Trochę chleba i to 
wszystko. Wzięliśmy pierzyny i 
kilka najważniejszych rzeczy. Sa-
nie stały już z zaprzęgiem przed 
domem. Mama owinęła nas  w 
te  pierzyny. Do stacji trzeba było 
przejechać jeszcze spory kawałek 
drogi. 

Miesiąc w bydlęcym wagonie
Po przyjeździe na stację, dla 

deportowanych rozpoczęła się, 
mająca trwać sześć lat, kator-
ga. Przez najbliższe sześć tygo-
dni mieli zmagać się z nieludz-
kimi warunkami, jakie pano-
wały w, zmierzającym w stronę 
Archangielska, pociągu. Pani 
Ewelina opisuje jak rozgrywało 
się owo misterium zła: - No i za-
wieźli nas. A tam - bydlęce wa-
gony. Traktowali ludzi jak bydło. 
Do wagonu to ani schodków nie 
było. Wewnątrz - podwójne pry-
cze z desek do spania. Ani sło-
my na tym nie było – nic! Tylko 
tak na gołych dechach spaliśmy. 
Ładowali ludzi z jednej i z dru-
giej strony. Nie pamiętam do-
kładnie ile nas było, tak czy ina-
czej dość dużo. O ubikacji nie 
było mowy. Tylko dziura w pod-
łodze. Ach, pościeliliśmy tam, co 
było pod ręką, zabrane w ostat-
niej chwili z domu. A resztą się 
przykryliśmy - takie było spanie. 
Zaryglowali wrota. Zamknęli na 
klucz. Zimno, chłodno, głodno i 
od domu coraz dalej. Przycho-
dzili codziennie i brali dwóch ze 
sobą po wodę i chleb – był czarny, 
razowy, po 40 dkg na osobę. Całe 
dzienne wyżywienie. Później dali 
trochę drzewa. Stał tam taki że-
lazny piecyk, tośmy w nim pali-
li. I tak przez miesiąc czasu. Nie 
pamiętam, żeby w moim wagonie 
ktoś umarł, ale jak dochodziło do 
zgonów, to przychodzili i wyrzu-
cali zwłoki przez okno. I jechali 
dalej. Wyładowali nas 13 marca 
w Archangielsku.

…w Archangielsku pluskwy
Na miejscu deportowanych 

przywitała kolejna przerażająca 
rzeczywistość. Zdaje się, że tzw. 
spartańskie warunki, to przy 

tym luksus. Relacjonuje pani 
Wela – Dojechaliśmy na miejsce. 
A tam - baraki drewniane. Pry-
cze, jakieś łóżka, szafa. I pluskwy, 
okropne pluskwy. Nie dawały żyć. 
Nie było światła, paliliśmy sosno-
wymi drzazgami. Jak się rozpali-
ło, to tak wszystkie uciekały, ale 
gdy się człowiek położył, to z po-
wrotem gryzły. Trafiliśmy do Ar-
changielska, gdzie 9 miesięcy tyl-
ko zima a reszta lato – ktoś po-
wtarzał ironicznie. Cały czas 
prawie zima. Niedaleko był Oce-
an Lodowaty – cały czas pod po-
krywą lodu. Ponadto silne mro-
zy. Dochodzące nieraz nawet 
do 50 stopni Celsjusza. Ojciec i 
brat pracowali w lesie. Mama też 

gdzieś pracowała. Pamiętam, że 
tata obwiązywał sobie buty wor-
kami i sznurkami, następnie ob-
lewał je wodą, żeby zamarzły i 
wtedy było mu ciepło w nogi. W 
tym lesie jak poszli do pracy to 
nigdy wszyscy nie wrócili. Bo tam 
były wielkie śniegi, zarośla. Jak 
ktoś wpadł, to już koniec. Został 
tam. Pamiętam, że ja i mama 
szliśmy kiedyś z ojcem przez las, 
to już było lato. Spojrzałam w 
rów. Leżał tam jakiś dziwny ka-
mień. Wzięłam sobie kij, nabi-
łam na niego ten „kamień” i tak 
sobie machałam. Wtedy ojciec z 
przerażeniem w oczach powie-
dział: „Córuś! Zostaw! To ludzka 
czaszka!”. A ja wiedziałam wte-
dy co to jest? Dla mnie to była za-
bawka.

Marzyłam o ziemniakach

W pamięci pani Eweliny za-
chował się wzruszający epizod 
z okresu pierwszej Wielkanocy, 
spędzonej na wywózce. U nas 
w baraku, u drugiego gajowego 
była duża rodzina, ośmioro dzie-
ci. Nazywali się Stemporowscy. 
Jego żona zdążyła wziąć z Pol-
ski trochę ziemniaków, które na-
stępnie ugotowali na Wielkanoc. 
Pamiętam, że gdy ich intensyw-
ny zapach rozniósł się po izbie, to 
tak o nich marzyłam. Później oj-
ciec dostał się do pracy w stołów-
ce. Dowoził tam wodę z pobliskiej 
rzeczki i drewno na opał. Nieraz 
zupy trochę mu dali. To było co 
pojeść.

„Boga niet”

Obowiązkowa szkoła dla dzie-
ci deportowanych była przede 
wszystkim narzędziem masowej 
ateizacji. Świadczy o tym fakt, że 
nauczycielka w szkole, w której 
uczyła się mała Wela, nakazała 
powtarzać dzieciom zawsze na 
początku zajęć, że Bóg nie ist-
nieje – Musiałam chodzić obo-
wiązkowo do szkoły. Trzeba było 
się uczyć rosyjskiego. Z językiem 
było mi łatwiej bo na ziemiach, 
na których mieszkaliśmy przed 
wojną była duża liczba ludności 
ukraińskiej, a ich mowa jest do 
rosyjskiej zbliżona. Ale tam nas 
uczyli przede wszystkim, że Boga 
nie ma. Nauczycielka zawsze się 
pytała Jesc Boh? Musieliśmy od-
powiadać, - Nie było i nie budiet. 
To ja, pamiętam, że tylko usta-
mi ruszałam, ale nie wydawałam 

głosu. Tak łamano sumienia już 
od najmłodszych lat.  

„Święty” 
Иосиф Виссарионович
W zateizowanym świecie  „re-

ligią” panującą – po wyrugowa-
niu chrześcijaństwa – stał się 
marksizm-leninizm, a komu-
nistyczni kacykowie stanowili 
swoisty „katalog świętych”. Po-
wszechnym kultem otoczony 
był Józef Wissarionowicz Sta-
lin. Kiedy już znalazło się w po-
bliżu jego oblicza - widniejącego 
czy to na portrecie czy też na po-
piersiu, należało wykazać się po-
żądaną postawą. Każdy „fałszy-
wy” ruch lub „niestosowne” za-
chowanie mogło skończyć się fa-
talnie. Pani Ewelina przywołuje 
z pamięci następujący epizod - 
A nie daj Boże jak ktoś słowo po-
wiedział na Stalina. To zamykali 
od razu. Raz w szkole dzieci – jak 
to w pacholęcym wieku bywa - 
szarpały się w klasie. W pewnym 
momencie przez nieuwagę za-
chlapały inkaustem portret Stali-
na. Rodziców wtrącono od razu 
do więzienia. 

Kazachska rzeczywistość…
Po dwóch latach rodzina Ma-

ciurkowskich została wywiezio-
na do Kazachstanu, gdzie zosta-
li przeznaczeni do pracy w koł-
chozie. Co prawda nie doskwie-
rało już tak bardzo przejmujące 
zimno Archangielska, ale za to 
była ciężka, całodzienna, koł-
choźnicza praca. 

Do Kazachstanu jechaliśmy 
długo. Kilka tygodni. Ale już nie 
zamykali nas. Mieliśmy praco-
wać w kołchozie. Dojechaliśmy. 
Na stacji czekał na nas wóz, do 
którego zaprzężone były byki. Do 
najbliższego miasteczka od miej-
sca naszego zamieszkania było 
50 km. Wieźli nas i wieźli. Pięk-
ny krajobraz. Skały, na nich krze-
wy i kwiaty, opodal płynęła rze-
ka. Pamiętam jak dziś, przywieź-
li nas do tego kołchozu, po chy-
ba całej dobie podróży. Bo byka-
mi prędko się nie pojedzie. Na 
miejscu spotkaliśmy ludność ko-
zacką i rosyjską. Ludzie byli go-
ścinni. W tamtych stronach drze-
wa w ogóle nie rosły. Mieszkali-
śmy w lepiankach - nawet szko-
ła była tak zbudowana. Rodzice 
z bratem zostali wzięci do koł-
chozu. Przez pierwszy rok jesz-
cze nie pracowałam. Mama 
sprzątała szkołę do dnia, a póź-
niej jeszcze szła w pole. Zastępo-
wałam tam mamę. Paliło się sło-
mą i krowim łajnem, bo bardzo 
szybko schło. Pól nie nawożono 
gnojem. Suszyli go jak torf. Pali-

Cykl: świadkowie historii, Syberia – o swoich wojennych przeżyciach opowiedziała nam Ewelina Pietruczyk, zamieszkała w Długołęce. 
10 lutego 1940 roku deportowana wraz z rodziną do Archangielska.

Miesiąc w bydlęcym wagonie…

Na zdjęciu pani Ewelina Pietruczyk. W prawym dolnym rogu obrazek 
Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, pomagał przetrwać wielu Polakom 
syberyjską katorgę. Na zesłaniu towarzyszył również rodzinie pani Eweliny.
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ło się nim. Siano tylko pszenicę i 
proso. Nawadniano pola. Deszcz 
tam nie padał. Mało kiedy pokro-
pił. Zimy prawie nie było. Przynaj-
mniej ciepło mieliśmy. W kołcho-
zie ojciec brał na żniwa takie wiel-
kie buty, do których udawało mu 
się nasypać trochę ziarna. Nic nie 
można było ukraść – była tam ści-
sła kontrola. Kiedy przyniósł do 
domu trochę pszenicy to mieliśmy 
je w żarnach, które otrzymaliśmy 
od życzliwych Rosjan. Udawało się 
ugotować jakieś zacierki, kaszkę. 
Zaspokajaliśmy w ten sposób do-
skwierający nam głód. Inne rodzi-
ny strasznie głodowały. Kiedy jakiś 
koń zdechł, to go zaraz odkopywali 
i po kawałku zjadali. Nie było mię-
sa, nie było chleba tylko placki wy-
piekane w specjalnych patelniach. I 
pszeniczka prażona. Trzeba było z 
Kozakami przysiadać i tę pszenicz-
kę się jadło no i czaj czaj się piło 
– czyli przegotowaną wodę. Moje-
go ojca wysyłano później po sól do 
miasteczka. Powoził bykami. Jak 
wyjechał z domu, to mu zawsze 
tam tydzień schodził. 

Śmierć brata
Jak wiele rodzin wywiezionych 

na Sybir, także Maciurkowscy 
przeżyli dodatkową traumę spo-
wodowaną śmiercią najstarsze-
go syna – Michała. Pani Wela, z 
rozrzewnieniem wspomina tam-
te dramatyczne dni - Mojego bra-
ta zabrali na buraki. Bo oni tyl-
ko proso i pszenicę siali, a tak na 
uprawę innych rzeczy to brali da-
leko, z 50 km. Były silne upały, w 
rzekach brudna woda. Mój brat 
napił się tej wody i zachorował – 
na krwawą dyzenterię - czerwon-
kę. Gdy zobaczyli, że jest chory to 
go stamtąd odesłali. Przyjechał, 
ojca nie ma, bo pojechał po sól. W 
domu tylko ja i mama. Lekarza nie 
ma, leków żadnych – skąd? Co tu 
robić? Nic nie robiliśmy. Trzy dni 
się męczył. Wszystko, co mogłam 
dla niego zrobić, to skropić mu gło-
wę wodą, kiedy mama spostrzegła, 
że już odchodzi. Na końcu złapał 
jeszcze trzy wdechy i zmarł. Jedy-
ny brat. No i pochowali. Gdy ojciec 
przyjechał, Jezu! Jak on strasznie 
rozpaczał. Powiedział „chodźmy 
nad rzekę to się potopimy” – nie 
chciał żyć. To było najgorsze. Na-
mawiał mnie i matkę do samobój-
stwa, ale my się nie zgodziłyśmy. 
Przetrwaliśmy jakoś ten straszny 
czas.

Grób Michała znajduje się 
gdzieś na pastwisku w odległym 
Kazachstanie. Pewien życzliwy 
stolarz wykonał krzyż, który z ra-
cji miejsca, raczej nie mógł tam 
długo pozostać. Został już tam 
– powiedziała z rozrzewnieniem 
pani Wela. 

Zamiast medyka rytuał
Faktycznie zesłańcy, bez żadnej 

właściwie opieki medycznej i le-
karstw, zostali pozostawieni sami 
sobie. Na nastoletniej Weli wraże-
nie wywarł kilkudniowy poród. - 

Rodziła kiedyś jedna kobieta. Nie-
stety męczyła się - nie mogła wy-
dać dziecka na świat. Kozaczki 
rozpoczęły odprawiać jakiś rytuał. 
Przeprowadzano woły wkoło łóż-
ka i śpiewano – a ta biedaczka się 
męczyła trzy dni i zmarła. Znikąd 
żadnej pomocy. Żadnego felczera. 
Jedyna rzecz to był rytuał.

…w Kazachstanie wszy
W Archangielsku wszystkim 

dokuczały pluskwy, natomiast w 
Kazachstanie największym utra-
pieniem oprócz głodu były wszy. 

Pamiętam wielki kocioł wko-
pany w ziemię. Gotowano w nim 
zupę.  Mieszają zacierkę – patrzę, 
a w niej pływają wszy. Z tych ko-
zaczek to się sypały wszy! - tyle ich 

w głowach miały. Ojciec nie jadł 
tego, wolał głodny chodzić. Ale 
gdy wszy się wyrzuciło to się i ja-
dło. To był obiad. I do nocy się ro-
biło. Kiedy się przyszło do domu to 
człowiek tak jak stał tak usnął. A 
wszy rąbały. To raz już powycią-
gałam wszystkie ciuchy, wzięłam 
młotek, potłukłam je i wytrzepa-
łam. Okropnie było - bo to ani się 
gdzie umyć. Trzy źródła tam były, 
do których chodziło się po wodę. 
Żadnej higieny właściwie nie było. 
Znajdowała się tam jedynie łaź-
nia. Byliśmy w niej chyba ze cztery 
razy. Co pół roku się tam chodzi-
ło. A ta łaźnia to tylko góra kamie-
ni, woda, para i miotełki do zra-
szania. 

„Obyś nie znał dnia, ani go-
dziny!”

Kresowiacy, którzy znaleźli się 
w piekle Sybiru często wspomi-
nają, że utracili całkowicie ra-
chubę czasu. Jak wspomina pani 
Ewelina, było to zgodne ze słowa-
mi pewnego przekleństwa: - Mój 

ojciec mówił, że kiedyś było takie 
przekleństwo - żebyś nie znał dnia 
ani godziny. Nie wiedzieliśmy, ani 
który dzień, ani która godzina, ani 
– tym bardziej - kiedy przypadały 
święta. Znaliśmy tylko dzień i noc. 
I to właśnie nas spotkało.

Powrót do domu
Po sześciu latach przyszła moż-

liwość powrotu do ojczystego 
kraju. - Wróciliśmy w 46 roku. Nie 
każdy mógł powrócić. 1 Przed wy-
jazdem ojciec powtarzał – „dzieci! 
suszyć suchary, suszyć suchary!”. 
Wiedział, że wracamy. Zawsze jak 
się jakiś placek piekło to się resz-
tę wysuszyło. I mieliśmy przynaj-
mniej te suchary. Gdy wracaliśmy 
panował straszny głód. Zatrzymy-

waliśmy się na różnych stacjach 
- a tam, Jezu! Widziałam jak lu-
dzie, którzy czekali na transport 
do Polski dosłownie umierali z gło-
du. Zostali wypuszczeni, tak więc 
wszystko musieli już sobie, włącz-
nie z jedzeniem, załatwiać na wła-
sną rękę. Wchodzili do wagonu, 
prosili. „Daj, daj kawałek chleba! 
bo umieram” - jak tu dać? - jak 
sam jutro umrzesz. Coś okropne-
go. Jechaliśmy z Kazachstanu tymi 
towarowymi wagonami 6 tygodni. 
Postoje trwały nieraz dwa dni, bo 
a to wodę brali, a to węgiel sypa-
li. Pamiętam, że jechaliśmy m.in. 
przez Kijów. Wtedy wielu ludzi 
wysiadło, ale mój ojciec nie zdecy-
dował się wysiąść. Powiedział, że 
musimy jechać dalej, bo nie wia-
domo co jeszcze po starym domu 
zostało. Nie wiedzieliśmy jeszcze 
wtedy, że nasi bliscy zostali zamor-
dowani przez Ukraińców.

Wątek wołyński – „gdyby nas 
nie zabrali, to by nas wymordo-
wali”

Kolejne bolesne doświad-
czenie w życiu rodziny Ma-
ciurkowskich. Jak wiemy z 
kart opracowań historycz-
nych, mianem „rzezi wo-
łyńskiej” określa się zbrod-
nię ludobójstwa dokona-
ną na ludności polskiej, 
zamieszkałej na terenach 
byłego województwa wo-
łyńskiego z czasów II Rze-
czypospolitej. Czystka et-
niczna, której autorami byli 
banderowscy z Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA) 
oraz pewna część ludności 
ukraińskiej, trwała 12 mie-
sięcy - od lutego 1943 do 
lutego 1944. Wydarzenie 
to osiągnęło zenit 11 lipca 
1943 roku. Dzień ten na-
zywany jest przez history-
ków „krwawą niedzielą” i 
jest jednocześnie datą upa-
miętniającą ofiary całej rze-
zi. Tego dnia Ukraińcy wy-
mordowali 17 tysięcy naszych ro-
daków. Według ostatnich badań 
ogólna liczba Polaków pomor-
dowanych w wyniku ludobójstwa 
może wynosić nawet kilkaset ty-
sięcy.

Wróćmy teraz do rodziny pani 
Eweliny. Otóż, przez pierwsze 
lata zsyłki na Syberię trafiała do 
Maciurkowskich koresponden-
cja i drobne paczki od rodziny, 
która pozostała na Wołyniu. W 
pewnym momencie, prawdopo-
dobnie już w pierwszej połowie 
43 roku, korespondencja została 
przerwana. Opowiada pani Ewe-
lina – Nikt z nas nie wiedział, że 
była rzeź na Ukrainie. Pamiętam, 
że jeszcze przez pewien czas pisa-
li listy, nieraz paczkę nawet prze-
słali. A później żadnej wiadomo-
ści. Kontakt się urwał. Nie wie-
dzieliśmy co się stało. Piszemy je-
den list, drugi, trzeci…a tu żadnej 
odpowiedzi. A oni już byli pomor-
dowani, niektórym tylko udało 
się uciec. Na przykład wujek, brat 
mojej mamy, z jednym dzieckiem 
na ręku, pobiegł w stronę pola, jego 
żona biegła z tyłu z drugim dziec-
kiem, ją zabili, on zdołał ukryć 
się w zbożach. Siostra ojca miała 
ośmioro dzieci. Z nich tylko trzech 
synów uciekło i ciotka. A pozosta-
łych wymordowali - babcię, wuj-
ków…ech! - całe rodziny. Gdyby 
nas nie zabrali, to by nas wymor-
dowali.

Życie w PRL – o Sybirze mil-
czeć!

Tak więc Maciurkowscy posta-
nowili jechać do końca. Wielka-
noc spędzili w Poznaniu. - Tam 
staliśmy trzy dni. I tak wyszłam, 
chodziłam po ulicy, po kioskach 
zaglądałam, pamiętam, że jedna 
pani kupiła mi dwa dropsy i parę 
cukierków. Och jakaż to była ra-
dość. Następnie pani Ewelina z 
rodziną trafiła do Nowogardu. 
-  Ojciec chciał zostać w mieście, 
matka wolała wieś. Zgodził się. 

Potem zawsze to mamie wypomi-
nał –„ jak byśmy zostali w mieście, 
to dzieci by się wykształciły, a tak 
się zmarnowały”. Ale nic to. Praco-
waliśmy u gospodarza w Długołę-
ce.  Później dali nam trochę ziemi i 
dom. W ramach pomocy z UNRR
-y 2, dostaliśmy konia, krowę i 5 h. 
ziemi. A o Syberii mówić nie było 
wolno, absolutnie. Za śpiewanie 
„Czerwonych maków” można było 
trafić do więzienia. Ojciec chciał 
słuchać Wolnej Europy - zagłusza-
li, tylko szum w eterze. Szpicle cho-
dzili pod oknami. Ile tu było tych 
ormowców. Niektórzy jeszcze żyją. 
Tak nas gnębili tam, na Syberii, na 
Wołyniu i w Polsce. Rosjanie się po 
latach przyznali, ale Ukraińcy nie.

Obowiązkowa danina
Jeden z jeszcze żyjących i finan-

sowo świetnie się mających de-
miurgów komunistycznych słynie 
z takich słów „władza wyżywi się 
sama”. Jednym ze źródeł takiego  
samowyżywienia się władzy były 
przymusowe dostawy żywności 
od rolników z całej Polski. - Co ja-
kiś czas trzeba było oddawać zbo-
że, świnie, mleko itd. - za darmo.  
A dla nas do spożycia to, co zosta-
ło. Tak było jeszcze za Bieruta. Ni-
komu nie wolno było ani pisnąć. 

Tak właśnie przedstawia się wo-
jenna historia pani Eweliny Pie-
truczyk. Jej losy są jedną z przej-
mujących kart dziejów syberyj-
skiej hekatomby. 

Piotr Słomski

1. Najprawdopodobniej, osoby, które 
nie mogły wrócić - powodowane stra-
chem – zadeklarowały na początku 
wywózki obywatelstwo białoruskie. 
W związku z tym, po zakończeniu 
działań wojennych, już jako obywate-
le ZSRR, nie mieli prawa do powrotu.

2.  United Nations Relief and Rehabi-
litation Administration czyli Admini-
stracja Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Pomocy i Odbudowy – celem or-
ganizacji była pomoc ludności żyjącej 
na wyzwolonych obszarach Europy i 
Azji po zakończeniu działań wojen-
nych. Inicjatorami jej powstania były 
USA, Chiny, ZSRR i Wielka Brytania.

Zdjęcie rodziny Maciurkowskich, wykonane prawdopodobnie w 1933 
r. Od lewej ojciec Bronisław, starszy brat Michał, mama Franciszka i 
mała Ewelina.

U góry nastoletnia Ewelina (Syberia)
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Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
Biura Nieruchomości 
na ul. Warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24
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l Mieszkania:
Nowogard- mieszkanie na wynajem 2 pokojowe, 51 m2, II p, cena – 1000 zł/ msc

Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
 Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard okolica o pow  150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł

Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

Obiekty  i lokale:
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 18 m2, I p, cena – 250 zł / msc
 Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 20 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 33 m2, I p, cena – 300 zł / msc

Nowogard - lokal na wynajem o powierzchni 100 m2, I p, cena – 1200 zł / msc

W PROGRAMIE:
09:00 - Msza św. w kościele parafialnym w Osinie
11:00 - Rozpoczęcie Turnieju P. Nożnej i P. Siat!
12:00 - Uroczyste otwarcie festynu
12:30 -Turniej P. Nożnej dla dzieci rocznik 1999 - 2000
14:00 - Konkurencje rekreacyjno - sportowe
16:00 - Otwarty bieg dla wszystkich „Pół Mili Zygmunta
17:00 - Mecz p. nożnej PÓŁNOC - POŁUDNIE o BECZKĘ PIWA
18:00 - Zakończenie konkurencji rekreacyjno - sportowych. Wręczenie nagród przez sponso-
rów i organizatorów festynu
22:00 - Niespodzianka wieczoru
19:00 - Rozpoczęcie biesiady przy ogniskach i zabawy tanecznej pod chmurką na stadionie

PONADTO:
-Wystawy i prezentacje produktów regionalnych
-Wiele konkursów i atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Wystawa prac Janiny Detz
Oprawę muzyczną i prowadzenie imprezy zapewnia
gastronomię i atrakcje dfa dzieci oferuje Leszek Ostrowski

Organizatorzy Wójt Gminy, 
Sołtys i Rada Sołecka, 
Przyjaciele i Koledzy, 
KS „PONTON” Osina, 
Mieszkańcy Osiny

Boguszyce

 Spartakiada na nowym boisku
W niedzielę, 14 sierpnia, w Boguszycach odbyła się pierwsza w historii wsi spartakiada, podczas której otwarto nowe boisko do gry w 
piłkę nożną. 

Uroczystego otwarcia boiska 
dokonali sołtys wsi Krystyna 
Maciejewska, w towarzystwie 
dwóch radnych: Tomasza Sza-
frana i Andrzeja Kani. 

Cieszę się, że po kilku la-
tach Boguszyce doczekały się 
w końcu boiska z prawdziwe-
go zdarzenia. Nie udało by się 
to przede wszystkim bez zaan-
gażowania radnego Tomasza 
Szafrana, ale także sponsorów 
i mieszkańców wsi – mówiła 
szczęśliwa sołtys Boguszyc. 

Tu gdzie teraz znajduje się 
boisko jeszcze niedawno był 
zarośnięty ugór. Najpierw te-
ren trzeba było wyrównać, 
później nawieźć nowej ziemi i 
zasiać trawę. Aby boisko mo-
gło spełniać swoją rolę rada 
sołecka planuje jeszcze zaku-
pić siatki do bramek i kosiarkę 
do pielęgnacji murawy. Pienią-
dze na ten cel mają być przeka-
zane z funduszu sołeckiego. W 
dalszych planach jest remont 
świetlicy wiejskiej. 

Chwilę po otwarciu na no-
wym boisku pojawili się pierw-
si zawodnicy. W tym dniu za-
planowano bowiem rozgryw-
ki w piłkę nożną i siatkową, w 
ramach spartakiady Wiejskich 
Klubów Sportowych. 

W „nogę kopało” łącznie 8 
zespołów tj.: Maszkowo, Ku-
lice, Wyszomierz, Łosośnica, 
Wołowiec, Długołęka, Wyszo-
góra i Boguszyce. Drużyny zo-
stały podzielone na dwie gru-
py. W półfinale Wołowiec wal-

czył z Wyszomierzem o 3 miej-
sce. Mecz zakończył się wyni-
kiem 0:2.  W meczu o pierwsze 
miejsce spotkały się Długołę-
ka z Łosośnicą. Zwycięzcę wy-
łoniły rzuty karne wynikiem 
4:1.  Długołęka zajęła I m., II. 
m. Łosośnica, III Wyszomierz 
i IV Wołowiec. Królem strzel-
ców został Bartosz Jurzysta z 
Łosośnicy. 

W czasie rozgrywek w piłkę 
nożną, trwały również zawody 
w piłkę siatkową. Rywalizację 
w tej dyscyplinie podjęło także 
8 zespołów: Długołęka, Bogu-
szyce, Sikorki, Kulice, Wyszo-
góra, Wołowiec, Wyszomierz i 
Łosośnica. W półfinałach spo-
tkały się Boguszyce, Sikorki, 
Wołowiec i Łosośnica. Osta-
tecznie I m. zajęły Sikorki, II 
Łosośnica, III Wołowiec, a IV 
gospodarze spartakiady Bogu-
szyce. 

Po zakończeniu zmagań 
sportowych rozpoczęła się 
druga część imprezy – biesia-
da przy muzyce na żywo. Nie 
zabrakło oczywiście kiełbasy z 
grilla i pysznych wypieków cu-
kierniczych przygotowanych 
przez miejscowe gospodynie. 

MS

r e k l a M a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007

Szczęśliwi zawodnicy WKS Boguszyce uroczyście i w biegu przerwali wstęgę podczas otwarcia nowego boiska

Było coś dla ducha i ciała - biesiada przy muzyce na żywo



19-22.08.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ 
mIEsZkaŃ

w budynku mieszkalnym 
48-rodzinnym 

na osiedlu  
Gryfitów 

kONTakT: 72-200 Nowogard,  
ul. 3 Maja 14  

tel: 91 39 25552 
kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

16.08.2011 r. 
godz. 16

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

STIHl MS 170 D

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór
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Damian syn Anny 
Malon ur. 15.08.2011 
ze îwidwina

Dawid syn Agnieszki 
i Piotra ur. 15.08.2011 
z Nowogardu

Lenka córka Niny 
i Marcina Rąpała 
ur. 13.08.2011 z Osowa

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

zwracają się z prośbą 
do firm oraz osób prywatnych 
o pomoc rzeczową w postaci: 

farb akrylowych, gruntu malarskiego, pędzli, wałków itp. 
Materiały te zostaną wykorzystane do remontu pomieszczeń 
w naszej placówce. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet naj-
mniejszą pomoc. Nowogard, ul. Boh. Warszawy 32, tel. 91 39 
25 282 w godz. 7-15. 

Z góry dziękujemy! 
Uczestnicy i pracownicy WTZ 

Uwaga Wędkarze 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie informuje 
członków koła, że w dniu 28.08.2011 organizuje 
zawody drużynowe (3 osobowe) na jeziorze 
w Nowogardzie. Zapisy w sklepie „Tęczak” przy ul. 
Waryńskiego do dnia 25.08.2011. 

Startowe 5 zł/osoba. 
Zbiórka o godz. 8.30 przy restauracji Neptun. 

Zapraszamy 
Zarząd 

MEMORIAŁ EDKA ŁUCZAKA 
W DĄBROWIE

Sołtys i Rada Sołecka Dąbrowy zaprasza 
wszystkich chętnych na kolejny „Memoriał Edka 

Łuczaka”. Festyn sportowo - rekreacyjny, 
odbędzie się w dniu 21.08.2011 roku na boisku 

w Dąbrowie. 
Rozpoczęcie festynu o godz. 10.00. Drużyny 

zapisujemy do godz. 10.00. 
W programie rozgrywki w piłkę nożną oraz 

siatkową. Od ubiegłego roku kontynuujemy rozgrywki 
dwójek w kosza poświęcone Pamięci Franka 

Palenicy. Będą też konkurencje dla dzieci oraz bufet. 
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.

WKS i Rada sołecka Dąbrowy.

Maszkowo zaprasza 
na dożynki

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Maszkowa zapraszają 
na Dożynki Parafialne, które odbędą się w dniu 20 sierpnia 
(sobota).  Uroczystość rozpocznie  Msza św., która odbędzie 
się w miejscowym kościele o godz. 16.00. Tuż po mszy przez 
wieś przejdzie korowód dożynkowy. Następnie rozpocznie 
się zabawa. Nie zabraknie smakołyków, atrakcji dla dzieci i 
dobrej muzyki.  

Organizatorzy zapraszają

Czermnica Zaprasza 
na zabawę taneczną 

do Czermnicy 
w dniu 20 sierpnia 2011 (sobota). 

Impreza odbędzie się placu zabaw. 
Sołtys i Rada Sołecka 

WalP

Przed nami siódma kolejka
W minioną niedzielę 14 sierpnia rozegrana została kolejna, szósta już runda 
spotkań Wakacyjnej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.

Samodzielnym liderem rozgrywek został ze-
spół Chłopaki z Dolnego, który w ostatniej ko-
lejce zabłysnął skutecznością. Ekipa Chłopa-
ków zaaplikowała aż 11 bramek zespołowi Or-
lik Team. W szóstej rundzie pauzował Bóg Tak 
Chciał, w wyniku czego do lidera traci już 3 
punkty. Także w klasyfikacji strzelców zanoto-
waliśmy zmiany. Wojciecha Bonifrowskiego z 
BTCh zmienił Kacper Nowak (Chłopaki z Dol-
nego). Do zakończenia rozgrywek pozostały je-
dynie dwie kolejki spotkań. 

Wyniki szóstej kolejki: 
FC Rezerwa - EuroAfryka 7:1 
Parasol Pełen Tubisi - Bez Nazwy 3:1 
Orlik Team - Chłopaki z Dolnego 2:11 
Piłkarze - Błękitni 0:3 
Bóg tak Chciał - pauza
Aktualna tabela:
1. Chłopaki z Dolnego - 18 pkt
2. Bóg Tak Chciał - 15 pkt

3. Parasol Pełen Tubisiów - 10 pkt
4. EuroAfryka - 9 pkt
5. Bez Nazwy - 9 pkt
6. FC Rezerwa - 8 pkt
7. Błękitni - 7 pkt
8. Orlik Team - 6 pkt
9. Piłkarze - 0 pkt
Aktualna klasyfikacja strzelców: 
K. Nowak - 13 (Chłopaki z Dolnego), W. Bo-

nifrowski - 11 (BTCh),
P. Chomiński - 11 (Chłopaki z Dolnego), B. 

Potylicki - 10 (BTCh) 
W następnej kolejce w dniu 21 sierpnia ro-

zegrane zostaną kolejne cztery mecze: 
FC Rezerwa - Chłopaki z Dolnego 
Parasol Pełen Tubisi - Błękitni 
Piłkarze - Bóg Tak Chciał 
EuroAfryka - Bez Nazwy 
Orlik Team – pauza

Informacja własna

Podczas meczu inauguracyjnego, który odbył się w sobotę 13 sierpnia, Pomo-
rzanin Nowogard wygrał z Flotą II Świnoujście, czterema bramkami. 

Na dobry początek, zwycięstwo 
Pierwsza połowa meczu była dość wyrównana, 

chociaż to piłkarze Pomorzanina częściej atako-
wali bramkę rywali. Niestety bez powodzenia. 

W drugiej połowie dobre tempo gry utrzyma-
no, ale za to poprawiono skuteczność, co już w 
pierwszych minutach, 
przyniosło bramkę, 
strzeloną przez Łu-
kasza Olechnowicza, 
zawodnika występu-
jącego w poprzednim 
sezonie w Sarmacie 
Dobra. Pomorzanin 
już do końca meczu 
nie pozostawił nadziei 
piłkarzom ze Świno-
ujścia, którzy prak-
tycznie nie stworzyli 
ani jednej groźnej sy-
tuacji pod bramką no-
wogardzian. 

Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 4:0. 
Dwie bramki dla Pomorzanina strzelił Ł. Olech-
nowicz, jedną Krystian Miklas. Czwarta bramka 
była golem samobójczym.  

Pomorzanin zajmuje obecnie drugie miejsce w 
tabeli. 

Kolejny mecz, 
tym razem ze Spar-
tą Gryfice, nasi pił-
karze rozegrają  w 
dniu 20 sierpnia. 

MS

Mecz był niezwykle 
zacięty. Sędzia miał 
pełne ręce roboty. 
W czasie spotkania 
pokazał dwie żółte 
kartki i jedną czer-
woną. 
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ul. Niepodległości 28, Łobez
tel. 91 57 712 48, 

tel. 500 702 855, tel. 500 702 884
www.mk-kwadrat.pl.

POleCaMY NIerUCHOMOŚCI

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

MIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł
Nowogard – 2-poziomowe, stan surowy zamknięty, pow. 106m² – CENA 316.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CeNa 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – mieszkanie 3 pokojowe na parterze, pow. 58 m² – CENA 180.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CeNa 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł
DZIaŁkI Na SPrZeDaŻ
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CeNa 60.000 zł OkaZja!!!
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1028 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka o pow. 476m² – CENA 85.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard – działka o pow. 760m² – CENA 75.200 zł
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 4300m² – CENA  54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł
lOkale
Nowogard – lokal o pow. 240m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c
Nowogard – lokal typu pub pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 pięrtro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto
Ińsko – 3 lokale usługowe na parterze o pow. 30/49,4/85,1m² – CENA 4.797 zł/m² brutto

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

r e k l a M a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-Top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem 

Mowa bez... trawy

Słowo za słowo
Litery z pól z dodatkową numeracją od 1 do 16 utworzą rozwiązanie – tytuł 
utworu Brunona Schulza.

Szyfrogram
Odgadnięte wyrazy wpisać do poziomych rzędów lewego diagramu.
Litery przeniesione do diagramu prawego utworzą rozwiązanie – myśl 
autora, którego nazwisko uwidoczniono.

12 – ptak budujący wiszące gniazda,
26 – nazwa własna,
9 – przysłowie każe prać je w domu,
5 – orzeczenie sądu,
15 – eksploatowane przez górników,
19 – ludzie o pierwotnych odruchach,
17 – wnęka w ścianie.

Ukryte wyrazy
W odgadywanych wyrazach wpisywanych do diagramu występują wy-
razy krótsze (pola obwiedzione linią przerywaną). Wyrazy te uporządko-
wane od 1 do 6 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie.
Poziomo lub pionowo:
1 – śnieżyca połączona z silnym wiatrem,
2 – z niej wytwarza się np. puszki do konserw,
3 – druga żona ojca w stosunku do jego dzieci z poprzedniego małżeń-
stwa,
4 – tytułowe imię z noweli B. Prusa,
5 – sedno sprawy (jak żywy organizm),
6 – Dawid, sławny rosyjski skrzypek (zmarł w 1974 roku).

Poziomo:
1 – namiar,
6 – kupon,
7 – rojownik,
8 – karpa,
9 – okręt,
12 – nóż,
14 – krętacz,
16 – depresja,
19 – złośnica,
20 – rączka,
21 – kabza,
22 – posąg.

Pionowo:
1 – rampa, 
2 – fajka,
3 – tragi,
4 – garsoniera,
5 – sajdak,
10 – druh,
11 – kołnierz,
13 – profesja,
15 – żer,
17 – arenda,
18 – smar.

Poziomo:
2 – rozmowa,
4 – zmowa,
5 – umowa,

Pionowo:
1 – mowa,
2 – namowa,
3 – obmowa.
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reGUlarNa lINIa MI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia MeTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO MaN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l a M a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

na terenie Nowogardu dostawa gratis
auto-Top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

Oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

Rozwiązania kącika nr 7
Rebus 1 -  ZŁO TEŻ MIJA (na 

rysunku :złote, żmija); Rebus 2 – 
KTO NIE ROBI NIE MA (na ry-
sunku: mak tonie, robinie ); Prze-
rywnikowa: Piętaszek; Biała: Mi-
chał Bajor

Prawidłowe odpowiedzi na-
desłali: Barbara Bartosik, Danuta 
Borowik, Halina Szwal, Józef Gó-
rzyński, Justyna Matusiak, Hali-
na Stefańska, Jolanta Kaczmarek, 
Urszula Kaczmarek, Sławomir 
Skowroński, Cecylia Furmań-
czyk, Jadwiga Maknia, Danuta 
Śmigiel, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy:
Sławomir Skowroński
Jadwiga Maknia
Jolanta Kaczmarek 

GDY WŁOS SIWIEJE...
By poderwać  dziewczynę,
został mu ostatni fortel-,
brzuch wciągnąć musi-
wyciągnąć portfel.

NA GRZYBY
Co roku gdy nadejdzie 
okres grzybobrania,
kiedy już nagromadzisz
zapas leśnych płodów,
masz wspaniałą okazję,
co rzadko się zdarza,
w sposób miły i grzeczny,
pozbyć się swych wrogów.
Wtedy możesz ich sprosić
na obiad domowy,
podać grzyby w śmietanie
I mieć wszystkich z głowy.
Grzyb jest bowiem dla gości
dobrym poczęstunkiem,
lecz musisz dysponować
stosownym gatunkiem. 
Dobry jest czerwonawy
Muchomor cętkowany,
niejednego smakosza
widok jego znęci.
Ledwie się nim nacieszy,
i już się przekręci. 
Dobry sromotnikowy
Muchomor zielony,
wielu zjadaczy grzybów
przysmak ulubiony.
A kiedy gość zgłodniały 
naje się do syta,
to nim obiad się skończy
wyciągnie kopyta. 
Niezłe też są muchary
pstrokate, bulwiaste,
panterowe, plamiaste,
bedłki cebulaste.
Sromotniki wstydliwe,
i smardze cuchnące,
Szatany, bycze jaja,
Purchawki trujące.
Więc częstujcie grzybami
gości, mili moi,
bo Polak jak wiadomo ,
śmierci się nie boi. 
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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NIerUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfi-
tów), pod budowę garaży (wielkość dostoso-
wana na busy lub auta osobowe), cena za 1 
działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię sto-
isko na Targowisku Miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość krzy-
wice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. Możliwość 
podziału działki na dwie mniejsze. Dojazd 
z obu stron. kontakt 605 315 304.

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z 
możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy 
ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w Warnko-
wie. Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić 
po 16-stej. 501 318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 
pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od Nowogar-
du. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. Możliwość 
adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 
3-go Maja 44G, przy zjeździe do Przystani. 
517 357 653

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 
12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie za 
dopłatą. 510 620 125

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 668 431 301

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, 
tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przy-
stępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-
411-106

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwu-
pokojowe na parterze 46 m2 Cena 135 tys. 
602 521 671

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w zakła-
dzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, dwu-
pokojowe w Wierzbięcinie z działką ogrodo-
wą i garażem. 506 073 274

• Pilnie sprzedam działkę budowlaną 1000m2. 
Przy ul. Asnyka (65 tys) 503 120 436

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa tel. 
693 429 294

• Wynajmę pub 286 m lub wynajem pod kate-
ring. cena 3500. 693 946 233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwością po-
działu z preferencjami m in. pod sklep z 
odzieżą używaną 30zł/m2. 693 946 233

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlo-
wo-usługowym; preferencja zajęcia arty-
styczne lub też pod działalność kosmetyczną
.10zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 
użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Rado-
sław 501 594 804 lub 605 548 737

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 64 m2. 
Wierzbięcin. 510 840 205; 517 077 249

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 62,20 w 
Nowogardzie. 668 732 944

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Wynajmę lub kupię garaż na ul. Zamkowej. 
605 856 557

• Wynajmę lokal użytkowo-handlowy 39 m2 w 
Goleniowie, może być mięsny, garmażeryjny, 
spożywczy lub na biuro. Koszt 1100 zł. 514 
058 110\

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia plus 
kuchnia z aneksem, czynsz 700 plus media 
(liczniki) tel. 668 431 295

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła tel. 
601 257 127

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 91 
85 23 899

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie wła-

snościowe bezczynszowe 55 m2. 10 km od 
Nowogardu, duża piwnica i pomieszczenie 
gospodarcze. Cena 65 000 zł. Tel. 507 845 881

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, od-
nowione, 58m2, 4 piętro, cena 165000zł. 
667 354 000. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę w jar-
chlinie, pow. 0,89 ha. 513 157 299.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 m2 
dwa pokoje na IV piętrze. 603 281 005

• Goleniów lokal do wynajęcia, cen-
trum konstytucji 3go Maja- 12m2. Tel. 
609 307 327

• Szukam garaż do wynajęcia na osiedlu gen.
Bema. 665 541 960 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 39 
m2, Bienice gmina Dobra Nowogardzka. 
600 853 973. 

• Sprzedam działkę budowlaną z widokiem na 
jezioro. 604 651 190. 

• Wynajmę mieszkanie. 508 309 116 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro Warszaw-
ska 13 lub zamienię na dwa pokoje z kuchnią 
do II piętra. 667 926 528 lub 9139 26 528 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 68 m2 
w Osinie w bloku blisko ośrodka zdrowia i 
szkoły. 601 808 696

• Sprzedam mieszkanie 4pokojowe 78 m2 ul. 
Boh. Warszawy. 220  000 do uzgodnienia. 
913925112 . 

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 
502 104 036 dzwonić po 16stej. 

• Szukam garażu do wynajęcia Tel. 668722412

• Wynajmę garaż. 668 722 412

• Sprzedam lub wynajmę kiosk na targowisku 
miejskim w Nowogardzie. Można przerobić 
na altanę lub budkę.  91 39 21 363 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 48m2, I 
piętro, 513 157 137

• Wynajmę mieszkanie 3pokojiowe 70 m2. IV 
piętro. 600 96 22 55

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe 
parter  ul. 15 lutego. 504 898 980

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10. 
502 032 422 

• Wynajmę pokój w centrum. 609 004 967

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 
39 18 307

• Do wynajęcia garaż od września ul. Jana Paw-
ła II. 693 128 108 

• Sprzedam ziemię położoną pomiędzy Nowo-
gardem a Błotnem, 8,10 ha. III-IV klasa. Cena 
220 000. 91 38 51 358 

• Sprzedam działkę budowlaną przy  Sarnim 
Lesie. 604 651 190 

• Pokój do wynajęcia dla pana. 698 84 30 40 

• Zamienię mieszkanie 2pokojowe w centrum, 
własnościowe na IV piętrze na kawalerkę par-
ter/I piętro. 91 39 20 461, 666 742 169

• Sprzedam dwie działki budowlane 30 ar, 16 
zł/m2. Wszystkie media, Kikorze. 665 361 036 
dzwonie po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe najchętniej 
małżeństwu niepalącemu w centrum miasta 
tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w 
centrum miasta z dala od ulicznego zgiełku 
blisko boisko dla dzieci. 668 452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, 
tel. 693 996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz z budyn-
kami gospodarczymi. 91 39 26  698 lub 605 
856584

• Wynajmę mieszkanie w centrum miasta pow. 
100 m2. 509 528 688 
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• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 Vi-
king Norway Pro Tech II, stan bdb, cena 
450 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, srebrny 
metalik, przeb. 149000  km, 08/2006, 
książka serwisowa (serwisowany w ASO 
Opel Kozłowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, fil-
try, klocki hamulcowe, opony zimowe. 
Zadbany po dużym przeglądzie. Cena 
37 000 zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 480 
zł, Tel. 605 522 340.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; 
poj. 2,3l; 130KM; stan techniczny  do-
bry; zadbany; wyposażenie sportowe; 
klimatyzacja automatyczna;  kupiony 
i używany na terenie Niemiec; zareje-
strowany w Polsce; cena do uzgodnie-
nia; tel: 913920349 lub 665245668 po 
godz. 16ej

• Sprzedam VW T3 rocznik 1984 diesel, 
blaszak. 502 853 573

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i prze-
gląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opel Corsa B rok produkcji 
2000, srebrny, zadbany, 1,2 benzyna, 
cena 9000zł, 601 987 249. 

• Sprzedam VW Passat kombi B5 Fl rok 
produkcji 1999, 1.9 TDI, 90 PS, cena 
11500 do uzgodnienia. 608 690 831  

• Sprzedam przyczepkę samochodo-
wą z palndeką 2,25m*1,30m, rok 
2010, tel. 507 943 891

• Sprzedam Suzuki Swift 1991r., cena 
1200 zł. 91 39 18 621 

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608  013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Koszenie 
łąk i zbiór. 508 503 650

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim napę-
dem, kombajn ziemniaczany „ANNA”- 
prasa kostkująca Z-224. Tel. 609 480 049

• Sprzedam kopaczkę. 91 39 14 885

• Sprzedam prosiaki. 691 948 518

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wiener-
bergera w dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie zbóż. 
785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, opry-
skiwacz, maskę i kabinę do C-360. 
661 751 296

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na 
zamówienie. 664 969 584

• Sprzedam tucznika. 91 39 18 307

• Kury nioski 1,5 roczne wyprzedaż. 91 
39 106 66 

• Sprzedam kaczki. 91 39 501 40 

USŁUGI

• remonty. 609516906. 

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny 
z domu pod dom. 603 038 944

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? Salon komputerowy MS BIOSS 
zaprasza! ul.700-Lecia 15 (nad apteką 
Jantar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-88-
96

• Kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrMaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 

i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remontowo-
budowlane - terminowo, solidnie tanio 
- tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie gla-
zury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, te-
rakota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39  50 103; 
608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Remonty mieszkań, dachy i ogrodzenia. 
Tel 794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• Meble na wymiar, panele podłogo-
we. 884 288 560

• Regipsy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane, piece kaflo-
we i usługi elektryczne. 516 033 882

• Remonty. 792 217 337

• Mycie dachówek i dachów prepa-
ratem przeciw porostom i czysz-
czenie rynien odśnieżanie dachów. 
793 231 274. 

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, 
stoły, inne drewniane elementy. 889 
133 882

• Transport BUS-MaX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 
500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. In-
formacje. 91 39 22 431; 665 084 488

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 
25 900; 667 900 901

• Zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji 
ogrodzeń metalowych.512 509 179

• Szukam opiekunki do dwójki dzieci 2 
godz. dziennie. 660 061 372

• Poszukuję fachowców na wy-
kończenia murarzy i dekarzy. 
723 432 323

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ca-
łodobowego. 913921373, po 18stej 
913920420

• Zaopiekuję się dzieckiem. 604 102 039

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 
913923540 

• FIRMA PUH GIEJBO ZATRUDNI MECHA-
NIKA, z doświadczeniem do warszta-
tu samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278

•   Zatrudnię pracowników na elewacje, 
płytkarza i murarzy. Praca od zaraz. tel. 
501 055 337

• Przyjmę do pracy murarza. 888 603 612 

• Przyjmę osobę do prowadzenia 
domu w Węgorzycach. mile widzia-
ne osoby miejscowe lub z okolic 
(Osina, redło), tel. 91 39 22 308, 606 
271 499

• Przyjmę kierowcę kategoria C+E w re-
lacjach międzynarodowych w systemie 
4/1. 509 650 075

• Zlecę położenie dachówki, może być 
ceramicznej. 505 065 733 po 17stej. 

• Zatrudnię do prowadzenia sekretariatu 
i kadr. 509 528 688. 

• Zatrudnię do dociepleń. 504 595 424

• Szukam pracy jako operator sztaplarki – 
pracownik magazynu. 796 101 301

• Przyjmę na budowę pomocnika i do 
wykończenia wnętrz. 662 272 857 

• Zatrudnię kadrową. 509 528 688

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgodnie-
nia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w sieci 
ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gra-
tis. 501 385 072

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę 
cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. 667 788 820

• Sprzedam rusztowanie stalowe 140 m. 
kompletne. 0049 15 77 21 48 755

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowane. 
605 576 908

• Sprzedam drewno kominkowe i opało-
we. 667 788 820

• Sprzedam yorka szczeniaka suczka 
po małych rodzicach. 513 157 299. 

• Sprzedam wózek spacerowy typu para-
solka w dobrym stanie. 608053182 

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
913910656 

• Sprzedam wózek, łóżeczko i nosidełko. 
696 987 322. 

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 17 305

• Szkółka w Karsku oferuje drzewa 
ozdobne oraz owocowe w pojem-
nikach w tym jabłonie z owocami 
bardzo duży wybór. Zapraszamy. 
606 106 142

• Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi, nowy 
nie używany. 502 616 233. 

• Sprzedam harmonię 50-basową. 511 62 
72 10
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

ZAPRASZAMY 
na Dni Otwarte 

30, 31.08. od g. 16.30

Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 7Nakład zwiększony o 500 sztuk od 1 czerwca

Czytaj s. 4 i 5

Polska 
Obywatelska

26 sierpnia br. godz. 16.00

Parkingowe  
propozycje  
czy marzenia?
Tutaj już jest parking, ale  ma powstać taki z prawdziwego zdarzenia (ul. Bankowa).  Tyle, że 
działka należy do Spółdzielni Mieszkaniowej Gardno. Czy gmina dojdzie do porozumienia z 
władzami spółdzielni? Ponoć rozmowy w tej sprawie mają się ku szczęśliwemu zakończeniu. 

Przychodzi 
chory  
do szpitala...



Nr 64 (1998)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna 
14.08.11 r.
Godz. 12.00
Powiadomienie o kradzieży z 

włamaniem do mieszkania przy 
ul. Pocztowej, po uprzednim wy-
pchnięciu uchylonego okna. 

15.08.11 r. 
Godz. 11.10
Skierowano patrol OPI do 

miejscowości Kikorze, w związ-
ku z otrzymaną informacją z 
Centrum Współpracy Polsko 
Niemieckiej w Świecku, o skra-
dzionym na terenie Niemiec sa-
mochodzie ciężarowym marki 
Man wraz z naczepą oraz dwie-
ma koparkami o wartości 380 
tys. zł. W toku podjętych czyn-
ności zatrzymano Zygmunta R., 
podejrzanego o udział w zdarze-
niu, wobec którego zastosowa-
no areszt tymczasowy na okres 3 
miesięcy. 

Godz. 18.30
Pracownik firmy ochroniar-

skiej zgłosił telefonicznie, iż jest 
świadkiem kradzieży złomu ze 
skupu znajdującego się przy ul. 
Boh. Warszawy. Patrol na miejscu 
zastał zgłaszającego, natomiast 
sprawcy oddalili się z miejsca zda-
rzenia przed przyjazdem Policji. 

Godz. 19.00
Kradzież paliwa na stacji HL, 

gdzie kierujący po zatankowaniu 
samochodu marki Mercedes nie 
płacąc odjechał z miejsca zdarze-
nia. 

Godz. 20.00
Zgłoszenie o kierującym samo-

chodem Nissan Navara, który je-
chał z duża prędkością i wyprze-
dzał inne pojazdy. Zatrzymany do 
kontroli na ul. Kościelnej ukara-
ny został mandatem karnym, po-
nadto zatrzymano prawo jazdy w 
związku z wydaną decyzją o cof-
nięciu uprawnień do kierowania. 

17.08.11 r.
Godz. 00.20
Patrol OPI podczas kontroli 

drogowej na ul. Wojska Polskie-
go, samochodu marki Opel Astra 
ujawnił, że kierujący Zbigniew W. 
nie posiada aktualnego ubezpie-
czenia OC pojazdu. Sporządzo-
no zawiadomienie do Funduszu 
Gwarancyjnego w Warszawie. 

Godz. 7.10
Zgłoszenie włamania do domu 

w budowie, w miejscowości Wę-
gorza. 

Godz. 12.30
Kradzież pastucha elektrycz-

nego, zamontowanego na terenie 
prywatnym w miejscowości Orze-
sze. 

Godz. 16.30
Kradzież kabla  telekomunika-

cyjnego o długości 350 m na od-
cinku drogi Błotno-Błotny Młyn. 

18.08.11 r. 
Godz. 4.30
Zatrzymanie na drodze Błot-

no-Golczewo dwóch mężczyzn 
poruszających się samochodem 

marki Mercedes Sprinter, podej-
rzewanych o dokonanie włama-
nia do domu w trakcie budowy, 
w miejscowości Węgorza w nocy 
z 16/17.08 br. 

Godz. 14.00
Uszkodzenie ciała w miejsco-

wości Sąpolnica poprzez ude-
rzenie w twarz przez nieznanego 
mężczyznę. Pokrzywdzony do-
znał obrażeń ciała w postaci ura-
zu głowy, wstrząśnienia mózgu i 
złamania nosa. 

Godz. 17.45
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

gdzie kierujący motorem podczas 
włączania się do ruchu, wyjeżdża-
jąc z parkingu, wymusił pierw-
szeństwo przejazdu dla samocho-
du nauki jazdy w wyniku czego, 
w celu uniknięcia zderzenia Re-
nault Clio zmienił kierunek jaz-
dy, najeżdżając na obiekt drogowy 
uszkadzając sobie koło. 

Godz. 22.30
Kradzież dwóch rowerów sto-

jących pod blokiem na ul. War-
szawskiej. 

19.08.11 r. 
Godz. 9.30 
Przywłaszczenie portfela po-

zostawionego w cukierni przy ul. 
Warszawskiej. 

Godz. 9.50 
Powiadomienie o włamaniu na 

konto internetowe Allegro po-
przez zmianę hasła dostępu. 

Godz. 14.30
Powiadomienie właściciela sku-

pu złomu o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży na ul. Boh. Warszawy. 
Sprawca oddalił się z miejsca zda-
rzenia jeszcze przed przybyciem 
patrolu Policji. 

Godz. 18.00
Kolizja drogowa przy ul. 3 

Maja, na placu manewrowym 
przy warsztacie samochodowym, 
w której brały udział dwa pojaz-
dy: Opel Frontera oraz Pontiac. 

Godz. 21.30
Powiadomienie o znalezieniu 

portfela z zawartością pieniędzy, 
kart bankomatowych oraz doku-
mentów na drodze Błotno-Gol-
czewo. 

20.08.11 r. 
Godz. 14.00
Zawiadomienie o kradzieży ry-

nien stalowych ocynkowanych 
oraz bagażnika stalowego dacho-
wego przy ul. Poniatowskiego. 

Godz. 15.20
Policjanci OPI w trakcie kon-

troli drogowej w miejscowości 
Konarzewo ujawnili nietrzeźwe-
go kierującego rowerem. Józef S. 
miał 0,56 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 11.45
Kradzież tablicy rejestracyjnej 

z samochodu marki Peugeot przy 
ul. Szarych Szeregów. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza Sonda
W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy uczestników Misji Namiotowej Ko-
ścioła Ewangelicznych Chrześcijan o to czym są dla nich takie spotka-
nia.

Sabina Wróblewska, członkini Kościoła Ewangelicz-
nych Chrześcijan

Należę do wspólnoty od 15 lat. Podczas tego typu spo-
tkań głosimy Ewangelię – Słowo Boże. Opieramy się przede 
wszystkim na Biblii. Dostosowujemy program naszych 
spotkań do wieku uczestników – dzieci, młodzież y i doro-
słych. Np. najmłodszych uczymy kim był Jezus, jak wyglą-
dała jego działalność. Chcemy, aby żyli zasadami Ewangelii. 
Staramy się w tym celu używać przystępnego języka. Dzieci 
mogą poznawać Jezusa np. poprzez rysowanie różnych bi-
blijnych scen. Przedstawiamy im Chrystusa jako dobrego 
pasterza, który kocha swoje owieczki i że to właśnie my je-
steśmy tymi owieczkami. Miłość Pana Jezusa do wszystkich 

ludzi na całej ziemi porównujemy do miłości rodziców do 
dziecka – w ten sposób możemy pomóc dzieciom wyobrazić sobie ogrom Chrystusowej miłości. 

Marek Kudła, pochodzi ze Szczecina, członek Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan

Pomagam przy organizacji. Ludzie, którzy się tutaj spo-
tykają, mają możliwość rozmowy o Bogu. Jest to również 
wspaniałe świadectwo. Można tutaj nasiąknąć atmosferą 
dobroci, tym co Jezus nam przekazuje. Jeżeli się z taka mi-
sją wychodzi do małych dzieci, to poznają one życie innej 
jakości. To nie jest łatwa sprawa – wymaga sporego poświę-
cenia, ale przynosi wspaniałe owoce.

Justyna Kubacka, 
mieszkanka Nowogardu,  członkini Kościoła Ewange-
licznych Chrześcijan

Spotykamy się, żeby chwalić Boga i dziękować mu za 
to, co mamy. Przede wszystkim chcemy dzielić się tym, 
co przynosi nam radość w życiu, co stanowi dla nas sens. 
Chcemy mówić o Bogu, pokazać, że można być naprawdę 
szczęśliwym. Wielu ludziom, którzy walczą uzależnienia-
mi, którzy są nieszczęśliwi, chcemy podać pomocną dłoń i 
pokazać, że można żyć inaczej. Uważam, że ludzie należący 
do naszego Kościoła są moją rodziną - moimi braćmi i sio-
strami w Chrystusie. Czuję się tutaj jak w domu. 

Agnieszka Grabowska-Łabęcka, mieszkanka Nowogar-
du

Uczestnictwo w misji namiotowej jest dla mnie spotka-
niem z Bogiem. Natomiast dla dzieci jest to miła forma 
spędzenia czasu. Pastora Cezarego Komisarza znam od lat. 
Bardzo wiele nam pomógł i nadal pomaga. W mojej rodzi-
nie jest sześcioro dzieci. Jesteśmy katolikami. Pastor nigdy 
nie namawiał nas do wstąpienia do Kościoła Ewangelicz-
nych Chrześcijan. Natomiast patrząc na jego postawę i sto-
sunek do bliźnich, możemy poznać, co oznacza życie i kie-
rowanie się Ewangelią. 

Jonatan Komisarz, uczeń I LO w Nowogardzie, członek 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

Dla mnie takie spotkanie, to przede wszystkim głosze-
nie Ewangelii dzieciom. Chcemy uświadomić im, kim tak 
naprawdę był Jezus Chrystus. Pokazać, jaką drogę w życiu 
wybrać. Każdy jest grzesznikiem, ale można żyć inaczej – 
tzn. kochać Jezusa a przez to kochać każdego człowieka – 
chcemy tę miłość pokazywać. A czynimy to poprzez pieśni, 
różnego rodzaju zabawy, filmy o tematyce religijnej itd.  

(ps)
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Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli 

w uroczystości pogrzebowej 

śp. Eugeniusza 
Wysoszyńskiego 

składa 
pogrążona 

w smutku rodzina

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

ENTEr  II 
lAPToP

 sErwIs - KomIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

podziękoWaNia

Zmarł 79-letni mężczyzna,  który pod koniec lipca 
poparzył się na terenie ogrodów działkowych przy 
ul. Poniatowskiego. 

Zmarł  
poparzony  
mężczyzna

Przypomnijmy, że do tra-
gicznego jak się okazało w 
skutkach zdarzenia doszło do-
kładnie w dniu 27 lipca. Męż-
czyzna nie mógł rozpalić ognia 
i w tym celu polał gałęzie ben-
zyną, a następnie je podpalił. 
Niestety benzyna wybuchła i 
poparzyła twarz, klatkę pier-
siową i ręce mężczyzny. Po-

szkodowany został przetrans-
portowany śmigłowcem ra-
townictwa medycznego na od-
dział oparzeniowy do szpitala 
w Gryficach. 

Niestety, w wyniku dozna-
nych obrażeń ciała,  po kilku-
nastu dniach mężczyzna zmarł 
w szpitalu. 

MS

Remigiusz Komisarek! Złoto w Rudzie Śląskiej, 
srebro w Mstowie!

W sobotę 20 sierpnia Remi-
giusz zajął drugą pozycję pod-
czas zawodów z cyklu „Puchar 
Nadziei Olimpijskich”, który 
tym razem odbył się w Msto-
wie pod Częstochową. Mówi 
Ryszard Posacki – Był to jeden 
z trudniejszych wyzwań dla na-
szych zawodników, gdyż trzeba 
było przejechać trzy rundy po 11 
km i to w naprawdę zawrotnym 
tempie. Dodatkową przeszkodą 
były liczne premie górskie, wy-
stawiające co rusz na próbę siły 
młodych kolarzy. Niemniej jed-
nak nasz zawodnik wytrzymał i 
dotarł do mety drugi. 

Druga odsłona udanego ko-
larskiego weekendu miała 
miejsce w niedzielę, podczas 
kolejnej edycji Ogólnopolskie-
go Wyścigu Kolarskiego w Ru-
dzie Śląskiej. Tym razem za-
wodnicy mieli do pokonania 
21 km. O szczegółach opo-
wiada trener „Chrabąszczy” – 
Wyścig został podzielony na 21 
rund po 1 km. Remigiusz wy-
grał 5 z 7 punktowanych fini-
szy, w wyniku czego stanął na 
najwyższym stopniu podium.

(ps)

Ubiegły weekend, trener nowogardzkiego klubu ko-
larskiego „Chrabąszcze”, Ryszard Posacki zalicza do 
bardzo udanych, a to za sprawą Remigiusza Komi-
sarka, który nie przestaje zaskakiwać doskonałą for-
mą i wytrwałością.

Niebezpieczna kolizja…
W piątek tuż po godz. 15 

doszło do groźnie wygląda-
jącej kolizji na skrzyżowaniu 
ulic Bohaterów Warszawy i 
Poniatowskiego. T.I.R. marki 
Renault, wyjeżdżający z dro-

gi podporządkowanej od uli-
cy Poniatowskiego wymu-
sił pierwszeństwo i uderzył w 
nadjeżdżający od strony prze-
jazdu kolejowego Land Rover, 
w którym znajdowały się dwie 

osoby. Na szczęście nikt, w wy-
niku zdarzenia, nie ucierpiał. 
Na miejscu, natychmiast, poja-
wiła się Policja, która dokonała 
niezbędnych oględzin. 

(ps)
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W odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie do wskazywania przez mieszkańców Nowogardu lokalizacji proponowanych miejsc parkingo-
wych wpłynęło do Urzędu Miejskiego ponad czterdzieści propozycji lokalizacji nowych parkingów.  Przypomnijmy, że tą kwestią zaj-
mowała się także „komisja parkingowa” powołana przez burmistrza kilka miesięcy temu. Jak informuje UM, ze względu na duże roz-
proszenie wskazanych lokalizacji, podzielono miasto na trzy strefy A,B,C. Strefa A, to obejmujący centrum miasta okręg o promieniu 
300 m. Strefa B i C mają zasięg okręgu o promieniu około 400 m. W każdej ze stref zbadano warunki techniczne lokalizacji miejsc par-
kingowych – wielkość działki, odległości od budynków, ewentualne przeszkody lub inne utrudnienia (np. rosnące drzewa). Pod uwagę, 
w pierwszej kolejności, brane były punkty zlokalizowane w pobliżu działek lub na działkach, których właścicielem jest Gmina Nowo-
gard. Ponieważ dokument zawierający opis wszystkich wskazanych przez mieszkańców miejsc parkingowych jest obszerny, a jego pu-
blikacja w całości niemożliwa, redakcja DN prezentuje dzisiaj mapkę i opis punktów strefy A, w której zaproponowano 11 potencjal-
nych miejsc parkingowych. Najbardziej prawdopodobne, zdaniem urzędu,  do zlokalizowania miejsc parkingowych są punkty 27, 30, 
32, 33 (patrz foto). W kolejnych nr DN zaprezentujemy dalszą część raportu przygotowanego przez UM w Nowogardzie. 

Parkingowe propozycje czy marzenia
Punkt 23 na mapie znajduje się w okolicach działek:
- nr 99/15 przy ulicy 3 Maja 6a,
- nr 99/30 przy ul. 3 Maja i ul. 700-lecia,
- nr 122/4 przy ul. Zielonej.
Właścicielem wszystkich działek jest Gmina Nowogard.
Najbardziej korzystnym miejscem do wybudowania miejsc parkingowych jest 

działka nr 122/4 obr. 3 o powierzchni 7,3336 [ha]. Jest to działka przy ulicy Zie-
lonej – wadą tej lokalizacji jest konieczność zajęcia części trawnika oraz wycięcia 
około 8 drzew.

Punkt 24 na mapie znajduje się na działce:
- nr 248/22 obr. 3 o powierzchni 0,3781 [ha].
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard.
Działka położona jest między ulicą 700 Lecia a ulicą 5 Marca, obok parkingu 

Netto. Przez działkę przebiega kanalizacja deszczowa, której infrastruktura tech-
niczna utrudniłaby pracę w wybudowaniu parkingów. Wada lokalizacji – działka 
porośnięta jest drzewami (około 10 szt.);

Punkt 25 na mapie znajduje się na działkach:
- nr 248/30 obr. 3 powierzchnia 0,2970 [ha] działka ta jest położona między 

ulicą 700 – Lecia 25a a 5 Marca. Działka jest zabudowa blokami mieszkalnymi – 
trudno uzyskać wymagane przepisami odległości od budynków.

Propozycja - działka nr 205/22 (ul. Kowalska) zaznaczonej jako droga gminna – 
tam można byłoby wybudować miejsca parkingowe.

Punkt 26 na mapie znajduje się na działkach:
- 107/5 obr. 3 o powierzchni 0,2287 [ha] przy ul. Osiedlowej.
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard. Wskazana działka, jak i sąsiednie 

zabudowane blokami mieszkalnymi. Po drugiej stronie znajduje się działka nr 105 
obr. 3 o powierzchni 0,2357 [ha], która to należy do Skarbu Państwa i Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej. Wadą tej lokalizacji jest konieczność podcięcia skarpy. Na 
obecnym etapie brak jest informacji, czy będzie to możliwe do wykonania.

Punkt 27 na mapie znajduje się na działce (patrz foto):
- nr 147 obr. 3 o powierzchni 0,2528 [ha] przy ul. Lutyków.
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard.
Działka ta leży z tyłu biblioteki miejskiej przy ul. Lutyków. Istnieje możliwość 

wybudowania miejsc parkingowych. Utrudnienie – na działce znajdują się drze-
wa.

Strefa parkingowa A – ulice 3-Maja, 
700-Lecia, Osiedlowa, Plac Wolności, 
Kościelna, 5 Marca, Warszawska, Stolar-
ska, Zielona
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Komentarz 
Warto podkreślić, na co uwagę zwracają również miejscy urzędnicy, że  do powstania konkretnych parkingów potrzebne będą bardziej szcze-

gółowe opracowania np. w formie koncepcji z uwzględnieniem warunków zabudowy i otrzymania zgody od właścicieli nieruchomości itd.  Stąd 
też urząd nie ukrywa również, że tylko nieliczne, ze wskazanych przez mieszkańców i komisję parkingową, miejsca postojowe dla pojazdów, 
mają realne szansę na powstanie. Nie można również zapominać o tym, że w wielu przypadkach budowa nowych parkingów będzie wymaga-
ła wydania sporych nakładów pieniężnych. A jak wiadomo, inwestycja w rozbudowę szpitala, przynajmniej na najbliższe kilka lat, przyblokuje 
inwestycyjne harce. 

Mimo wszystko cieszy jednak fakt, że przynajmniej podjęto próbę inwentaryzacji problemu z brakiem miejsc parkingowych w mieście. A co 
z tego wyjdzie? Czas pokaże. 

MS

Punkt 28 na mapie znajduje się na działce:
- nr 144/6 obr. 3 o powierzchni 1,0075 [ha] przy pl. Wolności
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard.
Brak możliwości wybudowania nowych miejsc parkingowych, działka wpisana 

jest do rejestru ochrony zabytków.

Punkt 29 na mapie znajduje się na działce:
- nr 251/18 obr. 3 o powierzchni 0,1224 [ha] działka położona jest między 

ul. 5 Marca a ul. Kowalską.
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard.
Działka zabudowa budynkiem mieszkalnym – brak możliwości zachowania 

przepisowych odległości od budynku. Na działce sąsiedniej 205/24 znajduje się 
użytek ekologiczny – brak możliwości zabudowy.

Punkt 30 na mapie znajduje się na działce (patrz foto):
- nr 237/2 obr. 3 jest to droga gminna o powierzchni 0,3288 [ha] znajduje się 

przy ulicy Kowalskiej.
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard.
Istnieje możliwość wybudowania miejsc parkingowych.

Punkt 31 na mapie znajduje na działce:
- nr 237/7 przy ul. Warszawskiej.
Właścicielem jest gmina Nowogard. Działka jest zlokalizowana przy głównej 

drodze krajowej Nr 6 – brak możliwości lokalizacji miejsc parkingowych.

Punkt 32 na mapie znajduje się na działce (patrz foto):
- nr 139 obr. 3 o powierzchni 0,2127ha.
Właścicielem działki jest Skarb Państwa i wieczysty użytkownik prywatny.
Istnieje możliwość wybudowania miejsc parkingowych pod warunkiem uzyska-

nia zgody właściciela i wieczystego użytkownika.

Punkt 33 na mapie znajduje się na działce (patrz foto):
- nr 122/4 przy ul. Zielonej o powierzchni 7,3336 [ha].
Właścicielem jest gmina Nowogard.
Jest to działka przy ulicy Zielonej – wadą tej lokalizacji jest konieczność zajęcia 

części trawnika oraz wycięcia około 8 drzew.

Zdjęcia Urząd Miasta

Punkt nr  27 - ul. Lutyków

Punkt nr 30 - ul. Kowalska

Punkt 32 - ul. Stolarska

Punkt nr 33 - ul. Szarych Szeregów
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Misja Namiotowa kECH

Zbudowani w wierze 
W dniach od 20 do 26 sierpnia 2011 r. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Zbór w Nowogardzie organizuje po  raz czwarty  Misję Na-
miotową. Główne przesłanie tegorocznego spotkania to „Wybierz Jezusa - pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i ob-
ciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. 

W pierwszy dzień spotkania 
w ramach Misji Namiotowej, 
uczestnicy w skupieniu słucha-
li rozważań, które głosił Walde-
mar Świątkowski, Pastor Zboru 
w Połczynie-Zdroju. 

DN: Dlaczego zbór a nie ko-
ściół? 

Pastor Waldemar Świątkow-
ski: Zbór jest częścią kościoła, a 
my jesteśmy w nim zrzeszeni w 
kilkunastu mniejszych zborach 
na terenie naszego województwa 
i całej Polski. A zbór jest to na-
zwa przyjęta z Ewangelii. Puen-
tując,  w Koście  Rzymsko-Kato-
lickim są parafie, a w Kościele Je-
zusowym są właśnie zbory.

 Czym się różni doktryna 
wyznania ewangelicznego  w 
odniesieniu do nauczania  Ko-
ścioła Rzymsko-Katolickiego

 One wynikają po prostu z na-
szej wiary i Pisma Świętego. Je-
zus Chrystus i apostołowie wła-

śnie wyznaczają naszą wiedzę 
dając często drogowskaz i kie-
runek w którym chcemy podą-
żać. Jak wiemy, w życiu warto-
ści się zmieniają. Natomiast w 
Chrześcijaństwie są takie same i 
nie zmienne, bo stworzone przez 
Boga. 

 A czym Pastor zajmuje się 
na co dzień?

 Na co dzień jestem pracowni-
kiem Lasów Państwowych  i peł-
nię tam funkcję pracownika ad-
ministracyjnego . Mam również  
liczną rodzinę, bo składającą się 
z  aż 6 dzieci i wspaniałej żony.

Jaki jest cel głoszenia Dobrej 
Nowiny, i co to jest Dobra No-
wina? 

 Ewangelia jest dobrą nowi-
ną. Dobra nowina pochodzi od 
Boga i Bóg przez Jezusa Chry-
stusa mówi wszystkim ludziom 
jak maja postępować w samot-
ności, biedzie i chorobie. Często 

mówi „chodźcie do mnie, a ja 
wam dam ukojenie”. I wreszcie  
Dobra Nowina, tak po ludzku, 
to zwyczajne szczęście uwolnio-
ne od współczesnych zagrożeń i 
spokój duszy. 

A czego Pastor spodziewa 
się po dzisiejszym spotkaniu? 

Zbieramy się po to, by zachę-
cać  do głoszenia dobrych wzor-
ców i obierania dobrej drogi,  tej 
najbardziej właściwej do Boga. 
Człowiek jest dziś mocno zbun-
towany i zagubiony na drodze, 
na  której często  nie widzi zna-
ków, które posyła mu Jezus. 

Kolejnym ważnym punktem 
tego dnia był chrzest 2 nowo 
przyjętych do Zboru osób. Fi-
nałem tego dnia był ponad go-
dzinny koncert Roberta Ka-
sprowicza, który przyjechał 

specjalnie z Torunia wraz z ro-
dziną, by uświetnić muzycznie 
ten szczególny dzień. Tak w kil-
ku słowach scharakteryzował 
swoją twórczość:

Dziennik Nowogardzki: 
Pana obecność podczas Misji 
Namiotowej bardzo była ocze-
kiwana.

Robert Kasprowicz - Cieszę 
się. Zaproszenie otrzymałem od 
Pastora Czarka z Nowogardu, z 
którym mam kontakt i spotka-
łem się już dwukrotnie. 

 Jest pan nauczycielem ję-
zyka angielskiego, prowadzi 

szkołę językową a także gra i 
śpiewa. Skąd bierze jeszcze siłę 
do muzyki i komponowania?

  Odkąd pamiętam muzyka i 
gra na gitarze była w moim ży-
ciu już od najmłodszych lat. Na-

tomiast taka prawdziwa i profe-
sjonalna twórczość zaczęła się 8 
lat temu i jestem tego pewien, że 
pomógł mi w tym Bóg. 

Wyraża Pan wiarę poprzez 
śpiew?

 Zdecydowanie tak.
Jak dotąd wydał Pan  3  płyty. 

Proszę coś o nich powiedzieć.                     
Tak. Do tej pory wydałem 3 

płyty i każda z nich była inna. 
Zawarte na nich utwory były 
moją wędrówką w stronę Boga. 
Tytuł jednej z nich „ W Bogu 
szukam schronienia” myślę , że 
tłumaczy wszystko. A jedną z 
płyt nagrywałem nawet w Belfa-
ście w Irlandii Północnej. 

 Dziękuję za rozmowę i ży-
czę wielu sukcesów osobistych 
i zawodowych. 

  Kolejne dni tj.  od poniedział-
ku 22.08 do piątku 26.08, od go-
dziny 11:00 to przede wszyst-
kim wspólna zabawa z dzieć-
mi, które będą miały utworzo-
ny „ KIDS CLUB”, w którym 
będą organizowane  gry zaba-
wy, wspólny śpiew, zajęcia arty-
styczne i sportowe. Ale  to tylko 
cząstka przygotowanych atrak-
cji. Wieczorem dziś od godz. 
19:00  wszyscy  chętni  mogą 
przyjść na wspólny śpiew  i roz-
ważania biblijne oraz prezenta-
cje filmowe. Szczególnie mile 
widziane są dzieci i młodzież.  

Jarosław Bzowy

Pastor Zboru w Połczynie- Zdroju Waldemar Świątkowski

Robert Kasporowicz muzyk, który uświetnił wieczorny koncert

Bracia i Siostry Zboru w Nowogardzie wraz z pastorem Cezarym i Robertem Kasprowiczem
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Piotr Kozak, lat 27
Zmarł 15.08.2011; Pogrzeb był 19.08.2011 ; Miejsce: Cmentarz w Nowogardzie 

Zenon Gibki, lat 63
Zmarł: 18.08.2011; Pogrzeb był: 20.08.2011; Miejsce: Cmentarz w Kościuszkach 

Informacje podał: Administrator Cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

SPARTAKIADA WKS 
W DĄBROWIE

21.08.2011r. w Dąbrowie odbyła się spartakiada „Memoriał 
Edka Łuczaka”. Zgodnie z tradycją głównymi konkurencjami 
memoriału były rozgrywki w piłkę nożna i piłkę siatkową, a tak-
że po raz drugi rozegraliśmy Dwójki w kosza – konkurencja po-
święcona Pamięci Franka Palenicy. Przy sprzyjającej pogodzie 
udało się przeprowadzić wszystkie konkurencje. W spartakia-
dzie uczestniczyło 5 zespołów. Zwycięstwo w piłkę nożną wy-
walczyła drużyna z Długołęki, II miejsce zdobyła drużyna z Oso-
wa, III zaś drużyna z Potulińca. 

W piłkę siatkową I miejsce zdobyła drużyna z Dąbrowy, 

Puchar dla najlepszych w „nogę”  dla drużyny z Długołęki - wręcza 
Pani Maria Brzezińska.

Finaliści piłki siatkowej.

II miejsce drużyna z Potulińca, III miejsce drużyna z Długo-
łęki. Najlepszym strzelcem okazał się Damian Kościuk z Osowa. 
Najskuteczniejszym siatkarzem został Mieszko Florkowski z Dą-
browy. Ponadto rozegrano turniej dwójek w kosza. Najlepszym 
zespołem okazał się ekipa „Pędzący po browar” w składzie: Łu-
kasz Kowalczyk i Adam Mościński, drugie miejsce zajęli „Wło-
chacze” w składzie: Michał Łapa i Adrian Rybak, trzecie miejsce 
„Aseko Prokom” w składzie: Paweł Paterek i Patryk Rybak. Na-
głośnienie i konferansjerkę prowadził Pan Tadeusz Łukaszewicz. 
Puchar główny za zajęcie I miejsca w piłkę nożną jak co roku 
ufundowała rodzina Łuczaków.

Dwójki w kosza.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spartakiady 
serdecznie dziękujemy. 

Sołtys, Rada Sołecka, WKS Dąbrowa 

Poniżej publikujemy list od mieszkańca naszej gminy, który skarży się na obsłu-
gę w nowogardzkim szpitalu i  odpowiedź na sformułowane przez autora listu 
zarzuty, której udzielił dr n. med. Marek Kowalczyk. Rozumiejąc emocję jakie 
towarzyszą pacjentom podczas wizyt w szpitalu, ale także trud i charakter pracy 
lekarzy, pozostawiamy obie wypowiedzi bez komentarza. 

Przychodzi chory  
do szpitala...

„Opiszę sytuację, jaka miała miejsce 05.08.2011 o godzinie 22.03 w Nowogardzkim Szpi-
talu.

Po urazie palucha u prawej nogi, którego doznała moja żona udaliśmy się do Nowogardzkiego 
Szpitala, aby udzielono mojej żonie pomocy. Po dotarciu na miejsce pielęgniarki na izbie 
przyjęć poinformowały nas, że sprzęt do robienia zdjęć nie działa i dyżur ma Ordynator chi-
rurgii. Po chwili rozmowy z pielęgniarkami zadzwoniły one do lekarza dyżurującego, ten na-
wet nie widząc pacjentki, bo nie pofatygował się na dół z pokoju lekarza, wiedział chyba czy 
jest „złamanie lub zwichnięcie”. Pan doktor przekazał, aby siostra podała 100 mg Ketonalu 
dożylnie. Gdy pofatygowałem się po doktora ten wyszedł i z łaską powiedział, że tak obejrzy 
uraz. Owszem zszedł, ale zanim doszliśmy na dół powiadomiłem lekarza, że Ketonal mam 
w domu gdyż jestem chory na SM i leki przeciwbólowe mam w domu. Po chwili rozmowy 
doktor zrobił się jeszcze bardziej opryskliwy, gdy się dowiedział, że takie leki mam w domu i 
stwierdził, że może mi wypisać skierowanie do psychiatry, to ja mu odparłem, że sam potrze-
buje psychiatry. I tak od słowa do słowa z lekarzem, opuściliśmy szpital bez pomocy od tego 
pana. Dnia 07.08.2011 r. zgłosiliśmy się jeszcze raz do Szpitala w Nowogardzie, gdyż jeszcze 
dzień wcześniej dyżur miał ordynator. Dziś przyjmował żonę inny lekarz. Po zrobieniu zdję-
cia rentgenowskiego w przychodni wróciliśmy do szpitala, a tam lekarz stwierdził złamanie 
dużego palucha bez przemieszczenia. Żona nie ma założonego gipsu, ale lekarz wyjaśnił nam 
dlaczego i jest OK.

Opisuję to zdarzenie i stwierdzam, że jak dla mnie Pan Kowalczyk jest już starszą osobą 
„może już pora pomyśleć o wcześniejszej emeryturze, a nie zajmować miejsca pracy” i powi-
nien odnosić się do ludzi z szacunkiem, a nie obojętnie, bez względu na to, kto to jest, bo wszy-
scy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny.

Rozżalony zachowaniem lekarza mąż pacjentki P.K.

W dniu 5 sierpnia 2011 r. po godz. 22 zadzwoniła pielęgniarka Izby Przyjęć informując, że zgło-
siła się pacjentka z urazem prawego palucha i skargami na ból tej okolicy.

Prosiłem o poinformowanie jej, że aparat Rtg. jest w rozruchu i nie będzie możliwości zrobienia 
zdjęcia stopy ( techniczna z przychodni przy ul. Kościuszki na   zasadzie porozumienia wykonywa-
ła zdjęcia w przychodni do 21.30) oraz zleciłem iniekcję 100 mg Ketonalu- leku przeciw bólowego. 
Wcale   nie powiedziałem, że nie obejrzę chorej. Po chwili do gabinetu wszedł mąż i zapytał, czy 
obejrzę   żonę. Razem z nim poszedłem do izby przyjęć. W trakcie drogi zachowywał się agresyw-
nie, obrażał mnie mówiąc, że „Ketonal to ma w domu" oraz że opisze mnie w gazecie „ załatwiłem 
burmistrza to i pana załatwię". Odpowiedziałem, żeby się uspokoił. W trakcie żona krzycząc, że 
leki ma w domu i nie potrzebuje takich lekarzy, odjechała na wózku krzycząc, że pojadą do Gole-
niowa (świadkowie: pielęgniarka Izy Przyjąć i sanitariuszka).

Nie dano mi szansy wyjaśnienia całej sytuacji. Z relacji dr Yahfoufa na jego dyżurze W dniu 7.08. 
1 1 r, że w/w zgłosiła się do niego - na zdj. standardowym - złamanie paliczka paznokciowego pa-
lucha- chora została zaopatrzona ( i tak poddano    wątpliwość sposobu leczenia).

W notatce powyższej amator nie pochwalił się,że w tym samym dniu 5.08.1 Ipojechał z żoną do 
szpitala w Goleniowie gdzie po kilku godzinach nie uzyskując niczego został odesłany z tamtejszej 
Izby Przyjęć.

Jak widać amator  przedstawił   sprawę jednostronnie nie opisał   swego agresywnego ( małżon-
ki również ) zachowania.

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

rEklaMa

„Otwieraj, panie, szeroko wrota  niesiem ci wieniec ze szczerego złota”

Dożynki parafialne  
w Maszkowie 

W minioną sobotę w miej-
scowości Maszkowo odbyły 
się dożynki parafialne.

Mieszkańcy wsi mówili,  że 
w Maszkowie pierwszy raz, od 
niepamiętnych czasów zorga-
nizowano dożynki parafial-
ne.  Dlatego też wielu z nich 
zaangażowało się w przygoto-
wania do  imprezy. Widać to 
było na każdym kroku.  Przed 
wjazdem do miejscowości wi-
siał ogromy napis: Witamy 
Gości! Na drodze od kościo-
ła do placu, na którym odby-
wała się uroczystość napotkać 
można było słomiane postaci 
oraz pięknie przystrojone pło-
ty i ogrodzenia. Wszystko to 

współgrało ze wspaniałą po-
godą, która tego lata jest szcze-
gólnie kapryśna. 

Dożynki Parafialne w Masz-
kowie rozpoczęły się tradycyj-
nie od uroczystej Mszy św., ce-
lebrowanej przez ks. Marka Sie-
dleckiego z parafii w Żabowie, 
która odbyła się w miejscowym 
kościółku. W pięknie przystro-
jonej, zabytkowej  świątyni, 
tuż przed ołtarzem ustawiono 
wieńce, a na zewnątrz wywie-
szono flagi.  Tuż po mszy, przez 
wieś przeszedł korowód do-
żynkowy w rytm pieśni ludo-
wych w wykonaniu „Kapeli Ry-
cha”.   Kiedy korowód przybył 
pod scenę, na placu przy bo-

isku rozpoczęła się wiejska bie-
siada. Mieszkańcy i zaproszeni 
goście mogli nie tylko skoszto-
wać pysznych wypieków, kur-
czaka z grilla, domowej gro-
chówki i bigosu ugotowane-
go własnoręcznie przez sołtysa 
wsi Tomasza Bernacha, ale tak-
że wziąć udział w loterii fanto-
wej oraz zbadać poziom cukru 
i cholesterolu na stoisku Koła 
Diabetyków i Fundacji Zdro-
wie z Nowogardu. 

Poniżej fotorelacja z przebie-
gu imprezy. Zdjęcia najlepiej 
oddadzą atmosferę jaka pano-
wała w sobotnie popołudnie w 
Maszkowie. 

MS

Msza św. w kościele w Maszkowie pw. św. Stanisława Kostki. 

Historia Dożynek, czyli Święta 
Plonów, sięgają jeszcze czasów 
przedchrześcijańskich.  Po dziś 
dzień przekazywane są kolej-
nym pokoleniom. 

Nieodłączna tradycja dożynek – dzie-
lenie się chlebem.
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rEklaMa

rEklaMa

Loteria fantowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
Wśród nagród był także żywy inwentarz. 

Plon, niesiemy plon... korowód dożynkowy

Trudno wyobrazić sobie wiejską biesiadę bez domowych wy-
pieków. 

A po jedzeniu warto zadbać o zdrowie...Euge-
niusz Tworek, z Koła Diabetyków i Lidia Bogus z 
Fundacji Zdrowie wykonywali badania poziomu 
cukru i cholesterolu.
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„Chciałbym pracować w nowoczesnym 
nowogardzkim szpitalu...”
Kontynuując cykl, w którym prezentujemy postacie lekarzy ordynatorów nowogardzkiego szpitala przedstawimy dziś rozmowę z To-
maszem Rokickim, ordynatorem oddziału wewnętrznego szpitala w Nowogardzie 

Dziennik Nowogardzki: 
jest Pan lekarzem chorób we-
wnętrznych praktykującym w 
Nowogardzie już wiele lat.

Tomasz Rokicki: Wydział 
Lekarski Akademii Medycznej 
ukończyłem w 1977 r. do cza-
su uzyskania I° specjalizacji 
pracowałem w Oddziale Cho-
rób Wewnętrznych Wojewódz-
kiego Szpitala Chorób Płuc w 
Łodzi. Później pracowałem w 
Oddziale Chorób Wewnętrz-
nych szpitala w Gryficach 
gdzie uzyskałem II° specjaliza-
cji i funkcję zastępcy ordyna-
tora. Od 1986 r. jestem ordy-
natorem Oddziału Wewnętrz-
nego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie-czyli już ćwierć 
wieku towarzysze dolom i nie-
dolom tego szpitala. 

Sytuacja rodzinna: jestem żo-
naty od 35 lat, żona Helena jest 
lekarzem pediatrą. Dwoje dzie-
ci - starsza córka Anna jest spe-
cjalistą neurologiem, młodsza 
córka Aleksandra jest ekonomi-
stą. 

DN: lekarz chorób we-
wnętrznych oprócz wszech-
stronnej wiedzy medycznej 
musi mieć specyficzne podej-
ście do pacjenta, który często 
nie potrafi precyzyjnie okre-
ślić, co mu jest?

TR: W diagnostyce chorych 
internistycznych decyduje do-
ciekliwy  wywiad dotyczący do-
legliwości, przyjmowanych le-
ków, przebytych chorób, lecze-
nia u innych specjalistów, posia-
danej dokumentacji medycznej. 
Rzadko chorzy potrafią podać 
wszystkie potrzebne dane, czę-
sto pomaga rozmowa z rodziną 
lub lekarzem rodzinnym. Bywa, 
że o rozpoznaniu decydują wia-
domości i o ukrywanych nało-
gach lub przyjmowanych samo-
wolnie lekach bez recepty.

DN: mówi się, że medycy-
na dynamicznie się rozwija, 
zwłaszcza w zakresie instru-
mentalizacji pracy lekarza, 
chirurdzy na przykład dyspo-
nują dzisiaj skomplikowany-

mi urządzeniami, swoistymi 
robotami do przeprowadza-
nia operacji. Jak w przypadku 
Pana specjalizacji objawia się 
ten rozwój?

TR: W każdej dziedzinie me-
dycyny naukowcy wprowadza-
ją nowe metody diagnostyczne 
i leczenie, co roku aktualizują 
standardy leczenia chorób. W 
naszej specjalizacji rozwój wy-
nika ze stosowania tych zale-
ceń, udoskonalanych leków, no-
wych możliwości diagnostyki 
laboratoryjnej i obrazowej. In-
strumentalizacja polega raczej 
na wymianie dotychczasowych 
urządzeń na nowe i  szerszym 
zastosowaniu komputerów.

DN: Czy wobec tego często 
kosztownego wdrażania po-
stępu taki niewielki szpital 
jak w Nowogardzie jest w sta-
nie zapewnić odpowiedni po-
ziom usług, a może postawić 
tylko na doskonale wyposa-
żone duże szpitale?

TR: Poziomy usług medycz-
nych są określone przez NFZ. 
Szpital w Nowogardzie spełnia 
poziom podstawowy, który  jest 
wystarczający do leczenia ok. 
80% chorych. Pozostałych mu-
szą leczyć szpitale o wyższych 
stopniach referencyjnych. Jed-
nak szpitale na poziomie pod-
stawowym korzystają z odpłat-
nych usług szpitali specjalistycz-
nych, np. badania histopato-
logiczne, tomograficzne, bron-
choskopia, rzadkie badania la-
boratoryjne i toksykologiczne. 
Poza tym nawet w małych szpi-
talach następuję ciągła wymia-
na sprzętu diagnostyczno-lecz-
niczego na nowocześniejszy - u 
nas to nowe endoskopy, kolono-
skop, rentgen cyfrowy + ramię 
C, Holtery EKG i ciśnieniowe, 
monitory, respirator, łóżka ste-
rowane elektrycznie, nowe apa-
raty diagnostyczne w laborato-
rium. Czyli  każdy szpital roz-
wija się, a niewątpliwą zale-
tą szpitali małych jest szybkość 
diagnostyki - w dużych szpita-
lach dostęp do pracowni dia-
gnostycznych jest wydłużony i 
często nie obejmuje całej doby.

DN: Z perspektywy do-
świadczenia w naszym szpi-
talu - jakie choroby są dziś 

największym zagrożeniem i 
czy problemy zdrowotne wy-
nikające ze starzejącego się 
społeczeństwa stanowią ja-
kieś szczególne wyzwanie dla 
lekarzy i w ogóle służby zdro-
wia?

TR: Największym, i narasta-
jącym problemem zdrowotnym 
obserwowanym w naszym oto-
czeniu są powikłania alkoholi-
zmu dotyczące wszystkich grup 
wiekowych. Leczenie tych cho-
rób generuje ogromne koszty w 
szpitalu. Natomiast starzenie 
się społeczeństwa jako proces 
naturalny nie jest problemem 
dla szpitala, tylko dla opieki do-
mowej, rehabilitacji co natra-
fia na  ogromne trudności. Poza 
tym Nowogard nie ma postu-
lowanego do lat oddziału opie-
kuńczo-leczniczego, ani oddzia-
łu opieki długoterminowej.

DN: Osoba chora zwłaszcza 
w podeszłym wieku wymaga 
zapewne specyficznej opieki, 
jak wiemy istnieje nawet spe-
cjalizacja - geriatria. Czy  na 
pańskim oddziale lekarz o ta-
kiej specjalizacji byłby wska-
zany?

TR: Interniści już dawno są, 
między innymi, geriatrami, 
ponieważ wymusza to rosną-
ca średnia wieku chorych. W 
oddziałach wewnętrznych po-
trzebna jest raczej większa ilość 
personelu do opieki i rehabilita-
cji, bo to  od nich w dużej mie-
rze zależy skutek leczenia.

DN: W mediach nie bra-
kuje reklam środków farma-
kologicznych. Jednak poja-
wiają się wątpliwości, czy ta-
kie przekazy są zawsze bez-
pieczne dla naszego zdrowia? 
Przecież nic nie zastąpi wizy-
ty u lekarza w gabinecie, któ-
ry udzieli choremu fachowej 
porady i zbada go? Może jed-
nak nie powinniśmy leczyć się 
za pomocą leków „z kiosku”?

TR: Odpowiedzialność za 
stosowanie leków z reklam spa-
da na chorego, ponieważ „ma 
się skonsultować z lekarzem lub 
farmaceutą”. To prawda - cho-
ry sam nie przeanalizuje inte-
rakcji lekowych, nie zawsze też 
właściwie oceni ryzyko począt-
kowych objawów choroby.

DN: To teraz pomówmy - 
zadajemy to pytanie wszyst-
kim prezentowanym ordyna-
torom - o przyszłość szpitala 
i jego właśnie budowane czę-
ści. Czy Pana oddział również 
będzie miał swoje miejsce i 
jakie będą to warunki?

TR: Nowy szpital zapew-
ni przetrwanie tej instytucji w 
Nowogardzie, poprawi komfort 
pobytu chorym i warunki pracy 
personelowi. Dla oddziału we-
wnętrznego to przede wszyst-
kim zlikwidowanie ogromnej 
ciasnoty na salach chorych i 
pomieszczeniach służbowych. 
Powstanie też w „starej” części 
szpitala bardzo potrzebny od-
dział opiekuńczo-leczniczy oraz 
równie potrzebny Oddział In-
tensywnej Terapii.

DN: Oprócz Pana jako or-
dynatora na oddziale pracuje 
dwoje doświadczonych leka-
rzy specjalistów chorób we-
wnętrznych. Wiemy, że rów-
nież cieszą się oni uznaniem 
pacjentów.

Teresa Buragas - lekarz spe-
cjalista chorób wewnętrznych 

Ireneusz Zdanowski - le-
karz specjalista chorób we-
wnętrznych

T.R: W tym składzie lekar-
skim pracujemy o  lat. Praca 
przebiega normalnie - powi-
li zapominamy o ciężkim kil-
kuletnim okresie braków kadry 
lekarskiej. Nasze umiejętności 
uzupełniają się, oddział może 
się rozwijać. Cieszy to zwłasz-
cza w obliczu powszechnego 
braku specjalistów w szpitalach 
mniejszych miast.

DN: Jakie są Pana marzenia 
jako lekarza i czego Pan życzy 
polskiej medycynie oraz tej 
naszej lokalnej, nowogardz-
kiej?

TR: Chciałbym pracować w 
nowoczesnym nowogardzkim 
szpitalu z własnym transpor-
tem medycznym oraz finanso-
wanym sprawiedliwie, to zna-
czy za wykonaną pracę, a nie 
„do wysokości kontraktu z 
NFZ”, co powoduje powstanie 
deficytu. 

Wysłuchał: 
Jarosław Bzowy 

Tomasz Rokicki - lekarz specjalista chorób wewnętrznych ordynator 
oddziału wewnętrznego
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1 kolejka
13-08 13:00 kasta Szczecin-Majowe Sparta Gryfice
13-08 16:30 Wicher Brojce ina ińsko
13-08 17:00 Vielgovia Szczecin Chemik ii police
13-08 17:00 Błękitni ii Stargard promień Mosty
13-08 18:00 Sparta Węgorzyno Jeziorak Szczecin
13-08 18:00 pomorzanin Nowogard Flota ii Świnoujście
13-08 18:00 Wybrzeże rewalskie rewal orzeł Łożnica
14-08 18:00 iskra Golczewo GkS Mierzyn

2 kolejka
20-08 Chemik ii police orzeł Łożnica
20-08 GkS Mierzyn Wybrzeże rewalskie rewal
20-08 ina ińsko iskra Golczewo
20-08 Flota ii Świnoujście Wicher Brojce
20-08 promień Mosty Sparta Węgorzyno
20-08 Vielgovia Szczecin Błękitni ii Stargard

20-08 17:00 Sparta Gryfice pomorzanin Nowogard
20-08 17:30 Jeziorak Szczecin kasta Szczecin-Majowe

3 kolejka
27-08 Błękitni ii Stargard Chemik ii police
27-08 Sparta Węgorzyno Vielgovia Szczecin
27-08 pomorzanin Nowogard Jeziorak Szczecin
27-08 Wicher Brojce Sparta Gryfice
27-08 iskra Golczewo Flota ii Świnoujście
27-08 Wybrzeże rewalskie rewal ina ińsko
27-08 orzeł Łożnica GkS Mierzyn

27-08 17:00 kasta Szczecin-Majowe promień Mosty
4 kolejka

31-08 Chemik ii police GkS Mierzyn
31-08 ina ińsko orzeł Łożnica
31-08 Flota ii Świnoujście Wybrzeże rewalskie rewal
31-08 Jeziorak Szczecin Wicher Brojce
31-08 promień Mosty pomorzanin Nowogard
31-08 Vielgovia Szczecin kasta Szczecin-Majowe
31-08 Błękitni ii Stargard Sparta Węgorzyno

31-08 17:00 Sparta Gryfice iskra Golczewo
5 kolejka

03-09 Sparta Węgorzyno Chemik ii police
03-09 pomorzanin Nowogard Vielgovia Szczecin
03-09 Wicher Brojce promień Mosty
03-09 iskra Golczewo Jeziorak Szczecin
03-09 Wybrzeże rewalskie rewal Sparta Gryfice
03-09 orzeł Łożnica Flota ii Świnoujście
03-09 GkS Mierzyn ina ińsko

03-09 16:00 kasta Szczecin-Majowe Błękitni ii Stargard
6 kolejka

10-09 Chemik ii police ina ińsko
10-09 Flota ii Świnoujście GkS Mierzyn
10-09 Jeziorak Szczecin Wybrzeże rewalskie rewal
10-09 promień Mosty iskra Golczewo
10-09 Vielgovia Szczecin Wicher Brojce
10-09 Błękitni ii Stargard pomorzanin Nowogard
10-09 Sparta Węgorzyno kasta Szczecin-Majowe

10-09 16:00 Sparta Gryfice orzeł Łożnica
7 kolejka

17-09 pomorzanin Nowogard Sparta Węgorzyno
17-09 Wicher Brojce Błękitni ii Stargard
17-09 iskra Golczewo Vielgovia Szczecin
17-09 Wybrzeże rewalskie rewal promień Mosty
17-09 orzeł Łożnica Jeziorak Szczecin
17-09 GkS Mierzyn Sparta Gryfice
17-09 ina ińsko Flota ii Świnoujście

17-09 16:00 kasta Szczecin-Majowe Chemik ii police
8 kolejka

24-09 Chemik ii police Flota ii Świnoujście
24-09 Jeziorak Szczecin GkS Mierzyn
24-09 promień Mosty orzeł Łożnica
24-09 Vielgovia Szczecin Wybrzeże rewalskie rewal
24-09 Błękitni ii Stargard iskra Golczewo
24-09 Sparta Węgorzyno Wicher Brojce

24-09 16:00 Sparta Gryfice ina ińsko
24-09 16:00 kasta Szczecin-Majowe pomorzanin Nowogard

9 kolejka
01-10 pomorzanin Nowogard Chemik ii police
01-10 Wicher Brojce kasta Szczecin-Majowe
01-10 iskra Golczewo Sparta Węgorzyno
01-10 Wybrzeże rewalskie rewal Błękitni ii Stargard
01-10 orzeł Łożnica Vielgovia Szczecin
01-10 GkS Mierzyn promień Mosty
01-10 ina ińsko Jeziorak Szczecin
01-10 Flota ii Świnoujście Sparta Gryfice

10 kolejka
08-10 Chemik ii police Sparta Gryfice
08-10 Jeziorak Szczecin Flota ii Świnoujście
08-10 promień Mosty ina ińsko
08-10 Vielgovia Szczecin GkS Mierzyn
08-10 Błękitni ii Stargard orzeł Łożnica
08-10 Sparta Węgorzyno Wybrzeże rewalskie rewal
08-10 pomorzanin Nowogard Wicher Brojce

08-10 15:00 kasta Szczecin-Majowe iskra Golczewo
11 kolejka

15-10 Wicher Brojce Chemik ii police
15-10 iskra Golczewo pomorzanin Nowogard
15-10 Wybrzeże rewalskie rewal kasta Szczecin-Majowe
15-10 orzeł Łożnica Sparta Węgorzyno
15-10 GkS Mierzyn Błękitni ii Stargard
15-10 ina ińsko Vielgovia Szczecin
15-10 Flota ii Świnoujście promień Mosty

15-10 15:00 Sparta Gryfice Jeziorak Szczecin
12 kolejka

22-10 Chemik ii police Jeziorak Szczecin
22-10 promień Mosty Sparta Gryfice
22-10 Vielgovia Szczecin Flota ii Świnoujście
22-10 Błękitni ii Stargard ina ińsko
22-10 Sparta Węgorzyno GkS Mierzyn
22-10 pomorzanin Nowogard Wybrzeże rewalskie rewal
22-10 Wicher Brojce iskra Golczewo

22-10 15:00 kasta Szczecin-Majowe orzeł Łożnica
13 kolejka

29-10 iskra Golczewo Chemik ii police
29-10 Wybrzeże rewalskie rewal Wicher Brojce
29-10 orzeł Łożnica pomorzanin Nowogard
29-10 GkS Mierzyn kasta Szczecin-Majowe
29-10 ina ińsko Sparta Węgorzyno
29-10 Flota ii Świnoujście Błękitni ii Stargard
29-10 Jeziorak Szczecin promień Mosty

29-10 14:00 Sparta Gryfice Vielgovia Szczecin
14 kolejka

05-11 Chemik ii police promień Mosty
05-11 Vielgovia Szczecin Jeziorak Szczecin
05-11 Błękitni ii Stargard Sparta Gryfice
05-11 Sparta Węgorzyno Flota ii Świnoujście
05-11 pomorzanin Nowogard GkS Mierzyn
05-11 Wicher Brojce orzeł Łożnica
05-11 iskra Golczewo Wybrzeże rewalskie rewal

05-11 14:00 kasta Szczecin-Majowe ina ińsko
15 kolejka

12-11 Wybrzeże rewalskie rewal Chemik ii police
12-11 orzeł Łożnica iskra Golczewo
12-11 GkS Mierzyn Wicher Brojce
12-11 ina ińsko pomorzanin Nowogard
12-11 Flota ii Świnoujście kasta Szczecin-Majowe
12-11 Jeziorak Szczecin Błękitni ii Stargard
12-11 promień Mosty Vielgovia Szczecin

12-11 13:30 Sparta Gryfice Sparta Węgorzyno
16 kolejka

19-11 Chemik ii police Vielgovia Szczecin
19-11 promień Mosty Błękitni ii Stargard
19-11 Jeziorak Szczecin Sparta Węgorzyno
19-11 Flota ii Świnoujście pomorzanin Nowogard
19-11 ina ińsko Wicher Brojce
19-11 GkS Mierzyn iskra Golczewo
19-11 orzeł Łożnica Wybrzeże rewalskie rewal

19-11 13:30 Sparta Gryfice kasta Szczecin-Majowe

Terminarz - Reg. Klasa Okręgowa - gr. Szczecin Płn. 2011/2012
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INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ŚWIADCZENIA RODZINNE  

– nowy okres zasiłkowy 2011/2012.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie Dział Świad-

czeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, 
że zbliża się nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 
listopada 2011r. do 31 października 2012r. W związku z po-
wyższym należy skompletować niezbędne dokumenty:

-  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzy-
skanych w 2010r. przez wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny. 

- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobiste-
go wnioskodawcy (w przypadku starania się po raz pierw-
szy w Ośrodku Pomocy Społecznej o przyznanie świadczeń 
rodzinnych).

- w zależności od rodzaju dodatku do zasiłku rodzinnego, o 
który będzie się ubiegała strona dodatkowe dokumenty zosta-
ną wymienione w ulotce informacyjnej dołączonej do druku 
wniosku wydanego przez tut. Ośrodek. 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych określono w usta-
wie następująco:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kom-
pletem dokumentów do dnia 30 września br., ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada br. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kom-
pletem dokumentów w okresie od dnia 1 października do 
dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc li-
stopad następuje do dnia 31 grudnia br. 

Wnioski WYDAWANE I PRZYJMOWANE będą od 1 
WRZEŚNIA 2011r. od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.30 w pokojach 8 i 9.

W celu uzyskania informacji dotyczących zasad przyzna-
wania i wypłacania świadczeń rodzinnych w nowym okresie 
zasiłkowym 2011/2012 udostępnione są numery telefonów 
(czynne w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej od 
7.30 do 15.30). 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

ul. 3 Maja 6
72-200 Nowogard

Pok. Nr 8  Tel 39-20-200 lub 
Pok. Nr 9 Tel 39-25-268

PROSIMY O KONTAKT PRZED KOMPLETOWANIEM 
DOKUMENTACJI DO WNIOSKU.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Iga Błażewicz

UWAGA! zmiany w ustalaniu prawa do świadczeń 
związanych z urodzeniem dziecka od 1 stycznia 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie przypomina, że od 
1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez oso-
bę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu 
(przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier admi-
nistracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możli-
wości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w 
życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 
września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w 
ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzo-
ru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna: art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 

art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Iga Błażewicz

r E k l a M a
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEl.  913 922 165
TEl. 91 577 20 07

TABELA 
   m pkt Z R P 
1.  Chemik II Police 2 6 2 0 0 10/2
2.  Pomorzanin Nowogard 2 6 2 0 0 7 / 0
3.  Ina Ińsko 2 6 2 0 0 5 / 1
4.  Kasta Szczecin-Majowe 2 6 2 0 0 2 / 0
5.  Promień Mosty 2 4 1 1 0 6 / 4
6.  Iskra Golczewo 2 3 1 0 1 3 / 4
7.  GKS Mierzyn 2 3 1 0 1 5 / 5
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 3 1 0 1 7 / 4
9.  Błękitni II Stargard 2 2 0 2 0 5 / 5
10.  Wicher Brojce 2 1 0 1 1 3 / 5
11.  Jeziorak Szczecin 2 1 0 1 1 1 / 2
12.  Sparta Węgorzyno 2 1 0 1 1 2 / 4
13.  Flota II Świnoujście 2 1 0 1 1 2 / 6
14.  Vielgovia Szczecin 2 1 0 1 1 4 / 6
15.  Sparta Gryfice 2 0 0 0 2 0 / 4
16.  Orzeł Łożnica 2 0 0 0 2 1 / 11

W minioną sobotę Pomorzanin Nowogard rozegrał mecz ze Spartą Gryfice. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:3. Bramki podczas meczu strzelili: Kamil 
Młynarczyk, Krystian Miklas i w samej końcówce spotkania Patryk Gaik. 

Pomorzanin znów zwycięża
Było to już drugie zwycię-

stwo Pomorzanina w rozpoczę-
tym przed tygodniem sezonie. 
Pierwszy mecz nasi piłkarze wy-
grali z Flotą II Świnoujście (4:0).  

W sobotę zespół zdobył ko-
lejne 3 punkty. Tym samym Po-
morzanin  zajmuje obecnie dru-
gie miejsce w tabeli. Liderem 
jest Chemik Police II. Trzecia 
miejsce w tabeli zajmuje Ina Iń-
sko (patrz tabela).

Kolejny mecz, tym razem z Je-
ziorakiem Szczecin, Pomorza-
nin rozegra na swoim boisku w 
sobotę 27 sierpnia o godz. 17.00. 

W dzisiejszym numerze DN 
publikujemy również pełny ter-
minarz spotkań rundy jesiennej 
sezonu 2011/2012 - patrz stro-
na 11.

MS

Warto stawiać na młodych! Na 
zdjęciu Patryk Gaik, jeden z naj-
młodszych zawodników Pomo-
rzanina, podczas rozgrzewki. 
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

                            Firma Kurierska 
                            Siódemka S.A. 

Zakres działania: 
- doręczanie przesyłek w poszczególnych 
   rejonach na obszarze 
   woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania:
- działalność gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doświadczenie 
  w �rmie kurierskiej lub 
  spedycyjnej/transportowej.

Kontakt: 
Beata Kwaśna – tel.: 507 003 100, 
email: bkwasna@siodemka.com

Oferujemy:
- stałą i stabilną pracę,
- szkolenie i materiały merytoryczne,
- zapoznanie z topogra�ą rejonu,
- stałą obsługę danego rejonu,
- rzetelność i terminowość 
  rozliczania za usługi.

poszukuje kandydatów na Kurierów, 
do świadczenia usług kurierskich.

Tanio sprzedam 
tel. 609 932 180 

rEGUlarNa liNia Mi kro BU So Wa SEroCki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

regularna linia METro        tel. 505 619 600
odJazdY z NoWoGardU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odJazdY zE SzCzECiNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

przEWÓz oSÓB - ro MaN BiŃCzYk - linia regularna   TEl. 0607 310 591 
od poNiEdziaŁkU do piąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEdziEla: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NoWoGard - rEWal - poBiEroWo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWoGard - GolENiÓW - SzCzECiN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec pkp: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzCzECiN - GolENiÓW - NoWoGard
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec pkp: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

r E k l a M a
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEl.  913 922 165 • TEl. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

zBik  
daCH
kUNa

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o.o. w Nowogardzie 

uprzejmie informujemy, że w związku z obchodami 

„Światowego Tygodnia Wody”
w siedzibie Laboratorium Badawczego 

przy ul. Boh. Warszawy 34 w Nowogardzie 
w dniu 26.08.2011 roku 

w godzinach od 9.00 do 14.00 

zostanie zorganizowany „Dzień Otwarty” 
w ramach, którego będzie można zapoznać się 
z pracą laboratorium badania wody i ścieków.

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

zwracają się z prośbą 
do firm oraz osób prywatnych 
o pomoc rzeczową w postaci: 

farb akrylowych, gruntu malarskiego, pędzli, wałków itp. 
Materiały te zostaną wykorzystane do remontu pomieszczeń 
w naszej placówce. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet naj-
mniejszą pomoc. Nowogard, ul. Boh. Warszawy 32, tel. 91 39 
25 282 w godz. 7-15. 

Z góry dziękujemy! 
Uczestnicy i pracownicy WTZ 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław M. Marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 

el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

iNForMaTor lokalNY - NoWoGard
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
pCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NiErUCHoMoŚCi

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; 
i piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfi-
tów), pod budowę garaży (wielkość dostoso-
wana na busy lub auta osobowe), cena za 1 
działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię sto-
isko na Targowisku Miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość krzy-
wice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. Możliwość 
podziału działki na dwie mniejsze. dojazd 
z obu stron. kontakt 605 315 304.

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z 
możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy 
ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w Warnko-
wie. Cena do uzgodnienia. proszę dzwonić 
po 16-stej. 501 318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 
pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od No-
wogardu. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. 
Możliwość adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 
889927772. Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 
3-go Maja 44G, przy zjeździe do przystani. 
517 357 653

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-
gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 
12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie za 
dopłatą. 510 620 125

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 668 431 301

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, 
tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przy-
stępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-
411-106

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwu-
pokojowe na parterze 46 m2 Cena 135 tys. 
602 521 671

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w zakła-
dzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, dwu-
pokojowe w Wierzbięcinie z działką ogrodo-
wą i garażem. 506 073 274

• Pilnie sprzedam działkę budowlaną 1000m2. 
Przy ul. Asnyka (65 tys) 503 120 436

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa tel. 
693 429 294

• Wynajmę pub 286 m lub wynajem pod kate-
ring. cena 3500. 693 946 233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwością po-
działu z preferencjami m in. pod sklep z 
odzieżą używaną 30zł/m2. 693 946 233

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlo-
wo-usługowym; preferencja zajęcia arty-
styczne lub też pod działalność kosmetyczną
.10zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 
użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Rado-
sław 501 594 804 lub 605 548 737

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 64 m2. 
Wierzbięcin. 510 840 205; 517 077 249

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Wynajmę lub kupię garaż na ul. Zamkowej. 
605 856 557

• Wynajmę lokal użytkowo-handlowy 39 m2 w 
Goleniowie, może być mięsny, garmażeryjny, 
spożywczy lub na biuro. Koszt 1100 zł. 514 
058 110\

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia plus 
kuchnia z aneksem, czynsz 700 plus media 
(liczniki) tel. 668 431 295

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła tel. 
601 257 127

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 91 
85 23 899

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, od-
nowione, 58m2, 4 piętro, cena 165000zł. 
667 354 000. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę w Jar-
chlinie, pow. 0,89 ha. 513 157 299.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 m2 
dwa pokoje na iV piętrze. 603 281 005

• Goleniów lokal do wynajęcia, cen-
trum konstytucji 3go Maja- 12m2. Tel. 
609 307 327

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 39 
m2, Bienice gmina Dobra Nowogardzka. 
600 853 973. 

• Sprzedam działkę budowlaną z widokiem na 
jezioro. 604 651 190. 

• Wynajmę mieszkanie. 508 309 116 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro War-
szawska 13 lub zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią do II piętra. 667  926  528 lub 9139 
26 528 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 68 m2 
w osinie w bloku blisko ośrodka zdrowia i 
szkoły. 601 808 696

• Sprzedam mieszkanie 4pokojowe 78 m2 ul. 
Boh. Warszawy. 220  000 do uzgodnienia. 
913925112 . 

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 
502 104 036 dzwonić po 16stej. 

• Szukam garażu do wynajęcia Tel. 668722412

• Wynajmę garaż. 668 722 412

• Sprzedam lub wynajmę kiosk na targowisku 
miejskim w Nowogardzie. Można przerobić 
na altanę lub budkę.  91 39 21 363 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 48m2, I 
piętro, 513 157 137

• Wynajmę mieszkanie 3pokojiowe 70 m2. IV 
piętro. 600 96 22 55

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe 
parter  ul. 15 lutego. 504 898 980

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10. 
502 032 422 

• Wynajmę pokój w centrum. 609 004 967

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 
39 18 307

• Do wynajęcia garaż od września ul. Jana Paw-
ła II. 693 128 108 

• Sprzedam działkę budowlaną przy  Sarnim 
Lesie. 604 651 190 

• Pokój do wynajęcia dla pana. 698 84 30 40 

• Zamienię mieszkanie 2pokojowe w centrum, 
własnościowe na IV piętrze na kawalerkę par-
ter/I piętro. 91 39 20 461, 666 742 169

• Sprzedam dwie działki budowlane 30 ar, 16 
zł/m2. Wszystkie media, Kikorze. 665 361 036 
dzwonie po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe najchętniej 
małżeństwu niepalącemu w centrum miasta 
tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w 
centrum miasta z dala od ulicznego zgiełku 
blisko boisko dla dzieci. 668 452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, 
tel. 693 996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz z budyn-
kami gospodarczymi. 91 39 26  698 lub 605 
856584

• Wynajmę mieszkanie w centrum miasta pow. 
100 m2. 509 528 688 

• Wynajmę kawalerkę ulica Poniatowskiego. 
Kompleksowe wyposażenie. Cena do nego-
cjacji. 783 131 892

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w cen-
trum.  668 44 77 28 

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3pokojo-
we w Nowogardzie. 600 62 62 44
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• Sprzedam halę blaszaną ok. 30 m dłu-
gości i 3m. szerokości (ocieplana). 
732 930 320

• Wydzierżawię lokal o pow. 18,5 m2 przy 
ul. Bankowej. 500 226 319

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę w 
centrum miasta. 793 374 587

MoTorYzaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; 
poj. 2,3l; 130KM; stan techniczny  do-
bry; zadbany; wyposażenie sportowe; 
klimatyzacja automatyczna;  kupiony i 
używany na terenie Niemiec; zarejestro-
wany w Polsce;  cena do uzgodnienia; 
tel: 913920349 lub 665245668 po godz. 
16ej

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i prze-
gląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opel Corsa B rok produkcji 
2000, srebrny, zadbany, 1,2 benzyna, 
cena 9000zł, 601 987 249. 

• Sprzedam VW passat kombi B5 Fl rok 
produkcji 1999, 1.9 Tdi, 90 pS, cena 
11500 do uzgodnienia. 608 690 831  

• Sprzedam przyczepkę samochodową 
z palndeką 2,25m*1,30m, rok 2010, 
tel. 507 943 891

• Sprzedam Suzuki Swift 1991r., cena 
1200 zł. 91 39 18 621 

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok 
prod. 08/2006, przeb. 151000 km  (ser-
wisowany w ASO), srebrny met., klima-
tronik, zadbany, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam BMW 5 kombi 1999, 100% 
bez wypadkowy, serwisowany, full 
opcja. 609 307 327

• Sprzedam Opel Astra, 1,4 benzyna, rok 
produkcji 1993+opony zimowe, cena 
2000zł. 516 636 477

rolNiCTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608  013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Koszenie 
łąk i zbiór. 508 503 650

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim napę-
dem, kombajn ziemniaczany „ANNA”- 
prasa kostkująca Z-224. Tel. 609 480 049

• Sprzedam kopaczkę. 91 39 14 885

• Sprzedam prosiaki. 691 948 518

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wiener-
bergera w dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie zbóż. 
785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, opry-
skiwacz, maskę i kabinę do C-360. 
661 751 296

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na 
zamówienie. 664 969 584

• Sprzedam tucznika. 91 39 18 307

• Kury nioski 1,5 roczne wyprzedaż. 91 
39 106 66 

• Sprzedam klacz. 91 39 501 40 

• Gospodarstwo ogrodnicze a. Waw-
rzyniak Nowogard poleca świeże po-
midory na soki, przeciery w cenie 2zł 
kg. 608 529 366

USŁUGi

• remonty. 609516906. 

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

• potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy MS 
BioSS zaprasza! ul. 700-lecia 15 
(nad apteką Jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96.

• Kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 604 
373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGi iNForMaTYCzNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWariE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-bu-
dowlane - terminowo, solidnie tanio - 
tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie gla-
zury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• docieplenia budynków. 608 847 784

• docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, te-
rakota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ław-
kę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39  50 103; 
608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• remonty mieszkań, dachy i ogrodze-
nia. Tel 794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, remon-
ty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• Meble na wymiar, panele podłogowe. 
884 288 560

• Regipsy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane, piece kaflo-
we i usługi elektryczne. 516 033 882

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, 
stoły, inne drewniane elementy. 889 
133 882

• Transport BUS-MaX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty łazienek. 535 267 619 

• Budowa domów, układanie kostki bru-
kowej. 535 267 619

praCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 
500 zł. 604 189 118

• zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. In-
formacje. 91 39 22 431; 665 084 488

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 25 900; 
667 900 901

• zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji ogro-
dzeń metalowych.512 509 179

• Szukam opiekunki do dwójki dzieci 2 
godz. dziennie. 660 061 372

• poszukuję fachowców na wy-
kończenia murarzy i dekarzy. 
723 432 323

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ca-
łodobowego. 913921373, po 18stej 
913920420

• Zaopiekuję się dzieckiem. 604 102 039

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 
913923540 

• FIRMA PUH GIEJBO ZATRUDNI MECHA-
NIKA, z doświadczeniem do warszta-
tu samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278

•   Zatrudnię pracowników na elewacje, 
płytkarza i murarzy. Praca od zaraz. tel. 
501 055 337

• Przyjmę kierowcę kategoria C+E w re-
lacjach międzynarodowych w systemie 
4/1. 509 650 075

• Zlecę położenie dachówki, może być ce-
ramicznej. 505 065 733 po 17-stej. 

• Zatrudnię do prowadzenia sekretariatu i 
kadr. 509 528 688. 

• zatrudnię do dociepleń. 504 595 424

• Szukam pracy jako operator sztaplarki – 
pracownik magazynu. 796 101 301

• Przyjmę na budowę pomocnika i do wy-
kończenia wnętrz. 662 272 857 

• Zatrudnię kadrową. 509 528 688

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię ogólno budowlańca do bu-
dowy domków jednorodzinnych wraz 
z wykończeniem. Firma MARBUD. 
607 083 845

• Zatrudnię tynkarzy.  662 678 895 

• Zatrudnię dziewczynę do sprzedawania 
paliwa. 693 52 12 11 

iNNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgodnie-
nia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w sieci 
ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gra-
tis. 501 385 072

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę 
cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. 667 788 820

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowane. 
605 576 908

• Sprzedam drewno kominkowe i opało-
we. 667 788 820

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
913910656 

• Sprzedam wózek, łóżeczko i nosidełko. 
696 987 322. 

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 17 305

• Szkółka w Karsku oferuje drzewa ozdob-
ne oraz owocowe w pojemnikach w tym 
jabłonie z owocami bardzo duży wybór. 
Zapraszamy. 606 106 142

• Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi, nowy 
nie używany. 502 616 233. 

• Sprzedam harmonię 50-basową. 511 62 
72 10

• Sprzedam tanio tapczan dwuosobo-
wy w dobrym stanie oraz tubę basową 
2*150 wat. 504 411 727  

• Sprzedam szczeniaki rasy cocker spa-
niel. 603 03 89 44



Nr 64 (1998)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

DREWNIKOWSKI Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY KONCESJONER PEUGEOT
Szczecin, ul. Bagienna 36d, tel. 91 461 46 13, salon sprzedaży i serwis
www.drewnikowski.peugeot.pl

rEklaMa

Wakacje w NDK
W trakcie tegorocznych wakacji w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się 

działania pod nazwą: „Wakacyjne w NDK”. Zajęcia rozdzielone zostały na dwa 
turnusy. Pierwszy odbył się w dniach od 25-29 lipca oraz drugi od 1-5 sierpnia. W 
trakcie pierwszego turnusu, odbyło się wiele interesujących działań i warsztatów. 
Pani Jola Gornowską prowadziła aktywne zajęcia teatralne, jak również zabawy z 
chustą animacyjną.

Zabawy z ołówkiem i pędzlem prowadziła pani Zosia Frydryk, ucząc jak bawić 
się kolorami, pobudzając wyobraźnię. 

W pierwszym turnusie uczestniczyło mało, bo siedmioro  dzieci. W trakcie drugie-
go turnusu grupa  liczyła już  osiemnaścioro osób. Instruktorem prowadzącym była 
pani Basia Źróbek, która angażowała dzieci do śpiewu i tańca, dzięki temu najmłodsi 
aktywnie i z humorem mogli rozwijać swoje talenty, a nawet na cały głos śpiewać har-
cerskie piosenki w trakcie spaceru. Zajęcia ekologiczne prowadziła pani Ula Klimczak, 
która nauczyła uczestników półkolonii jak zrobić cos z niczego. Z masy solnej dzieci 
samodzielnie lepiły wymyślone ludki, jak również tworzyły barwną biżuterię. Dzieci 
dowiedziały się także, że  makaron nie służy tylko do jedzenia. Tworzyły z niego ory-
ginalne ozdoby oraz zwierzaki.

Dzięki pani Janinie  Kołodzińskiej uczestnicy mogli skorzystać z warsztatu ma-
lowania na szkle i jedwabiu. Pani prowadząca z pasja przekazała dzieciom jak kon-
trastować i łączyć ze sobą farby aby uzyskać oczekiwany efekt.

Aktywne działania dzieci można było zaobserwować nie tylko w pracowniach 
NDK, ale również na plaży i Placu Wolności.

Zajęcia dały możliwość integracji grupowej, a także pracy indywidualnej. Dzieci 
były zadowolone z zajęć i jednocześnie ubolewały, że turnus tak szybko przeminął.  

Informacja: NDK



Czytaj s. 2

Czytaj s. 4

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Piątek 
26 sierpnia 2011 r. 
Nr 65 (1999) 
nakład 3000
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

SPRZEDAŻ RATALNA

Projektowanie komputerowe

SZAFY • GARDEROBY 
MEBLE BIUROWE

Szanujemy Twój czas
wystarczy zadzwonić  - przyjedziemy

tel. 509 965 003
Pomiar, wycena, doradztwo - GRATIS!

WYSOKA JAKOŚĆ 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE
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Koniec konkursów 
w oświacie  

Dyrektor 
Przedszkola nr 1 
wybrany

Jolanta Bielska  nowy dyrektor Przedszkola nr 1
Czytaj s. 3

Ku przestrodze!  
Bolesne skutki  
brawury  
na drodze...

Setki 
mieszkańców 
bez wody 
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Chodnik przy Placu Wolności  wygląda niczym  „ szwajcarski 
ser”. Słaba to wizytówka centrum miasta. 

Kolejna dzika giełda samochodowa? (Parking Biedronki przy 
ul. Boh. Warszawy). A może warto wyznaczyć miejsce, gdzie 
właściciele mogliby wyeksponować na sprzedaż swoje auta?

Wtorek. Trzeci dzień Misji Namiotowej. Zajęcia dla dzieci i 
młodzieży. 

Zarośla przy ul. Poniatowskiego (osiedle domów jednorodzin-
nych), jeszcze trochę i zasłonią piękne posesje.

Wypadek na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Żeromskiego

Ku przestrodze!  
Bolesne skutki brawury na drodze…
W środowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Żeromskiego, tuż 
przy gmachu Przedszkola nr 1, doszło do niebezpiecznego wypadku. 

Dwóch jadących motorowe-
rem nastolatków, wyjeżdża-
jąc z  drogi podporządkowa-
nej od ulicy Mickiewicza, wy-
musiło pierwszeństwo i ude-
rzyło z całym impetem w Opel 
Astra kombi. Dwie jadące nim 

kobiety, poza doznaniem sil-
nego szoku, nie odniosły żad-
nych obrażeń. Gorzej z chłop-
cami. Kierujący motorowerem 
15-latek z podejrzeniem zła-
mania ręki trafił do szpitala w 
Nowogardzie, natomiast jego 

rówieśnik, u którego stwier-
dzono uraz kręgosłupa, został 
hospitalizowany w Szczecinie. 
Jak ustaliła Policja, obaj byli 
trzeźwi. 

Red.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

POmOrZaNIN NOWOGarD 
OGŁaSZa:

Zapisy chłopców z rocznika 97-98 do sekcji piłki nożnej. 
Zajęcia odbywają się we wtorek i czwartek o godz. 12. 

Tel kontaktowy 662 777 893

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Koniec konkursów w oświacie  

Dyrektor Przedszkola nr 1 wybrany
W miniony wtorek decyzją komisji konkursowej, dyrektorem Przedszkola nr 1 przy ul. Żeromskiego została Jolanta Bielska. Był to już 
drugi konkurs zorganizowany na to stanowisko. Tym samym zakończyła się seria konkursów na stanowiska dyrektorskie w oświacie, 
jakie w tym roku musiała ogłosić gmina Nowogard. 

J. Bielska od lutego tego roku 
kierowała placówką, pełniąc obo-
wiązki  w zastępstwie za Jolantę 
Jackowiak, którą  na wniosek rady 
pedagogicznej i większości rodzi-
ców burmistrz odwołał ze stano-
wiska dyrektora, po tym jak za-
proponowała sprywatyzowanie 
placówki. 

Pierwszy konkurs na stanowi-
sko dyrektora Przedszkola nr 1 
odbył się w dniu 13 lipca. Ku za-
skoczeniu, obok J. Bielskiej przy-
stąpiła do niego także odwołana 
w lutym J. Jackowiak. Konkur-
su nie rozstrzygnięto, ze względu 
na braki formalne w złożonych 
przez kandydatki dokumentach. 
Burmistrz zastanawiał się  czy 
sam nie wskaże osoby, która jego 
zdaniem powinna zarządzać pla-
cówką. Tak się jednak nie stało i 
po kilku dniach R. Czapla wyzna-
czył kolejną datę konkursu na 23 
sierpnia. 

Zgodnie z ogłoszeniem kon-
kurs odbył się w miniony wtorek 
w Ratuszu. Do rywalizacji o fo-
tel dyrektora stanęły ponownie 
te same kandydatki.  Tym razem 
wszystko poszło sprawnie  i ade-
kwatnie do  wcześniejszych prze-
widywań dyrektorem placówki 
została ostatecznie J. Bielska. 

Konkurs na dyrektora Przed-
szkola nr 1 był ostatnim z serii 
konkursów na to stanowisko, jaki 
w tym roku ogłosił organ prowa-
dzący, czyli gmina. W pozosta-
łych placówkach oświatowych 
trwają jeszcze kadencje dyrekto-

rów. Przypomnijmy tylko, że w 
lipcu wybrano jeszcze dyrektorów 
Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących przy 
ul. Boh. Warszawy. W obu przy-
padkach nie nastąpiła zmiana 
warty. W SP nr 3 dyrektorem zo-
stał ponownie Piotr Kazuba. Bę-
dzie to jego trzecia kadencja. Na-
tomiast ZSO, jak informowaliśmy 
obszernie na naszych łamach, na-
dal będzie kierował Leszek Bece-
la, który jest dyrektorem placówki 
od 1995 roku. 

Dodajmy, że oprócz konkursów 
na dyrektorów szkół gminnych, w 
lipcu odbył się także konkurs w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych (popularny „rolniczak”), dla 
którego organem prowadzącym 
jest powiat. W wyniku konkursu 
ponownie wybrany  został Ste-
fan Sitkowski. 

Tekst i foto Marcin Simiński

Decyzja komisji została z radością przyjęta przez przedstawicieli grona pedagogicznego i rady rodziców. 
Tuż po ogłoszeniu wyników reprezentacja Przedszkola nr 1 wręczyła nowo wybranej dyrektor bukiet 
kwiatów. 

Głosujmy na plac zabaw
W swoje setne urodziny 
Nivea wybuduje 100 pla-
ców zabaw! - czy jeden z 
nich powstanie w Nowo-
gardzie?

W tym roku Nivea kończy 100 
lat. W związku z tym firma po-
stanowiła zasponsorować budo-
wę 100 placów zabaw w wybra-
nych miejscach na terenie całej 
Polski. Dwa z nich zostaną wy-

budowane w Gliwicach i Pozna-
niu. Do podziału zostało 98!

W związku z tym firma ogłosi-
ła konkurs. Polega on na tym, że 
internauci, którzy zalogują się na 
stronie internetowej www.100lat-
nivea.pl będą mogli każdego 
dnia oddawać jeden głos na wy-
braną lokalizację placu zabaw. 
Nowogard wytypował teren przy 
ul. 700-lecia, w okolicach cen-
trum miasta. Konkurs, który zo-
stał zainicjowany 6 czerwca 2011 

roku zostanie zakończony 31 paź-
dziernika br. Został podzielony 
na 4 etapy: etap I - od 6 VI do 31 
VII, etap II - od 1 VIII do 31 VIII, 
etap III - od 1 IX do 30 IX i etap 
IV - od 1 X do 31 X. 

W każdym z tych etapów wy-
typowanych zostaje 25 lokaliza-
cji (w ostatnim etapie 23), które 
otrzymały największą liczbę gło-
sów i spełniły warunki przewi-
dziane w regulaminie konkur-
su. Na nich wybudowane zosta-

ną obiekty, które będą zawierać 
m.in. 2 huśtawki, 2 wieloelemen-
towe zestawy zabawowe, 2 bujaki 
sprężynowe, karuzelę, piaskowni-
cę, itd.

Oddajmy już dziś głos na pro-
pozycję naszej gminy!

Wejdź na! www.100latnivea.
pl/glosowanie/rejestracja i każ-
dego dnia oddaj jeden głos na! 
www.100latnivea.pl/glosowanie/
plac/2540

Red.
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Setki mieszkańców bez wody 

Awaria  wodociągu na Wyszyńskiego
W dniu 23.08 br. w budynku nr 5 przy ulicy Kardynała  Wyszyńskiego w Nowogardzie doszło do awarii sieci wodociągowej. Zalane zo-
stały pomieszczenia piwniczne, a setki mieszkańców miasta zostały odcięte od bieżącej wody.  PUWiS usunął awarię i w środę wieczo-
rem znów popłynęła woda w kranach. 

Po otrzymaniu informacji od 
administratora budynku Nr 5 
przy ulicy Kardynała Wyszyń-
skiego w Nowogardzie w dniu 
23.08.2011  o zalewaniu po-
mieszczenia piwnicznego wodą, 
następnego dnia tj. 24.08.2011 
pracownicy PUWIS-u przy-
stąpili do usuwania przecieku, 
który zlokalizowany był przed 
budynkiem. Odcięcie wody 
w celu usunięcia nieszczelno-
ści nastąpiło po zakręceniu ist-
niejącej zasuwy na przyłączu 
do budynku Nr 5 przy ul. Kar-

dynała Wyszyńskiego. Po od-
kryciu przyłącza przystąpiono 
do jego naprawy. Stwierdzono 
dużą korozje z „wżerami” w ru-
rach, poprzez które wydostawa-
ła się woda na zewnątrz - po-
wiedział DN,  dyrektor tech-
niczny PUWiS, Piotr Tomków.

Jak informuje PUWiS, wy-
miany wymagał cały odcinek 
począwszy od zasuwy, a skoń-
czywszy na głównym wodo-
mierzu znajdującym się w piw-
nicy budynku. Prace wymaga-
ły zamknięcia dopływu wody 

na obszarze obejmującym kil-
ka ulic miasta.   Od zasila-
nia zostały odcięte m. in. blo-
ki mieszkalne przy ul. Kardy-
nała Wyszyńskiego. Wody nie 
miał także nowogardzki szpi-
tal.  Aby mieszkańcy miasta w 
jak najmniejszym stopniu od-
czuli brak bieżących dostaw 

wody została ona dostarczo-
na beczkowozem. Jeden z nich 
znajdował się przy ul. 5 Mar-
ca (patrz foto). Jako pierwsze 
zaopatrzone zostały piekarnie 
oraz instytucje. Okres wyłą-
czenia wody trwał dokładnie 
od 13.00 do 18.00. 

Zaraz po zakończeniu prac 

remontowych dostawę wody 
przywrócono. W związku z za-
istniałą sytuacją braku wody, 
chciałbym serdecznie przepro-
sić w imieniu Zarządu Spółki  
użytkowników sieci wodociągo-
wej za utrudnienia w poborze 
wody. – dodaje P. Tomków. 

JB, MG

Z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Goleniowie otrzymaliśmy wyniki zdawalności osiągnięte w I półroczu roku 2011 
przez szkoły nauki jazdy.  Poniżej prezentujemy wyniki najlepszych nowogardzkich firm szkolących kierowców w kat. B jak również in-
nych kategoriach, a także najlepszych nowogardzkich instruktorów. 

Wyniki zdawalności kandydatów na kierowców 

Nowogardzkie szkoły wśród najlepszych
Zdawalność na kat. B 

L.p. Numer i nazwa ośrodka szkolenia 
kierowców Miejscowość

Ilość 
egzaminów 
pozytywnie 

zdanych

%
W stosunku do 
poprzedniego 

półrocza 

8 00243204 Katarzyna Herka Nowogard 290/60 20,7  

10 00283204 Nauka Jazdy SPEED CAR 
Mariusz Marynowski Nowogard 216/43 19,9 ¯

11 00103204 „NAUKA JAZDY”Adam 
Fedeńczak Nowogard 265/49 18,5 ¯

ŚREDNIA  ZDAWALNOŚĆ  W  POWIECIE NA KATEGORIĘ –B-     26,2 %
W stosunku do wyniku z poprzedniego półrocza – tj. II półrocze 2010 r – zda-

walność w powiecie spadła o 2% (poprzednio 26,2%). W pięciu OSK można okre-
ślić zdawalność jako „powyżej średniej”.

Wyniki zdawalności egzaminów teoretycznych na kategorię B. 

L.p. Numer i nazwa ośrodka szkolenia kierowców Miejscowość

Ilość
egzaminów/ 
pozytywnie 

zdanych

%

5 00283204 Nauka Jazdy SPEED CAR Mariusz 
Marynowski Nowogard 61/52 85,2

10 00243204 Katarzyna Herka Nowogard 144/106 73,6

11 00103204 „NAUKA JAZDY”Adam Fedeńczak Nowogard 123/85 69,1

12 00343204 SNJ AUTO SUKCES Marek Brzeskot Nowogard 51/34 66,7

ŚREDNIA  ZDAWALNOŚĆ W  POWIECIE NA EGZAMINACH TEORE-
TYCZNYCH-        89,27% 

W poprzednim półroczu – 80,80 %
Instruktorzy, którzy wykazali się największą skutecznością szkolenia kandyda-

tów na kierowców w kat. B: 
3 miejsce w Powiecie Herka Maciej - ze szkoły nauki jazdy Katarzyna Herka w 

Nowogardzie 42,9% - 19 pozytywnie zdanych egzaminów na 45 podejśc do egza-
minu praktycznego

Instruktorzy, który wykazali się największą skutecznością szkolenia na katego-
rie inne niż kat. B:

1 miejsce w Powiecie Herka Maciej szkolenie na kat (A1, A) - ze szkoły nauki 
jazdy Katarzyna Herka w Nowogardzie  78,9% - 15 pozytywnie zdanych egzami-
nów na 19 podejś

3 miejsce w Powiecie Artur Prokopiak – (kat. BE, C, CE, D,) ze szkoły nauki 
jazdy „NAUKA JAZDY Adam Fedeńczak” 64,5% - 14 pozytywnie zdanych egza-
minów na 28 podejść do egzaminu praktycznego

opr. na podstawie informacji od: Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji  
w Goleniowie, Małgorzata Cebrzyńska

Awarię usuwano przeszło 5 godzin

Po wodę z cysterny ustawiały się duże kolejki
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Kilka słów o nowogardzkim oddziale ZZMiUW...
W dzisiejszym numerze prezentujemy wywiad z inż. Kazimierzem Świerzko, kierownikiem terenowym w Nowogardzie Zachodniopo-
morskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Na początku kilka słów o 
ZZMiUW. Instytucja dzia-
ła na podstawie trzech aktów 
prawnych: ustawy o samorzą-
dzie województwa, ustawy o 
prawie wodnym oraz uchwa-
ły Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego, doty-
czącej statutu ZZMiUW w 
Szczecinie. Natomiast przed-
miotem jej działania  jest wy-
konywanie, w imieniu mar-
szałka województwa, zadań 
z zakresu administracji rzą-
dowej i samorządowej, które 
przewiduje ustawa o prawie 
wodnym. Co to bliżej ozna-
cza? - o tym nasza rozmowa.

Piotr Słomski: ZZMiUW 
odpowiada za utrzymanie 
urządzeń hydroinżynieryj-
nych i za stan wód  na  sporej 
wielkości obszarze….

Kazimierz Świerzko: to 
prawda. Obecnie jesteśmy od-
powiedzialni za administro-
wanie ponad 4, 5 tys. km rzek, 
1,6 tys. km kanałów, 9 zbior-
ników wodnych o łącznej po-
wierzchni 596 ha i pojemności 
7 828 tys. m3., 535 km wałów 
przeciwpowodziowych, chro-
niących przed powodzią ob-
szar ponad 50 ha, w tym 210 
km wałów przy Odrze. Obsłu-
gujemy także 135 stacji, któ-
re obsługują 82 ha powierzch-
ni. ZZMiUW w tym obszarze 
odpowiada również za utrzy-
manie i konserwację polderów 
przeciwpowodziowych.

 Czy Nowogard i okolice 
znajdują się na obszarze, któ-
ry jest zagrożony podtopie-
niami?

Gmina Nowogard posia-
da płaskie ukształtowanie te-

renu z występującymi w nie-
których miejscach nieduży-
mi zróżnicowaniami. Przez 
obszar gminy przepływa kil-
ka niewielkich rzek i kanałów, 
które nie stwarzają zagroże-
nia podtopieniami, ponieważ 
corocznie w ramach posiada-
nych środków, rzeki i kanały są 
według potrzeb konserwowa-
ne jako urządzenia podstawo-
wych melioracji wodnych. W 
sąsiedztwie gminy również nie 
występują obszary zagrożone 
podtopieniami, które mogłyby 
stanowić zagrożenie. 

Jakie inwestycje, dotyczące 
oddziału terenowego w No-
wogardzie, ZZMiUW zapla-
nował w najbliższym czasie?

W najbliższym czasie in-
westycje planowane na tere-
nie oddziału Nowogard, który 
obejmuje również grunty le-
żące w powiecie łobeskim, są 
następujące: realizacja projek-
tu budowy zbiornika retencyj-
nego na gruntach miejskich 
w Łobzie, w okolicach rzeki 
Łoźnicy. Planowana jest rów-
nież inwestycja mająca na celu 
stabilizację wody na jeziorze 
Mielno. 

Jakie środki planowane są 
na realizację inwestycji  i kon-
serwacji w bieżącym roku? 

ZZWiUW przeznacza w tym 
roku na inwestycje - w oddzia-
le nowogardzkim - podstawo-
we środki budżetowe w wyso-
kości 300 tys. zł. oraz ośrod-
ki z rezerwy celowej Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w wysokości pół miliona 
zł. Ze środków tych zrealizu-
jemy konserwację 84 km rzek 
i 56 km kanałów. Natomiast w 
połowie listopada zakończy-
my modernizację koryta rzeki 
Rutka, która rozpoczęła się na 
początku sierpnia. Wartość tej 
inwestycji wynosi 585 tys. zł.

Jak wygląda kwestia kon-

serwacji urządzeń meliora-
cyjnych na terenach posesji 
prywatnych.

Zgodnie z artykułem 77 
ustawy o prawie wodnym, 
utrzymanie urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych1 
należy do zainteresowanych 
właścicieli gruntów, tzn. po-
szczególni właściciele powinni 
corocznie lub według potrzeb 
wykonywać konserwację ro-
wów melioracyjnych i innych 
urządzeń wodnych z nimi 
związanych. 

Jak to wygląda w praktyce?
Prawdą jest, że z wykony-

waniem tych obowiązków 
bywa różnie. Więksi właści-
ciele i dzierżawcy dużych ob-
szarów rolnych w miarę stara-
ją się wykonywać konserwa-
cję rowów melioracji szczegó-
łowych przynajmniej co drugi 
rok, ponieważ zmusza ich do 
tego konieczność. Niewykona-
nie konserwacji uniemożliwi-
łoby prowadzenie prawidłowej 
gospodarki na gruntach rol-
nych, szczególnie na użytkach 
zielonych. Gorzej jest w przy-
padku małych gospodarstw 
rolnych, gdzie konserwacji ro-
wów melioracji szczegółowych 
się nie wykonuje. W szczegól-
nych przypadkach, gdy zacho-
dzi pilna potrzeba przekonser-

wowania rowu, z którego ko-
rzyści odnosi kilku użytkowni-
ków, składa się specjalny wnio-
sek, na podstawie którego, wła-
ścicielom wydawana jest przez 
starostę decyzja nakazująca 
wykonanie konserwacji po-
szczególnych odcinków rowu 
ze wskazaniem terminu wyko-
nania. 

Dziękuję za rozmowę
Piotr Słomski

1 (art. 73, ustawy o prawie wod-
nym)

Art. 73. 1. Do urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych zalicza się:

1)  rowy, wraz z budowlami zwią-
zanymi z nimi funkcjonalnie, dreno-
wania oraz deszczownie z pompami 
przenośnymi,

2) rurociągi o średnicy poniżej 0,6 
m,

3)  stacje pomp do nawodnień ci-
śnieniowych,

4) ziemne stawy rybne oraz groble 
na obszarach nawadnianych,

5)  systemy nawodnień grawitacyj-
nych

-  jeżeli służą celom, o których 
mowa w art. 70 ust. 1.

2. Przepisy dotyczące urządzeń me-
lioracji wodnych szczegółowych sto-
suje się odpowiednio do:

1) fitomelioracji oraz agromeliora-
cji,

2) systemów przeciwerozyjnych,
3) zagospodarowania zmeliorowa-

nych trwałych łąk lub pastwisk,
  4)  zagospodarowania nieużytków 

przeznaczonych na trwałe łąki lub pa-
stwiska.

TO Nowogard

TO Świdwin

TO Goleniów

TO Gryfice

TO Drawsko Pomorskie

TO Stargard Szczeciński

TO Kamień Pomorski

TO Kołobrzeg
TO Białogard
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Intrygująca historia Amandi-
ne, córki polskiej hrabianki wy-
wiezionej potajemnie z Krako-
wa do francuskiego klasztoru.

„Amandine” Marleny de Bla-
si to polsko-francuska powieść-
romans doskonała do przeczy-
tania podczas urlopu, wakacji i 
długich letnich wieczorów.

Kraków okresu międzywo-
jennego. Młoda hrabianka An-
dżelika zachodzi w ciążę z czło-
wiekiem, którego nie akceptuje 
rodzina. Rodzi córeczkę z bar-
dzo poważną wadą serca. Matka 
Andżeliki, zachwycająca hrabi-
na Walewska Czartoryska, wy-
wozi swoją malutką wnuczkę 
na operację do Szwajcarii, na-
stępnie ukrywa ją na długie lata 
we francuskim klasztorze. Za 
opiekę zostawia sowitą zapłatę. 
Andżelice oznajmia, że dziec-
ko zmarło. Tyle wprowadzenia, 
przenosimy się teraz do klaszto-

ru Montpellier, gdzie wychowu-
je się pod opieką sióstr zakon-
nych śliczna Amandine. Nie zna 
swojego pochodzenia, tęskni za 
prawdziwą matką – chociaż my-
śli, że ta nie żyje. Pisze do niej 
listy i zostawia je pod posągiem 
Najświętszej Panienki. Nieste-
ty nad Francją jak i całą Europą 
wisi widmo nieuchronnej woj-
ny. Opiekunka Solange zabie-
ra małą Amandine i opuszczają 
klasztor. Podróż do rodzinnego 
majątku Solange zmienia się w 
odyseję po okupowanej Francji 
w poszukiwaniu prawdy, szczę-
ścia i miłości…

 Jest to powieść pełna sekre-
tów, tajemnic, tragedii rodzin-
nych i malowniczych szczegó-
łów dotyczących historii tamtej 
epoki. A sam koniec zaskoczy 
niejednego czytelnika.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Intrygująca  
historia  

Amandine

Wypadek ciągnika - Cią-
gnik siodłowy uderzył w cyster-
nę z mlekiem na trasie nr 6 (po-
między Nowogardem a Golenio-
wem). Na szosę wylało się 18 tys. 
litrów mleka. Z powodu wypad-
ku o godz. 17 został wstrzymany 
ruch między Nowogardem a  Go-
leniowem. Wezwani na miejsce 
strażacy zbierali z  drogi rozlane 
mleko i wyciągali z szoferki uwię-
zionego w niej kierowcę ciągnika. 
Został natychmiast przewieziony 
do szpitala przy ulicy Unii Lubel-
skiej w Szczecinie.

***
Dwóch medalistów - w ostat-

nim wydaniu „Wiadomości węd-
karskich” w rubryce „Rekordy na 
plan” mamy aż dwóch medali-
stów z naszego  regionu:  Bogda-
na Kondratowicza i Kazimierza 
Ziembę. O złotych linach Kon-
dratowicza już pisaliśmy. Zło-
wił on w jeziorku śródleśnym 
6 czerwca złotego lina o wadze 
3.10 kg. Później złowił jeszcze 
dwa medalowe liny o wadze nie-
co powyżej 3 kg. Wszystkie na 
kanapkę z czerwonych i białych 
robaków. Kolejnym medalistą w 
tym samym gatunku ryby jest 
Kazimierz Ziemba,(ówczesny) 
burmistrz Nowogardu, który na 
jeziorze Karsk złowił dwa meda-

lowe liny o wadze 2,3 kg (srebro) 
oraz 1,72 kg. (brąz), na ziarno 
grochu i ziemniaka. Gratulacje 
od DN.

***
Pomorzanin nadal liderem! 

- piłkarze nożni Pomorzani-
na przechodzą jak na razie naj-
śmielsze oczekiwania swoich ki-
biców. Po inauguracyjnym zwy-
cięstwie nad ligowym beniamin-
kiem, teraz wygrali trudny mecz 
wyjazdowy z Radovią, utrzymu-
jąc tym samym prymat w ligowej 
tabeli. Mecz przez niemal całe 
spotkanie toczony był pod dyk-
tando gości. Nasi piłkarze raz po 
raz gościli na polu karnym miej-
scowych stwarzając co róż groź-
ne sytuacje strzeleckie. Na pierw-
szego gola przyszło jednak cze-
kać aż do 31 minuty. Wówczas 
to Artur Jurczyk pokonał radow-
skiego golkipera. Tuż po zmia-
nie stron do bramki gospodarzy 
trafił Robert Klimczak, a wynik 
spotkania w ostatniej jego minu-
cie ustalił wprowadzony chw9lę 
wcześniej na boisko Piotr Ochęc-
ki. Radovia w tym czasie była 
tylko jeden raz w stanie pokonać 
Osmelaka i Pomorzanin przy-
wiózł bardzo cenne trzy punkty. 

Wyszperała: Michalina 
Górzyńska

10 lat temu                  pisał:

Nasi na Światowym Dniu młodzieży

„Zbudowani na Chrystusie, 
mocni wierze”

Tak brzmiało tegoroczne hasło 
światowych dni młodych, czyli 
spotkania młodzieży z Piotrem 
naszych czasów - papieżem Be-
nedyktem XVI, które tego lata 
odbyło się w słonecznej stolicy 
Hiszpanii – Madrycie.

W przygotowaniach jak w sa-
mym wyjeździe brała udział rów-
nież młodzież z Nowogardzkiej 
parafii. Grupa licząca 12 osób 
wraz z opiekunem Ks. Marcinem 
Szczodrym wyruszyła do Madry-
tu 9 sierpnia b.r. 

W drodze do celu pielgrzymi 
mieli okazję zwiedzić inne ośrod-
ki kultu religijnego. Odwiedzili 
m.in. Marktl am Inn. miasto ro-
dzinne Papieża Benedykta XVI, 
La Salette miejsce objawień Ma-
ryjnych oraz Barcelońską bazyli-
kę La Sagrada Familia. Miało to 
na celu pogłębienie wiary nasta-

wiając na duchowe przeżycie cza-
su Światowych Dni Młodych. 

ŚDM rozpoczynały się zajęcia-
mi kulturalnymi w poszczegól-
nych diecezjach Hiszpanii bio-
rących udział w ŚDM. Spotka-
nia te miały na celu poznanie 
zwyczajów mieszkańców dane-
go miasta oraz zapoznanie się z 
młodymi uczestnikami pocho-
dzącymi z różnych krajów. Gru-
pa z Nowogardu podlegała pod 
diecezję San Sebastian w miej-
scowości Irun. Kulminacyjnym 
momentem był przyjazd do Ma-
drytu gdzie oczekiwaliśmy na 
przyjazd papieża. ŚDM kończyła 
uroczysta Msza Św., której prze-
wodniczył papież Benedykt XVI. 
Po zakończeniu Mszy Św. papież 
ogłosił nowe miejsce następnego 
spotkania młodych - będzie nim 
Rio de Janeiro w Brazylii,  w 2013 

r. oraz pożegnał się ze wszystki-
mi uczestnikami, w tym także z 
polską młodzieżą słowami: Nie-
ście wszystkim orędzie ewangelii 
i pomóżcie Europie w odszukaniu 
chrześcijańskich korzeni. 

Słowa papieża stają się zatem 
fundamentem wiary każdego 
młodego chrześcijanina, mobili-
zując do głębszej refleksji i odpo-
wiedzialności nie tylko za wiarę, 
ale także i za drugiego człowieka.

„Wdzięczność jest pamięcią ser-
ca”, dlatego też z tego miejsca gru-
pa młodych z Nowogardu pragnie 
serdecznie podziękować Ks. Mar-
cinowi Szczodremu za podjęcie 
trudu opieki jak i otoczenie nas 
duchowym wsparciem. Składa-
my wielkie Bóg Zapłać mając na-
dzieję, że spędzony wspólnie czas 
przyniesie oczekiwane owoce.

K.S.

Grupa z Nowogardu na tle parku del Retioro

Grażyna Brożyna, lat 51; Zmarła 22.08.2011; Pogrzeb 26.08.2011; Miejsce: cmentarz w Strzelewie
Józef Tarasiuk, lat 91; Zmarł 22.08.2011; Pogrzeb był 25.08.2011; Miejsce: cmentarz w Nowogardzie
Ryszard Korchut, lat 40; Zmarł 17.08.2011; Pogrzeb był 24.08.2011; Miejsce: cmentarz w Nowogardzie
Zbigniew Storta, lat 63; Zmarł 22.08.2011; Pogrzeb był 25.08.2011; Miejsce: cmentarz w Dobrej No-
wogardzkiej
Marian Łapkowski, lat 64; Zmarł 24.08.2011; Pogrzeb 27.08.2011 ; Miejsce: cmentarz w Nowogardzie

Informacje podał: Administrator Cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Parkingowe propozycje czy marzenia cz. 2 
Zgodnie z zapowiedzią publikujemy dzisiaj dalszą część raportu dotyczącego propozycji lokalizacji nowych miejsc parkingowych, jakie 
wpłynęły do Urzędy Miejskiego od mieszkańców Nowogardu. Przypomnijmy, że ze względy na duże rozproszenie wskazanych miejsc 
postojowych, urbaniści podzielili miasto na trzy strefy: A, B i C. W poprzednim wydaniu szczegółowo opisaliśmy strefę A, która obej-
muje ścisłe centru miasta. Dzisiaj prezentujemy strefę B, o zasięgu ulic: Dąbrowszczaków, Rzeszowskiego, 3 Maja, Bankowa, 700 Lecia, 
Zielona. Warto nadmienić, że są to na razie tylko propozycje. To czy konkretne parkingi powstaną zależy m.in.: od stanu prawnego nie-
ruchomości, na których mają powstać nowe miejsca postojowe. 

Strefa parkingowa B – ulice Dąbrowszczaków, Rzeszowskiego, 3 Maja, Ban-
kowa, 700-Lecia, Zielona

Punkt 16 na mapie znajduje się na działce:
- nr 215/10 obr. 5 o powierzchni 0,0652 [ha] przy ulicy Rzeszowskiego,
- 215/1
- nr 198
Właścicielem działki nr 215/10 jest Gmina Nowogard, właścicielem działek nr 

215/1 i nr 198 jest firma Prywatna. Na obu działkach jest usytuowany dyskont 
handlowy i są wydzielone miejsca parkingowe dla klientów sklepu.

Działka 215/10 jest zabudowana budynkami usługowymi (sklepy). Utrudnienia 
- sąsiedztwo przystanku busów, autobusów i postoju taksówek.

Punkt 17 na mapie znajduje się na działce:
- nr 90/1 obr. 3 o powierzchni 0,0477 [ha] przy ul.3-go Maja.
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard. Według mapy istnieje możliwość 

wybudowania miejsc parkingowych.
Punkt 18 na mapie znajduje się na działce:
- nr 110 obr 3 o powierzchni 0,4295 [ha] (na przeciw Hotelu Przystań).
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard. Jest możliwość wybudowania 

miejsc parkingowych.
Punkt 19 na mapie znajduje się na działce:
- nr 193 obr 5 o powierzchni 0,1187 [ha] przy ul. Bankowej, graniczy z działką 

Tk nr 33/6
Właścicielem jest gmina Nowogard. Najprawdopodobniej istniałaby możliwość 

wybudowania miejsc parkingowych na podanej działce.
Punkt 20 na mapie znajduje się przy działkach:
- nr 191/4 o powierzchni 0,0318 [ha] przy ul. Bankowej
- nr 190/6 o powierzchni 0,2497 [ha] przy ul. Bankowej
Właścicielem dz. 191/4 jest Gmina Nowogard, działka 190/6 należy do jednej z 

nowogardzkich  Spółdzielni Mieszkaniowych.
Punkt 21 na mapie znajduje się na działce:
- nr 99/32 obr. 3 o powierzchni 0,2479 przy ul. Bankowej 5.

Właścicielem jest Gmina Nowogard. Na wymienionej działce znajduje się dużo 
drzew co może utrudniać lub uniemożliwić wybudowanie miejsc parkingowych.

Punkt 22 na mapie znajduje się na działce:
- nr 262/5 obr. 3 o powierzchni 0,0621 [ha] przy ul. 700-Lecia 20A,
- nr 227/24 o powierzchni 0,2359 [ha] przy ul. Dąbrowszczaków 19.
Właścicielem działki nr 262/5 jest Gmina Nowogard i wieczysty użytkownik 

prywatny. Działka granicząca należy do skarbu Państwa i Gminy Nowogard. Bu-
dynki na tej działce stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Być może 
bardziej realne byłoby wybudowanie miejsc parkingowych na działce 227/24 o 
powierzchni 0,2359 [ha] gdyż jest to większa działka niż działka nr 262/5.

Punkt 9 na mapie znajduje się na działce:
- nr 215/1 o powierzchni 0,0966 [ha] obr. 3 przy ulicy Dąbrowszczaków,
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard, a użytkownikiem prywatny pod-

miot. Na danej działce istniałaby możliwość wybudowania miejsc parkingowych.
Opracowanie MS

info i foto: UM Nowogard 

Punkt nr  18 - ul. Zielona

Punkt nr  9 - ul. Dąbrowszczaków

Punkt nr 21 - ul. Bankowa 5
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SKÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

SALON PLAY: 72-200 Nowogard, ul. Blacharska 1B,  
tel.  790 044 167

Rozpoczęcie kursu  29.08.2011 o g. 16.
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Program Dożynek
godz. 12.00  - Msza Święta Polowa Dziękczynna za rolników i tegoroczne plony  
                           na boisku szkolnym w Błotnie
g dz. 13.30  - Przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko sportowe w Błotnie
godz. 14.00  - Ceremoniał dożynkowy
                           Otwarcie uroczystości dożynkowych i powitanie gości
                           Rozstrzygnięcie Konkursu „Najładniejsza wieś gminy Nowogard” oraz 
                            „Zadbaj o siedlisko bo to Twoje środowisko”;
                           Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy
godz. 16.30  - Występy zespołów ludowych i estradowych
                           Błyskawiczka  - Zespół Dziecięcy z Nowogardzkiego Domu Kultury
                           Wesoła Ferajna – Nowogardzki Dom Kultury
                           Wesołe Gospodynie – Zespół Ludowy z Dobrej Nowogardzkiej
                           Lipka – Zespół Folklorystyczny z Kobylanki
godz. 19.00     - Zabawa taneczna przy muzyce zespołu TITTI TWISTER z Gryfic

Imprezy i wystawy towarzyszące
• wystawa płodów rolnych, sprzętu rolniczego i zwierząt
• wystawa rzemiosł różnych
• stoiska sołectw
• loteria fantowa i losowanie nagrody głównej
• zawody sportowe dla dzieci
• zawody sportowe z wiatrówki do tarczy i fantów
• kolarski wyścig crosowy z przeszkodami
• pokazy motorowe Klubu Motorowego „Cisy”
• zabawy i gry w Wiosce Wikingów oraz inne atrakcje
• pokazy sprawnościowe i prewencyjne Policji z Nowogardu
Konkursy między sołeckie
• trójbój  o „Puchar Burmistrza”
• zawody o „Czapkę gruszek Burmistrza”
• konkurs na najstarszy i najlepiej utrzymany pojazd jednośladowy i kask
Profilaktyka zdrowotna
• Szpital Nowogard, Fundacja „Zdrowie”, Diabetycy.
Gastronomia w szerokim zakresie.

 Serdecznie zapraszają organizatorzy
 Burmistrz Nowogardu                               
Sołtys Sołectwa Błotno

Rada Sołecka Sołectwa Błotno

Dożynki Parafialne  
w Karsku 
W dniu 20 sierpnia w Karsku odbyły się Dożynki 
Parafialne. Mszę św. dziękczynną za zebrane plony 
odprawił ks. Jacek Czekańskich. Po Mszy, wszyscy 
mieszkańcy i zaproszeni goście uczestniczyli w bie-
siadzie przy muzyce. 

Podziękowania : Księdzu Jac-
kowi za wygłoszenie Słowa Bo-
żego, piekarni „Karsk”, piekar-
ni Państwa  Pędziszczak, panu 
Stanisławowi Ciechanowskie-
mu, paniom z Koła Gospodyń 

Wiejskich za przygotowanie 
pysznych potraw i wszystkim, 
którzy pomagali w przygoto-
waniu uroczystości dożynko-
wych dziękuje sołtys Jerzy Ku-
bicki i Rada Sołecka. 

Zabawa taneczna w Osowie
W dniu 6 sierpnia z inicjatywy sołtysa i mieszkańców, odbyła się zabawa tanecz-
na w Osowie. Poniżej prezentujemy zdjęcia na pamiątkę mijających już wakacji. 
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rowerem dookoła miedwia 

Nowogard też jechał...
W dniu 6 sierpnia 2011 roku odbył się VI Maratonu MTB dookoła Jeziora Miedwie (powiat Stargard). W zawodach wystartowało 660 
osób, w tym troje z Nowogardu. 

Każdy stający na starcie 
przekonał się, że zorganizowa-
na trasa nie była łatwą, a po-
konanie jej było dużym wy-
zwaniem, ale i satysfakcją, gdy 
przekroczyło się metę. Oto, co 
nam powiedziała w bezpośred-
niej wypowiedzi uczestniczka 
maratonu Małgorzata Kubicka 
z Nowogardu, która w swoim 

pierwszym oficjalnym wyścigu  
zajęła IV miejsce.

Dziennik Nowogardzki: Na 
jakim dystansie Pani starto-
wała?

Małgorzata Kubicka: Oj, dy-
stans to aż 59 km, co dla po-
czątkujących uczestników nie 
było takie proste do przejecha-
nia, co potwierdziło się podczas 

samej rywalizacji. 
A uczestnicy? Ilu brało 

udział i czy Pani jako jedyna 
reprezentowała barwy Nowo-
gardu?

Zacznę od tego, że najważ-
niejszym celem każdego startu-
jącego było przejechanie całego 
dystansu, co w moim przypad-
ku udało się, bo oprócz tego, że 
dystans przejechałam, to zdo-
byłam dobre IV miejsce. W za-
wodach startowało ponad 600 
osób, co potwierdza, że ta im-
preza z roku na rok się rozrasta. 
A barwy Nowogardu reprezen-
towała 3 osobowa drużyna.

Jakie trzeba spełnić warun-
ki, by startować w takich za-
wodach? 

W zasadzie to te najprostsze: 
mieć rower górski, odpowied-
ni strój, kask. Najważniejsze  są 
chęci i motywacja, bo tylko dzię-
ki nim możliwe jest uprawianie 
tej dyscypliny jak i pewnie in-
nych. W moim życiu jak i rodzi-
nie, sport zawsze odgrywał bar-
dzo ważną rolę. Razem  czynnie 
go uprawiamy czy to poprzez 
grę w tenisa czy jazdę na rowe-
rze, a dodatkowo mąż zajmu-
je się piłką nożną, którą jednak 
woli od jazdy na rowerze. 

A jak wypadła organizacja 
zawodów i przygotowana trasa? 

 Sam maraton był super, or-
ganizacja na medal, trasa wio-
dła przez malownicze tereny 
dookoła jeziora Miedwie ale 

ostatnie 20 km to już „hard-
kor”. Głównym organizatorem 
było Stargardzkie Towarzystwo 
Cyklistów. A sama impreza była 
przeprowadzona perfekcyjnie. 
Oprócz zorganizowania cieka-
we , a zarazem  bardzo urozma-
iconej trasy były także atrakcyj-
ne  nagrody: puchary za punk-
towane miejsca oraz cenne upo-
minki rzeczowe: laptopy, tele-
wizory itp., co potwierdziło, że 
zawody miały również dobry 
rezonans wśród sponsorów, któ-
rzy chętnie przeznaczali pienią-
dze na ten cel.

Te zawody już są za Panią. 
Gdzie odbędą się następne?  

Kolejne zawody planowa-
ne są w Łobzie. Będzie to Ma-
raton Łobeski na dystansie 134 
km, ale tym razem tylko na szo-
sie. Ale, po tych nadchodzących 
myślę już o następnych, które 
śledzę na specjalnych stronach 
internetowych. 

Jakie marzenia ma człowiek 
aktywny? 

Dążyć do realizacji marzeń i 
zdobywać je tak, jak w zawo-
dach sportowych.

rozmawiał Jarosław Bzowy

Pani Małgorzata przed startem

I po ukończeniu wyścigu  z dobrym IV wynikiem

Dobre starty zawodników z KM „Cisy” 
Udany debiut 
michała Kozery

21 sierpnia Lipno gościło zawodników VI rundy 
MP w Motocrossie. Klub motocrossowy „KM Cisy” 
reprezentował na tych zawodach Michał Kozera. 

Tor w Lipnie bardzo lubiany przez Michała, gdyż 
jest bardzo podobny do naszego. Tor jest piaszczysty 
i w trakcie wyścigu robią się duże dziury, co sprawia 
duże problemy zawodnikom nie trenującym w takich 
warunkach. Na tych zawodach nasz zawodnik zade-
biutował w klasie otwartej i stanął na maszynę star-
tową z najlepszymi zawodnikami w kraju. Na ma-
szynie jak mało kiedy stanęło 39 zawodników, któ-
rzy rywalizowali w dwóch klasach MX1 motocykle 
o pojemności powyżej 250cm3 i MX2 o pojemności 
do 250cm3. Michał po bardzo dobrze przejechanym 
pierwszym biegu zameldował się na linii mety jako 7 
w swojej klasie. Bardzo udany debiut Michała spra-
wił dużo radości całemu teamowi. Do drugiego bie-
gu podszedł trochę spięty, lecz po pierwszym okrąże-
niu jak równy z równymi rywalizował o jak najlepsze 
miejsce na mecie, co przyniosło jeszcze lepszy wynik 
i jako 6 w MX2 minął linię mety. Okazało się iż nie 

taki diabeł straszny jak go malują, i że można rywa-
lizować z najlepszymi raiderami polskiego motocros-
su. Dziękujemy sympatykom motocrossu z Nowo-
gardu, którzy mocno dopingowali Michała na torze 
w Lipnie.

 Eugeniusz Kozera

Silna reprezentacja w 
Konikowie

Wcześniej zawodnicy z KM „Cisy” wzięli udział w 
VI Rundzie Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w 
Konikowie k. Koszalina. Zawody odbyły się w dniu 
14 sierpnia. Barwy Nowogardu reprezentowało 6 za-
wodników. Najlepiej wypadł Paweł Klewicz, lider w 
klasyfikacji generalnej, zajmując I miejsce w klasie 
młodzik. 7 miejsce w klasie junior zajął Patryk Ko-
masa, a 8 w otwartej  licencji - Michał Kozera. W kla-
sie weteran 17 miejsce zajął Jarosław Komasa. Pod-
czas zawodów dobrą formę zaprezentowali także mi-
łośnicy quadów.  Po drugim wyścigi w kat. licencja 
C miejsce 2 zajął Dariusz Pustelnik, a 5 m. Tomasz 
Jamroży. 

Życzymy dalszych sukcesów! 
MS Michał Kozera podczas wyścigu w Lipnie
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Z okazji urodzin 
najdroższej 

Gertrudzie 
Wasyluk 

dużo zdrowia 
i samych pogodnych 

dni wypełnionych 
uśmiechem 

życzą mąż, dzieci, 
wnuki i prawnuk Jakub

W dniu urodzin 
życzenia zdrowia, 

pogody ducha 
i radości na każdy dzień

Pani 

Ewelinie  
Pietruczyk  

składają  
koleżanki, koledzy,  

Sybiracy oraz redakcja  
Dziennika Nowogardzkiego

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi

Kiedy można skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego?
Aby Fundusz mógł podjąć jakie-

kolwiek kroki w celu przymuszenia 
dłużnika do płacenia, należy zło-
żyć wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta właściwego 
ze względu na miejsce zamieszka-
nia osoby uprawnionej o podjęcie 
działań wobec dłużnika alimenta-
cyjnego. Wniosek mogą składać tyl-
ko osoby uprawnione, czyli osoby, 
którym należą się alimenty lub ich 
przedstawiciele ustawowi.

UWAGA: Do wniosku należy do-
łączyć zaświadczenie organu pro-
wadzącego postępowanie egzeku-
cyjne o bezskuteczności egzeku-
cji zawierające informację o stanie 
egzekucji, przyczynach jej bezsku-
teczności oraz o działaniach podej-
mowanych w celu wyegzekwowa-
nia zasądzonych alimentów.

Po otrzymaniu wniosku organy 
administracji przeprowadzają tak 
zwany wywiad alimentacyjny. Ce-
lem wywiadu jest ustalenie sytu-
acji rodzinnej, dochodowej i zawo-
dowej dłużnika alimentacyjnego, a 
także jego stanu zdrowia oraz przy-
czyn niełożenia na utrzymanie oso-
by uprawnionej, odbiera od niego 
oświadczenie majątkowe oraz infor-
muje dłużnika o przekazaniu do biu-
ra informacji gospodarczej informa-
cji gospodarczej o zobowiązaniu lub 
zobowiązaniach dłużnika alimenta-
cyjnego  w razie powstania zaległo-
ści za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W powyższym zakresie dłużnik 
alimentacyjny składa oświadcze-
nie pod rygorem odpowiedzialno-
ści karnej za składanie fałszywych 
zeznań, o czym należy go pouczyć 
przed złożeniem oświadczenia.

Informacje uzyskane w trakcie 
wywiadu organ przekazuje komor-
nikowi, ale tylko wtedy, gdy mają 
wpływ na skuteczność prowadzonej 
egzekucji.

UWAGA: Jeśli dłużnik alimenta-
cyjny nie może spłacać alimentów 
z powodu braku pracy, organ wła-
ściwy dłużnika:

1) zobowiązuje dłużnika ali-
mentacyjnego do zarejestrowania 
się jako bezrobotny albo jako po-
szukujący pracy w przypadku bra-
ku możliwości zarejestrowania się 
jako bezrobotny;

2) informuje właściwy powiato-
wy urząd pracy o potrzebie aktywi-
zacji zawodowej dłużnika alimen-
tacyjnego.

Jeśli dłużnik alimentacyjny unie-
możliwia przeprowadzenie wywiadu 
alimentacyjnego lub odmówił:

1) złożenia oświadczenia majątko-
wego,

2) zarejestrowania się w powiato-
wym urzędzie pracy jako bezrobot-
ny albo poszukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, 
w rozumieniu przepisów o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy, przyjęcia propozycji od-
powiedniego zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej, wykonywania 
prac społecznie użytecznych, prac 
interwencyjnych, robót publicznych, 
prac na zasadach robót publicznych 
albo udziału w szkoleniu, stażu lub 
przygotowaniu zawodowym doro-
słych – organ właściwy dłużnika 
składa wniosek o ściganie za prze-

stępstwo określone w art. 209 § 1 ko-
deksu karnego oraz kieruje wniosek 
do starosty o zatrzymanie prawa jaz-
dy dłużnika alimentacyjnego.

Decyzję o zatrzymaniu prawa jaz-
dy wydaje starosta. Zwrot zatrzy-
manego prawa jazdy następuje na 
wniosek organu właściwego dłużni-
ka, gdy dłużnik umożliwi przepro-
wadzenie wywiadu alimentacyjne-
go, złoży oświadczenie majątkowe, 
zarejestruje się jako bezrobotny albo 
poszukujący pracy, podejmie pracę 
albo inną formę aktywizacji zawo-
dowej zaproponowaną przez powia-
towy urząd pracy.

UWAGA: Informację o zadłuże-
niu z powodu alimentów organy 
administracji przekazują do biura 
informacji gospodarczej. Informa-
cja dotyczy długów za okres dłuż-
szy niż 6 miesięcy.

W jaki sposób można otrzymać 
alimenty z Funduszu Alimentacyj-
nego?

Świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego przysługują osobie upraw-
nionej do ukończenia przez nią 18 
roku życia albo w przypadku gdy 
uczy się w szkole lub szkole wyższej 
do ukończenia przez nią 25 roku ży-
cia, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności – bezterminowo.

UWAGA: Świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego przysługują, 
jeżeli dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę w rodzinie nie prze-
kracza kwoty 725 zł.

Natomiast w przypadku utraty 
dochodu prawo do świadczenia z 
funduszu ustala się na wniosek oso-
by uprawnionej lub jej przedstawi-
ciela ustawowego na podstawie do-
chodu rodziny pomniejszonego o 
utracony dochód.

UWAGA: W przypadku uzyska-
nia dochodu przez członka rodzi-
ny lub osobę uprawnioną pozosta-
jącą pod opieką opiekuna prawne-
go prawo do świadczeń z funduszu 
ustala się na podstawie dochodu 
rodziny lub osoby uprawnionej po-
większonego o uzyskany dochód.

Świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego przysługują w wysokości 
bieżąco ustalonych alimentów, jed-
nakże nie wyższej niż 500 zł.

Niekiedy jednak osoba uprawnio-
na nie otrzyma pieniędzy. Taka sytu-
acja będzie miała, gdy osoba upraw-
niona:

1. została umieszczona w instytu-
cji zapewniającej całodobowe utrzy-
manie albo w rodzinie zastępczej;

2. zawarła związek małżeński.
Postępowanie ws. wypłaty alimen-

tów z funduszu prowadzi prezydent 
miasta, burmistrz lub wójt miejsca 
zamieszkania wierzyciela.

Zasady i tryb postępowania w 
sprawach przyznawania i wypłaca-
nia świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z 
Funduszu Alimentacyjnego oraz ich 
wypłata następują odpowiednio na 
wniosek osoby uprawnionej lub jej 
przedstawiciela ustawowego. Wnio-
sek składa się w urzędzie gminy lub 
miasta właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby upraw-
nionej.

Wniosek powinien zawierać:
1) dane dotyczące członków ro-

dziny, w tym: imię, nazwisko, datę 
urodzenia, numer PESEL, numer 
NIP, a w razie gdy nie nadano tych 
numerów lub jednego z nich – serię i 
numer dowodu osobistego lub pasz-
portu;

2) oświadczenie wnioskodawcy o 
przekazaniu organowi egzekucyjne-
mu wszelkich znanych mu informa-
cji niezbędnych do prowadzenia po-
stępowania egzekucyjnego przeciw-
ko dłużnikowi alimentacyjnemu;

3) oświadczenie wnioskodawcy 
o miejscu zamieszkania, wieku, za-
trudnieniu i sytuacji ekonomicznej 
osób zobowiązanych względem oso-
by uprawnionej do alimentacji.

 Do wniosku należy dołączyć od-
powiednio (te załączniki załączamy, 
gdy poniższe dane nas dotyczą):

1) zaświadczenia o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fi-
zycznych na zasadach ogólnych każ-
dego członka rodziny, wydane przez 
naczelnika właściwego urzędu skar-
bowego, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpie-

czenia społeczne odliczonych od do-
chodu,

c) wysokości składek na ubezpie-
czenie zdrowotne odliczonych od 
podatku,

d) wysokości należnego podatku;
2) zaświadczenia lub oświadcze-

nia dokumentujące wysokość in-
nych dochodów;

3) inne zaświadczenia lub oświad-
czenia oraz dowody niezbędne do 
ustalenia prawa do świadczenia, w 
tym:

a) dokument stwierdzający wiek 
osoby uprawnionej,

b) zaświadczenie organu prowa-
dzącego postępowanie egzekucyjne 
stwierdzające bezskuteczność egze-
kucji,

c) orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności,

d) odpis prawomocnego orzecze-
nia sądu zasądzającego alimenty, od-
pis postanowienia sądu o zabezpie-
czeniu powództwa o alimenty, odpis 
protokołu zawierającego treść ugo-
dy sądowej lub ugody zawartej przed 
mediatorem,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o 
ustaleniu opiekuna prawnego dla 
osoby uprawnionej,

f) zaświadczenie o uczęszczaniu 
osoby uprawnionej do szkoły lub 
szkoły wyższej,

g) informacje właściwego sądu lub 
właściwej instytucji o podjęciu przez 
osobę uprawnioną czynności zwią-
zanych z wykonaniem tytułu wyko-
nawczego za granicą albo o niepod-
jęciu tych czynności w szczególności 
w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do 
ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania 
przez osobę uprawnioną miejsca za-
mieszkania dłużnika alimentacyjne-
go za granicą.

Prawo do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego ustala się na okres 
świadczeniowy począwszy od mie-
siąca, w którym wpłynął wniosek 
do organu właściwego wierzyciela, 

nie wcześniej niż od początku okre-
su świadczeniowego do końca tego 
okresu. Jeżeli osoba uprawniona po 
ukończeniu nauki w szkole została 
w tym samym roku kalendarzowym 
przyjęta do szkoły wyższej, świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują również za wrzesień. W 
przypadku utraty ważności orzecze-
nia o znacznym stopniu niepełno-
sprawności i uzyskania ponowne-
go orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, stanowiącego 
kontynuację poprzedniego orzecze-
nia, prawo do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego ustala się od pierw-
szego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym upłynął ter-
min ważności poprzedniego orze-
czenia, jeżeli osoba złożyła wnio-
sek o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego w ter-
minie 3 miesięcy od dnia ponowne-
go wydania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

UWAGA: W przypadku wystą-
pienia zmian w liczbie członków 
rodziny, uzyskania lub utraty do-
chodu albo innych zmian mają-
cych wpływ na prawo do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego 
osoba uprawniona albo jej przed-
stawiciel ustawowy, którzy złoży-
li wniosek o przyznanie świadcze-
nia z funduszu są obowiązani do 
niezwłocznego powiadomienia o 
tym organu wypłacającego świad-
czenia.

Świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego wypłaca się w okresach 
miesięcznych. Decyzje w sprawach 
świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego są natychmiast wykonalne, z 
wyjątkiem decyzji w sprawach do-
tyczących nienależnie pobranych 
świadczeń.

UWAGA: Wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy są przyjmowane od 
dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy 
osoba ubiegająca się o świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc paź-
dziernik następuje do dnia 31 paź-
dziernika. Natomiast w przypadku 
gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczenio-
wy złoży wniosek wraz z dokumen-

tami w okresie od dnia 1 września 
do dnia 31 października, ustale-
nie prawa do świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik następuje do dnia 
30 listopada.

Organ administracji ma prawo 
wstrzymać wypłatę alimentów, jeże-
li osoba uprawniona albo jej przed-
stawiciel ustawowy, którzy złożyli 
wniosek o przyznanie świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego:

1) odmówili udzielenia lub nie 
udzielili, w wyznaczonym terminie, 
wyjaśnień co do okoliczności mają-
cych wpływ na prawo do świadczeń;

2) odmówili udzielenia organowi 
prowadzącemu postępowanie egze-
kucyjne informacji mających wpływ 
na skuteczność egzekucji lub udzie-
lili informacji nieprawdziwych;

3) nie podejmują świadczeń przez 
trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Osoba, która pobrała nienależ-
nie świadczenia z funduszu, jest 
obowiązana do ich zwrotu wraz z 
ustawowymi odsetkami. Należno-
ści z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń ulegają przedawnieniu z 
upływem 3 lat, licząc od dnia, w któ-
rym decyzja ustalająca te należności 
stała się ostateczna. Bieg przedaw-
nienia przerywa: odroczenie termi-
nu płatności należności, rozłoże-
nie spłaty należności na raty i każda 
inna czynność zmierzająca do ścią-
gnięcia należności, jeżeli o czynno-
ści tej osoba obowiązana do zwro-
tu nienależnie pobranych świadczeń 
została powiadomiona.

UWAGA: Nie wydaje się decy-
zji o zwrocie nienależnie pobra-
nych świadczeń, jeżeli od terminu 
ich pobrania upłynęło więcej niż 
10 lat.

Kwoty nienależnie pobranych 
świadczeń wraz z odsetkami usta-
lone ostateczną decyzją podlegają 
potrąceniu z bieżąco wypłacanych 
świadczeń z funduszu. Nienależnie 
pobrane świadczenia wraz z odset-
kami podlegają egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Dłużnik alimentacyjny jest zobo-
wiązany do zwrotu organowi wła-
ściwemu należności w wysokości 
świadczeń wypłaconych z funduszu 
alimentacyjnego osobie uprawnio-
nej, łącznie z ustawowymi odsetka-
mi.
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Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
Biura Nieruchomości 
na ul. Warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24
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l mieszkania:
Nowogard- mieszkanie na wynajem 2 pokojowe, 51 m2, II p, cena – 1000 zł/ msc

Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
 Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard okolica o pow  150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł

Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

Obiekty  i lokale:
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 18 m2, I p, cena – 250 zł / msc
 Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 20 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 33 m2, I p, cena – 300 zł / msc

Nowogard - lokal na wynajem o powierzchni 100 m2, I p, cena – 1200 zł / msc

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

1 WRZEŚNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 1 WRZEŚNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

Podziękowania 
za uratowanie życia 

dla Pana 
Doktora 

Andrzeja Więcka 
i personelu 

karetki pogotowia 
składa 

Witold Olejnik 
wraz z rodziną

Serdeczne podziękowanie 
Panu Ordynatorowi 

Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala w Nowogardzie 

Markowi Kowalczykowi 
oraz całemu personelowi 

lekarskiemu oraz 
pielęgniarkom za troskliwą, 

serdeczną 
i fachową opiekę podczas 

pobytu w szpitalu po 
zabiegu operacyjnym. 

Składa wdzięczny pacjent 
Tadeusz Kozioł

Podziękowanie za wsparcie 
Wiejskiego Festiwalu Sztuki 

w Strzelewie dla: 
Marszałka Województwa, Starostwa Powiatu Goleniow-

skiego, Burmistrza Miasta Nowogard, Poland Fur Produkc-
tion, Monika i Robert Krupowicz, Marian Jeż – PBO „Grin-
bud”, PUWiS Nowogard, Marka Słomskiego, Leszka Ozim-
ka, Władysława Błażewicza, Andrzeja Mucka, Antoniego 
Bielidy, Żanety i Marcina Rojszczak – Extra Dom, Adama 
Fedeńczaka. A także radnych: Romana Saniuka, Marcina Fe-
deńczaka i Cezarego Marcinkowskiego. 

Podziękowanie za pomoc dla Rodziny Sylwestra Józefiaka 
z Żabowa, Teatru Brama z Goleniowa, Teatru Krzyk z Ma-
szewa i Rady Sołeckiej w Strzelewie, Stanisława i Celiny Fur-
mańczyk. 

Podziękowania za patronat medialny dla: TVP Szczecin, 
Polskiego Radia Szczecin, Kuriera Szczecińskiego, Gazety 
Goleniowskiej i Dziennika Nowogardzkiego.  

Organizatorzy 
Zygmunt i Kasia Heland 

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada 
lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  

                                        / Jan Paweł II / 

Dożynki Parafialne -Maszkowo
Podziękowania
Sołtys oraz Rada Sołecka pragną wyrazić głęboką wdzięcz-

ność, słowa uznania i podziękowania za życzliwość oraz hojność 
sponsorom:

Zbigniewowi Piątak,Tomaszowi Szafran, Fabryce Okien ARNO, 
Sebastianowi Furmańczyk, Hurtowni ‚’Bodzio’’ Bogdanowi Jakliń-
skiemu, Burmistrzowi Robertowi Czapla, Zbigniewowi Wypart, 
Jarosławowi Zawile, Hurtowni’’Remont” Henrykowi Zakrzewskie-
mu, Kazimierzowi i Teresie Turek, Sebastianowi Zielińskiemu, Ma-
rii Malinowskiej, Adamowi Fedeńczak, Aumix I, Aumix II, P.K.N. 
Orlen, Fermie Drobiu Potuliniec,  Biały- Punkt G.S.M., Stihl No-
wogard, Zbigniewowi Raźniewskiemu Fermie Drobiu Wierzbic-
cy, Krystynie Bill, Państwu Tworek,  Lesławowi Cedro,Dariuszowi 
Szulejko,Zakł.Handl.Laskowscy, Januszowi i Julii Białczak,Hur-
towni Elektrycznej-Nadtorowa,Piekarni Karsk, ATUT Marianowi 
i Grzegorzowi Kuszyk, Pro-Fur Farm Equipment. 

Pragniemy również podziękować mieszkańcom, którzy zaan-
gażowali się w organizacje dożynek. Za dobrą zabawę dziękuje-
my Kapeli Rycha oraz zespołowi ATU.

Sołtys oraz Rada Sołecka 
Sołectwa Maszkowo

Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać 
informacje o posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić 
zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można również przynosić do redakcji DN. 
Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobiście w 
redakcji na ul. Boh. Warszawy.  Red.

• Sprzedam podręczniki szkolne 
do 1, 2 i 3 klasy liceum. W bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 517 895 
434.

• Sprzedam komplet podręczni-
ków używanych (nowa podsta-
wa programowa) do klasy I gim-
nazjum nr.2 w Nowogardzie. 
603 611 864

• Sprzedam nowy komplet do 
angielskiego szkoła podstawo-
wa Bugs World 1 z elementa-
mi pisania, Bugs World 1 bez 
elementów pisania oraz nowy 
komplet Bugs World 2. Kontakt 
tel.663425260

•  Sprzedam podręczniki: 1. do 
klasy I SP 2 - „Ja, Ty, My” Jo-
anna Białobrzeska - Religia 
„Bóg z nami” 2. do klasy II SP   
2: „Ja, Ty, My” J. Białobrzeska 
(część 1,2,3,3A,4,4A) J.angielski 
LONGMAN Religia „Pójdź do Je-
zusa” 3. do klasy III SP 2 „Ja, Ty, 
My” J. Białobrzeska Podręcznik 
cz. 1 i 2  Rozwiązuje zadania i 
obliczam działania „Ja,Ty. My” 
- lektury klasa trzecia - Testy z 
jęzka angielskiego dla uczniów 
szkół podstawowych, Tatiana 

Frołow 4. do klasy IV SP2 : J. 
Polski „Słowo za słowem” WSiP 
Matematyka 2001 WSiP Histo-
ria cz. 1 i 2, Nowa Era Informa-
tyka 2001 kl. IV-VI wyd. Czarny 
Krzek Religia wyd. WAM 5. do 
klasy V SP2  J. Polski „Słowa 
zwykłe i niezwykłe” WSiP  Ma-
tematyka 2001 WSiP  Historia 
część 1 i 2, Nowa Era Przyroda, 
Nowa Era J.angielski LONGMAN 
Religia, wyd. WAM Opracowa-
nie lektur z języka polskiego 
wyd. Greg   6. do klasy VI SP2: 
J. Polski WSiP M. Nagajowa Ma-
tematyka, Gdańskie wydawnic-
two Oświatowe Historia cz. 1 i 
2 Nowa Era J.angielski, LONG-
MAN Religia, wyd. WAM 7. 
Język niemiecki „Was ist los?” 
PWN, kl. I,II,III gim. nr 1  8. J. 
angielski „Inspiration” Starter 
1 i elementary, MACMILLAN, 
gim, nr 1.  9. Informatyka 2000, 
podręcznik dla gimnazjum 2, 
gim. nr  1  10. Chemia dla gim-
nazjalistów, zadania od łatwych 
do trudnych, Oficyna edukacjyj-
na, gim. nr.1  11. Fizyka i astro-
nomia dla gimnazjum, moduł 2, 
Nowa Era. Gim. nr 1.  TELEFON 

KONTAKTOWY: 609-541-122

• Sprzedam podręczniki do szko-
ły podstawowej nr. 3 do klasy 
IV. 660 206 866 

• Kupię podręczniki do szkoły 
podstawowej nr. 1 do klasy IV. 
660 206 866 

• Kupię książki do klasy V SP nr 2. 
504 004 156  

• Kupię komplet książek do klasy 
II gim. nr. 2. 728 983 185

• Sprzedam komplet książek do 
klasy III szkoły podstawowej 
„Wesoła Szkoła”  i podręczniki 
do języka angielskiego „New 
Bingo!” cz. 3A i 3B. 511 531 
824. 

• Sprzedam komplet podręczni-
ków do III klasy LO nr.2. oraz pod-
ręczniki do I klasy gim. nr.2. Cena 
do uzgodnienia. 697 514 976 
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PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ 
mIEsZkaŃ

w budynku mieszkalnym 
48-rodzinnym 

na osiedlu  
Gryfitów 

KONTaKT: 72-200 Nowogard,  
ul. 3 maja 14  

tel: 91 39 25552 
kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

29.08.2011 r. 
godz. 16

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

STIHl mS 170 D

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

Firma HURTPOL 
poszukuje 

Sprzedawcy instalacji grzewczej
Wymagamy:
 preferowane wyższe techniczne
doświadczenie w branży instalacyjnej i grzewczej min. 3 lat
komunikatywność i dobra organizacja pracy
Znajomość obsługi komputera
Prawo jazdy kat. B
Mile widziana znajomość rynku inwestycyjnego

Oferty: ul. Młynarska 1a lub kadry@hurtpol.pl
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r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
Tel. 915 77 2007

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

zwracają się z prośbą 
do firm oraz osób prywatnych 
o pomoc rzeczową w postaci: 

farb akrylowych, gruntu malarskiego, pędzli, wałków itp. 
Materiały te zostaną wykorzystane do remontu pomieszczeń 
w naszej placówce. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet naj-
mniejszą pomoc. Nowogard, ul. Boh. Warszawy 32, tel. 91 39 
25 282 w godz. 7-15. 

Z góry dziękujemy! 
Uczestnicy i pracownicy WTZ 

Uwaga Wędkarze 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie informuje 
członków koła, że w dniu 28.08.2011 organizuje 
zawody drużynowe (3 osobowe) na jeziorze 
w Nowogardzie. Zapisy w sklepie „Tęczak” przy ul. 
Waryńskiego do dnia 25.08.2011. 

Startowe 5 zł/osoba. 
Zbiórka o godz. 8.30 przy restauracji Neptun. 

Zapraszamy 
Zarząd 

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Syn Bogusławy 
Ziółkowskiej ur. 
18.08.2011 z Dalna

Patrycja córka 
Beaty Pawłowicz ur. 
22.08.2011 z Żelmowa

Córka Marty Piórko 
ur. 18.08.2011 z 
Nowogardu

Fabian syn Laury 
Adamelak ur. 
23.08.2011 z 
Nowogardu

Córka Katarzyny 
Kowalczyk ur. 
20.08.2011 z 
Nowogardu

Maja córka Marty 
Potomskiej ur. 
24.08.2011 z Długołęki

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ŚWIADCZENIA RODZINNE  

– nowy okres zasiłkowy 2011/2012.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie Dział Świad-

czeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, 
że zbliża się nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 
listopada 2011r. do 31 października 2012r. W związku z po-
wyższym należy skompletować niezbędne dokumenty:

-  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzy-
skanych w 2010r. przez wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny. 

- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobiste-
go wnioskodawcy (w przypadku starania się po raz pierw-
szy w Ośrodku Pomocy Społecznej o przyznanie świadczeń 
rodzinnych).

- w zależności od rodzaju dodatku do zasiłku rodzinnego, o 
który będzie się ubiegała strona dodatkowe dokumenty zosta-
ną wymienione w ulotce informacyjnej dołączonej do druku 
wniosku wydanego przez tut. Ośrodek. 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych określono w usta-
wie następująco:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kom-
pletem dokumentów do dnia 30 września br., ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada br. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kom-
pletem dokumentów w okresie od dnia 1 października do 
dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc li-
stopad następuje do dnia 31 grudnia br. 

Wnioski WYDAWANE I PRZYJMOWANE będą od 1 
WRZEŚNIA 2011r. od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.30 w pokojach 8 i 9.

W celu uzyskania informacji dotyczących zasad przyzna-
wania i wypłacania świadczeń rodzinnych w nowym okresie 
zasiłkowym 2011/2012 udostępnione są numery telefonów 
(czynne w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej od 
7.30 do 15.30). 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

ul. 3 Maja 6
72-200 Nowogard

Pok. Nr 8  Tel 39-20-200 lub 
Pok. Nr 9 Tel 39-25-268

PROSIMY O KONTAKT PRZED KOMPLETOWANIEM 
DOKUMENTACJI DO WNIOSKU.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Iga Błażewicz

UWAGA! zmiany w ustalaniu prawa do świadczeń 
związanych z urodzeniem dziecka od 1 stycznia 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie przypomina, że od 
1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez oso-
bę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu 
(przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier admi-
nistracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możli-
wości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w 
życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 
września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w 
ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzo-
ru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna: art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 

art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Iga Błażewicz
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Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

mIeSZKaNIa Na SPrZeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CeNa 170.000 zł NOWa CeNa!!!
Nowogard – mieszkanie 3 pokojowe na parterze, pow. 58 m² – CENA 180.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

DZIaŁKI Na SPrZeDaŻ
Nowogard –  działka1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1028 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka o pow. 476m² – CENA 85.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard – działka o pow. 760m² – CENA 75.200 zł
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m²
Bagna – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł

lOKale
Nowogard – lokal o pow. 240m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c
Nowogard – lokal typu pub pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 pięrtro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto
Ińsko – 3 lokale usługowe na parterze o pow. 30/49,4/85,1m² – CENA 4.797 zł/m² brutto

BeZPŁaTNa POmOC W UZYSKaNIU KreDYTU - OFerTa 20 BaNKÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

Komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

 

 
 

If you have the drive, 
we have the means 

 
Do oddziału Swedwood Poland oddział w Resku 

poszukujemy kandydatów na stanowiska: 
 

Operatorów maszyn stolarskich 
Mechaników-Elektryków 

Kierowników wydziałów produkcyjnych 
Mistrzów i Brygadzistów  

do nadzoru produkcyjnego 
 
 
Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie 
IKEA. Naszym zadaniem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. 
Grupa Swedwood zatrudnia około 15000 pracowników w 40 zakładach 
produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach. 
www.swedwood.com 
 
Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu problemów, 
umiejętności pracy w grupie, odporności na stres, dyspozycyjności. 
 
Poszukujmy kandydatów: 
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym, wyższym 
- z doświadczeniem w pracy na  w/w stanowiskach 
- mile widziana znajomość języka angielskiego. 
 
Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się 
firmie, dającej możliwości indywidualnego rozwoju. 
 

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie 
14 dni na adres: ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko 

lub 
malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com.pl 

Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398 
 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o załączenie klauzuli:: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”  

Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. Naszym zada-
niem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. Grupa Swedwood zatrudnia około 15000 
pracowników w 40 zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach.  
www.swedwood.com

Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu problemów, umiejętności pracy w 
grupie, odporności na stres, dyspozycyjności.

Poszukujmy kandydatów:
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym, wyższym
- z doświadczeniem w pracy na w/w stanowiskach
- mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się
firmie, dającej możliwości indywidualnego rozwoju.

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie
14 dni na adres: ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko
lub malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com.pl

Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398
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W losowaniu nagród wezmą udział rozwiązania co najmniej dwóch zadań z naklejonym kuponem Uzupełnianka
Każdy odgadnięty wyraz wpisany 
w diagram utworzy z literą już wpi-
saną nowe słowo. Litery z pól przy-
ciemnionych utworzą rozwiązanie.
1 – rzemyk u spodni,
2 – gruczoł mleczny,
3 – u Greków bogini mądrości,
4 – butelka na wodę gazowaną,
5 – nasyp pod tor kolejowy,
6 – wiersz japoński o 31 sylabach,
7 – w tenisie gra podwójna,
8 – drugi pokos trawy,
9 – opaska zakładana na wąsy,
10- węzeł kolejowy na trasie Toruń – 
Olsztyn,
11 – zorganizowane działanie,
12 – dawniej wejście, drzwi wejściowe.

Jolka  
z igrekiem
W diagramie ujawniono wszystkie 
samogłoski, a określenia podano w 
przypadkowej kolejności.
Rozwiązanie utworzą litery upo-
rządkowane od 1 do 10.

- śliwka syryjska,
- gnębi gospodarkę,
- sport na wysokim poziomie (nie 
lada … )
- czynność z przełącznikiem światła,
- trzyczęściowa rzeźba.

Płynie woda…
Po rozwiązaniu krzyżówki w polach ob-
wiedzionych przerywaną linią powsta-
ną nazwy rzek – rozwiązanie końcowe 
zadania. 

Poziomo lub pionowo:
1 – gatunek sikory,
2 – stacja kolejowa na granicy 
       polsko – czeskiej,
3 – duży ganek,
4 – belka w kształcie 
prostopadłościanu, 
lub wygładzony kamień,
5 – gdy ważysz 60 kg, zamiast 55.

Wirówka „polska”
W każdym wyrazie wirówki występuje tylko jedna samogłoska, wy-
stępująca tylko w polskim alfabecie.
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 5 utworzą rozwiązanie.
1 – odraza,
2 – miejscowość nad Drwęcą,
3 – malec, szkrab,
4 – krótki dźwięk potrąconej struny,
5 – roślina zwana też efedryną,
6 – gdy zbóż to żniwa,
7 – odgłos z planszy szermierczej,
8 – kawałek oddartej tkaniny,
9 – gęstwina,
10 – liczenie się z kimś, branie pod uwagę różnych okoliczności.

O poecie – Homonim
Dawniej to poeta bywał
W zacnych domach co niedzielę,
Nosił garnitury,
Jadał frykadele …
Dzisiaj bywa w barach,
Tu zje kluchy, a . .  . . . . .
Nosi wycieruchy,
Zbędny mu . . . . . . .

W cyrku - Anagram
Pewien jegomość we . . . . .
Poruszył nas do głębi,
Gdy z  . . . . .  gdzie ukrył dziewczynę,
Wyciągnął parę gołębi.

Zagadka kalamburowa
Słucham śpiewu słowika,
Podobne do śliwek jadam.
Kończę już zagadkę,
Bo … głupstwa gadam!

Trudniejsze wyrazy:
Drwęck, Przęśl, Cyprzyk, Zwardoń, Tanka, Binda
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SerOCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYK - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

Produkcja i naprawa plandek samochodowych
na terenie Nowogardu dostawa gratis

auto-Top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Nowo otwarta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Karina” ul. Dworcowa 4 visa vis „Praxis” 

Oferuje: pościel do łóżeczek dla dzieci, 
komplety do wózka, baldachimy, rożki , 

ochraniacze, powłoczki, kołderki, prześcieradła. 
Sprzedaż Hurt-Detal. Otwarte od 9-16. tel. 662 216 378

rozwiązania zadań nr 8
- Sklepy cynamonowe
- nie wie Lach, co to strach,
- pogawędka, spisek, porozu-

mienie, język, podszept, kalum-
nia,

- człowiek bez rodziny drży z 
zimna.

Prawidłowe odpowiedzi na-
desłali:

Barbara Bartosik, Halina He-
inrich, Danuta Śmigiel, Jadwi-
ga Maknia, Andrzej Leszczyń-
ski, Urszula Kaczmarek, Halina 
Stefańska, Halina Szwal, Danu-
ta Borowik, Agnieszka Skowroń-
ska, Stanisława Pokorska, Jolanta 
Gruszczyńska

Zwycięzcy:
Andrzej Leszczyński
Danuta Śmigiel
Urszula Kaczmarek

KULISY KUCHNI
Gastronoma dylemat odwieczny:
Ile jajek jest w makaronie,
Gdy napis mówi „wielojajeczny”.

JEST WESOŁO
Gdy się ma dwadzieścia lat,
Przy tym wygląd draba,
To w kieszeni - cały świat!
Ileż uciech, zabaw!
Pociąg pędzi na sto dwa,
A już młodzik czuwa:
Już scyzoryk w ręku ma,
Ciach! I plusz rozrywa!
Północ, ludzie śpią już, więc
Młodzik krąży w koło,
I przechodnia w głowę bęc
Cegłą! Jest wesoło!
Na wycieczkę, gdy ma czas,
Skoczy z flaszką wina,
I zaśmieci cały las,
Drzewa ponacina!
Tak beztrosko płyną dni
Z ogniem! „Pożarowo!”
Dla kawału dzwoni i 
Wzywa straż ogniową!
Co tu gadać - cały świat,
To jest wielka laba,
Gdy się ma dwadzieścia lat,
Przy tym wygląd draba.
Typki te, przykładem swym,
Świecić chcą młodzieży,
Chórem wrzeszczą, że się im
Wszystko dziś należy! 
Lecz my znamy inny chór
Rozumu i siły:
Młodym drabom postawmy mur,
By typki nie broiły.

RODOWÓD ARTYSTOKRATKI 
- Trudno zaprzeczyć - mysz się napuszyła -
Że krew błękitna płynie w moich żyłach.
Mój sławny pradziad, to nie bagatela,
Zjadł zboże posłowi, a przedtem Popiela. 
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oGŁo sZE NIA drob NE
INFOrmaTOr lOKalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m2 

z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gry-
fitów), pod budowę garaży (wielkość dosto-
sowana na busy lub auta osobowe), cena za 
1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. miejscowość 
Krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. Kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z 
możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależ-
nym wejściem wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką budowlaną w Warnko-
wie. Cena do uzgodnienia. Proszę dzwo-
nić po 16-stej. 501 318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 
m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od No-
wogardu. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. 
Możliwość adaptacji strychu. Cena 95 tys. 
Tel. 889927772. Proszę dzwonić po godzinie 
15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 
3-go maja 44G, przy zjeździe do Przysta-
ni. 517 357 653

• Do wynajęcia lokal handlowy 20m2 w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę lokal 20 m2 pod działalność usłu-

gowa przy Wyszyńskiego 4-5 wiadomość w 
sklepie spożywczym „Czaruś” 508 105 332

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 
12-15 arów, tel. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę  w Stargardzie lub 
zamienię na kawalerkę w Nowogardzie 
za dopłatą. 510 620 125

• Dobra pilnie sprzedam ½ domu. 668 431 301

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, 
tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przy-
stępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-
411-106

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie dwu-
pokojowe na parterze 46 m2 Cena 135 tys. 
602 521 671

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w za-
kładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, dwu-
pokojowe w Wierzbięcinie z działką ogrodo-
wą i garażem. 506 073 274

• Pilnie sprzedam działkę budowlaną 1000m2. 
Przy ul. Asnyka (65 tys) 503 120 436

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa tel. 
693 429 294

• Wynajmę pub 286 m lub wynajem pod kate-
ring. cena 3500. 693 946 233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwością po-
działu z preferencjami m in. pod sklep z 
odzieżą używaną 30zł/m2. 693 946 233

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlo-
wo-usługowym; preferencja zajęcia arty-
styczne lub też pod działalność kosmetycz-
ną.10zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 
użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Rado-
sław 501 594 804 lub 605 548 737

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 64 m2. 
Wierzbięcin. 510 840 205; 517 077 249

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 62,20 
w Nowogardzie. 668 732 944

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Wynajmę lub kupię garaż na ul. Zamkowej. 
605 856 557

• Wynajmę lokal użytkowo-handlowy 39 m2 
w Goleniowie, może być mięsny, garmaże-
ryjny, spożywczy lub na biuro. Koszt 1100 zł. 
514 058 110\

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia 
plus kuchnia z aneksem, czynsz 700 plus 
media (liczniki) tel. 668 431 295

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła tel. 
601 257 127

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 91 
85 23 899

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie własno-
ściowe bezczynszowe 55 m2. 10 km od No-
wogardu, duża piwnica i pomieszczenie go-
spodarcze. Cena 65 000 zł. Tel. 507 845 881

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, od-
nowione, 58m2, 4 piętro, cena 165000zł. 
667 354 000. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę w Jar-
chlinie, pow. 0,89 ha. 513 157 299.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 
m2 dwa pokoje na IV piętrze. 603 281 005

• Goleniów lokal do wynajęcia, cen-
trum Konstytucji 3go maja- 12m2. Tel. 
609 307 327

• Szukam garaż do wynajęcia na osiedlu gen.
Bema. 665 541 960 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 39 
m2, Bienice gmina Dobra Nowogardzka. 
600 853 973. 

• Sprzedam działkę budowlaną z widokiem 
na jezioro. 604 651 190. 

• Wynajmę mieszkanie. 508 309 116 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro War-
szawska 13 lub zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią do II piętra. 667  926  528 lub 9139 
26 528 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 68 
m2 w Osinie w bloku blisko ośrodka zdro-
wia i szkoły. 601 808 696

• Sprzedam mieszkanie 4pokojowe 78 m2 ul. 
Boh. Warszawy. 220  000 do uzgodnienia. 
913925112 . 

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 
502 104 036 dzwonić po 16stej. 

• Szukam garażu do wynajęcia Tel. 668722412

• Wynajmę garaż. 668 722 412

• Sprzedam lub wynajmę kiosk na targowisku 
miejskim w Nowogardzie. Można przerobić 
na altanę lub budkę.  91 39 21 363 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 48m2, I 
piętro, 513 157 137

• Wynajmę mieszkanie 3pokojiowe 70 m2. IV 
piętro. 600 96 22 55

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe 
parter  ul. 15 lutego. 504 898 980

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10. 
502 032 422 

• Wynajmę pokój w centrum. 609 004 967

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 
91 39 18 307

• Do wynajęcia garaż od września ul. Jana 
Pawła II. 693 128 108 

• Sprzedam ziemię położoną pomiędzy No-
wogardem a Błotnem, 8,10 ha. III-IV klasa. 
Cena 220 000. 91 38 51 358 

• Sprzedam działkę budowlaną przy  Sarnim 
Lesie. 604 651 190 

• Pokój do wynajęcia dla pana. 698 84 30 40 

• Zamienię mieszkanie 2pokojowe w centrum, 
własnościowe na IV piętrze na kawalerkę 
parter/I piętro. 91 39 20 461, 666 742 169

• Sprzedam dwie działki budowlane 30 ar, 16 
zł/m2. Wszystkie media, Kikorze. 665 361 036 
dzwonie po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe najchęt-
niej małżeństwu niepalącemu w centrum 
miasta tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w 
centrum miasta z dala od ulicznego zgiełku 
blisko boisko dla dzieci. 668 452 615

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki 
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oGŁo sZE NIA drob NE
ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie 215 55 R 16 
Viking Norway Pro Tech II, stan bdb, 
cena 450 zł, Tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 149000  km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w ASO Opel Kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym 
przeglądzie. Cena 37  000 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera 
+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kon-
takt 607 988 955

• Sprzedam 4 opony letnie 185 65 R 15 
Continental Conti 3, stan bdb, cena 
480 zł, Tel. 605 522 340.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; 
poj. 2,3l; 130KM; stan techniczny  do-
bry; zadbany; wyposażenie sportowe; 
klimatyzacja automatyczna;  kupiony 
i używany na terenie Niemiec; zareje-
strowany w Polsce; cena do uzgodnie-
nia; tel: 913920349 lub 665245668 po 
godz. 16ej

• Sprzedam VW T3 rocznik 1984 diesel, 
blaszak. 502 853 573

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opel Corsa B rok produkcji 
2000, srebrny, zadbany, 1,2 benzyna, 
cena 9000zł, 601 987 249. 

• Sprzedam VW Passat kombi B5 
Fl rok produkcji 1999, 1.9 TDI, 90 
PS, cena 11500 do uzgodnienia. 
608 690 831  

• Sprzedam przyczepkę samochodo-
wą z palndeką 2,25m*1,30m, rok 
2010, tel. 507 943 891

• Sprzedam Suzuki Swift 1991r., cena 
1200 zł. 91 39 18 621 

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 013 
995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Kosze-
nie łąk i zbiór. 508 503 650

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim 
napędem, kombajn ziemniaczany 
„ANNA”- prasa kostkująca Z-224. Tel. 
609 480 049

• Sprzedam kopaczkę. 91 39 14 885

• Sprzedam prosiaki. 691 948 518

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wiener-
bergera w dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie 
zbóż. 785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, opry-
skiwacz, maskę i kabinę do C-360. 
661 751 296

• Sprzedam kaczki francuskie skubane 
na zamówienie. 664 969 584

• Sprzedam tucznika. 91 39 18 307

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny 
z domu pod dom. 603 038 944

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? Salon komputerowy MS BIOSS 
zaprasza! ul.700-Lecia 15 (nad apteką 
Jantar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-
88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remontowo-
budowlane - terminowo, solidnie tanio 
- tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39  50 103; 
608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Remonty mieszkań, dachy i ogrodze-
nia. Tel 794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• meble na wymiar, panele podłogo-
we. 884 288 560

• Regipsy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane, piece kaflo-
we i usługi elektryczne. 516 033 882

• Remonty. 792 217 337

• mycie dachówek i dachów prepa-
ratem przeciw porostom i czysz-
czenie rynien odśnieżanie dachów. 
793 231 274. 

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, 
stoły, inne drewniane elementy. 889 
133 882

• remonty. 609516906. 

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 
500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. 
Informacje. 91 39 22 431; 665 084 488

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 
25 900; 667 900 901

• Zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji 
ogrodzeń metalowych.512 509 179

• Szukam opiekunki do dwójki dzieci 2 
godz. dziennie. 660 061 372

• Poszukuję fachowców na wykończenia 
murarzy i dekarzy. 723 432 323

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
całodobowego. 913921373, po 18stej 
913920420

• Zaopiekuję się dzieckiem. 604 102 039

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 
913923540 

• FIRMA PUH GIEJBO ZATRUDNI MECHA-
NIKA, z doświadczeniem do warszta-
tu samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278

•   Zatrudnię pracowników na elewacje, 
płytkarza i murarzy. Praca od zaraz. tel. 
501 055 337

• Przyjmę do pracy murarza. 888 603 612 

• Przyjmę osobę do prowadzenia 
domu w Węgorzycach. mile widzia-
ne osoby miejscowe lub z okolic 
(Osina, redło), tel. 91 39 22 308, 606 
271 499

• Przyjmę kierowcę kategoria C+E w 
relacjach międzynarodowych w syste-
mie 4/1. 509 650 075

• Zlecę położenie dachówki, może być 
ceramicznej. 505 065 733 po 17stej. 

• Zatrudnię do prowadzenia sekretaria-
tu i kadr. 509 528 688. 

• Zatrudnię do dociepleń. 
504 595 424

• Szukam pracy jako operator sztaplarki 
– pracownik magazynu. 796 101 301

• Przyjmę na budowę pomocnika i do 
wykończenia wnętrz. 662 272 857 

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w sie-
ci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gra-
tis. 501 385 072

• Sprzedam spawarkę Bester małą na 
siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. 667 788 820

• Sprzedam rusztowanie stalowe 140 m. 
kompletne. 0049 15 77 21 48 755

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowa-
ne. 605 576 908

• Sprzedam drewno kominkowe i opało-
we. 667 788 820

• Sprzedam yorka szczeniaka suczka 
po małych rodzicach. 513 157 299. 

• Sprzedam wózek spacerowy typu pa-
rasolka w dobrym stanie. 608053182 

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
913910656 

• Sprzedam wózek, łóżeczko i nosidełko. 
696 987 322. 

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305

• Szkółka w Karsku oferuje drzewa 
ozdobne oraz owocowe w pojemni-
kach w tym jabłonie z owocami bardzo 
duży wybór. Zapraszamy. 606 106 142

• Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi, 
nowy nie używany. 502 616 233. 

• Sprzedam harmonię 50-basową. 511 
62 72 10
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DREWNIKOWSKI Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY KONCESJONER PEUGEOT
Szczecin, ul. Bagienna 36d, tel. 91 461 46 13, salon sprzedaży i serwis
www.drewnikowski.peugeot.pl
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

ZAPRASZAMY 
na Dni Otwarte 

30, 31.08. od g. 16.30

Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje
www.zielona.mojaszkola.net

e-mail: pplo@onet.pl

Centrum Edukacyjne
ul. Zielona 11

 Tel. 91 39 26 691

660 435 504
POŻYCZKA

PROSTA  i  WYGODNA 

Czytaj s. 6

Czytaj s. 8 i 9

Polska 
Obywatelska

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
TEL. 91 577 20 07

Radni wracają z urlopów 

Zamiast ronda, lodowisko

W tym roku tutaj rondo z pewnością nie powstanie. Zamiast tego pojeździmy na łyżwach... Czytaj s. 3

Felczer z 
„dzikiego 
zachodu”

Podziękowali 
za zbiory

Dożynki 
Gminne 
w Błotnie



Nr 64 (1998)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna Wakacje, jak zwykle, minęły szybko. W czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny 2011/2012, 
a w piątek znów w szkolnych ławkach zasiądą uczniowie.  W tym roku pogoda nas nie rozpiesz-
czała. Było zimno i deszczowo. Dla dzieci, które spędzały letnią przerwą w nauce na miejscu, 
zajęcia zaproponowała Biblioteka Miejska. Przez 8 tygodni w zajęciach z książką wzięło udział 
674 dzieci. Zapytaliśmy kilkoro z nich, jakie mają wrażenia z wakacji? 

Nasza sonda...w Bibliotece

Jak dzieci spędziły  
wakacje? 

Laura Kowalczyk - Przychodziłam do bibliote-
ki, bo były tutaj różne fajne zabawy a także spe-
cjalnie dla nas przygotowany smaczny poczęstu-
nek. Panie tłumaczyły nam również jak należy 
zachować się na ulicy oraz jakie są zwyczaje w in-
nych krajach. Taką super zabawą była wymyślona 
przez nas mapa Afryki, na której namalowaliśmy 
różne zwierzątka, które tam żyją. 

Michał Garncarz - Z moją młodszą siostrą i 
rodzicami byłem nad morzem. Było tam bardzo 
fajni e - jedliśmy lody i kukurydzę. Podobało mi 
się tam wszystko, a najbardziej woda. W biblio-
tece też świetnie się bawiłem - z innymi dziećmi 
i panią zrobiliśmy sawannę i stroje np. rycerza z 
maską, tarczą i mieczem. Z Okazji Nowego Roku 
szkolnego wszystkim dzieciom życzę zdania do 
następnej klasy. 

Dawid Stasiak - W czasie wakacji prawie 3 ty-
godnie byłem w Kołobrzegu nad morzem. Było 
bardzo fajnie -  lepiłem zamki z piasku, kąpałem 
się w morzu i jadłem smaczne rzeczy, np. frytki. 
Często przebywałem również w bibliotece - mo-
głem tutaj grać w różne fajne gry. Z okazji roz-
poczęcia nowego roku szkolnego życzę wszystkim 
dzieciom wielu przyjemnych chwil w szkole. 

Daria Bogdalska - Mieszkam w Szczecinie, 
ale na wakacje przyjechałam do babci w Nowo-
gardzie. Miło spędzałam tu czas. Bawiłam się z 
koleżankami . A w ogóle to wakacje lubię właśnie 
spędzać w Nowogardzie  nie w Szczecinie. Byłam 
jeszcze z wujkiem w Międzyzdrojach, Gryficach 
i na Pomorzanach. Tu w bibliotece bawiliśmy się 
w różne gry i  czytaliśmy książki . Przeczytałam 
ich dużo. Z okazji nowego roku szkolnego,  życzę 
wszystkim dzieciom aby dobrze się uczyły! 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

22.08.11 r. 
Godz. 12.00
Włamanie do domu w trakcie 

budowy w miejscowości Kiko-
rze Kolonia, skąd dokonano kra-
dzieży agregatu prądotwórcze-
go, maszyny do szlifowania re-
gipsów, dwóch wiertarek udaro-
wych, przedłużacza elektryczne-
go, 6 metrów przewodu elektrycz-
nego, mechanizmu elektrycznego 
do podnoszenia bramy. 

Godz. 12.15
Zniszczenie skrzynki elektrycz-

nej na terenie budowy obwodni-
cy drogi krajowej w miejscowości 
Miętno. 

Godz. 15.45
Kolizja drogowa na ul. Bohate-

rów Warszawy, w której uczestni-
czyły dwa pojazdy, samochód oso-
bowy marki Renault oraz Citroen 
Berlingo. 

Godz. 17.45
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

gdzie doszło do zderzenia samo-
chodu matki Toyota Corolla oraz 
Toyota Avensis. 

Godz. 20.00 
Kradzież z włamaniem do altan-

ki ogrodowej przy ul. Zamkowej, 
gdzie sprawca dokonał zaboru ko-
siarki do trawy, butli gazowej oraz 
krzeseł metalowych. 

Godz. 20.00
Włamanie do garażu przy ul. Ba-

taliony Chłopskie, skąd skradziono 
10 rur miedzianych. 

23.08.11 r.
Godz. 13.50
Kolizja drogowa na ul. Kościusz-

ki, gdzie kierujący samochodem o 
ustalonych numerach rejestracyj-
nych, cofając, uderzył w samochód 
Fiat Ducato a następnie odjechał z 
miejsca zdarzenia. 

Godz. 13.50
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Warnkowo, w której udział bra-
ły dwa pojazdy: opel Corsa oraz Re-
nault.

Godz. 14.50
Kolizja drogowa na ul. Bohate-

rów Warszawy, gdzie doszło do zde-
rzenia Fiata Seicento z samocho-
dem ciężarowym marki Man. 

Godz. 14.50
Zgłoszenie kradzieży tablicy reje-

stracyjnej z samochodu marki VW 
Golf, zaparkowanego przed blo-
kiem przy ul. Zielonej. 

Godz. 21.50
Zgłoszenie o skoszeniu przez 

nieznanego sprawcę żyta na polu 
uprawnym w obrębie miejscowo-
ści Kulice.

24.08.11 r. 
Kradzież transformatora elek-

trycznego w miejscowości Kolonia 
Kościuszki. 

Godz. 17.30
Wypadek drogowy na ul. Sien-

kiewicza, gdzie kierujący motoro-
werem, nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu prawidłowo jadącemu 
pojazdowi marki Opel Astra. Pa-
sażer motoroweru z obrażeniami 
ciała, przewieziony został do szpi-
tala w Szczecinie. 

Godz. 23.00
Patrol OPI podczas kontroli dro-

gowej w miejscowości Sąpole ujaw-
nił nietrzeźwego rowerzystę. Wie-
sław S. miał 2,11 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 19.00
W miejscowości Redostowo do-

szło do kradzież biżuterii z miesz-
kania, do którego sprawca dostał się 
przez uchylone okno. 

25.08.11 r. 
Godz. 12.05
Powiadomienie o kradzieży drze-

wek magnolii z terenu przyległego 
do biura Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przy ul. 
Batalionów Chłopskich.

Godz. 13.10
Powiadomienie o kradzieży prę-

tów zbrojeniowych dokonanej w 
dniu  19 sierpnia br. na ul. Nadto-
rowej. 

Godz. 15.10
Kradzież dwóch tablic rejestra-

cyjnych od pojazdu VW Passat na 
ul. 3 Maja. 

Godz. 16.45
Powiadomienie o oszustwie na 

portalu internetowym allegro, przy 
zakupie monety kolekcjonerskiej.   

26.08.11 r. 
Godz. 13.30
Powiadomienie o zaparkowa-

nym od dłuższego czasu na par-
kingu osiedlowym na ul. Zamko-
wej samochodzie marki Hyundai. 
Po sprawdzeniu w systemie okaza-
ło się, że pojazd figuruje jako po-
szukiwany przez stronę Niemiec-
ką w celu przeprowadzenia badań 
kryminalistycznych. 

Godz. 21.00
Kradzież telefonu komórkowego 

marki Samsung na plaży miejskiej. 
27.08.11 r. 
Godz. 10.00
Pracownik sklepu Intermarche 

zgłosił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Na miejscu Policjanci 
ustalili, że mężczyzna nie dokonał 
kradzieży, sprawdzony został pod 
kątem posiadania przedmiotów-
nie ujawniono. 

Godz. 14.30
Samochód marki BWM wjechał 

w ogrodzenie posesji w miejscowo-
ści Wyszomierz a następnie odje-
chał z miejsca zdarzenia. 

28.08.11 r. 
Godz. 02.20
Pielęgniarka Izby Przyjęć po-

wiadomiła o zgłoszeniu się do 
szpitala młodego mężczyzny po-
siadającego obrażenia ciała do-
znane w wyniku pobicia w lokalu 
Przystań. 

Godz. 11.30
Zgłoszenie o oszustwie przy 

sprzedaży ciągnika. Pokrzywdzo-
ny po wpłaceniu zadatku, towa-
ru nie otrzymał. Osoba zbywająca 
przedmiot nie odnaleziona została 
w Centralnej Ewidencji Ludności 
natomiast pod wskazanym adresem 
znajduje się pusta działka . 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

ENTEr  II 
lAPToP

 sErwIs - KomIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

Radni wracają z urlopów 

Zamiast ronda, lodowisko
Dobiega końca wakacyjna przerwa w obradach sesji Rady Miejskiej. W środę, ostatniego dnia sierpnia, o godz. 12.00 znów wypełni się 
sala obrad w Ratuszu. O czym będą debatować radni, po ponad dwumiesięcznej przerwie? 

Z treści samego porządku 
obrad, który publikujemy po-
niżej, nie wynika zbyt wiele.  
Obrady zapowiadają się jed-
nak burzliwie. Przez wakacje 
nazbierało się trochę spraw. 
Najpierw, ku zaskoczeniu śro-
dowiska przedsiębiorców, bur-
mistrz przyjął twardą politykę 
fiskalną wobec małych, lokal-
nych firm, odmawiając kilku-
dziesięciu pracodawcom umo-
rzenia podatku od nierucho-
mości. Na łaskę burmistrza 
mógł liczyć tylko popularny 
„inkubator przedsiębiorczo-
ści” przy ul. Wojska Polskie-
go, kierowany przez Jerzego Ja-
błońskiego, czołowego działa-
cza SLD, któremu burmistrz, 
powołując się na umowę uży-
czenia budynku z 2006 roku, 
umorzył prawie 20 tys. zł po-
datku. 

Kolejną sprawą, o którą z 
pewnością zapytają niektórzy 
radni będzie słynna już dro-
ga, biegnąca przy byłej przesy-

powni,  należąca do Stanisła-
wa Mosiniaka. Przypomnijmy 
tylko, że przedsiębiorca wobec 
braku porozumienia z Urzę-
dem Miejskim, zasypał kilka 
tygodni temu przejazd dro-
gą. Sprawa odbiła się echem 
w mediach ogólnopolskich. Z 
naszych informacji wynika, że 
S. Mosiniak otrzymał od Prze-
wodniczącego RM Antoniego 
Bielidy, pozwolenie na zabra-
nie głosu podczas środowej se-
sji. Czy w czasie obrad przed-
siębiorca dojdzie do porozu-
mienia z władzą?

Z naszych informacji wynika 
ponadto, że radni mają zada-
wać pytania w sprawie remon-
tów świetlic wiejskich, a także 
tych prowadzonych ostatnio 
na plaży miejskiej i na Placu 
Szarych Szeregów, które wcze-
śniej nie były wpisane do bu-
dżetu gminy. Część z nich mia-
ła być wykonywana bowiem w 
ramach tzw. rewitalizacji tere-
nów wokół jeziora, częściowo 

dofinansowanej z dotacji Urzę-
du Marszałkowskiego. Dlacze-
go niektóre prace już rozpo-
częto i na jakich zasadach wy-
łoniono ich wykonawcę? - py-
tają niektórzy radni. 

Pewne jest natomiast, że 
burmistrz zaproponuje rad-
nym dokonania zmian w bu-
dżecie gminy. Prawie 280 tys. 
zł zostanie ściągnięte z plano-
wanej budowy ronda przy ul. 
Poniatowskiego (tzw. skrzyżo-
wanie koło krzyża). Droga ma 

być bowiem budowana dopie-
ro w przyszłym roku.  W za-
mian za to burmistrz chce, aby 
radni przeznaczyli 300 tys. zł 
jako wkład własny,  w zainsta-
lowanie składanego lodowiska 
sezonowego pn. „Biały Orlik”. 
Obiekt ma być co roku roz-
kładany na boisku Orlik przy 
ul Boh. Warszawy. Lodowisko 
ma kosztować łącznie 600 tys 
. zł.  Drugą połowę pieniędzy 
ma dać rząd. Radni niewątpli-
wie zapytają jakie koszty bę-

dzie niosło za sobą utrzymanie 
obiektu? Z ust urzędników, do-
wiemy się z pewnością  także 
na jakich zasadach będzie on 
udostępniany mieszkańcom. 

Przypominamy, że w obra-
dach Rady Miejskiej, może 
wziąć udział każdy obywatel 
miasta, bez możliwości zabie-
rania głosu. 

Relacja z sesji w kolejnych nr 
DN. 

Marcin Simiński
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Zgodnie z zapowiedzią publikujemy dzisiaj, trzecią i ostatnią część opracowania dotyczącego propozycji lokalizacji nowych miejsc par-
kingowych, jakie wpłynęły do Urzędy Miejskiego od mieszkańców Nowogardu. Przypomnijmy, że  w odpowiedzi na ogłoszone zapro-
szenie do wskazywania przez mieszkańców lokalizacji proponowanych miejsc parkingowych do UM wpłynęło czterdzieści propozycji.  
Nad wskazaniem szczegółowych lokalizacji pracowała także tzw. komisja parkingowa, powołana przez burmistrza Nowogardu, kilka 
miesięcy temu. 

Parkingowe propozycje czy marzenia cz.3 
Jak już informowaliśmy, ze względy na duże rozproszenie wskazanych miejsc postojowych, urbaniści podzielili miasto na trzy główne strefy: A – ścisłe centrum tj. 

Plac Wolności, B – ul. Bankowa, 3 Maja, Zielona 700 Lecia i Dąbrowszczaków i C – Wojska Polskiego, Zamkowa i Tadeusza Kościuszki. Mieszkańcy zaproponowali 
także utworzenie parkingów przy ul. 15-Lutego, Żeromskiego, Cmentarnej oraz Adama Mickiewicza. 

Jak informuje UM, w każdej ze stref zbadano warunki techniczne lokalizacji miejsc parkingowych – wielkość działki, odległości od budynków, ewentualne przeszko-
dy lub inne utrudnienia (np. rosnące drzewa). Pod uwagę, w pierwszej kolejności, brane były punkty zlokalizowane w pobliżu działek lub na działkach, których wła-
ścicielem jest Gmina Nowogard. W strefie A z proponowanych 11 punktów, najbardziej prawdopodobne do zlokalizowania miejsc parkingowych są punkty 27, 30, 32, 
33. W strefie B punkt 9, 18, 19, 20, strefa C – 34, 36, 37. 

Oczywiście nie wszystkie propozycje są realne. Do powstania konkretnych parkingów potrzebne są jeszcze bardziej szczegółowe opracowania np. w formie koncep-
cji z uwzględnieniem warunków zabudowy i otrzymania zgody od właścicieli nieruchomości. Szczególnie ostatni warunek nie będzie łatwy do spełnienia. Wiadomo 
także, że wiele ze wskazanych miejsc wymaga gruntownego przygotowania terenu, co niesie za sobą ogromne koszty. 

Planowane miejsca parkingowe lokalizacja strefa C – ulice Zielona, Wojska 
Polskiego,

Tadeusza Kościuszki, Zamkowa
 Punkt 34 na mapie znajduje się na:
- działce nr 122/4 o powierzchni 7,3336 [ha] przy ul. Szarych Szeregów.
Właścicielem działki jest gmina Nowogard. Istnieje możliwość wybudowania 

miejsc parkingowych, jeśli wejdziemy na teren zielony „parku” nad Jeziorem No-
wogardzkim.

Punkt 35 na mapie znajduje się na działce:
- nr 755 o powierzchni 0,8209 [ha] przy ul. Woj. Polskiego
Działka ma dwóch właścicieli Gminę Nowogard i Powiat Goleniowski.
Brak możliwości wybudowania miejsc parkingowych.
Punkt 36 na mapie znajduje się na działce:
- nr 739/4 o powierzchni 0,3635 [ha] przy ulicy Blacharskiej (teren przy bud. 

Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp).
Właścicielem jest gmina Nowogard.
Istnieje możliwość zlokalizowania miejsc parkingowych.
Punkt 37 na mapie znajduje na działce:
- 723/15 o powierzchni 0,7967 [ha] przy ul. Tadeusza Kościuszki 3.
Właścicielem działki jest gmina Nowogard.
Według mapy istniałaby możliwość wybudowania miejsc parkingowych.
Utrudnienia - na danej działce znajduje się przedszkole i plac zabaw dla dzieci.
Punkt 38 na mapie znajduje się na działce:
- nr 236/1 działki to o powierzchni 0,1724 [ha] przy ul. Zamkowej
Współwłaścicielem działki jest Powiat Goleniowski i inni współwłaściciele usta-

wowi. Zachowując odległości 10 m od budynków mieszkalnych byłaby możliwość 
wybudowania miejsc parkingowych.

Punkt 39 na mapie znajduje się przy działce:
- nr 186/26 o powierzchni 1,1911 [ha] przy ul. Zamkowej
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard. Istnieje możliwość wybudowania 

miejsc parkingowych.

Planowane miejsca parkingowe pozostałe – ulice 15-Lutego, Żeromskiego,
Cmentarna, Adama Mickiewicza
Punkt 4 na mapie znajduje się przy ul. 15 -go Lutego obr. 5. 
- działka nr 438 obr. 5 o powierzchni 15,0757[ha] 
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard, a wieczystym użytkownikiem Polski 

Związek Działkowców. Niestety jest to teren zabytkowy. 
Brak możliwości wybudowania miejsc parkingowych.
Punkt 5 na mapie znajduje się przy ul. Żeromskiego 5. 
- działka nr 439 o powierzchni 1,4014 [ha] obr. 5 .
Właścicielem działki jest Gmina Nowogard. Na terenie podanej działki znajduje 

się szkoła wraz z zapleczem sportowym w postaci boisk sportowych, więc budowa 
miejsc parkingowych byłaby utrudniona, bądź niemożliwa.

Punkt 6 na mapie znajduje się przy ulicy 15-go Lutego przed działką nr 399/1 obr. 
5 , której właścicielem jest Gmina Nowogard, a wieczystym współużytkownikiem 
osoby prywatne. Przed działką według mapy jest to już działka nr 240 o powierzch-
ni 1,5982 [ha] jej właścicielem jest Powiat Goleniowski, a trwałym zarządcą jest Za-
rząd Dróg Powiatowych w Goleniowie.

Punkt 7. na mapie znajduje się przy działkach nr 253/8 o powierzchni 0,3074 
[ha] obr. 5 i działce nr 253/10 obr. 5 których właścicielem jest jedna z nowogardz-
kich Spółdzielni Mieszkaniowych. Na mapie zakreskowano teren, na którym we-
dług mapy i z zachowaniem odległości 10 m od budynków mogłyby powstać miej-
sca parkingowe. Należy wziąć jednak pod uwagę, iż pomiędzy tymi blokami znaj-
duje się plac zabaw.

Punkt 8 na mapie znajduje się przed Przedszkolem Publicznym nr 3 
- działka przed przedszkolem jest to działka nr 241/1 obr 5 o powierzchni 0,0991 

[ha] oznaczona jako droga gminna, 
- następna działka to działka o nr 241/5 należąca do nowogardzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 
Na części tego terenu mogłyby powstać miejsca parkingowe.
Punkt 10 na mapie znajduje się przy ul. Cmentarnej 14 obręb 5 o powierzchni 

0,0301 [ha]. Jest to
współwłaściciel ustawowy. Brak możliwości wybudowania miejsc parkingowych.
Punkt 11 na mapie znajduje się na ul. Mickiewicza zaraz przy ogrodzeniu od 

Cmentarza. 
Znajduje się tam droga powiatowa (działka o numerze 61 o powierzchni 0,8955 

[ha]). 
W tym miejscu brak jest możliwości wybudowania miejsc parkingowych jedy-

na możliwość to zabranie pasa zieleni przy ogrodzeniu od strony działki nr 61 czy-
li drogi powiatowej i zrobienie zatok parkingowych, lub druga możliwość zabranie 
kawałka pasa cmentarza przy działce nr 105 - jest to droga gminna.

Punkt 12 na mapie znajduje się przy ul. Cmentarnej przy bramie bocznej wejścia 
na cmentarz - ulica

Cmentarna o nr działki 188/2. Jej właścicielem jest Powiat Goleniowski. Po dru-
giej stronie są działki o nr 290 i nr 291, których właścicielami są osoby prywatne. 
Jedyna możliwość to zabranie pasa zieleni przy ogrodzeniu od cmentarza i zrobie-
nie zatok parkingowych.

Opr. MS info. UM Nowogard 
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Nasz komentarz

Powyższą publikacją zakończyliśmy prezentację pomysłów 
mieszkańców na lokalizację nowych miejsc parkingowych, któ-
re trafiły do UM w Nowogardzie. To czy nowe parkingi powsta-
ną w proponowanych miejscach zależy od wielu czynników, o 
czym informowaliśmy już wcześniej. Państwa zachęcamy do wy-
rażania opinii a także przekazywania uwag w sprawie potencjal-
nych miejsc parkingowych. A może są jeszcze miejsca w Nowo-
gardzie, które się w raporcie nie znalazły, a Państwa zdaniem były 
by świetną lokalizacją na nowe parkingi? Zachęcamy do debaty. 

redakcja

Punkt nr 37 - ul. Kościuszki

Punkt nr 34 - ul. Szarych Szeregów

Punkt nr 36 - ul. Blacharska

Czas powrotów z wakacji...

Niegroźna kolizja 
przy Netto
W minioną niedzielę, w  godzinach popołudniowych, na 
skrzyżowaniu ulic 3 Maja z 700 Lecia (na światłach przy Net-
to), doszło do niegroźnej kolizji. W zdarzeniu wzięły udział 
dwa samochody osobowe marki Mercedes i VW Golf. 

W wyniku zderzenia, nikomu nic się nie stało, a kierowcy po krótkiej roz-
mowie udali  się na parking, by porozumieć się w sprawie przebiegu kolizji. 
Na miejsce nie wezwano policji.  

 Koniec wakacji to okres wzmożonego ruchu, szczególnie na trasach 
przelotowych.  W Nowogardzie tłoczno było w sobotę.  W niedzielę było 
już spokojniej. Turyści wrócili już z nadmorskich miejscowości. 

Za rok wakacyjny czas podróży nie powinien już tak dać się we znaki 
mieszkańcom Nowogardu i okolic. Ruch od strony Szczecina i Niemiec bę-
dzie odbywał się nowo wybudowaną obwodnicą. Na całkowite odkorowa-
nie Nowogardu nie będzie można jednak liczyć, a to dlatego, że przez mia-
sto wciąż będzie prowadziła najkrótsza trasa nad morze z kierunku Star-
gardu. 

Jarek Bzowy 
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Cykl: Znani Nowogardzianie - Eugeniusz Wysoszyński

Felczer z „dzikiego zachodu”
16 sierpnia, przy dźwiękach sygnałów karetek Pogotowia Ratunkowego, których przez lata był głównym pasażerem tłumy przyjaciół po-
żegnały Eugeniusza Wysoszyńskiego. Jeden z pierwszych powojennych felczerów naszych ziem odszedł na wieczną służbę 14 sierpnia.    

Urodził się w Myślątkowie, po-
wiat Mogilno. Po II wojnie świa-
towej, w 1945 r. Wraz z rodzica-
mi trafił na Pomorze Zachod-
nie. Wysoszyńscy osiedlili się 
w Chomętowie nieopodal Gry-
fic. Młody Eugeniusz od dziecka 
przejawiał zainteresowanie na-
uką. Szkołę średnią ukończył w 
Kołobrzegu. 

Po wojnie, ta terenach zachod-
niej Polski brakowało kadry me-
dycznej. W 1950 r. w trybie 
przyspieszonym powołano szko-
ły felczerskie. Specjalna usta-
wa określała zakres prac i obo-
wiązków osoby wykonujące ten 
zwód. Były one bardzo zbliżone 
do tych typowo lekarskich. 

Eugeniusz w 1954 r. udał się 
do trzyletniej szkoły felczerskiej 
w Łodzi. Ukończył ją z wybitny-
mi wynikami. Nauka i pobyt w 
Łodzi przyniosła mu jeszcze je-
den skarb, z którym pozostał do 
końca swych dni. Tam właśnie 
zapoznał swoją przyszłą żonę 
Krystynę. Para na ślub zdecydo-
wała się bardzo szybko. Odbył 
się w lipcu 1957 r. 

- Poznaliśmy się w Łodzi. Tam 
też pobierałam nauki. Był szar-
mancki i optymistyczny. W tam-
tym czasie bardzo pałał chęcią 
wykonywania zawodu felczera – 
mówi Krystyna Wysoszyńska. 

Po ukończeniu szkoły Euge-
niusz szybko zgłosił się do pracy 
w służbie zdrowia. Już w 1957 r. 
został zatrudniony na stałe jako 
kierownik Wiejskiego Ośrod-
ka Zdrowia w Wierzbięcinie. To 
tam, w kameralnym dworko-

wym budynku osiedliła się mło-
da rodzina Wysoszyńskich. 

- Na początku nie mieliśmy ła-
twych warunków. Do dyspozycji 
mieliśmy dwa pokoje. W reszcie 
budynku znajdował się ośrodek 
i pomieszczenia Rady Gromadz-
kiej. Ciągle nie czułam się jak u 
siebie. Ciągnęło mnie w rodzin-
ne strony. Na te tereny mówiło 
się „dziki zachód”. Nie mieliśmy 
pewności, czy nie wrócą tutaj 
Niemcy. Propaganda PRL dodat-
kowo wzbudzała w nas bojaźń – 
twierdzi pani Krystyna. 

W okresie tym obowiązywała 
rejonizacja. Ośrodek obejmował 
duży teren. Oprócz Wierzbięci-
na były to miejscowości: Benice, 
Bieniczki, Błądkowo, Jarchlino, 
Kulice, Osowo, Ostrzyca, Słajsi-
no. Opieką medyczną i profilak-
tyką objął też szkoły w: Wierz-
bięcinie, Błądkowie, Jarchlinie, 
Ostrzycy i Słajsinie. 

- Praca to był jego żywioł. Z ni-
kim się nią nie dzielił. Dojeżdżał 
motocyklem do wszystkich ośrod-
ków. Czasem pochłaniała męża 
tak, że wyjeżdżając z rana wra-
cał w późnych wieczornych go-
dzinach. Czasami zdarzały się 
także zastępstwa w Ośrodkach 
Zdrowia w Osinie, Dobrej, czy 
Nowogardzie. Proszę pamiętać, 
że pracował w czasach powojen-
nych. Wszystko było trudniejsze 
niż dziś. Tutaj dopiero organizo-
wała się służba zdrowia – wspo-
mina żona.

Oprócz obowiązków zawodo-
wych Eugeniusz poświęcał czas 
dzieciom. Najpierw na świat 

przyszła córka Elżbieta, a póź-
niej syn Janusz. 

- Nie był oczywiście domową 
gospodynią, ale z roli ojca wy-
wiązywał się świetnie. Praca ni-
gdy nie przeszkadzała jemu w re-
lacjach rodzinnych – mówi Kry-
styna Wysoszyńska. 

W czasie pracy dokształcał 
się permanentnie i uzupełniał 
swoją wiedze medyczną na kur-
sach, szkoleniach, stażach, szpi-
talnych. Otrzymał wiele służbo-
wych nagród. – Oceniając pełne 
poświęcenia, zaangażowanie w 
pracy opiekuńczej wyraża Oby-
watelowi podziękowanie i przy-
znaje nagrodę w wysokości 400 
zł. życząc dalszej pomyślnej pracy 
– mówi pismo Wydziału Zdro-
wia i Opieki Społecznej rady Na-
rodowej w Nowogardzie z 1966 
r. W innym dokumencie kierow-
nik tegoż wydziału dr med. Ma-
rian Borowski podkreśla, że Wy-
soszyński w wysokim stopniu 
przejawia inicjatywę i pomysło-
wość w życiu zawodowym i jest 
zdolnym organizatorem.  

- Mąż prywatnie interesował 
się także sportem. Podczas me-
czów, imprez na stadionie w 
Wierzbięcinie, czy Nowogardzie 
pełnił rolę służby medycznej. Z 
chęcią pomagał sportowcom przy 
urazach – twierdzi pani Wyso-
szyńska. Ze swe zaangażowanie 
został wielokrotnie nagradzany. 
Otrzymał nawet Złotą Odznakę 
Honorową Ludowych Zespołów 
Sportowych.   

Eugeniusz interesował się sze-
roko pojętą kulturą. Bardzo czę-

sto można było spotkać go na 
koncertach organizowanych 
przez NDK, lub wystawach, 
czy galeriach Biblioteki Miej-
skiej. Należał do stałych fanów i 
czynnych uczestników festiwalu 
„Lato z muzami”.

Odbył też trzyletni cykl kur-
su lekarzy rejonowych w okresie 
1974 r. do 1976 r. W 1971 r. uzy-
skał najwyższy stopień – starsze-
go felczera medycyny. 

- Mąż najbardziej lubił dodat-
kowe dyżury w Pogotowiu Ra-
tunkowym. Jazda karetką, nie-
zależnie od reszty wykonywa-
nych prac sprawiał mu najwię-
cej satysfakcji. Narzekał bardzo 
rzadko. Lubił jeździć do ciężkich 
zdarzeń. Czuł, że niesie ludziom 
pomoc, rozumiał swoją misję – 
mówi pani Krystyna. 

Dyżury w Pogotowiu pełnił 
od 1963 r. aż do 1998 r. Poza tym 
od 1973 r. dojeżdżał do pracy 
do Przyzakładowego Ambulato-
rium PGR. Aż do 1994 r. misję tę 
realizował w miejscowościach: 
Konarzewo, Łosośnica, Nasta-
zin, Słajsino, Ostrzyca. 

- Była też przecież praca w am-
bulatorium Zakładu Karnego w 
Nowogardzie. Pracował tam na-
wet po przejściu na emeryturę, bo 
do 2007 r. Mimo, że z emerytury 

się cieszył, to w ZK został dlatego, 
bo nie umiał żyć bez swojej pracy. 
Nie umiał się po prostu od niej do 
końca oderwać. Pracę traktował, 
jak rolę służebną na rzecz pacjen-
tów i potrzebujących – wspomina 
żona Eugeniusza Wysoszyńskie-
go.

Felczer z Wierzbięcina za swo-
ją prace został wielokrotnie na-
grodzony. W domowym archi-
wum mnóstwo dyplomów uzna-
nia z najróżniejszych okazji. Są 
np. nagrody gminne, zakładu 
pracy, ale także i złota odznaka 
PCK. Wysoszyński był również 
aktywnym działaczem Związ-
ku Zawodowego Pracowników 
Służby Zdrowia. Jego działal-
ność na niwie związkowej także 
ostała doceniona. Jedną z cen-
niejszych nagród jest prestiżowa 
Odznaka Gryfa Zachodniopo-
morskiego.   

Przez ostatnie miesiące Euge-
niusz Wysoszyński zmagał się 
z ciężką chorobą. Bardzo dziel-
nie z nią walczył, nie pozwalając 
wykluczyć się z życia społeczne-
go. Pozostanie zapamiętany jako 
osoba pogodna, skromna, pełna 
poświęcenia i oddana wykony-
wanemu zawodowi.

Wspominał 
Marcin Nieradka

Eugeniusz Wysoszyński (na zdjęciu w środku) najbardziej lubił pracę w Pogotowiu Ratunkowym

Z żoną Krystyną i dziećmi: synem Januszem i córką Elżbietą
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Echa Światowych Dni Młodzieży – Madryt 2011

„Firmes en la fe! – Mocni w wierze!” 
W dniach od 16 do 21 sierpnia byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia w życiu Kościoła powszechnego, jakim były 26. Światowe Dni 
Młodych – Madryt 2011. Wokół następcy św. Piotra, papieża Benedykta XVI, zgromadziło się ok. 2 milionów młodych katolików z ca-
łego świata chcących w te dni zamanifestować swoją wiarę i dać dowód tego, że nawet w czasach, w których relatywizm moralny i ateizm 
zdają się dominować, oni nadal chcą być „zbudowani na Chrystusie” i pozostawać „mocni w wierze”. Do Hiszpanii udała się również 
grupa młodzieży z Nowogardu, m.in. rodzeństwo Joanna i Kamila Brodniak, uczennice II LO, które opowiedziały nam o swoich prze-
życiach z tego wyjątkowego spotkania młodych chrześcijan.  

Hiszpania – gościnna i uro-
cza

„Wielu z was doświadczyło już 
w ubiegłym tygodniu podczas 
waszego pobytu w hiszpańskich 
diecezjach serdecznego przyjęcia 
i miłości braterskiej waszych bra-
ci, młodzieży Hiszpanii, ich ro-
dzin, wspólnot oraz ich Pasterzy” 
– takimi słowami zwrócił się 16 
sierpnia na Plaza de la Cibeles 
podczas Mszy św. inaugurującej 
26. ŚDM abp Madrytu Antonio 
Maria Rouco Varela. Tej gościn-
ności doświadczyli właśnie mło-
dzi nowogardzianie - przybyli 
do Hiszpanii na kilka dni przed 
oficjalnym rozpoczęciem ŚDM. 
– ks. Tomasz Tylutki, który zajął 
się stroną organizacyjną wyjazdu 
naszej grupy, załatwił nam za-
kwaterowanie w diecezji San Se-
bastian. Pierwszego dnia przyby-
liśmy do miejscowości Irun. Przy-
jął nas  i ugościł bardzo sympa-
tyczny miejscowy ksiądz. Drugi 
dzień spędziliśmy w urokliwym 
miasteczku o nazwie Ondarivia. 
Mimo, że było ono niewielkie, to 
znajdowała się tam duża ilość 
zabytków, o których opowiadał 
nam tamtejszy przewodnik. Zo-
staliśmy również ugoszczeni lo-
kalną kuchnią. Następnie poje-
chaliśmy do Loyoli, miejsca zwią-
zanego z życiem św. Ignacego de 
Loyola, założyciela Zakonu Jezu-
itów – wspomina Joanna. 

Wspólnota narodów
Pierwsze dni pobytu w Hisz-

panii, jeszcze przed oficjalnym 
rozpoczęciem, były dla uczestni-
ków sposobnością do zapozna-
nia się kulturą kolegów z innych 
krajów. To również czas, na to, 
aby przyzwyczaić się do atmos-
fery multikulturowości, a tak-
że możliwość pokazania innym 
tego, co nasze, polskie… Mówi 
Kamila – pod koniec naszego po-
bytu w diecezji San Sebastian, 
pod wieczór zorganizowano mini 
festiwal pieśni różnych krajów – 
takich narodowych hitów. Wraz 
z grupą z Sandomierza przed-
stawiliśmy polskie pieśni. Jedna 
z nich polegała na tym, że trze-
ba było wykonywać różne gesty w 
parach. Wtedy zeszliśmy do pu-
bliczności i wraz z nią zaczęliśmy 

się świetnie bawić. Zauważyliśmy 
miłe zaskoczenie na twarzach 
cudzoziemców. Wszystko działo 
się tak bardzo spontanicznie, w 
atmosferze zaufania, np. grupa 
Chilijczyków chciała robić sobie 
ze wszystkimi zdjęcia – tak jak-
byśmy tam razem przyjechali. Po 
czym dodaje Joanna – to praw-
da, Chilijczycy byli bardzo mili i 
życzliwi, gdyż tłumaczyli nam na 
angielski homilię papieża głoszo-
ną w języku hiszpańskim. Ucie-
szyliśmy się również gdy spotkali-
śmy grupę Polonii z Kanady.

Giovanni Paolo!!!
Chyba do najbardziej nama-

calnych owoców pontyfikatu pa-
pieża Polaka, jakie nasi rodacy 
mogą zbierać zagranicą, to sza-
cunek, którym inne narody da-
rzą nas ze względu na jego oso-
bę. - Pamiętam reakcje ludzi kie-
dy mówiliśmy, że jesteśmy z Pol-
ski – wtedy zaczynali entuzja-
stycznie skandować Giovanni 
Paolo II (Jan Paweł II). To było 
bardzo przyjemne. – wspomina 
Kamila.

Nie udało im się przeszko-
dzić

Niestety, atmosfera religijnego 
wydarzenia została na pewien 
czas zakłócona, a to za sprawą 
przedstawicieli środowisk hisz-
pańskiej lewicy, dewiantów sek-
sualnych i antyklerykałów, któ-
rzy sprzeciwiali się przyjazdo-
wi papieża. Wielu uczestników 
ŚDM zostało narażonych na wy-
zwiska z ich strony oraz spektakl 
nietolerancji i nieobyczajności 
na Puerta del Sol w Madrycie. 
Na szczęście sprawna akcja pre-
wencyjna policji sprawiła, że in-
cydenty lewackich ekstremistów 
nie dały się przybyłym zbytnio 
we znaki. Wielu z nich nie wie-
działo nawet, że doszło do ta-
kich zdarzeń - właściwie to nie 
wiedziliśmy, że te protesty miały 
miejsce. Ktoś wysłał sms’a z taką 
wiadomością, gdyby nie to, nie 
wiedzielibyśmy nawet, że coś ta-
kiego miało miejsce. – mówi Jo-
anna.

„Chciałyśmy zobaczyć papie-
ża i Hiszpanię”

Na pytanie o motywy, jakie 
kierowały Joanną i Kamilą, aby 
udać się na Światowe Dni Mło-

dzieży odpowiedziały, że przede 
wszystkim chciały uczestniczyć 
w spotkaniu z papieżem, ale wy-
starczającym pretekstem oka-
zało się również samo miejsce 
spotkania – Hiszpania. - Bardzo 
chciałyśmy zobaczyć papieża, 
choćby ze względu na to, że ni-
gdy nie uczestniczyłyśmy w spo-
tkaniu z Janem Pawłem II. Tak 
więc dzięki wsparciu naszej bab-
ci udało się nam wybrać do Ma-
drytu. Co prawda w dwumilio-
nowym tłumie, dostrzeżenie Ojca 
Świętego było niezwykle trudne, 
to jednak sama jego obecność w 
tym miejscu była dla nas bardzo 
ważna. Chciałyśmy również zo-
baczyć Hiszpanię, która napraw-
dę przykuwa wzrok swoim pięk-
nem. – mówi Joanna.

Moc wypływa ze wspólnoty
Na naszych oczach codziennie 

rozgrywa się walka o rząd dusz 
pomiędzy dobrem a złem. Z na-
tury nie jesteśmy tylko biernymi 
obserwatorami otaczającej nas 
rzeczywistości, również i my bie-
rzemy udział w tej walce podej-
mując codzienny trud wyborów 
między dobrem a złem. Czasami 
człowieka może ogarnąć pozor-
ne przeświadczenie, że w tej wal-
ce jest sam. Jednakże podczas 
takich spotkań jak w Madrycie 
i innych miejscach widzimy, że 
jest inaczej. – Wcześniej uczestni-

czyłam w podobnych spotkaniach 
w Lednicy. To też jest spotkanie 
wielkiej rzeszy młodych chrześci-
jan. Zarówno wtedy w Lednicy, 
jak i teraz w Madrycie byłam po-
ruszona i miło zaskoczona, że jest 
tyle ludzi, którzy żyją wiarą. To 
był prawdziwy kontrast w stosun-
ku do tego z czym się często spo-
tykamy. Kiedy widzimy zachowa-
nia wrogie wobec Kościoła, gdy 
próbuje się przedstawiać osoby 
uczęszczające na Mszę św. jako 
takie przygaszone. A jest wprost 
przeciwnie – w tym wszystkim 
widać entuzjazm, nadzieję. Moż-
na odrzucić rozluźnienie moral-
ne, które próbuje się nam narzu-
cić. – mówi Kamila.

To prawda, wspólnota pomaga 
w niełatwym zadaniu, jakim jest 
dawanie świadectwa swojej wia-
ry, a dowodem na to są porusza-
jące obrazy z muzeum prześlado-
wania chrześcijan, jakie miały-
śmy okazję odwiedzić w Hiszpa-
nii – dodaje Joanna.

„YOUCAT” – przewodnik po 
wierze

YOUCAT to skrót słów Youth 
Catechism czyli Katechizm dla 
Młodzieży. Przetłumaczony na 
kilkadziesiąt języków, został roz-
dysponowany pomiędzy uczest-
ników ŚDM w Madrycie. Jest to 
przejrzyste kompendium wiedzy 
na temat wiary katolickiej napi-

sane językiem przystępnym dla 
młodzieży - dla mnie było waż-
ne, że otrzymaliśmy Katechizm 
dla młodzieży czyli YOUCAT. 
Jest ciekawie opracowany – w for-
mie pytań i odpowiedzi. Jest po-
nadto wypełniony komentarza-
mi i cytatami. To nie są trudne 
do zrozumienia regułki, których 
trzeba się nauczyć, ale myśli sfor-
mułowane w przystępny sposób i 
dostarczające wiedzy. Sama wia-
ra nie wystarczy, trzeba mieć jesz-
cze wiedzę, by ją uzasadnić. W 
wolnych chwilach czytaliśmy ten 
Katechizm i zaczynaliśmy dysku-
tować między sobą i z księdzem 
np. czy yoga jest zła. – relacjonu-
je Kamila.

Słowa, które pozostają
W trakcie tego typu wyda-

rzeń, często zapadają w pamię-
ci słowa, które później towarzy-
szą nam odbijając się echem w 
świadomości. Joanna nawiąza-
ła do słów Benedykta XVI skie-
rowanych do Polaków - Pa-
pież na końcu jednej z Mszy św. 
powiedział, że my jako Polacy 
mamy dawać świadectwo wia-
ry i pamiętać o naszych chrześci-
jańskich korzeniach. Natomiast 
Kamili wciąż gra w uszach fra-
za hymnu madryckich dni mło-
dzieży – tak, najbardziej utkwiły 
mi w pamięci słowa Firmes en la 
fe – mocni w wierze.

Piotr Słomski

Pamiątkowe zdjęcie z kolegami z różnych krajów. Pierwsza od lewej Kamila, druga od lewej Joanna.

Z żoną Krystyną i dziećmi: synem Januszem i córką Elżbietą
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

 

 
 

If you have the drive, 
we have the means 

 
Do oddziału Swedwood Poland oddział w Resku 

poszukujemy kandydatów na stanowiska: 
 

Operatorów maszyn stolarskich 
Mechaników-Elektryków 

Kierowników wydziałów produkcyjnych 
Mistrzów i Brygadzistów  

do nadzoru produkcyjnego 
 
 
Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie 
IKEA. Naszym zadaniem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. 
Grupa Swedwood zatrudnia około 15000 pracowników w 40 zakładach 
produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach. 
www.swedwood.com 
 
Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu problemów, 
umiejętności pracy w grupie, odporności na stres, dyspozycyjności. 
 
Poszukujmy kandydatów: 
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym, wyższym 
- z doświadczeniem w pracy na  w/w stanowiskach 
- mile widziana znajomość języka angielskiego. 
 
Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się 
firmie, dającej możliwości indywidualnego rozwoju. 
 

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie 
14 dni na adres: ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko 

lub 
malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com.pl 

Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398 
 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o załączenie klauzuli:: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”  

Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. Naszym zada-
niem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. Grupa Swedwood zatrudnia około 15000 
pracowników w 40 zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach.  
www.swedwood.com

Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu problemów, umiejętności pracy w 
grupie, odporności na stres, dyspozycyjności.

Poszukujmy kandydatów:
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym, wyższym
- z doświadczeniem w pracy na w/w stanowiskach
- mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się
firmie, dającej możliwości indywidualnego rozwoju.

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie
14 dni na adres: ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko
lub malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com.pl

Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398

Podziękowali za zbiory

Dożynki Gminne w Błotnie 
W dniu 27 sierpnia w Błotnie odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość dziękczynienia za zebrane plony rozpoczęła się tradycyjnie od 
Mszy św., którą celebrował ks. Janusz Zachęcki, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Sikorkach. W liturgii obok rolników, miesz-
kańców Błotna a także licznie zgromadzonych delegacji z kilkunastu sołectw gminy Nowogard, wzięli także udział przedstawiciele 
władz samorządowych z Nowogardu, Osiny i Przybiernowa, radni oraz służby mundurowe – policji i straży pożarnej. 

Po Mszy przez wieś, przeszedł 
korowód dożynkowy, prowadzo-
ny przez kapelę Wesoła Ferajna z 
Nowogardzkiego Domu Kultury. 
Po przybyciu pod scenę główną 
na boisku wiejskim, gdzie odby-
wał się festyn, burmistrz Nowo-
gardu, Robert Czapla, przywitał 
wszystkich zgromadzonych go-
ści. Następnie starościna doży-
nek, Danuta Nowak  oraz staro-
stwa Artur Majchrzak ze Strzele-
wa, wręczyli burmistrzowi sym-
boliczny bochen chleba wypie-
czony z tegorocznych zbiorów, 
którym następnie R. Czapla po-
dzielił się z uczestnikami doży-
nek.  

Nie ma dożynek bez wieńców, 
przygotowywanych zgodnie z 
tradycją z tegorocznych plonów 
zbóż a także kwiatów, ziół a cza-
sem owoców i warzyw. Jak co 
roku rozstrzygnięto konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy. Udział w konkursie wzięło 
15 sołectw oraz jedno gospodar-
stwo indywidualne (Błotno, Dą-
browa, Gospodarstwo Rolne Pa-
weł Kolanek z Błotna, Orzesze, 
Wojcieszyn, Lestkowo, Orzecho-
wo, Grabin, Trzechel, Maszkowo, 
Ostrzyca, Żabowo, Krasnołęka, 
Wołowiec, Sąpolnica i Świercze-
wo). Zdaniem komisji konkur-
sowej najpiękniejszy wieniec, 

pod nazwą „drzewo szczęścia” 
przygotowało sołectwo Błotno. 
Drugie miejsce zajęło Świercze-
wo, z wieńcem „korona”, a trze-
cie Wojcieszyn -  „Ojczyznę wol-
ną pobłogosław Panie”. 

Podczas dożynek rozstrzy-
gnięto jeszcze dwa konkursy. 
Pierwszy, pod nazwą „Najład-
niejsza wieś w Gminie Nowo-
gard” wygrało sołectwo Wyszo-
mierz zdobywając nagrodę pie-
niężną w wysokości 5 tys. zł. 
Drugie miejsce i 3 tys. zł zdo-
było Żabowo. Gospodarz doży-
nek, czyli sołectwo Błotno zaję-
ło 3 miejsce i 2 tys. zł. Kolejnym 
konkursem, którego finał odbył 

się  w Błotnie, był konkurs pn. 
„Zadbaj o swoje siedlisko, bo to 
twoje środowisko”. W konkursie 
wybrano najładniejsze posesje w 
Gminie Nowogard. Wyróżnie-
nie otrzymali: pani Anna Piesyk 
z Miętna, Marek Razik z Orze-
chowa, Józefa Krzewiak z Kar-
ska, państwo Bożena i Eugeniusz 
Butryn z Dąbrowy. 3 miejsce – ex 
aequo -  z taką samą ilością pkt 
zajęli Danuta Kaczmarek z Kar-
ska oraz państwo Ilona i Jacek 
Rafińscy z Wojcieszyna. 2 miej-
sce zajęli państwo Elżbieta i Ry-
szard Wieteska z Dąbrowy. Zwy-
cięzcą konkursu został pan Józef 
Kouhan z Żabowa. 

W drugiej części dożynek na 
scenie odbywały się koncerty ze-
społów ludowych. Wokół placu 
swoje namioty rozstawiły orga-
nizacje, stowarzyszenia, banki i 
instytucje. Nie zabrakło oczywi-
ście szerokiej oferty gastrono-
micznej. W menu królowały po-
trawy tradycyjne, jak bigos, gro-
chówka i pajda chleba ze smal-
cem. 

 O 19.00 rozpoczęła się zaba-
wa ludowa przy muzyce gryfic-
kiego zespołu Titi Twister, która 
jak wynika z relacji uczestników, 
trwała do późnych godzin noc-
nych. 

tekst i foto MS
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Starości Dożynek – Błotno 2011

Starościna i Starostwa Dożynek 2011 składają w darze chleb wypieczony z tegorocznych 
plonów, na ręce ks. Janusza Zachęckiego. 

W uroczystej Mszy św. udział wzięły liczne delegacje sołectw. Na zdjęciu delegacja z 
Maszkowa. 

Plon, niesiemy plon – na zdjęciu delegacja z Żabowa. 

Barwny korowód prowadziła kapela Wesoła Ferajna z NDK

Danuta Nowak – Prowadzi w Błotnie, wspólnie z mężem Janem i córką Dorotą,  
gospodarstwo o powierzchni 14 ha, które odziedziczyła po swoich rodzicach.  Główny 
kierunek produkcji to produkcja roślinna. Sołtys drugiej kadencji. Pani Danuta, oprócz 
tego, że od dwóch kadencji jest sołtysem Błotna,  pracuje także od wielu lat w bibliotece w 
Błotnie – filia biblioteki Miejskiej w Nowogardzie. 
starosta dożynek – Artur Majchrzak. Prowadzi, wspólnie z żoną Elżbietą i dziećmi Joanną 
i Wojciechem, gospodarstwo rolne w Strzelewie.  Gospodarstwo o profilu ekologicznym, 
jest  w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt maszynowy.  Główny profil produkcji 
gospodarstwa to produkcja bydła mięsnego. 

Opłaca się brać udział w konkursach.  Na zdjęciu wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni. 

Ostatnie przygotowania do koncertu. 
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W dniu 26 -27 sierpnia w Kaliszu odbyły się Zawody Torowe, Puchar Nadziei Olimpijskich i Strefowe Mistrzostwa Polski Młodzików 
w kolarstwie. We wszystkich zawodach, jako jedyny z woj. zachodniopomorskiego startował Remigiusz Komisarek, reprezentant klu-
bu Chrabąszcze Nowogard. 

Medale były blisko

W minioną niedzielę, z okazji Dożynek Gminnych Błotno 2011, odbył się wyścig kolarski. Trasa wyścigu biegła po bieżni boiska i wo-
kół pobliskiego stawu. Na stracie stanęło kilkunastu młodych adeptów kolarstwa z dwóch klubów tj. Chrabąszcze Nowogard i Ratusz 
Maszewo. Kolarze z Nowogardu, zwyciężyli w dwóch z 3 kategorii. 

Dożynki Gminne 2011

Wyścig kolarski wokół boiska 
Kategoria „żak” 
I miejsce Jakub Ubych (Chrabąszcze Nowogard)
II m. Danieluk Aleks (Ratusz Maszewo)
 III m. Damian Ubych  (Chrabąszcze Nowogard) 
Kategoria dziewcząt
I m. Kuczyńska Marika (Ratusz Maszewo) 
II m. Kuczyńska Weronika (Ratusz Maszewo) 
Kategoria open (młodzik i junior młodszy) 
I m. Kornel Zwoliński (Chrabąszcze Nowogard)
II m. Mateusz Bej (Chrabąszcze Nowogard)
III m. Jakub Wojdarski (Chrabąszcze Nowogard). 
Organizatorem wyścigu byli: Urząd Miejski  w Nowogardzie, Miejsko- Gminne Zrzeszenie LZS Nowogard oraz LUKS Chrabąszcze Nowogard.   MS

Chociaż tym razem nie uda-
ło się zdobyć żadnego meda-
lu, R. Komisarek potwierdził 
swoją dobrą formę. W wyści-
gu indywidualnym, Strefo-
wych Mistrzostwach Polski, na 
dystansie 2 km Remigiusz za-
jął 4 miejsce. O jedną pozycję 
niżej uplasował się w wyścigu 

na 500 metrów. Na tym samym 
dystansie, tyle że, w zawodach 
o Puchar Nadziei Olimpijskich 
R. Komisarek był 6. W wyścigu 
punktowym, w dwóch zawo-
dach zajął 5 pozycję. 

R. Komisarek liczył na medal 
w tzw. wyścigu australijskim 
(ostatni odpada). Niestety, na 

torze doszło do kraksy z udzia-
łem naszego reprezentanta. W 
kolizji wzięło udział kilkuna-
stu zawodników. Było groźnie, 
ale mimo to ostatecznie Komi-
sarek zajął 7 miejsce. Niestety, 
w tych zawodach, na podium 
było miejsce tylko dla 6 kola-
rzy, tym samym nasz reprezen-

tant znalazł się poza pudłem. 
R. Komisarek przygotowu-

je się już od kolejnych wystę-
pów. Najpierw w dniach 16 i 17 
września, reprezentant Chra-
bąszczy weźmie udział w ko-
lejnej rundzie Strefowych Mi-
strzostw Polski w Kaliszu. Do 
startu w zawodach kandydu-

ją dwaj inni zawodnicy klu-
bu: Michał Mańkowski i Jakub 
Wojdalski. Natomiast pod ko-
niec września Remigiusz wy-
startuje w dwóch seriach Na-
dziei Olimpijskich na torze w 
Pruszkowie. 

Życzymy powodzenia!
MS

 

Remigiusz Komisarek, na prowadzeniu podczas jednego z wyścigów 
w Kaliszu. W zawodach brało udział łącznie 33 zawodników z całej 
Polski.  

 Tym razem nie udało się zdobyć medalu. Na pocieszenie, dobre, 4 miejsce w  wyścigu indywidualnym, 
Strefowych Mistrzostwach Polski, na dystansie 2 km. 

Start na torowych wyścigach kolarskich odbywa się przy użyciu 
specjalnej maszyny, która w odpowiednim momencie uwalnia rowery. 
Na zdjęciu: R. Komisarek. 
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Do¿ynki Gminne 

w Krzywicach
Program Dozynek

14:00 – Msza Swieta Dziekczynna

             przy Kosciele w Krzywicach

15:15 - Wymarsz Korowodu Dozynkowego 

          15:30 - Uroczyste rozpoczecie ceremonialu 

                                    dozynkowego

16:30 - Wystepy zespolow tanecznych

                    i folklorystycznych

„Trio akrobatyczne” z Maszewa

„Zespol Impuls” – taniec nowoczesny i ludowy

„Pomorzanie z Przybiernowa” – kapela ludowa

„Stepniczanie” – kapela ludowa

„Szczecinianie” – kapela folkowa  

17:00 - Rozstrzygniecie konkursu na

            najladniejszy wieniec dozynkowy

         20:00 - Dozynkowa zabawa taneczna

         22:00 - Teatr Ognia “Fan” z Nowogardu

Pokazy zwierzat, pokazy maszyn rolniczych, 

stoiska rekodzielnicze i wiele innych. 

w wykonaniu zespolu “ANGRE”

.

,

,

,
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Nowogard na podium  - zwycięzcy w kat. open – od lewej  Mateusz Bej,  Kornel Zwoliński,  
Jakub Wojdarski z klubu Chrabąszcze.

 Kategoria „żak” od lewej:  Danieluk Aleks z Maszewa,  Jakub Ubych oraz Damian Ubych 
z Nowogardu. 

Żaglówką po nowogardzkim 
jeziorze

Szkołuda 19  
w Mistrzostwach 
Świata

W dniach 24-27.08, w  Austrii, w miejscowości 
ST. Johann w dniach 24-27.08 odbyły się Mistrzo-
stwa Świata Masters, w których bardzo dobry wy-
nik osiągnął Zbigniew Szkołuda, reprezentant 
nowogardzkiego klubu Chrabąszcze.  

Szkołuda zajął 19 miejsce w jeździe indywidualnej 
na czas na dystansie 20 km. Reprezentant Chrabąsz-
czy Nowogard startował w klasie IV master (rocznik 
1961-1957).  Nasz aktualny Mistrz Polski w tej kon-
kurencji pokonał trasę wyścigu z średnia prędkością 
ponad 43kmph i był najlepszy z czwórki startujących 
Polaków. 

- Gdyby nie różnice sprzętowe i lepsza znajomość tra-
sy wynik byłby z pewnością lepszy niemniej jednak wy-
stęp w Austrii uważam za udany -  powiedział redakcji 
DN, tuż po powrocie z Austrii,  Z. Szkołuda. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
MS

W ostatni weekend redakcja  DN został za-
proszona na wspólne żeglowanie po nowo-
gardzkim jeziorze w towarzystwie człon-
ków żeglarskiego klubu KNAGA. Relacja z 
rejsu w piątkowym wydaniu DN. 
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INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ŚWIADCZENIA RODZINNE  

– nowy okres zasiłkowy 2011/2012.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie Dział Świad-

czeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, 
że zbliża się nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 
listopada 2011r. do 31 października 2012r. W związku z po-
wyższym należy skompletować niezbędne dokumenty:

-  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzy-
skanych w 2010r. przez wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny. 

- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobiste-
go wnioskodawcy (w przypadku starania się po raz pierw-
szy w Ośrodku Pomocy Społecznej o przyznanie świadczeń 
rodzinnych).

- w zależności od rodzaju dodatku do zasiłku rodzinnego, o 
który będzie się ubiegała strona dodatkowe dokumenty zosta-
ną wymienione w ulotce informacyjnej dołączonej do druku 
wniosku wydanego przez tut. Ośrodek. 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych określono w usta-
wie następująco:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kom-
pletem dokumentów do dnia 30 września br., ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada br. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kom-
pletem dokumentów w okresie od dnia 1 października do 
dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc li-
stopad następuje do dnia 31 grudnia br. 

Wnioski WYDAWANE I PRZYJMOWANE będą od 1 
WRZEŚNIA 2011r. od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.30 w pokojach 8 i 9.

W celu uzyskania informacji dotyczących zasad przyzna-
wania i wypłacania świadczeń rodzinnych w nowym okresie 
zasiłkowym 2011/2012 udostępnione są numery telefonów 
(czynne w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej od 
7.30 do 15.30). 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

ul. 3 Maja 6
72-200 Nowogard

Pok. Nr 8  Tel 39-20-200 lub 
Pok. Nr 9 Tel 39-25-268

PROSIMY O KONTAKT PRZED KOMPLETOWANIEM 
DOKUMENTACJI DO WNIOSKU.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Iga Błażewicz

UWAGA! zmiany w ustalaniu prawa do świadczeń 
związanych z urodzeniem dziecka od 1 stycznia 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie przypomina, że od 
1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez oso-
bę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu 
(przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier admi-
nistracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możli-
wości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w 
życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 
września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w 
ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzo-
ru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna: art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 

art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Iga Błażewicz

          

Od 12 września 2011 r. rozpoczynają się zajęcia dla dzieci z klas V-VI SP 
oraz gimnazjów wyłącznie z obszarów wiejskich gminy Nowogard pn: 

1. Język obcy na co dzień (angielski lub niemiecki)
2. Internet sposób na zdobywanie wiedzy

W ramach projektu POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5   pt.
„Komputer i języki – to wiedzy wyniki”
 Projekt realizowany przez firmę Jovela

Informacje strona www.jovelapokl.pl lub 600316638

Liczba miejsc ograniczona, na udział w zajęciach muszą wyrazić pisemną zgodę rodzice lub opie-
kunowie dziecka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać 
informacje o posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić 
zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można również przynosić do redakcji DN. 
Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobiście w 
redakcji na ul. Boh. Warszawy.  Red.

• Sprzedam podręczniki 
szkolne do 1, 2 i 3 klasy 
liceum. W bardzo dobrym 
stanie. Tel. 517 895 434.

• Sprzedam nowy komplet 
do angielskiego szkoła 
podstawowa Bugs World 
1 z elementami pisania, 
Bugs World 1 bez elemen-
tów pisania oraz nowy 
komplet Bugs World 2. 
Kontakt tel.663425260

•  Sprzedam podręczniki:   
1. do klasy I SP 2 - „Ja, Ty, 
My” Joanna Białobrze-
ska - Religia „Bóg z nami”;  
2. do klasy II SP 2:„Ja, Ty, 
My” J. Białobrzeska (część 
1,2,3,3A,4,4A) J.angielski 
LONGMAN Religia „Pójdź 
do Jezusa”  3. do klasy III 
SP 2 „Ja, Ty, My” J. Biało-
brzeska Podręcznik cz. 1 
i 2  Rozwiązuje zadania i 
obliczam działania „Ja,Ty. 
My” - lektury klasa trze-
cia - Testy z jęzka angiel-
skiego dla uczniów szkół 
podstawowych, Tatiana 
Frołow   4. do klasy IV SP2 
: J. Polski „Słowo za sło-
wem” WSiP Matematyka 
2001 WSiP Historia cz. 1 i 
2, Nowa Era Informatyka 
2001 kl. IV-VI wyd. Czarny 
Krzek Religia wyd. WAM  

5. do klasy V SP2 J. Polski 
„Słowa zwykłe i niezwy-
kłe” WSiP  Matematyka 
2001 WSiP  Historia część 
1 i 2, Nowa Era Przyro-
da, Nowa Era J.angielski 
LONGMAN Religia, wyd. 
WAM Opracowanie lektur 
z języka polskiego wyd. 
Greg   6. do klasy VI SP2: J. 
Polski WSiP M. Nagajowa 
Matematyka, Gdańskie 
wydawnictwo Oświatowe 
Historia cz. 1 i 2 Nowa Era 
J.angielski, LONGMAN Re-
ligia, wyd. WAM   7. Język 
niemiecki „Was ist los?” 
PWN, kl. I,II,III gim. nr 1 8. 
J. angielski „Inspiration” 
Starter 1 i elementary , 
MACMILLAN, gim, nr 1.    
9. Informatyka 2000, pod-
ręcznik dla gimnazjum 2, 
gim. nr. 1  10. Chemia dla 
gimnazjalistów, zadania 
od łatwych do trudnych, 
Oficyna edukacjyjna, gim. 
nr.1   11. Fizyka i astrono-
mia dla gimnazjum, mo-
duł 2, Nowa Era. Gim. nr 1   
TELEFON KONTAKTOWY: 
609-541-122.

• Sprzedam podręczniki do 
szkoły podstawowej nr. 3 
do klasy IV. 660 206 866  

• Kupię podręczniki do szko-

ły podstawowej nr. 1 do 
klasy IV. 660 206 866 

• Kupię książki do klasy V SP 
nr 2. 504 004 156  

• Kupię komplet książek do 
klasy II gim. nr. 2. 728 983 
185

• Sprzedam komplet książek 
do klasy III szkoły podsta-
wowej „Wesoła Szkoła”  i 
podręczniki do języka an-
gielskiego „New Bingo!” 
cz. 3A i 3B. 511 531 824. 

• Sprzedam podręczniki 
do II LO w Nowogardzie; 
komplet podręczników 
(bez języków) do klasy I o 
profilu humanistycznym, 
cena 170zł; do klasy dru-
giej

• Język Polski „między tek-
stami” cz. 3 i 4 - 15 zł/szt; 
„matematyka z plusem 2” 
- podstawa 15 zł; historia 
„czasy nowożytne” - 25 zł; 
WOS cz. II- 15 zł; 

• Przysposobienie obronne 
cz. 2- 5 zł; Filozofia operon 
- 15 zł; do klasy tzreciej: 
matematyka z plusem 3 
rozszerzenie- 15 zł; „Geo-
grafia Polski”- 10 zł; 

• Vademecum + ćwiczenia 
maturalne (nowe od pro-
ducenta), matura 2010 
matematyka zakres roz-
szerzony 40 zł (u produ-
centa 60 zł) + spotkanie z 
fizyką do I kl. 

• gim nr 2. Wszystkie pod-
ręczniki w doskonałym 
stanie! 697 514 976 
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard
 (teren myjni sam.)

tel. 662 195 926, 668 477 803
91 577 10 42

sprzedaż • montaż • naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY
SKLEP

NOWE SZYBY SAMOCHODOWE

* wszystkie części do aut
   nowe i używane
* płyny, oleje 
   - wymiana gratis

ZAPRASZAMY

Auto-Naprawa
Jacek Tworek 

ul. Zamkowa 7 
(teren myjni samochodowej) 

tel. 662 195 926; 
91 57 71 042; 668 477 803

Komputerowa 
diagnostyka silnika

układu ABS 
Kasowanie inspekcji 

olejowych i serwisowych itp.
ZAPRASZAMY

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam mieszkanie, 
Nowogard, ul. Gryfitów 5, pow. 62,40 m2, III 

piętro, trzy pokoje, cena 131.200 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

Sprzedam mieszkanie, 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-

ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

                            Firma Kurierska 
                            Siódemka S.A. 

Zakres działania: 
- doręczanie przesyłek w poszczególnych 
   rejonach na obszarze 
   woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania:
- działalność gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doświadczenie 
  w �rmie kurierskiej lub 
  spedycyjnej/transportowej.

Kontakt: 
Beata Kwaśna – tel.: 507 003 100, 
email: bkwasna@siodemka.com

Oferujemy:
- stałą i stabilną pracę,
- szkolenie i materiały merytoryczne,
- zapoznanie z topogra�ą rejonu,
- stałą obsługę danego rejonu,
- rzetelność i terminowość 
  rozliczania za usługi.

poszukuje kandydatów na Kurierów, 
do świadczenia usług kurierskich.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGARD - REWAL - POBIEROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGARD - GOLENIÓW - SZCZECIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZECIN - GOLENIÓW - NOWOGARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165 • TEL. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

- więźby 
dachowe

- pokrycia 
dachowe  

- remonty 
tel. 607 804 387

ZBIK  
DACH
KUNA

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

zwracają się z prośbą 
do firm oraz osób prywatnych 
o pomoc rzeczową w postaci: 

farb akrylowych, gruntu malarskiego, pędzli, wałków itp. 
Materiały te zostaną wykorzystane do remontu pomieszczeń 
w naszej placówce. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet naj-
mniejszą pomoc. Nowogard, ul. Boh. Warszawy 32, tel. 91 39 
25 282 w godz. 7-15. 

Z góry dziękujemy! 
Uczestnicy i pracownicy WTZ 

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

Szkoła Korepetycji  
& Akademia Językowa

Ul. Boh. Warszawy 34 , IIp.

zaprasza do skorzystania z oferty 
indywidualnych i grupowych korepetycji z języków obcych, 

matematyki, chemii, fizyki i innych przedmiotów.
Organizujemy kursy przygotowawcze do matury: 

np. z matematyki oraz języka obcego.
Ceny korepetycji i kursów przygotowawczych korzystne dla klienta.

Bliższe informacje  na stronie internetowej www.jovela.eu
Oraz  pod telefonami:  913926720 lub 600316638
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. Rozrywka:
 Lesław M. Marek. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 

el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w cen-
trum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I piętro, par-
king; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w Wy-
szomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) w No-
wogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budowę 
garaży (wielkość dostosowana na busy lub auta osobo-
we), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 70 m2 
III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię stoisko na 
Targowisku Miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 okolice No-
wogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkalną, bądź 
usługową. Miejscowość Krzywice, 4016 m2, prąd, 
woda, gaz. Możliwość podziału działki na dwie 
mniejsze. Dojazd z obu stron. Kontakt 605 315 304.

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z możliwo-
ścią dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy ul. Kosy-
nierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną przy ul. Ko-
ściuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Poniatowskiego, 
tel. 691 054 010.

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha ziemi w Błot-
nie przy głównej trasie do Nowogardu. 91 39 17  937; 
697 744 657

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależnym wej-
ściem wraz z budynkiem gospodarczym i działką 
budowlaną w Warnkowie. Cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. 501 318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 pow. 
Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od Nowo-
gardu. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. Możli-
wość adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony - Jenikowo. 695 191 177

• Wynajmę lokal pod działalność handlową 3-go 
Maja 44G, przy zjeździe do Przystani. 517 357 653

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 12-15 arów, 
tel. 602 267 382

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, tel. 
693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przystępnej ce-
nie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PARTERZE. 
KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PARTERZE O 
POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-411-106

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w zakładzie fry-
zjerskim. 91 39 23 540

• Wynajmę pub 286 m lub wynajem pod katering. cena 
3500. 693 946 233

• Wynajmę parter 286 m2 z możliwością podziału z pre-
ferencjami m in. pod sklep z odzieżą używaną 30zł/m2. 
693 946 233

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlowo-usługo-
wym; preferencja zajęcia artystyczne lub też pod dzia-
łalność kosmetyczną.10zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. użytkowej 
55 m2 , II piętro na osiedlu Radosław 501 594 804 lub 
605 548 737

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 64 m2. Wierzbię-
cin. 510 840 205; 517 077 249

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Wynajmę lub kupię garaż na ul. Zamkowej. 605 856 557

• Wynajmę lokal użytkowo-handlowy 39 m2 w Golenio-
wie, może być mięsny, garmażeryjny, spożywczy lub na 
biuro. Koszt 1100 zł. 514 058 110\

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia plus kuch-
nia z aneksem, czynsz 700 plus media (liczniki) tel. 
668 431 295

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła tel. 601 257 127

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 91 85 23 899

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, odnowione, 58m2, 4 
piętro, cena 165000zł. 667 354 000. 

• Sprzedam działkę pod zabudowę w Jarchlinie, pow. 
0,89 ha. 513 157 299.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 m2 dwa po-
koje na IV piętrze. 603 281 005

• Goleniów lokal do wynajęcia, centrum Konstytucji 
3go Maja- 12m2. Tel. 609 307 327

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 39 m2, Bienice 
gmina Dobra Nowogardzka. 600 853 973. 

• Sprzedam działkę budowlaną z widokiem na jezioro. 
604 651 190. 

• Wynajmę mieszkanie. 508 309 116 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro Warszawska 13 
lub zamienię na dwa pokoje z kuchnią do II piętra. 
667 926 528 lub 9139 26 528 

• Sprzedam mieszkanie 4pokojowe 78 m2 ul. Boh. War-
szawy. 220 000 do uzgodnienia. 913925112 . 

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 502  104  036 
dzwonić po 16stej. 

• Szukam garażu do wynajęcia Tel. 668722412

• Wynajmę garaż. 668 722 412

• Sprzedam lub wynajmę kiosk na targowisku miejskim 
w Nowogardzie. Można przerobić na altanę lub budkę.  
91 39 21 363 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 48m2, I piętro, 
513 157 137

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe parter  ul. 15 
lutego. 504 898 980

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10. 502 032 422 

• Wynajmę pokój w centrum. 609 004 967

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 39 18 307

• Do wynajęcia garaż od września ul. Jana Pawła II. 
693 128 108 

• Sprzedam działkę budowlaną przy  Sarnim Lesie. 
604 651 190 

• Zamienię mieszkanie 2pokojowe w centrum, własno-
ściowe na IV piętrze na kawalerkę parter/I piętro. 91 39 
20 461, 666 742 169

• Sprzedam dwie działki budowlane 30 ar, 16 zł/m2. 
Wszystkie media, Kikorze. 665 361 036 dzwonie po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe najchętniej małżeń-
stwu niepalącemu w centrum miasta tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w centrum mia-
sta z dala od ulicznego zgiełku blisko boisko dla dzieci. 
668 452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz z budynkami gospo-
darczymi. 91 39 26 698 lub 605 856584

• Wynajmę mieszkanie w centrum miasta pow. 100 m2. 
509 528 688 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum.  668 
44 77 28 

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3pokojowe w No-
wogardzie. 600 62 62 44

• Sprzedam halę blaszaną ok. 30 m długości i 3m. szero-
kości (ocieplana). 732 930 320

• Wydzierżawię lokal o pow. 18,5 m2 przy ul. Bankowej. 
500 226 319

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę w centrum miasta. 
793 374 587

• Szukam mieszkania do wynajęcia na wsi. 507 707 125

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe I piętro 42m2 
kompletnie wyposażone. Cena: 140 tys. 91 39 26 
587

• Sprzedam mieszkanie 60m2 cena 151tys. Wiadomość 
SM Cisy. Ul Poniatowskiego 7A. 

• Sprzedam garaż na ul. 700lecia. Pow. 0,0151 ha. 
793 930 059. 

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe w centrum Nowo-
gardu na dłuższy okres. Opłata 500zł + media (woda, 
gaz, prąd). 605 856 536 

• Szczecin kawalerka własnościowa 2 piętro wysoki stan-
dard zamienię na mieszkanie 2,3-pokojowe w Nowo-
gardzie. 696 214 189, 91 820 24 67

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 669 910 736

• Wydzierżawię pub i pomieszczenia handlowe Sądowa 
1. 693 946 233 w godz. 7.00-8.30 i po 21.00

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 698 843 040

• Wynajmę mieszkanie w Centrum II piętro, 50 m2 czę-
ściowo umeblowane 600 zł + opłaty. 600 981 297

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowogardzie. 
603 668 691

• Sprzedam mieszkanie w Centrum Nowogardu 78 m2. 
Ogród + 2 komórki. 91 39 25 461

• Nowogard ul. Górna za stw. Działka o pow. 5864m2 
przez przemysł i usługi w planie zagospodarowania 
przestrzennego, inwestycyjna, ogrodzona, droga as-
faltowa, centrum miasta, 800 m od głównego skrzyżo-
wania, 42 pln netto/m2. Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Stargard, rolna z 
przeznaczeniem na budownictwo szeregowe i jedno-
rodzinne według planu zagospodarowania przestrzen-
nego, pow. 26 831m2, w całości 25 pln/m2, po podziale 
45 pln/m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie na Armii Krajowej, pokój z kuch-
nią wraz z zapleczem gospodarczym. 91 39 25 621

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzypokojowe w 
Centrum Nowogardu. 668 732 944

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, pow. 77 m2I 
piętro na ul. Boh. Warszawy. Tel 606 621 142
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• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe centrum 

34 m2 odremontowane. Cena 117 tys do uzgod-
nienia. 723 093 009

• Posiadam do wynajęcia kawalerkę z antresolą 
nad jeziorem. 722 300 700

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nadtorowej. 
Cena 280 tys. 511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warun-
kami zabudowy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Wynajmę kawalerkę umeblowaną w centrum 
miasta. Po remoncie. 793 374 605

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 11 100 m2 
w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy z wa-
runkami elektrownia wodociągi. Cena 19 zł/m2. 
604 679 249

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta mar-
ki ROVER 200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do skutera + gratisy. 
Cena do uzgodnienia. Kontakt 607 988 955

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. Cena 
50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; poj. 2,3l; 
130KM; stan techniczny  dobry; zadbany; wy-
posażenie sportowe; klimatyzacja automatycz-
na; kupiony i używany na terenie Niemiec; zare-
jestrowany w Polsce;  cena do uzgodnienia; tel: 
913920349 lub 665245668 po godz. 16ej

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. Stan 
bardzo dobry, świeże OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• Sprzedam Opel Corsa B rok produkcji 2000, 
srebrny, zadbany, 1,2 benzyna, cena 9000zł, 
601 987 249. 

• Sprzedam przyczepkę samochodową z paln-
deką 2,25m*1,30m, rok 2010, tel. 507 943 891

• Sprzedam Suzuki Swift 1991r., cena 1200 zł. 91 
39 18 621 

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok prod. 
08/2006, przeb. 151000 km  (serwisowany w 
ASO), srebrny met., klimatronik, zadbany, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 65 
R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway Pro 
Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam BMW 5 Kombi 1999, 100% bez 
wypadkowy, serwisowany, full opcja. 
609 307 327

• Sprzedam Opel Astra, 1,4 benzyna, rok produkcji 
1993+opony zimowe, cena 2000zł. 516 636 477

• SPRZEDAM Renault Laguna - srebrny metalik, rok 
prod. 1995, poj. 1.8 (benzyna) cena do uzgodnie-
nia. 514 816 172  

• Sprzedam części do Peugeota Partnera rok 1999, 
798 967 405. 

ROLNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + koszenie kosiar-
ką. 608 013 995

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 10 315

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Koszenie łąk i 
zbiór. 508 503 650

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 502 853 573

• Sprzedam Fortschritt z przednim napędem, 

kombajn ziemniaczany „ANNA”- prasa kostkują-
ca Z-224. Tel. 609 480 049

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wienerbergera w 
dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie zbóż. 
785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, opryskiwacz, 
maskę i kabinę do C-360. 661 751 296

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na zamó-
wienie. 664 969 584

• Sprzedam tucznika. 91 39 18 307

• Kury nioski 1,5 roczne wyprzedaż. 91 39 106 66 

• Sprzedam klacz. 91 39 501 40 

• Gospodarstwo Ogrodnicze A. Wawrzyniak 
Nowogard poleca świeże pomidory na soki, 
przeciery w cenie 2zł kg. 608 529 366

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vinieta. 91 39 
18 316, 513 941 882

• Maliny sprzedam tanio (zbiór własny). 
502 853 573

• Sprzedam przyczepkę samochodową wymiary: 
długość 2,50; szer. 1,60; h 30 cm. 669 694 269

• Sprzedam ciągnik Ursus stan dobry. 669 694 269

USłUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkiego 7. 
91 39 20 737

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny z domu 
pod dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić komputer? 
Salon komputerowy MS BIOSS zaprasza! ul.700-
Lecia 15 (nad apteką Jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i na-
prawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 55 
33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFORMATYCZNE– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio 
reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetyczne. 
795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drewna. 
Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpachlowa-
nie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański szko-
lenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i in-
nych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), prace 
dachowe oraz remontowo-budowlane - termi-
nowo, solidnie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpachlowa-
nie, malowanie, panele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Tipsy tanio z dojazdem. 607 545 686

• Wykonam budowę domów, docieplenia, glazura, 
kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko solid-
nie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie i 
zbiór. 508 503 650

• Remonty tanio. 605 166 829

• Remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ławkę, stół 
ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykończeniowe, 
malowanie, glazura – wykonam. 662 678 895

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malowanie. 
789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 91 39 50 103; 608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 697  784  540; 
609 640 892

• Remonty mieszkań, dachy i ogrodzenia. Tel 
794 115 153

• Szablony, nietypowe zabudowy, remonty. 693 
614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do klienta. 
693 946 233

• Meble na wymiar, panele podłogowe. 
884 288 560

• Regipsy, szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane, piece kaflowe i usługi 
elektryczne. 516 033 882

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, stoły, inne 
drewniane elementy. 889 133 882

• Remonty. 609516906. 

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 493

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 693 613 396 

• Remonty łazienek. 535 267 619 

• Budowa domów, układanie kostki brukowej. 
535 267 619

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Korepetycje matematyka. 668 171 212

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, panele, 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświadczeń z ZUS i Urzędu 
Skarbowego. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe- Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość dwóch języ-
ków obcych szuka pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, dłu-
goletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie przyjmie 1 
os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania klinkieru. 
662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłatne wpiso-
we, prezenty na start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 504 595 424

• Piekarnia Karsk zatrudni cukiernika. Informacje. 91 
39 22 431; 665 084 488

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 25  900; 
667 900 901

• Zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji ogrodzeń meta-
lowych.512 509 179

• Poszukuję fachowców na wykończenia murarzy 
i dekarzy. 723 432 323

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu całodobowego. 
913921373, po 18stej 913920420

• Zaopiekuję się dzieckiem. 604 102 039

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicurzystki w 
zakładzie fryzjerskim. 913923540 

• FIRMA PUH GIEJBO ZATRUDNI MECHANIKA, z do-
świadczeniem do warsztatu samochodowego w 
Goleniowie. 606 948 278

•   Zatrudnię pracowników na elewacje, płytkarza i 
murarzy. Praca od zaraz. tel. 501 055 337

• Przyjmę kierowcę kategoria C+E w relacjach mię-
dzynarodowych w systemie 4/1. 509 650 075

• Zlecę położenie dachówki, może być ceramicznej. 
505 065 733 po 17stej. 

• Zatrudnię do dociepleń. 504 595 424

• Szukam pracy jako operator sztaplarki – pracownik 
magazynu. 796 101 301

• Przyjmę na budowę pomocnika i do wykończenia 
wnętrz. 662 272 857 

• Zatrudnię kadrową. 509 528 688

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię ogólno budowlańca do budowy dom-

ków jednorodzinnych wraz z wykończeniem. Firma 
MARBUD. 607 083 845

• Zatrudnię tynkarzy.  662 678 895 

• Zatrudnię dziewczynę do sprzedawania paliwa. 693 
52 12 11 

• Zatrudnię pracownika do sprzedaży paliw. Stacja 
Paliw ORLEN. 695 355 225

• Zatrudnię ślusarza spawacza. 512 509 179 

• Zatrudnię do dociepleń. 782 860 130

• Studentka pedagogiki zaopiekuję się dzieckiem. 
725 797 071

INNE

• Sprzedam szczeniaki rasy cocker spaniel. 
603 038 944

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, trans-
port. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocięte i po-
rąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC Desire Z 
(nieużywany), w sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S Fine Pix 
6500, cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Ericcson ELM, 
nowy nieużywany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux dwuletnią 
podświetlaną pod zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę cena 500 zł. 
691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i kominkowego. 
667 788 820

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowane. 605 576 908

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. 
667 788 820

• Sprzedam owczarki niemieckie. 913910656 

• Sprzedam wózek, łóżeczko i nosidełko. 696 987 322. 

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 17 305

• Szkółka w Karsku oferuje drzewa ozdobne oraz 
owocowe w pojemnikach w tym jabłonie z owo-
cami bardzo duży wybór. Zapraszamy. 606 106 142

• Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi, nowy nie używa-
ny. 502 616 233. 

• Sprzedam harmonię 50-basową. 511 62 72 10

• Sprzedam tanio tapczan dwuosobowy w dobrym 
stanie oraz tubę basową 2*150 wat. 504 411 727  

• Sprzedam akwarium 112 litrów z panoramiczną szy-
bą, pokrywą, filtr zewnętrzny. 603 436 347

• Sprzedam łódkę norweską Pionier dł. 300 cm szero-
kość 125 cm  603 436 347 

• ZAGINął DOWÓD REJESTRACYJNY AUTA NR ZGL 
55YC. DLA ZNALAZCY NAGRODA. 601  805  641, 
9139 22 004.

• Sprzedam wózek głęboki firmy Maritta i chodak. 
725 797 076

• Sprzedam sofę dwuosobową rozkładana z Ikei stan 
idealny. Cena do uzgodnienia. 792 318 575. Możli-
wość transportu

• Sprzedam osiem hokerów metalowych, siedlisko 
plastikowe z Ikei cena do uzgodnienia. 792 318 575

• Sprzedam bardzo masywny stół rozkładany, sosno-
wy, stan dobry, cena do uzgodnienia. 792 318 575

• Sprzedam monitory LCD 17 i 19 cali. 
792  318  57Sprzedam psy Yorki po małych rodzi-
cach. 726 431 191

• Sprzedam trzy pieski rasy York. 512 427 960

• Sprzedam łóżeczko dziecięce sosnowe z szufladą 
stan bardzo dobry oraz materac i pościel. 512 215 
897
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Koniec Misji Namiotowej
W dniach  19 – 27 sierpnia br., na plaży miejskiej stanął wielki niebiesko-biały namiot Misji Namiotowej Kościoła Ewangelicznych 
Chrześcijan.  W budowie namiotu pomogli skazani z nowogardzkiego ZK pod opieką pana Jarosława Hołubowskiego, którzy dokonali 
tego w rekordowym czasie. 

W sobotę (20.08) miała 
miejsce Konferencja Okręgu 
Zachodniego KECh, w któ-
rej wzięli udział bracia i sio-
stry ze zborów w Nowogar-
dzie, Łobzie, Szczecinie, Świ-
noujściu, Połczynie Zdroju, 
Międzyzdrojach, Gryficach, 
Kamieniu Pomorskim i Koło-
brzegu. Wieczorem konferen-
cję uświetnił koncert Roberta 
Kasprowicza .

W niedzielę po porannym 
nabożeństwie członkowie i 
sympatycy zboru mogli nabrać 
siły przed pracowitym tygo-
dniem podczas pikniku zboro-
wego.

Od poniedziałku do piątku  
od rana do popołudnia ponad 
80 dzieci brało udział w pół-
koloniach zorganizowanych w 
ramach Kids Club 2011. Dzieci 
pod opieką wykwalifikowanej 
kadry  pod wodzą siostry An-
drei  uczyły się piosenek , ryso-
wały, wyklejały  słuchały histo-
rii biblijnych. Liczne gry i za-

bawy na świeżym powietrzu , 
zajęcia sportowe i rekreacyjne 
wypełniały czas  wesołej czere-
dzie szczęśliwych dzieci . Ze-
spół obsługi pod wodzą cioci 
Kamili dbał o to, by dzieciom 
nie zabrakło napojów i  róż-
nego rodzaju przysmaków  z 
obiadem włącznie.

Wieczorami  odbywały się 
spotkania ewangelizacyjne dla 
wszystkich chętnych w trak-
cie, których  mogliśmy słuchać 
śpiewu w wykonaniu zespołu 
muzycznego. Grupa powstała z 
połączenia  dwóch rodzin: Ko-
sętków i Komisarzy. Słowem 
Bożym usługiwali  zarówno 
pastor Cezary Komisarz jak i  
dyrektor Fundacji Głos Ewan-
gelii, Henryk Dedo z Warsza-
wy.

Cały ten czas był błogosła-
wieństwem dla uczestników i 
organizatorów, zaś wspaniała 
letnia pogoda jedynie przypie-
czętowała wszystko.

W tym miejscu pragnę ser-

decznie podziękować Panu 
Bogu za jego błogosławień-
stwo, Urzędowi Miasta w oso-
bach Pana Burmistrza Roberta 
Czapli i Pani Kierownik OPS 
Teresy Skibskiej za pomoc w 
organizacji i dofinansowanie 
posiłków dla dzieci. Kierow-
nictwu Zakładu Usług Ko-

munalnych za pomoc w roz-
ładunku namiotu, pracowni-
kom plaży za utrzymanie po-
rządku, grupie skazanych z 
nowogardzkiego ZK i Panu Ja-
rosławowi Hołubowskiemu za 
pomoc w rozłożeniu namiotu, 
Firmie „Complex”  L. Dziadko-
wiec  ze Szczecina,  szczególnie 

dziękuję braciom i siostrom ze 
Zboru w Nowogardzie, któ-
rzy nie szczędzili sił i środków 
traktując swoje chrześcijań-
stwo w sposób poważny i od-
powiedzialny. Wszystkim  ser-
deczne „Bóg Zapłać !” 

Pastor Cezary Komisarz 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Czytaj s. 5

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Witaj szkoło,  
żegnajcie wakacje

Wczoraj rozpoczął się oficjalnie rok szkolny 2011/12. We wszystkich placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard naukę rozpoczęło prawie 
3 tys. 300 uczniów i przedszkolaków. Redakcja DN uczestniczyła w uroczysto-
ściach rozpoczęcia roku szkolnego, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2.

Na zdjęciu świerzo upieczeni pierwszoklasiści z SP nr 2

Skandaliczne 
zachowanie 
policjantów!

Chamstwa 
mundur nie 
przykryje!

„Historia  
remontu”,  
historycznego 
muru
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Jak widać komuś nowa ławka nad jeziorem nie przypadła do 
gustu.

Po naszej interwencji trawa została skoszona i posadzono na-
wet młode drzewka na ul. Poniatowskiego. 

Biedronka przy ul. 700 Lecia po 15 latach ustąpiła miejsca ko-
lejnemu marketowi „POLOMARKET”. 

Od Czytelniczki 
DN  otrzymaliśmy 
to zabawne foto 
wraz z komenta-
rzem „..Nowogard 
znów mnie zadzi-
wia..... w razie gdy-
by się ktoś zmęczył 
to zawsze może od-
począć....a ze moż-
na wpaść przy oka-
zji to taki szczegó-
lik...malutki: po-
zdrawiam Aśka.”  
Dziękujemy Aśce.

Nowogard uczcił 72 rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

JĘZYK NIEMIECKI
KOREPETYCJE, KURSY, TŁUMACZENIA

Krystyna Dwornik, tel. 607 545 991,
e-mail:germanic1@wp.pl

„Nie czas nam jest dany, ale chwila. Naszym zadaniem 
jest uczynić z tej chwili czas.” Georges Poulet. 

Panom red. Red. Markowi Słomskiemu i Marcinie 
Nieradce, którzy przyczynili się do opracowania 

i wydania wspomnień na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego w dniu 30.08.2011 r. oraz byli ze mną 

w najtrudniejszych chwilach, wspierali dobrym słowem, 
podzielając mój głęboki smutek po odejściu 

ukochanego męża Eugeniusza Wysoszyńskiego, 
składam z serca płynące 

podziękowania Krystyna Wysoszyńska 

Skandaliczne zachowanie policjantów!

Chamstwa mundur nie przykryje!
Wydawało się, że czasy kiedy milicjant był  nietykalnym, bezdusznym panem życia i śmierci dawno już minęły. Niestety, to co się przytrafi-
ło 61-letniej Krystynie Wąsala, mieszkance Nowogardu,  pokazuje, że czasy wszak minęły ale chamskie zachowania u niektórych pozostały.

W dniu 16 sierpnia, przed go-
dziną 8.00 pani Krystyna wyru-
szyła rowerem na plantację bo-
rówek. Kobieta dorabiała tam do 
skromnej emerytury. Przy ul. Boh. 
Warszawy, na wysokości dyskon-
tu Biedronka, nagle podjechał do 
niej radiowóz i rozpoczął się cały 
ciąg dramatycznych zdarzeń. 

Jechałam ulicą. Nagle z 
lewej strony podjechał do 
mnie radiowóz typu „fur-
gonetka”.  Samochód nad-
jechał tak blisko, że chcąc 
wjechać na chodnik prze-
wróciłam się. Upadłam na 
bok uderzając się w rękę i 
twarz. Z radiowozu wy-
siadł policjant. Pierwsze 
jego słowa brzmiały: Gdzie 
pani jedzie? Gdzie miesz-
kam? I czy jestem pijana. Z 
ledwością podniosłam się z 
chodnika.  Policjant wycią-
gnął balon i powiedział do 
mnie: „proszę dmuchać!”. 
Odpowiedziałam, że boli 
mnie ręka i nie mam siły. 
On jednak nie słuchał i ka-
zał mi dmuchać. Zaczęłam 
dmuchać, ale nie miałam 
siły ani nie umiałam tego 
zrobić. Pierwszy raz w ży-
ciu dmuchałam w balonik. Później 
kazano mi wejść do radiowozu. 
Tam po kilku próbach udało mi się 
w końcu nadmuchać w to urządze-
nie. Oczywiście nie wykryto żad-
nego alkoholu. 

Kobieta twierdzi, że w radio-
wozie spisano jej dane i kazano 
się pod nimi podpisać, mimo że 
bolała ją bardzo prawa ręka. 

 Powiedziałam, że bardzo mnie 
boli ręka i nie mogę się podpisać. 
Zresztą nie wiedziałam nawet co 
tam jest napisane. Jeden z poli-
cjantów stwierdził, że lewą rękę 
mam sprawną i mogę nią pod-
pisać dokumenty. To były ponoć 
moje dane osobowe – mówi z łza-
mi w oczach p. Krystyna.

Po spisaniu danych, policjan-
ci oddalili się z miejsca zdarze-
nia, nie zważając  na stan zdrowia 
kobiety. Ta wróciła do domu po 
czym zgłosiła się na izbę przyjęć 
Nowogardzkiego szpitala. Stam-
tąd natychmiast karetką została 
przewieziona do szpitala w Gry-

ficach. Po wykonaniu zdjęć, oka-
zało się, że kobieta ma w dwóch 
miejscach złamaną rękę i uszko-
dzony bark. 

Pani Krystyna po kilku dniach 
od zdarzenia  udała się do komen-
danta policji w Nowogardzie by 
wyjaśnić całą sytuację. Tam usły-
szała, że w tym dniu, na tej ulicy 

czynności nie  wykonywała poli-
cja z Nowogardu. 

Najpierw komendant, nie chciał 
mi wierzyć. Później sprawdził w 
grafiku, czy takie zatrzymanie 
miało miejsce. Po czym stwierdził, 
że on nie ma w swojej kartotece ta-
kie zdarzenia i musiała to zrobić 
policja z Goleniowa – opowiada p. 
Krystyna.

Komendant odesłał, więc ko-
bietę z połamaną ręką do komen-
dy powiatowej w Goleniowie. 

Tam czekałam 5 godzin, aż 
przyjmie mnie komendant. W koń-
cu zaprosił mnie do góry. Opowie-
działam jeszcze raz całą historię. 
Komendant stwierdził, że tego nie 
mogli zrobić jego ludzie, ale musi 

jeszcze wysłuchać dru-
giej strony. W przecią-
gu dwóch tygodni mam 
uzyskać odpowiedź.

Kobieta twierdzi, że 
do dzisiaj (minęło już 
16 dni od zdarzenia) 
nikt z Policji nie po-
informował jej o re-
zultatach wyjaśnień,  
ani nie przeprosił za 
całe zdarzenie. Kobieta 
bardzo przeżywa fakt 
,że w trakcie całego 
zdarzenia jak i podczas 
wizyt na komendzie w 
Nowogardzie i Gole-
niowie traktowano ja 
obcesowo i nie okaza-
no jej nawet odrobiny 
ludzkiego zrozumienia 
nie mówiąc o uznaniu  
jej relacji. Obawia się 

także o dalsze swój los 
w związku z odniesionymi ob-
rażeniami. - Mam 61 lat i ciężko 
chorego męża w domu. Za dwa ty-
godnia kazano mi przyjechać do 
kontroli z tą ręką. Boje się, że to mi 
się nie zrośnie. Jak byłam spraw-
na, mogła dorabiać do emerytury. 
Teraz nie wiem co będzie – mówi 
płacząc.

ms, MS/DN

Krystyna Wąsala jeszcze przez kilka miesięcy będzie 
musiała nosić ortopedyczny temblak. 

Nasz komentarz
Chciałoby się zacząć od „słów brakuje”, ale nie sposób mimo 

oburzenia jakie może spowodować relacja p. Krystyny nie za-
uważyć, że postępowanie policjantów, oprócz braku kultury i 
taktu pozostawia także poważne wątpliwości prawne. Niezależ-
nie od słuszności zastrzeżeń co do drogi jazdy p. Krystyny,  po-
licjanci swoim zachowaniem i sposobem zatrzymania kobiety 
stworzyli zagrożenie na drodze publicznej i przynajmniej przy-
czynili się do wypadku rowerzystki i w konsekwencji poważnych 
obrażeń ciała.  Ponadto  brak udzielenia pomocy poszkodowa-
nej, chociażby poprzez przetransportowanie jej do szpitala, jest 
już ewidentnym naruszeniem obowiązującego prawa. W przy-
padku takiego zachowania,  nawet osób będących przypadkowy-
mi świadkami wypadku, stosuje się srogie konsekwencje karne, a 
tutaj mieliśmy do czynienia z zachowaniem funkcjonariuszy na 
służbie! Sporo wątpliwości budzi też sposób prowadzenia tzw. 
wyjaśnień przez komendy w Nowogardzie i Goleniowie. Na-
szym zdaniem w tej sprawie powinno być wdrożone normalne 
śledztwo choćby dlatego, że mamy do czynienia z poważną szko-
dą na zdrowiu u poszkodowanej. Mimo, że zwykle postępujemy 
inaczej, tym razem nie zwracaliśmy się o komentarz  ani do ko-
mendanta w Nowogardzie ani w Goleniowie. Uważamy bowiem, 
że Panowie najpierw powinni chociażby wyrazić ubolewania i 
przeprosić osobiście p. Krystynę, co da im dopiero moralne pra-
wo wyjaśnienia sprawy wobec opinii publicznej.

Redakcja DN
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Marcinkowskiego zdrada z niskich pobudek
Cezary Marcinkowski (PO), opuścił w środę kolegów z klubu radnych Prawica. Tym samym klub przestał istnieć. Marcinkowski utrzy-
muje, że pozostanie radnym niezależnym. Wiadomo jednak, że już wkrótce rozpocznie pracę w RXXI, którego szefem jest Antoni Bie-
lida z SLD. 

Klub Prawica stworzyło czte-
rech radnych tj. Marek Krzy-
wania, Rafał Paśko startujący 
z listy Nowogardzkiego Forum 
Samorządowego i Marcin Nie-
radka, oraz Cezary Marcin-
kowski wybrani z listy PO. 

Kilka miesięcy temu opo-
zycyjny klub Prawicy opuścił 
R. Paśko, którego skusiła pro-
pozycja rządzącego współko-
alicjanta SLD – PSL. Odejście 
Paśki w stronę lewicy mocno 

poruszyło wtedy elektorat ka-
tolicki, do którego Paśko do tej 
pory się odwoływał. 

Podczas środowej sesji, 
wniosek o rezygnacji z człon-
kostwa w klubie złożył radny, 
tym razem Cezary Marcin-
kowski – kandydat PO na bur-
mistrza Nowogardu w ostat-
nich wyborach samorządo-
wych. 

- Zdecydowałem się oficjalnie 
wystąpić z Klubu Radnych Pra-

wicy. Decyzja ta była omawia-
na z Zarządem Powiatu Plat-
formy Obywatelskiej i do niej 
się przychyliłem. Klub Radnych 
Prawicy miał funkcjonować w 
innej formie, jako radny nieza-
leżny zdecydowanie łatwiej bę-
dzie mi funkcjonować w Radzie 
Miejskiej. Na dzień dzisiejszy 
nie wstępuję do żadnego klu-
bu – tłumaczy dla DN powody 
swojej decyzji radny.

Decyzję Marcinkowskiego 

z żalem przyjął radny Marcin 
Nieradka, który w ostatnich 
wyborach samorządowych 
mocno pracował na wynik 
kandydata na burmistrza Plat-
formy Obywatelskiej.

- Trudno wymagać ode mnie, 
żebym pochwalił tą decyzję, 
tym bardziej, że znam jej praw-
dziwe motywy. Nie ukrywam, 
że wobec Czarka miałem inne 
oczekiwania. Zresztą dość moc-
no angażowałem się w jego 
kampanię wyborczą. Żywiłem, 
więc nadzieję, że razem z Ceza-
rym przejdziemy tą kadencję by 
wspólnie budować nasz elekto-
rat na przyszłość. Dziś złudzeń 
już nie mam. O ile w przyszło-
ści widzę możliwość współpracy 
z PO, to z Marcinkowskim nie. 

Nieradka zaznacza, że Mar-
cinkowski nigdy nie wyraził 
swych zastrzeżeń, co do funk-
cjonowania klubu, a od dwóch 
miesięcy nie uczestniczył w 
ogóle w  jego pracach. 

- Dziwi mnie stanowisko 
Czarka, bo nie dość, że od mie-
sięcy nie uczestniczy w posie-
dzeniach klubu Prawica, to 
również nie angażował się w 
pracę w  nowogardzkiej PO. 
Myślę, że decydujący wpływ na 
jego decyzję miała nie PO, ale 
praca w RXXI (pracodawcą dla 
Marcinkowskiego jest Antonii 

Bielida: - dop. red). - komentu-
je Marcin Nieradka. 

Przewodniczący klubu Pra-
wica Marek Krzywania sko-
mentował ten fakt następująco: 
- To niewytłumaczalna zdrada 
prawicowego środowiska z ni-
skich pobudek. 

Marcin Simiński

Razem ale osobno... Cezary Marcinkowski (pierwszy od prawej), podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
złożył oficjalną rezygnację z członkostwa w klubie Prawica, przyczyniając się tym do jego formalnego 
rozwiązania. Od lewej: Marek Krzywania i Marcin Nieradka. 

Nasz komentarz
Wymijające tłumaczenia 

radnego Marcinkowskiego 
przestają dziwić. Na sesjach 
również nie wiele miał do 
powiedzenia -   od począt-
ku kadencji nie zabrał on 
na sesji ani razu głosu. Wi-
dać jak na dłoni, że dla co-
raz większej ilości radnych  
ich partyjna przynależność 
w Radzie zaczyna zależeć 
bardziej od prywatnych in-
teresów, aniżeli deklarowa-
nych wyborcom preferen-
cji.  By to zrozumieć wystar-
czy przeanalizować jedynie 
miejsca ich pracy, lub osób 
z ich rodzin. By nie być po-
sądzonymi o złośliwość nie 
będziemy tego tematu roz-
drabniać.  

Każdy mieszkaniec może 
sam dotrzeć do tych faktów. 

Redakcja

Wiadomo już, że do remontu  murów obronnych pieniędzy nie dołoży ani Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ani Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na razie nie ma też chętnych do wykonania remontu zabytku. 

Chętnych do remontu zabytku nie ma 

„Historia remontu”, historycznego muru
Przypomnijmy, że po tym jak 

na jesieni ubiegłego roku zawali-
ła się cześć zabytkowych murów 
obronnych, gmina postanowiła 
wziąć się za odrestaurowanie bu-
dowli. Rada Miejska w budżecie 
na rok 2011 zabezpieczyła środki 
w wysokości 250 tys. zł i przygo-
towała dokumentację przetargo-
wą.  Znaczna część tych pienię-
dzy miała być odzyskana w dro-
dze dotacji zewnętrznych. Gmi-
na złożyła, więc trzy wnioski o 
przyznanie środków: jeden do 
Marszałka Województwa, drugi 
do Ministerstwa Kultury i trze-
ci do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Szczecinie. 
Urząd liczył, że z tego tytułu uda 

się odzyskać nawet do 50% kosz-
tów poniesionych przy remoncie 
kilku wiecznego zabytku.  Nie-
stety do remontu dołoży się tyl-
ko Konserwator Zabytków, któ-
ry przeznaczył na ten cel zale-
dwie 20 tys. zł. Pozostałe wnio-
ski zostały odrzucone.  Najpierw 
przez Marszałka Województwa, 
a ostatni także przez Ministra 
Kultury. 

- Do Ministra Kultury wpły-
nęło 542 podobnych wniosków. 
249 odrzucono ze względów for-
malnych. Pozostałe, w tym nasz, 
przeszedł do drugiego etapu oce-
ny. Niestety ostatecznie pozytyw-
nie rozpatrzono tylko 50 z nich. 
Nowogardu w tej grupie nie było, 

mimo że nasz wniosek zdobył 
96 punktów na 100 – tłumaczy-
ła podczas środowej sesji Rady 
Miejskiej, Urszula Berezowska, 
kierownik  Wydziału Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy. 

 Zgodnie z tym, co zapowiada-
liśmy, za remont murów zapła-
ci prawie w 100% miasto. Tyle, 
że jak na razie nie ma chętnych 
do wykonania prac. Burmistrz 
ogłosił w związku z tym już dru-
gi przetarg na odbudowę i reno-
wację zabytkowych murów. Tym 
razem potencjalni wykonawcy 
mają czas do 9 września na zło-
żenie swoich ofert. 

Marcin Simiński
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Witaj szkoło, żegnajcie wakacje
Wczoraj rozpoczął się oficjalnie rok szkolny 2011/12. We wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard 
naukę rozpoczęło prawie 3 tys. 300 uczniów i przedszkolaków. Redakcja DN uczestniczyła w uroczystościach rozpoczęcia roku szkol-
nego, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2. 

Do jednej z najstarszych 
podstawówek  w gminie 
uczęszczac będzie prawie 330 
uczniów, z tego 40 dzieci w kla-
sie „zerowej”. W szkole pracuje 
27 nauczycieli. 

Uroczysty apel rozpoczął się 
tradycyjnie od wprowadzenia 
sztandaru. Następnie ucznio-
wie, pedagodzy i rodzice odśpie-
wali Mazurka Dąbrowskiego. Po 
hymnie,  Lidia Wiznerowicz-
Gliwna, dyrektor SP nr 2,  powi-
tała wszystkich uczniów i peda-
gogów, odczytując list od Mini-
stra Edukacji Katarzyny Hall. 

Władze samorządowe w cza-
sie apelu, reprezentował wi-
ceburmistrz Damian Simiń-
ski. Podczas swojego wystą-
pienia wspominał swoje czasy 
szkolne, życząc jednocześnie 
wszystkim uczniom i nauczy-
cielom dobrych wyników w 

pracy.  
 Miło, po latach, znów sta-

nąć w towarzystwie nauczycie-
li, którzy uczyli mnie w tej szko-
le. Życzę wszystkim uczniom, 
szczególnie tym, którzy rozpo-
czynają naukę, żeby tak samo 
miło jak ja wspominali czas 
spędzony w tym budynku – 
mówił zastępca burmistrza. 

Po oficjalnych przemówie-
niach, przyszedł czas na po-
witanie w szkole nowych 
uczniów, czyli tradycyjne pa-
sowanie na pierwszaka. W 
tym roku w szkole utworzono 
dwie pierwsze klasy, w których 
uczyć się będzie 41 dzieci. 

Warto dodać, że w SP nr 2 za-
kończył się kapitalny remont, 
w ramach pierwszego etapu  
zaplanowanej modernizacji 
szkoły.  Zakres prac był bar-
dzo duży. Za 1 milion 600 ty-

sięcy złotych odnowiono klasy, 
salę gimnastyczną, szatnie, to-
alety.  Wymieniono drzwi, cała 
instalację elektryczną i poło-
żono nowiusieńką podłogę z 
PCV.  Szkoła w środku wypięk-
niała, ale na zewnątrz prosi się 
o nową elewację i zagospoda-
rowanie terenu boiska. Po re-
moncie brakuje także mebli. 
Większa część, po zakończeniu 
prac, nie nadaje się już do po-
nownego użytku. 

Władza o potrzebach szkoły 
wie doskonale. Pozostaje więc 
poczekać na konkretne decy-
zje. Oby tylko zapadły one jak 
najszybciej. 

Redakcja DN  również ży-
czy wszystkim uczniom, na-
uczycielom a także rodzicom 
pomyślnego roku szkolnego 
2011/12! 

Marcin Simiński 

Laba się skończyła...witaj szkoło! Uroczystego pasowania na ucznia 
donywała dyrektor Lidia Wiznerowicz -Gliwna w towarzystwie 
wiceburmistrza Damiana Simińskiego

W tym roku w SP 2 pierwszej klasie naukę rozpocznie 41 uczniów Najmłodsi uczniowie SP nr 2 – klasa „O”

Ślubowanie na ucznia szkoły podstawowej Szkolna „starszyzna” - na zdjęciu klasa VIA 
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                       Z ewangelii wg św. mateusza (mt 18,15-20):

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i 
upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą 
jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 
poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w 
niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest 
w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Zazwyczaj popadamy w jedną z dwóch skrajności: albo jesteśmy zbyt surowi w upominaniu na-
szych bliźnich i stawiamy im wysokie wymagania albo przymykamy oko na zło i wolimy nie inge-
rować w sprawy innych ludzi. Ile razy puszczają nam nerwy kiedy patrzymy na czyjeś złe postępo-
wanie. Z drugiej strony zdarza się nam zupełnie nie reagować na zło, które widzimy, np. alkoho-
lizm w rodzinie, życie niesakramentalne osób bliskich. Szczególnie dotyczy to osób, które są odpo-
wiedzialne za kogoś, np. rodziców, nauczycieli i dyrektorów.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca naszą uwagę na odpowiedzialność za innych. Trudno jest 
upominać innych ludzi skoro wiemy, że sami nie jesteśmy lepsi. My także popełniamy błędy. Dlate-
go ważny jest sposób zwracania komuś uwagi. Jezus mówi: „idź i upomnij go w cztery oczy”. Upo-
minanie jest krępujące, dlatego należy to zrobić na osobności. Ważna jest modlitwa przed zwró-
ceniem komuś uwagi, a także czysta intencja, czyli chęć pomocy tej osoby, a nie jej poniżenie, wy-
tknięcie błędu. Nie można nigdy nikogo karcić w afekcie. Każda sprawa musi być przemyślana i 
przemodlona. Jeżeli nie będziemy wiedzieli jaki jest cel naszego upomnienia, to możemy tylko za-
szkodzić komuś, bo może to nie służyć dobremu.

W takich chwilach wiele osób myśli, to po co w takim razie upominać kogoś i wtrącać się w czy-
jeś życie. Nikt nie jest bez wad, słabości. Każdy powinien dbać o swoje „podwórko”. Jest to także 
niewłaściwa postawa, na dodatek coraz powszechniejsza. Potocznie nazywamy to zjawisko „znie-
czulicą społeczną”. W teologii nazywamy to grzechem cudzym. Wielu z nas może to wydawać się 
dziwne, jak mogę odpowiadać za czyjeś grzechy, ale tak jest. Samo milczenie i przyzwalanie na 
grzech jest udziałem w tym grzechu. Oczywiście zupełnie inna jest ranga tego grzechu, bo my nie 
jesteśmy jego sprawcą, ale nie szukamy sposobów na jego przeciwdziałanie. W Ewangelii wg św.  
Łukasza znajdujemy takie słowa Jezusa: „komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 
12,48). Czasami jest tak, że my stojąc obok widzimy więcej niż osoba uwikłana w grzech, jakąś sła-
bość. Stąd powinna wypływać troska o drugiego człowieka. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zwró-
cić uwagi, bo wiadomo jesteśmy świadkami przeróżnych sytuacji, to zawsze pozostaje modlitwa. 
Ma to być prośba zwrócona do Boga, aby to On znalazł sposób na rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Upomnienie braterskie ma także jeszcze jeden „plus” dla nas. Jeżeli upominamy kogoś w duchu 
miłości chrześcijańskiej i wypływa to z prawdziwej troski o tę osobę, wiedząc przy tym, że sami 
wcale nie jesteśmy lepsi, to skłania nas to do większej pracy nad sobą. W tym kierunku powinno 
nas to prowadzić. Z drugiej strony jesteśmy także otwarci na upomnienia od innych osób w myśl 
złotej zasady Jezusa: „Wszystko cokolwiek byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” 
(Mt 7, 12). Upominając innych po bratersku sami jesteśmy otwarci na upomnienia od innych. Na 
tym polega prawdziwa troska o siebie nawzajem.

Na zakończenie Jezus prosi o jedność także w modlitwie. Jeżeli kilka osób będzie modlić się w 
jednej intencji, to Bóg spełni tę prośbę. Dlaczego tak jest? Ponieważ Bóg patrzy na zaangażowa-
nie człowieka. Sam przecież doskonale wie czego nam potrzeba, często nawet lepiej niż my, bo nie 
zawsze wiemy o co prosić. Jest też druga zaleta wspólnej modlitwy. Tam gdzie zbierze się więcej 
osób na modlitwie, tam jest większa pewność, że nie pobłądzą i wypowiedzą dobrą intencję Bogu. 
Dlatego, gdy się modli cały Kościół większa jest pewność, że prośby zanoszone są zgodne z wolą 
Boga, bo „wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie”. Taką moc ma modlitwa całego modlącego się Kościoła. Nie oznacza 
to, że modlitwa indywidualna nie ma sensu. Oczywiście ma, ale bardziej służy do pogłębienia na-
szej osobistej relacji z Bogiem.

Ks. Piotr Buda

Słowo Boże na Niedzielę:

Parafia Pw. wNiebowZięCia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 
9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)     
msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Parafia Pw. Św. rafała kaliNowSkiego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 
9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

Parafia Pw. mb fatimSkiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem 
poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae... w naszym mieście 

nastąpiła zmiana 
duszpasterzy

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP:
Ks. Andrzej Kaminski: Pochodzi z Gryfina. Ma 15 lat kapłań-

stwa. Przybył do nas z parafii pw. Narodzenia NMP w Pełczy-
cach.

Ks. Grzegorz Gierek: Także pochodzi z Gryfina. Ma 10 lat 
kapłaństwa. Przybył do nas z parafii pw. Narodzenia NMP w 
Choszcznie.

Parafia pw. Rafała Kalinowskiego:
Ks. Karol Łabenda: Pochodzi ze Szczecina z parafii pw. Miło-

sierdzia Bożego. Jest neoprezbiterem, czyli w tym roku przyjął 
święcenia kapłańskie. Zaraz po święceniach posługiwał w parafii 
pw. św. Jakuba Apostoła czyli w Bazylice Archikatedralnej.

Kapłani proszą o modlitwę, aby ich posługa w nowych wspól-
notach parafialnych przynosiła obfite owoce.

Od lewej ks. Grzegorz Gierek, ks. Piotr Buda i ks. Andrzej Kamiński

Piotr Kozak   zmarł 
15.08.2011, 27 lat

Pogrzeb odbył się 19.08.2011 
Zenon Gibki  zmarł 

18.08.2011 , 63 lata 
Pogrzeb odbył się 20.08.2011 

na cmentarzu w Kościuszkach 
Grażyna Brożyna, 51 lat 
Pogrzeb odbył się 26.08.2011 

na cmentarzu w Strzelewie 
Józef Tarasiuk zmarł 

25.08.2011, 91 lat 
Pogrzeb odbył się 22.08.2011 
Ryszard Korchut zmarł 

17.08.2011, 40 lat 

Pogrzeb odbył się 24.08.2011 
na  cmentarzu w Nowogardzie 

Zbigniew Storta zmarł 
22.08.2011, 63 lata

Pogrzeb odbył się na  cmen-
tarzu  w Dobrej Nowogardz-
kiej 

Maria Rybicka zmarła: 
28.08.2011, 81 lat 

Pogrzeb odbył się 30.08.2011 
w Nowogardzie 

Marianna Ćmil, 82 lat 
Zmarła: 31.08.2011 
Pogrzeb  02.09.2011 na 

cmentarzu w Nowogardzie 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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W dniach 15-20 sierpnia w Strzelewie odbyła się 13 edycja Wiejskiego Festiwalu Sztuki. To niezwykłe wydarzenie po raz kolejny przy-
ciągnęło wszystkich, dla których kultura, szczególnie ta niszowa jest sensem życia. 

Ekstremalna kultura w Strzelewie
Nie ma festiwalu bez warsz-

tatów. Bo każda tego typu im-
preza to nie tylko prezentacja 
dorobku artystycznego, ale 
świetny moment na to, by za-
szczepić bakcyla twórczości w 
młodym pokoleniu. Nie mo-
gło więc zabraknąć i w Strze-
lewie zajęć, na których miej-
scowe dzieci i młodzież po-
znawały tajniki malarstwa, 
śpiewu, teatru a także rzemio-
sła artystycznego, w tym ko-
walstwa i ceramiki. Tak było 
przez pierwsze trzy dni trwa-
nia festiwalu. 

Dzień pierwszy rozpoczął 
plener i warsztaty malarskie 
prowadzone przez Monikę 
Ślósarczyk, absolwentki ASP 
Kraków, autorką kilkudziesię-
ciu wystaw w kraju i za grani-
cą. Ciekawostka jest, że Mo-
nika jest jedną z debiutują-
cych w plenerach malarskich 
na początku lat 90 w Nowo-
gardzie. 

W drugim dniu rozpoczęły 
się warsztaty muzyczne prowa-
dzone przez Alinę Karolewicz, 
założycielkę zespołu Koraliki z 
Czaplinka. 

W trzecim dniu festiwalu 
rozpoczęły się także warszta-
ty teatralne prowadzone przez 
Daniela Jacewicza i Marka Ko-
ściółka liderów teatrów Brama 
z Goleniowa i Krzyk z Masze-
wa laureatów wielu festiwali 
teatralnych. Abstrahując nieco 
właśnie wczoraj w Goleniowie 
rozpoczęła się kolejna edycja 
festiwalu teatralnego Bramat 
organizowana przez Jacewicza 
z przyjaciółmi. Warto przy tej 

okazji wspomnieć, że wczo-
raj, podczas oficjalnego otwar-
cia festiwalu, Burmistrz Gole-
niowa i Marszałek wojewódz-
twa podpisali porozumienie w 
sprawie dużego projektu war-
tego 5 mln zł. pn. „Otwarte 
Bramy”. 

Ten, kto chociaż raz był  w 
Strzelewie wie doskonale, że 
zawsze dzieją się na niej rzeczy 
niezwykłe - momentami wręcz 
magiczne, jak powtarzał często 
sam twórca i przewodnik im-
prezy Zygmunt Heland, zapo-
wiadając kolejne wydarzenia. 
Koncerty spektakle, recitale, 
których na darmo by szukać 
w hałaśliwych stacjach radio-

wych – to wszystko sprawiało, 
że „na łące” tu, w samy środku 
małej wioseczki, rozbrzmiewa-
ły niezwykłe dźwięki. 

Ogromne wrażenie na słu-
chaczach zrobił występ zespo-
łu Dikanda – notabene głów-
na gwiazda festiwalu. Koncert 
był o tyle niezwykły, że świa-
tową karierę zespół rozpoczął 
właśnie od występu na strze-
lewskiej łące, podczas pierw-
szej edycji festiwalu w 1999 
roku. Ciekawostką jest też 
fakt, że zdjęcie z tamtego wie-
czoru, o którym zresztą kilka 
razy ze sceny, w dowód swo-
istej wdzięczności, wspomi-
nała liderka grupy Anna Wit-
czak, trafiło na okładkę pierw-
szej płyty Dikandy. Kilka słów 
o samej muzyce. Nazwa zespo-
łu oznacza w jednym z afry-
kańskich języków Rodzinę. 
Nazwa jak najbardziej trafio-
na, nie tylko dlatego, że na sce-
nie widać ogromny związek i 
zaufanie do siebie wszystkich 
muzyków, ale także dlatego, że 
w stylu, który uprawia Dikan-
da, trudno o brak słowiańskie-
go poczucia wspólnoty. Mu-
zyka zespołu to bowiem mie-
szanka wielu kultur. Głów-
ną fascynacją muzyczną, któ-
ra zresztą objawiała się także 
strojami wokalistek, jest muzy-
ka rodem z Bliskiego Wscho-
du. Nie brakuje jednak dźwię-
ków słowiańskich, bliżej nam 
znanych, i popularyzowanych 

m. in. przez słynnego Gorana 
Bregovcia. Mieliśmy więc do-
brze ugotowane i podane, so-
czyste jadło z nut rodem z Ju-
gosławii, Macedonii, Bułgarii 
czy Białorusi. Akordeon, kon-
trabas, instrumenty perkusyj-
ne w oprawie, skrzypiec alto-
wych, miejscami nadających 
Irlandzkie brzmienie zespołu, 
dawały nam kalejdoskop ma-
gicznych dźwięków. 

Wcześniej do koncertu Di-
kandy świetnie przygoto-
wał wszystkich występ Kwar-
tetu Jorgi. Zespół powstał w 
1982 roku, a założył go Ma-
ciej Rychły. Jak wspominał 
Z. Heland, natrafił kiedyś na 
nagrania Kwartetu, w okre-
sie poszukiwania oryginal-
nych brzmień. Muzyka Jorgi, 
to przede wszystkim prymi-
tywne, naturalne i autentycz-
ne (zespół nie wykorzystywał 
żadnych efektów specjalnych) 
etniczne brzmienia Polski Po-
łudniowo -Wschodniej i Kar-
pat, które pozwoliły przenieść 
się słuchaczom w dziewicze te-
reny słowiańskiej puszczy. 

Nietypowo oficjalne otwar-
cie odbyło się w piątym dniu 
festiwalu od budowy, tradycyj-
nego już, i oryginalnego stu-
metrowego stołu nakrytego 
białym obrusem zastawionego 
chlebem, smalcem i ogórkami 
na przywitanie wszystkich go-
ści. Całe swojskie jadło przy-
gotowuje, jak co roku Rada So-

łecka. Znakomity występ ze-
społu folkowego Szczecinia-
nie rozpoczął tego dnia część 
koncertową, po nim wystąpiła 
kapela „Hałasów” z Poznania. 
W dalszej części wieczoru mo-
gliśmy także posłuchać ukra-
ińskiej dumki w wykonaniu 
„Lesji i Muzyky” nomen omen 
także debiutantki jednego z fe-
stiwali w Strzelewie. Dzień za-
kończył nocny koncert Teatru 
Brama, który przeciągnął się 
aż do 2.00 nad ranem. Ale to 
jeszcze nie był koniec dnia, po-
nieważ piaty dzień festiwalo-
wy zakończył spektakl teatral-
ny „Eksploracje” teatru Krzyk 
o 4.00 nad ranem. 

A w sobotę, po wielu dniach 
ciężkiej pracy, czas na zaba-
wę, do której przygrywali Blue 
Box - gwiazda telewizji Polsat, 
przeboje disco relax. 

Trudno opisać wszystkie 
wydarzenia, jakie miały miej-
sce podczas kolejnej edycji 
Wiejskiego Festiwalu Sztuki 
w Strzelewie. I to jest niezwy-
kłe, a wręcz ekstremalne, że 
w środku małej wsi na Pomo-
rzu Zachodnim, można zorga-
nizować przystań dla kultury, 
która ma swoich stałych od-
biorców, bywalców, a co ważne 
i przyjaciół. 

Szkoda tylko, że wszystko co 
najciekawsze, działo się  tak 
późno...

MS

Podziękowanie 
Za pomoc, jaką otrzymaliśmy dla naszego przedsięwzięcia pn. Wiejski Fe-

stiwal Sztuki w Strzelewie. Dzięki temu mogliśmy zaprosić i ugościć wielu 
artystów, jak i uczestników biorących udział w warsztatach; ceramiki, malar-
stwa, kowalstwa artystycznego, pieśni dawnych i teatru. Można też było wy-
słuchać wielu niezwykłych pieśni i obejrzeć teatralne spektakle. 

Wydarzenie to dzieje się w małej wiejskiej społeczności naszego regio-
nu, nie ma budżetu instytucji, ani wielkich sponsorów. Ale dzięki Waszemu 
wsparciu, ma siłę by trwać i edukować twórczo kolejnych ludzi, szczególnie 
młodych, którzy w tym czasie nas odwiedzają. Podziękowanie dla: 

Marszałka Województwa, Starostwa Powiatu Goleniowskiego, Burmistrza 
Miasta Nowogard, Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich, Poland Fur Pro-
dukction, Moniki i Roberta Krupowicz, Zbigniewa Łukaszewskiego – Dyrek-
tora GDK, Mariana Jeż – PBO „Grinbud”, PUWiS Nowogard, Marka Słom-
skiego, Leszka Ozimka, Władysława Błażewicza, Andrzeja Mucka, Antonie-
go Bielidy, Żanety i Marcina Rojszczak – Extra Dom, Adama Fedeńczaka. A 
także radnych: Romana Saniuka, Marcina Fedeńczaka i Cezarego Marcin-
kowskiego. 

Podziękowanie za pomoc dla Rodziny Sylwestra Józefiaka z Żabowa, Te-
atru Brama z Goleniowa, Teatru Krzyk z Maszewa i Rady Sołeckiej w Strzele-
wie, Stanisława i Celiny Furmańczyk. 

Podziękowania za patronat medialny dla: TVP Szczecin, Polskiego Ra-
dia Szczecin, Kuriera Szczecińskiego, Gazety Goleniowskiej i Dziennika 
Nowogardzkiego.  

z poważaniem Zygmunt i Kasia Heland 

Koncert zespolu Dikanda
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SkÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

SALON PLAY: 72-200 Nowogard, ul. Blacharska 1B,  
tel.  790 044 167

Rozpoczęcie kursu  5.09.2011 o g. 16.
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Cykl: świadkowie historii – Syberia. marian Nejranowski w czerwcu 1941 roku 
został deportowany w głąb ZSrr w czwartej turze deportacji.

Zamiast murów z drutu kolczastego 
syberyjski bezkres…
Będzie to historia opowiadająca o przeżyciach chłopaka z Wileńszczyzny, Mariana Nejranowskiego, obecnie zamieszkałego w Słajsinie. 
19 czerwca 1941 roku wraz z rodziną podlegał wywózce na Syberię w ramach czwartej z serii wielkich deportacji czasu II wojny świa-
towej. Tym razem deportacje dotknęły m.in. ludności Wileńszczyzny, a także Polski centralnej. Celem tej represji stali się wykwalifiko-
wani rzemieślnicy, zamożniejsi chłopi, kolejarze, ich liczbę szacuje się na ok. 300.000 osób.

Tata z Krzyżem Zasługi
Marian Nejranowski uro-

dził w 1929 roku, choć, jak 
sam wyznaje, naprawdę 
przyszedł na świat rok wcze-
śniej – ale - w dokumentach 
tak zapisane - dodaje z lek-
kim uśmiechem. Rodzi-
na zamieszkiwała w gminie 
Bienice (powiat Mołodecz-
no, województwo wileń-
skie). Jego ojciec, Klemens, 
posiadał niewielki folwark, 
zaś Zofia, jego żona i mat-
ka czwórki dzieci Zosi, Sta-
si, Ferdynanda i Mariana, 
pomagała mu w jego prowa-
dzeniu. – ojciec był przykład-
nym gospodarzem – wspomi-
na pan Marian – lubił wpro-
wadzać wszelkiego rodzaju 
innowacje w swoim gospo-
darstwie – pewnego dnia np. 
sprowadził rasowego byczka. 
Uprawiał rolę z poświęceniem 
i zaangażowaniem, za co zo-
stał doceniony przez same-
go prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego, który odznaczył go 
Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi. Tata działał też prężnie w 
kółku rolniczym. Do dziś pa-
miętam zebranie okolicznych 
rolników w naszym domu. 
Przybył na nie sam dziedzic 
Łastowski.

Niezapomniana relacja
12 maja 1935 roku naczel-

nik państwa, marszałek Pił-
sudski przegrał walkę z ra-
kiem wątroby. Kilka dni póź-
niej, jego pogrzeb stał się 
wielką manifestacją poczu-
cia narodowej tożsamości i 
dumy – jak się później oka-
zało -  jedną z ostatnich w 
wolnej Polsce. Pan Marian 
miał wtedy 7 lat. Pamięta re-
lację z pogrzebu Wodza. Słu-
chał jej przez radio w szkole 
z kolegami – Było to dla mnie 

przeżycie, choć niewiele jesz-
cze wtedy rozumiałem. Pa-
miętam jak rodzice opowia-
dali mi, że to właśnie Mar-
szałek zatrzymał i pobił so-
wiecką armię, która po trupie 
Polski chciała iść dalej, na za-
chód Europy.

1 IX – 17 IX
W pamięci pana Mariana za-

chowało się kilka epizodów z 
pamiętnych wrześniowych dni 
roku 1939, kiedy to Polska w 
ciągu dwóch tygodni znalazła 
się kleszczach dwóch najeźdź-
ców Niemiec i Rosji Sowiec-
kiej. - Dobrze pamiętam zarów-
no 1 jak i 17 września. Ojciec 
miał już wtedy radio kryształ-
kowe. Pierwszy dzień września 
był pogodny. W radiu komu-
nikat ogłaszający, że najeźdź-
ca rozpoczął działania wojenne 
na wybrzeżu. Jakiś czas później 
słyszałem również o pewnym 
polskim pilocie, który spisał się 
dzielnie zestrzeliwując niemiec-
ki samolot. To było wydarzenie. 
17 września był, na odmianę, 
dniem pochmurnym, typowo je-
siennym. Siedzimy w oknie i pa-
trzymy, zajeżdża jakiś kawale-
rzysta, mama do niego wyszła. 
Prosił o coś do zjedzenia. Mama 
dała mu trochę twarogu, a on do 
niej - Bieri, bieri! U nas dzien-
gów mnogo! - ale nie wzięła. 
Po pewnym czasie, to było pod 
wieczór, na podwórku pojawia-
ją się  o zmroku żołnierze. Pyta-
li - masz dobre konie?- to dawaj 
wymienimy! Dali nam jakieś 
stare szkapy. Nie angażowaliśmy 
się bezpośrednio w walkę z na-
jeźdźcą. Chcieliśmy, mimo trud-
nej sytuacji, nadal uprawiać zie-
mię.

Płacić albo do paki
W celu pognębienia okupo-

wanej ludności i zdobycia do-
datkowych środków finanso-
wych Sowieci rozpoczęli ak-
cję pośredniego rozkułaczania, 
które polegało na aplikowaniu 
coraz to wyższych podatków. 

Wspomina Pan Marian - Ojciec 
bronił się od więzienia w tym 
czasie. Chcieli wyniszczyć kuła-
ków, nakładali takie podatki, że 
jak ktoś nie potrafił spłacić, to 
szedł do więzienia. Kiedy przy-
słali nakazy podatkowe, to ojciec 
próbował je spłacić. Posprzeda-
wał w tym celu lepsze ubrania. 
Później doradzili ojcu w gminie 
(sowiecie) zarządzanym przez 
radzieckiego okupanta, żeby po-
szedł pracować do kołchozu, 
aby ten podatek nieco zmniej-
szyć. Oczywiście musiał się za-
pytać czy cała wieś zgodzi się, 
aby mógł tam pracować. Później 
żałowaliśmy, że zamiast tych 
ubrań mógł posprzedawać ko-
nie. Bo za ubrania można było 
na Syberii kupić wiadro kartofli.

Ostatni dzień w ojczyźnie
Ludność, na której oczach 

dokonały się już wcześniej trzy 
deportacje, nie miała złudzeń, 
że podobny los spotka w koń-
cu także i ją. W okupowanej 

Polsce przyszło im żyć jeszcze 
dwa lata, do czerwca 1941. Ma-
rian Nejranowski tak wspomi-
na tamten czas - W tym dniu 
w czerwcu 1941 r w naszej pa-
rafii było czterdziestogodzinne 
nabożeństwo przed odpustem, 
w parafii pw. Serca Jezusowego. 
Mama wzięła mnie do kościo-
ła, o zmroku wracaliśmy. I na-
gle widzimy duże samochody 
jakby autobusy - jeden, potem 
drugi – to jechało NKWD do 
sielsawieta czyli gminy. Wrócili-
śmy do domu – idziemy spać. Po 
północy do drzwi puka sąsiad – 
pomagier sowietów, stróż. Mówi 
do mojego ojca – Nejranowski! 
Otwórz! W drzwiach stało już 
NKWD. Ojcu kazali usiąść w 
kuchni i nie ruszać się. Mama w 
progu stanęła i mówi - chłopa-
ki wstawajcie, bo przyszli i nas 
wywożą. A my jeszcze zaspa-
ni, nie bardzo rozumieliśmy, ale 
wstajemy. Młodsza siostra też 
wyszła a najstarsza otworzyła 

okno i uciekła do sąsiadów. Sio-
stra pobiegła, enkawudzista wy-
szedł na zewnątrz i wystrzelił z 
karabinu na postrach. Siostra 
znalazła się u sąsiadów a tam 
też NKWD. Po paru godzinach 
wróciła do domu, jeszcze z niej 
kpił ten enkawudzista –„takaś 
mądra. Przed nami uciec chcia-
ła!” Więcej już rozumiała i była 
tym przerażona. Mieliśmy jesz-
cze niektóre ubrania pochowa-
ne u zaufanych sąsiadów, bo jak 
17 września wkroczyli Sowieci, 
to się obawialiśmy, że zabiorą. 
Pozwolili pójść po te ubrania – 
już się rozwidniało. Enkawudzi-
sta powiedział do mojej mamy 
- usiądźcie jeszcze do stołu i 
zjedźcie śniadanie, bo to tutaj 
wasze ostatnie. A  mama mówi 
– dziękuję, jużeśmy się najedli.

Zabrali ojca
W trakcie swojego opowia-

dania pan Marian doszedł do 
momentu, którego wspomnie-
nie tak ścisnęło go za gardło, 
że właściwie przez minutę nie 
mógł wydobyć z siebie żadne-
go słowa. 

- Przywieźli nas na tę stację 
w Smorgonie. Zabrali nas do 
wagonu, a ojcu powiedzieli, - 
chodź! coś podpiszesz! Wzięli go 
i przepadł. Został aresztowany 
i osadzony w więzieniu w Mo-
łodecznie. Przez 8 miesięcy nie 
wiedzieliśmy co się z nim dzieje. 

Kierunek – Алтайский 
край

Fatalne warunki w wagonach 
i stale powracająca koszmar-
na myśl, że ojca może nie być 
już wśród żywych pogłębiały 
strach i rozpacz. Brzemię tam-
tego czasu pozostawiło głębo-
ki odcisk w świadomości ma-
łego Mariana. Relacjonuje pan 
Nejranowski - trzy tygodnie nas 
wieźli. Jedyny dostęp światła był 
przez małe okienko. A za ubi-
kację służyła dziura w podło-
dze. Zawieźli nas do Barnaułu 
w Kraju Ałtajskim. Wysiedliśmy 
z pociągu w okolicach przystani 
żeglugi rzecznej. Później kazali 
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Staraj się żyć tak, aby każdy 
dzień był wyjątkowy. Czerp 
energię ze słońca i uśmiechu 
bliskich, szukaj w sobie siły 

i radości, pogodnych dni 

Stefanowi 
Doniakowi 

w dniu imienin 
i 60 rocznicy urodzin 

życzą 
żona, dzieci i kochające wnuki 

Maciuś z Marcinem

Z okazji urodzin 

dla Ireny 
Kociszewskiej 
dużo zdrowia, radości 
z wnuczek i przeżycia 

następnych 70 lat 
życzy  

córka i wnuczka 
Ewelina

ŻYCZeNia ŻYCZeNia

wyładować swoje toboły i prze-
nieść je na barki. Cała noc tak 
na tym zeszła. Cieszyliśmy się 
bo było przynajmniej świeże po-
wietrze. 

Szczyt upodlenia
Wiele można przeczytać o 

tym, że w Rosji Sowieckiej god-
ność ludzka nie była w cenie. 
Ludzie, zarówno radzieccy jak 
i przedstawiciele innych naro-
dów, kiedy zdefiniowani zo-
stali przez komunistyczne na-
czalstwo jako wrogowie ideolo-
giczni, traktowani byli w okrut-
ny sposób. Świadkiem tego był 
również Marian Nejranowski. 
Wydarzenie, o którym opo-
wie miało miejsce po, używając 
nomenklatury oprawców, tzw. 
przeładunku, kiedy deportowa-
ni przenieśli się z bydlęcych wa-
gonów na barki płynące po rze-
ce Ob. - Załadowali nas na dwie 
barki, była tam wtedy ogromna 
rzesza ludzi. Na barkach wszyst-
kim chciało się pić. Tak więc za-
częto czerpać wodę z rzeki – jak 
się okazało zanieczyszczonej 
w stopniu nienadającym się do 
spożycia. To spowodowało, że 
większość osób, które znajdo-
wały się na barkach dostało sil-
nej biegunki. Byliśmy na środku 
rzeki, a ustęp tylko jeden, osób 
kilkadziesiąt – wszyscy musie-
li konieczne za potrzebą. Co to 
był za widok – mój Boże. Ludzie 
skręcali się z bólu. Rozwolnienie 
silnie atakuje, a ty człowieku nie 
masz miejsca, żeby sobie ulżyć. 
Do dziś stoi mi w oczach kobie-
ta, która błagała, aby ustąpić jej 
w kolejce do ustępu. Nikt nam 
nie pomógł – nie, nie – barką 
do brzegu nie dobijał. Trzy doby 
bez ustanku tak płynęliśmy.

Kwaterunek w ziemiance
Rodzina Nejranowskich 

przeszła do tego momentu 
prawdziwą traumę – okupacja, 
noc wywózki, zabranie ojca, 
trzy upokarzające tygodnie w 
bydlęcych wagonach i trzy upa-
dlające doby na barkach. Po 
tym wszystkim na południowej 
Syberii czeka na nich ziemian-
ka, która dziś kojarzy się nam 
raczej z atrakcją dla poszuku-
jących przygód skautów – wte-
dy była miejscem zamieszkania 
deportowanych. Spektrum so-
wieckiej dehumanizacji zakre-
śla coraz szerszy krąg. Oddaj-
my głos panu Marianowi - Do-
płynęliśmy wreszcie do tej koń-
cowej przystani. To był uskar-
mańskij rejon, kałmański wier-
nosowchoz, miejscowość Kał-
manka. Rozładowywać się! – 
padło hasło. Ale tylko część nas 
wyładowali. O wschodzie słońca 
podjeżdża traktor. Załadowali 
nas i wiozą – tak z 20 km. Na 
miejscu zakwaterowali na krót-

ko w szkole. W jednej z klas ulo-
kowali 6 rodzin, stamtąd wzię-
li nas do ziemianki. A tam ani 
kuchenki, ani łóżka. Tylko  na 
worach się siedziało – okrop-
ne to było. Później zrobili jakieś 
prycze. Pomocy medycznej też 
odpowiedniej nie było. Istniał 
punkt felczerski, ale trudno oce-
nić czy kobieta, która go obsłu-
giwała była wykwalifikowana, 
poza tym tak naprawdę to nie 

miała czym leczyć.
Zamiast murów syberyjski 

bezkres
Deportowani zostali zmusze-

ni do ciężkiej pracy w kołcho-
zie, który stał się naturalnym 
więzieniem, bez murów i dru-
tów kolczastych – te nie były 
potrzebne – step był jak morze 
szeroki, kresu nie widać. - Pa-
miętam, że to były ogromne po-
łacie gruntu. 12 tys. ha a z tego 
4tys. przeznaczone do upra-
wy. Paśliśmy z bratem krowy, a 
było ich z 80 czy 90. Można było 
dzięki temu mieć więcej chle-
ba. 60 dkg. dawali tym, którzy  
pracowali. Bo jak ktoś nie pra-
cował to dostawał tylko 20 dkg. 
Dawali jeszcze kartofle i trochę 
mleka za tę pracę przy krowach. 
Od wschodu do zachodu na ste-
pie. Krowy poiły się przy jezio-
rze. My, cały dzień na słońcu - 
na tej spiekocie, bo tam w lato to 
z nieba jakby wrzątek lał. A że 
drzewa nie było to i cienia brak. 
W roku przez trzy miesiące pra-
cowaliśmy przy krowach a resz-
tę czasu w stolarni. Ale tam ma-
szyn nie było tylko jakieś siekie-
ry, piłki ręczne. Przywozili drze-
wo, i trzeba je było obciosać. Me-
bli tam nie robili. Zajmowałem 
się takimi drobnymi sprawami, 
robiłem jakieś motyki, członki 
do młotków. Tak lata szły. 

Wojenne losy Klemensa 
Nejranowskiego

Pan Marian opowiedział nam 
także jak wyglądały losy jego 

ojca- o którego aresztowaniu 
wcześniej wspominaliśmy- w 
trakcie rozłąki z rodziną. Oj-
ciec był w więzieniu. Po pew-
nym czasie przyszła tzw. amne-
stia Sikorskiego i wypuścili na 
wolność jego i współwięźniów. 
Ojciec najpierw został magazy-
nierem w domu dziecka w To-
bolsku. Jakoś przez ludzi dowie-
dział się gdzie trafiliśmy. I przy-
jechał do nas. Jechał ze trzy ty-

godnie. Bo rzeka była zamar-
znięta i nie można było barką 
płynąć. To jechali jakąś cięża-
rówką. Dotarł do miejscowo-
ści Alejsk, gdzie był dworzec ko-
lejowy. A wtedy zaczął się tam 
tzw., buran – czyli zamieć śnież-
na. Kołchoźnik to nie wychodził 
wtedy nawet krów nakarmić, bo 
straszny mróz panował, zamieć 
była taka, że dech zajmowało. 
Kto wtedy wyjechał, mógł zgi-
nąć. Bo tam ani drogi, ani drze-
wa, tylko zamiecie takie, że nic 
nie widać i ludzie umierali czę-
sto w czasie podróży przez stepy 
w trakcie zamieci. Ojciec czekał 
w Alejsku chyba ze trzy dni aż ta 
zamieć ustanie. I wtedy przyje-
chał do nas. W tej całej syberyj-
skiej nędzy, jedyna radość była 
gdy wszyscy razem się spotkali-
śmy. To był 42 rok. Poszedł do 
pracy w owczarni. Później pra-
cował jako kowal. To trwało do 
października 43 roku. W tym 
czasie formowała się armia, któ-
ra miała pociągnąć na zachód. 
Zaciągnął się. Po jakimś czasie 
trafił z armią na Pomorze Za-
chodnie. Stąd napisał do nas. 

Porucznik Miłosierdow
W sowieckim imperium zła 

znajdowali się również ludzie, 
którzy mimo, że byli rodaka-
mi oprawców, to jednak swą 
postawą wobec ofiar wywózek 
tworzyli jednak pewną prze-
strzeń człowieczeństwa. Jedną 
z takich osób  wspomina  pan 
Marian – W pewnym momen-

cie naszego pobytu w Ałtajsku, 
do miejsca, w którym mieszkali-
śmy (kałmanskijwirnj sowchoz) 
przyjechał lekarz z Leningradu 
w stopniu porucznika, pan Mi-
łosierdow. To był bardzo inte-
ligentny człowiek, przychodził 
często do nas posiedzieć i poroz-
mawiać. Pamiętam, że mój brat 
zdobył skądś myśliwską broń. 
Tam nie było przeszkód, żeby 
taką posiadać. Ale znalazł się je-

den Sowiet, co mu chciał ją ode-
brać i swego dopiął. Gdy Miło-
sierdow się o tym dowiedział za-
raz zainterweniował i broń mo-
jemu bratu zwrócono. Był przy-
jemny, kulturalny. Krótko u nas 
był. Parę miesięcy. Widać, nigdy 
nie jest tak, że wszyscy są źli.

Wracamy do domu
Przyszedł marzec 46 roku. Oj-

ciec napisał, że jak puszczą to 
żebyśmy jechali na Pomorze. 
Nadeszły dokumenty. Przyszło 
do nas coś w rodzaju pozwolenia 
na powrót. Napis był Naugard, 
Schloissin (Nowogard, Słajsino) 
– tam już zamieszkiwał nasz oj-
ciec. Ktoś powiedział, że będą 
organizować transporty do Pol-
ski. Zawieźli nas końmi na sta-
cję do Alejska oddalonego o 50 
km. Najgorzej mieli ci, których 
wieźli na wołach. One idą po-
woli, a tu 50 km i mróz siar-

czysty do 30 stopni – jak ci lu-
dzie to przeżyli? Nie chcę sobie 
nawet tego wyobrażać. W pew-
nym momencie na tej drodze do 
stacji, zatrzymano powozy, żeby 
konie nakarmić. Obok była ja-
kaś świetlica, a w niej pełno lu-
dzi. Chciałem się na chwilę po-
łożyć, ale nie było miejsca. Po-
wróciłem na wóz i nakryłem się 
sianem. Ale mróz ciął okrutnie, 
to na długo nie zasnąłem, cały 
byłem przemarznięty.- opisuje 
pan Marian.

Niepewność prześladuje
Ludzie, którym dane było 

doczekać momentu powro-
tu żyli w atmosferze niepew-
ności czy to co mówią Sowieci 
nie jest kolejnym fortelem. Byli 
na skraju wyczerpania nie tyl-
ko fizycznego, ale i psychiczne-
go.  Mówi pan Marian – gdy do-
jechaliśmy na dworzec, to przez 
parę dni musieliśmy czekać. I 
znowu wszyscy zaczęli się bać – 
co będzie?, czyżby zmienili zda-
nie? Musimy was zaopatrzyć 
– zapewniał jeden Rosjanin. I 
faktycznie tak było. Dali chle-
ba tyle, żeby mała porcja star-
czyła na trzy tygodnie podróży. 
Do tego trochę cukru i masła. 
Okoliczni Rosjanie narzekali, że 
przez was Polaków nam chleba 
niet. Rano 19 marca drgnął wa-
gon, ruszamy, modlimy się, że 
już nareszcie koniec, że może-
my wracać – ale kierunek prze-
ciwny! - krzyczy jedna z kobiet. 
Babcie zaczęły płakać, że pew-
nie teraz to nas jeszcze dalej wy-
wiozą. Na szczęście były to tylko 
manewry pociągu na stacji. Ale 
kto po takiej krzywdzie jeszcze 
im choć na słowo wierzył. 

W kilku tygodniach rodzi-
na Nejranowkich spotkała się 
w Słajsinie. Pan Marian miesz-
ka tam do dziś. Młodsza siostra 
Stanisława mieszka w Nowo-
gardzie, natomiast brat został 
księdzem, jest obecnie kano-
nikiem w Lęborku. Najstarsza 
siostra już nie żyje. 

Piotr Słomski

Miejsce zaznaczone na mapie - Ałtajski Kraj - rejon pobytu rodziny Nejranowskich
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Motocross po niemiecku
W sobotę 27-08-2011 na torze oddalonym o 180km w niemieckim Donnenberg odbyły się odbyły się zawody z niemieckiej ligi Barnin-
cap. W zawodach tych wystartowało 3 Polaków, między nimi Michał Kozera, startujący w klasie Open. 

Bardzo dobrze pojechany 
trening klasyfikacyjny dał Mi-
chałowi pewny awans na ma-
szynę startową, a nie było to ła-
twe bo rywalizujących ze sobą 
zawodników było ponad czter-
dziestu. Po starcie do pierw-
szego biegu dopiero 9 miej-
sce w pierwszym zakręcie, ale 
ciężko wygrać start na 250cm3 
z motocyklami o pojemności 
450cm3, ale to jest Open więc 
takie motocykle tam rywalizu-
ją. Bardzo dobra walka na dy-

stansie 25 minut dała Michało-
wi 5 miejsce. 

W drugim biegu bardzo po-
dobny start, ale podjęta walka 
po każdym okrążeniu dawała 
Michałowi coraz wyższe pozy-
cje. Bardzo szybko przebijał się 
do przodu i jako 4 minął linię 
mety, co w generalce ku zasko-
czeniu niemieckiej publiczno-
ści dało Michałowi bardzo wy-
sokie 4 miejsce. Najciekawiej 
jednak było dopiero wtedy, 
kiedy Michał stanął na 4 miej-

scu podium, bo w niemieckiej 
lidze pucharami dekoruje się 5 
miejsc jeżeli maszyna startowa 
jest pełna.

Dużo trudności sprawi-
ło spikerowi przeczytanie po-
prawnie nazwiska i imienia 
Michała, szkoda że tak rzadko 
ścigamy się w niemieckiej li-
dze, bo musieli by się nauczyć 
poprawnie wymawiać polskie 
litery. Dziękujemy również ki-
bicom z Polski za doping.

Eugeniusz Kozera
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PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ 
mIEsZkaŃ

w budynku mieszkalnym 
48-rodzinnym 

na osiedlu  
Gryfitów 

koNtakt: 72-200 Nowogard,  
ul. 3 maja 14  

tel: 91 39 25552 
kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

5.09.2011 r. 
godz. 16

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY 5a • tel. 91 39 20 553

StiHl mS 170 D

Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór
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Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
biura Nieruchomości 
na ul. warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard- mieszkanie na wynajem 2 pokojowe, 51 m2, II p, cena – 1000 zł/ msc
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
 Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard okolica o pow  150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

obiekty  i lokale:
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 18 m2, I p, cena – 250 zł / msc
 Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 20 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 33 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal na wynajem o powierzchni 100 m2, I p, cena – 1200 zł / msc

Za wsparcie w gminnych dożynkach 
pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności 

uczestnikom tegorocznych dożynek 
gminnych 2011 które odbyły się w Błotnie 

dnia 27 sierpnia 2011r..
W pierwszej kolejności dziękujemy wszystkim rolnikom za cały 

rok ciężkiej pracy. Obchody „Święta plonów” nie byłoby możliwe 
bez trudu Waszych rąk i zebranych plonów, z których wszyscy chęt-
nie korzystamy. 

Szanowni Państwo 
Serdecznie dziękujemy 

• mieszkańcom wsi Błotno
• wszystkim sołectwom naszej gminy z sołtysami na czele
• wszystkim uczestnikom korowodu dożynkowego
• księdzu celebrującym mszę świętą 
• Dyrekcji, pracownikom i zespołom Nowogardzkiego Domu Kul-

tury
• wszystkim zespołom uczestniczącym w programie artystycznym 
• Zarządowi Budynków Komunalnych w Nowogardzie
• Zarządowi Usług Komunalnych w Nowogardzie 
• Zakładowi Usługowemu „DOMEL”  w Nowogardzie - Władysław 

Błażewicz 
• płk. Jerzemu Dudzikowi oraz osobom osadzonym Zakładu Kar-

nego w Nowogardzie  
• Komisariatowi Policji w Nowogardzie
• Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” 
• Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Nowogard 

Składamy ponadto podziękowania dla sponsorów w/w imprezy, 
którymi byli:

-  Antoni Bielida  
- Grzegorz Mieleńczuk 
-  Michał Bociarski
-  Paweł Kolanek
-  Józef Musiała 
-  Danuta i Tadeusz Rzeteccy
- Stanisława i Tadeusz Wrona  
- Stanisława Jakubczak
- Zdzisław Hancyk 
- Beata i Piotr Brodzki
- Stowarzyszenia Szans Bezdroży Gmin w Goleniowie
- Bank BGŻ Nowogard
- Waldemar Pędziszczak – Piekarnia Nowogard 
- Hurtownia Warzywna Państwo Jasińscy z Nowogardu
- Firma KUGA z Nowogardu
- Firma LODOS Państwo Sachryń
- Firma PONTON Państwo Piwowarscy
- Firma BUDMAD Nowogard
- Wytwórnia Pasz Zbigniew Raźniewski z Nowogardu

Burmistrz Nowogard
Sołtys Sołectwa Błotno

Rada Sołecka Sołectwa Błotno

Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o 
posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić zapotrzebowanie na kup-
no. Podręczniki do oddania można również przynosić do redakcji DN. Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 
3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. Warszawy.  Red.

• Sprzedam podręczniki szkolne 
do 1, 2 i 3 klasy liceum. W bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 517 895 
434.

• Sprzedam nowy komplet do 
angielskiego szkoła podstawo-
wa Bugs World 1 z elementa-
mi pisania, Bugs World 1 bez 
elementów pisania oraz nowy 
komplet Bugs World 2. Kontakt 
tel.663425260

•  Sprzedam podręczniki:   1. do 
klasy I SP 2 - „Ja, Ty, My” Joan-
na Białobrzeska - Religia „Bóg z 
nami”;  2. do klasy II SP 2:„Ja, 
Ty, My” J. Białobrzeska (część 
1,2,3,3A,4,4A) J.angielski LONG-
MAN Religia „Pójdź do Jezu-
sa”  3. do klasy III SP 2 „Ja, Ty, 
My” J. Białobrzeska Podręcznik 
cz. 1 i 2  Rozwiązuje zadania i 
obliczam działania „Ja,Ty. My” 
- lektury klasa trzecia - Testy z 
jęzka angielskiego dla uczniów 
szkół podstawowych, Tatiana 
Frołow   4. do klasy IV SP2 : J. 
Polski „Słowo za słowem” WSiP 
Matematyka 2001 WSiP Historia 
cz. 1 i 2, Nowa Era Informatyka 
2001 kl. IV-VI wyd. Czarny Krzek 

Religia wyd. WAM  5. do klasy 
V SP2 J. Polski „Słowa zwykłe i 
niezwykłe” WSiP  Matematyka 
2001 WSiP  Historia część 1 i 2, 
Nowa Era Przyroda, Nowa Era 
J.angielski LONGMAN Religia, 
wyd. WAM Opracowanie lektur 
z języka polskiego wyd. Greg   6. 
do klasy VI SP2: J. Polski WSiP M. 
Nagajowa Matematyka, Gdań-
skie wydawnictwo Oświatowe 
Historia cz. 1 i 2 Nowa Era J.an-
gielski, LONGMAN Religia, wyd. 
WAM   7. Język niemiecki „Was 
ist los?” PWN, kl. I,II,III gim. nr 1 
8. J. angielski „Inspiration” Star-
ter 1 i elementary , MACMIL-
LAN, gim, nr 1.    9. Informatyka 
2000, podręcznik dla gimnazjum 
2, gim. nr. 1  10. Chemia dla gim-
nazjalistów, zadania od łatwych 
do trudnych, Oficyna edukacjyj-
na, gim. nr.1   11. Fizyka i astro-
nomia dla gimnazjum, moduł 2, 
Nowa Era. Gim. nr 1   TELEFON 
KONTAKTOWY: 609-541-122.

• Sprzedam podręczniki do szkoły 
podstawowej nr. 3 do klasy IV. 
660 206 866  

• Kupię podręczniki do szkoły 

podstawowej nr. 1 do klasy IV. 
660 206 866 

• Kupię książki do klasy V SP nr 2. 
504 004 156  

• Kupię komplet książek do klasy II 
gim. nr. 2. 728 983 185

• Sprzedam komplet książek do 
klasy III szkoły podstawowej 
„Wesoła Szkoła”  i podręczniki 
do języka angielskiego „New 
Bingo!” cz. 3A i 3B. 511 531 824. 

• Sprzedam podręczniki do II LO w 
Nowogardzie; komplet podręcz-
ników (bez języków) do klasy I o 
profilu humanistycznym, cena 
170zł; do klasy drugiej

• Język Polski „między tekstami” 
cz. 3 i 4 - 15 zł/szt; „matematyka 
z plusem 2” - podstawa 15 zł; hi-
storia „czasy nowożytne” - 25 zł; 
WOS cz. II- 15 zł; 

• Przysposobienie obronne cz. 
2- 5 zł; Filozofia operon - 15 zł; 
do klasy tzreciej: matematyka 
z plusem 3 rozszerzenie- 15 zł; 
„Geografia Polski”- 10 zł; 

• Vademecum + ćwiczenia ma-
turalne (nowe od producenta), 
matura 2010 matematyka za-
kres roz

W związku z profesjonalnym przygotowaniem tegorocznych gminnych dożynek, 
które odbyły się w Błotnie w dniu 27 sierpnia 2011r. 

składam serdeczne podziękowania 
Pani Sołtys Danucie Nowak, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom sołec-

twa Błotno, którzy aktywnie i z poświęceniem przygotowali tegoroczne święto plonów.
Tak wspaniała uroczystość nie byłaby możliwa bez Waszej pracy i zaangażowania za 

które jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Robert Czapla

Burmistrz

w porozumieniu  z radą wojewódzką SlD 
w Szczecinie i Powiatową w goleniowie

Uprzejmie zapraszają wszystkich członków i sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Federacji 
Młodych Socjaldemokratów, Stowarzyszenia „Pokolenia”, organizacji młodzieżowych oraz wszystkich 
obecnych i byłych radnych lewicy, a także życzliwie zainteresowanych Mieszkańców naszego Miasta i 
Gminy na spotkanie plenerowe zwane HARCOWIADĄ, które organizujemy 3 września 2011r. na kem-
pingu „U Henia” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 48.

W związku z przypadającymi w tym roku wyborami do Sejmu i Senatu RP, na HARCOWIADĘ w Nowo-
gardzie zaproszeni zostali znamienici goście. Harcowiada tradycyjnie już, odbywać się będzie na przepięknie 
położonym terenie „Sarniego Lasu” sąsiadującym z jeziorem nowogardzkim, popularnie nazwanym „Har-
cówką”.

 W programie „Harcowiady” zapewniamy dla tych bardziej aktywnych zawody rekreacyjno-sportowe, 
tym którzy lubią „bujanie”, wspólną zabawę przy najpopularniejszych przebojach dawnych i współcze-
snych, występy kapeli ludowej, pieczenie dzika z dostępem do ogniska, smakowity bufet oferujący po-
trawy biesiadne z kuchni polowej i grilla, piwo oraz pozostałe napoje zimne i gorące, słoneczną pogodę, 
a w razie niespodziewanej ulewy, dach nad głową. 

Imprezę finansujemy sami, odpłatność za udział wynosi 20 zł. Płatność na miejscu, przy rejestracji 
uczestników. 

Zapraszamy Państwa do ośrodka „U Henia” już od godziny 14.30.  Zmotoryzowanym zapewniamy 
bezpłatny parking strzeżony.

Prosimy Państwa o pomoc w dotarciu z informacją o naszym spotkaniu do wszystkich zainteresowanych 
osób. Zachęcamy do zabrania ze sobą rodziny, przyjaciół i członków zaprzyjaźnionych organizacji i przyby-
cie na niepowtarzalne spotkanie plenerowe.

 Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy, Organizatorzy

Harcowiada ‘2011 – iX edycja
Nowogard 3 września

 

Zarz¹ d Stowarzyszenia
„Pokolenia” w Nowogardzie

Ko³a Nr 1 Zarz¹ d Miejsko-Gminny
SLD w Nowogardzie

Zarz¹ d Ko³a Lokalnego
FMS w Nowogardzie
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

zwracają się z prośbą 
do firm oraz osób prywatnych 
o pomoc rzeczową w postaci: 

farb akrylowych, gruntu malarskiego, pędzli, wałków itp. 
Materiały te zostaną wykorzystane do remontu pomieszczeń 
w naszej placówce. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet naj-
mniejszą pomoc. Nowogard, ul. Boh. Warszawy 32, tel. 91 39 
25 282 w godz. 7-15. 

Z góry dziękujemy! 
Uczestnicy i pracownicy WTZ 

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

DomY Na SPrZeDaŻ
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CeNa 910.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Dobra – 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł 
Ińsko – 4 pokoi, pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.450000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CeNa 169.000 zł

mieSZkaNia Na SPrZeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 260.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CeNa 170.000 zł Nowa CeNa!!!
Nowogard – mieszkanie 3 pokojowe na parterze, pow. 58 m² – CENA 180.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

lokale
Nowogard – lokal o pow. 240m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal typu pub pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 pięrtro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto 
Ińsko – 3 lokale usługowe na parterze o pow. 30/49,4/85,1m² – CENA 4.797 zł/m² bruttoo

beZPłatNa PomoC w UZYSkaNiU kreDYtU - oferta 20 baNkÓw

www.mk-kwadrat.pl

 

 
 

If you have the drive, 
we have the means 

 
Do oddziału Swedwood Poland oddział w Resku 

poszukujemy kandydatów na stanowiska: 
 

Operatorów maszyn stolarskich 
Mechaników-Elektryków 

Kierowników wydziałów produkcyjnych 
Mistrzów i Brygadzistów  

do nadzoru produkcyjnego 
 
 
Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie 
IKEA. Naszym zadaniem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. 
Grupa Swedwood zatrudnia około 15000 pracowników w 40 zakładach 
produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach. 
www.swedwood.com 
 
Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu problemów, 
umiejętności pracy w grupie, odporności na stres, dyspozycyjności. 
 
Poszukujmy kandydatów: 
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym, wyższym 
- z doświadczeniem w pracy na  w/w stanowiskach 
- mile widziana znajomość języka angielskiego. 
 
Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się 
firmie, dającej możliwości indywidualnego rozwoju. 
 

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie 
14 dni na adres: ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko 

lub 
malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com.pl 

Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398 
 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o załączenie klauzuli:: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”  

Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. Naszym zada-
niem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. Grupa Swedwood zatrudnia około 15000 
pracowników w 40 zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach.  
www.swedwood.com

Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu problemów, umiejętności pracy w 
grupie, odporności na stres, dyspozycyjności.

Poszukujmy kandydatów:
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym, wyższym
- z doświadczeniem w pracy na w/w stanowiskach
- mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się
firmie, dającej możliwości indywidualnego rozwoju.

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie
14 dni na adres: ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko
lub malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com.pl

Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398

Zaginął pies 
rasy YORK, 

kolor srebrny, znalazcę proszę 
o kontakt. Tel. 502 585 139; 
pies reaguje na imię Lipton. 

Uczciwego znalazcę czeka nagroda

Restauracja 
KAMENA 

oferuje
*wynajem sali konferencyjnej, 

organizuje 
– wesela –przyjęcia okoliczno-

ściowe oraz 
*zaprasza na smaczne obiady. 

Tel. 91 39 22 225; 
721 296 834

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zgoda” z/s w Wierzbięcinie 

zatrudni pracownika 
na 3/8 etatu na stanowisko obsługa hydroforni, spisywanie 

liczników zimnej wody oraz utrzymanie zielonego terenu na 
Osiedlu mieszkaniowym należącego do spółdzielni. 

Oferta jest dla mieszkańców wsi Wierzbięcin. 
Zainteresowanych zapraszamy do biura Spółdzielni w każdy 

roboczy poniedziałek od godz. 18:00 lub telefonicznie pod nr 
91 39 10 790

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

k r Z Y Ż Ó w k a

KU
PO

N
 6

5

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Lokale  
do wynajęcia
„Dom Rzemiosła”

ul. 3 Maja 48
Tel. 91 39 21 777

kUPoN nr 9
Prawidłowe rozwiązania:
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Danuta Boro-

wik, Halina Szwal, Andrzej Czarnowski, Józef Do-
browolski, Agnieszka Skowrońska, Justyna Matu-

siak, Cecylia Furmańczyk, Halina Stefańska, Jerzy 
Siedlecki, Halina Heinrich

Zwycięzcy:
Andrzej Czarnowski
Justyna Matusiak
Cecylia Furmańczyk

jaCHtem Po jeZiorZe  
Emocji na wietrze było sporo
Redaktor Jarek na jachcie opłynął jezioro.

PoDwÓjNa tYraNia 
Najgorzej, gdy rządy despoty, 
Są jednocześnie - rządami idioty.

Na koNieC SeZoNU 
- poradnik pływacki- 
Zdrowia, tężyzny, mało dać dowód, 
Przez wyjazd do wód - hej skaczmy 
Do wód!
Nie tak jak Wanda w wiślane fale  - 
Sztuki pływania nie znając wcale
Kurs na szaleństwa takie przeminął.
Bierz kurs pływacki - chłopcze, 
Dziewczyno!
Nie będziesz tonął, czy wlókł się  w tyle, 
Gdy odpowiednim zajmiesz się stylem.
Ten, co gdzie indziej lata co chwilkę, 
Odnajdziesz siebie - płynąc „motylkiem” !
Kto, „grubej ryby” zwykł robić minę, 
Co płotka w życiu - „płynie delfinem”!
Kto ma stosunki - temu polecam 
Ćwicz styl grzbietowy, czyli na „plecach” !
Na głównych torach wrogowi tłoku 
Radzę: skromniutko płynąć „na boku” .
Nie koniec na tym, bo pływak zdolny 
Hasać do woli - ma styl „dowolny”!
Człowiek głęboko skryty - mym zdaniem - 
Może się wyżyć przez...”nurkowanie”!
Panna, co „żabką” z partnerem płynie, 
Niech na bociana zważa jedynie!
To styl klasyczny - a teraz wszędy 
Dają nam szkołę klasyczne błędy...
Uczmy się pływać - gracko, junacko!
Jest moc sposobów, jak tu widzicie 
Woda przyjazna temu, kto życie 
Stawia na jedna kartę - pływacką!. 

Żaba Na SZCZYtaCH
Żaba wpadła do ścieku. Znalazłszy
Się na dnie
Wzniosła ku górze: Boże, jak 
Tu ładnie: 
Jakżeż mądrze stworzyłeś wszechświat 
Panie Święty!
Gdziekolwiek się  obrócę, tam błoto 
I męty”... 

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00
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regUlarNa liNia mi kro bU So wa SeroCki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NowogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze SZCZeCiNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewÓZ oSÓb - ro maN biŃCZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNieDZiałkU Do PiątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NowogarD - rewal - Pobierowo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NowogarD - goleNiÓw - SZCZeCiN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCiN - goleNiÓw - NowogarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZKŁAd jAZdY bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Napełnianie klimatyzacji samochodowej
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia 

w samochodach osobowych i dostawczych
ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Sprzedaż części i szyb 
do samochodów ciężarowych

Produkcja i naprawa plandek samochodowych
na terenie Nowogardu dostawa gratis

auto-top ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny
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oGŁo sZE NIA drob NE
iNformator lokalNY - NowogarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe w 
centrum Nowogardu. 787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; i pię-
tro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy w 
wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 70 
m2 iii piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul jesionowej. 604 284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierżawię stoisko 
na targowisku miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 okolice 
Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkalną, 
bądź usługową. miejscowość krzywice, 4016 
m2, prąd, woda, gaz. możliwość podziału działki 
na dwie mniejsze. Dojazd z obu stron. kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię z możli-
wością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy ul. 
Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną przy ul. 
Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Poniatowskie-
go, tel. 691 054 010.

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha ziemi w Błotnie 
przy głównej trasie do Nowogardu. 91 39 17  937; 
697 744 657

• Sprzedam część domu 82m2 z niezależnym wej-
ściem wraz z budynkiem gospodarczym i dział-
ką budowlaną w warnkowie. Cena do uzgodnie-
nia. Proszę dzwonić po 16-stej. 501 318 555

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 m2 pow. 
Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od Nowogar-
du. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. Możliwość 
adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukondygnacyj-
ny, podpiwniczony - Jenikowo. 695 191 177

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 12-15 
arów, tel. 602 267 382

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, tel. 
693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przystępnej 
cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PARTE-
RZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PARTE-
RZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-411-106

• Stanowisko wolne dla manicurzystki w zakładzie 
fryzjerskim. 91 39 23 540

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlowo-usłu-
gowym; preferencja zajęcia artystyczne lub też pod 
działalność kosmetyczną.10zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. użytko-
wej 55 m2 , II piętro na osiedlu Radosław 501 594 
804 lub 605 548 737

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 64 m2. Wierz-
bięcin. 510 840 205; 517 077 249

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 284 597

• Wynajmę lub kupię garaż na ul. Zamkowej. 
605 856 557

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 91 85 
23 899

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie. 
601 775 037

• Sprzedam działkę budowlaną z widokiem na jezio-
ro. 604 651 190. 

• Wynajmę mieszkanie. 508 309 116 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro Warszawska 
13 lub zamienię na dwa pokoje z kuchnią do II pię-
tra. 667 926 528 lub 9139 26 528 

• �Wynajmę garaż. 668 722 412

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe parter  
ul. 15 lutego. 504 898 980

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10. 
502 032 422 

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 39 
18 307

• Sprzedam działkę budowlaną przy  Sarnim Lesie. 
604 651 190 

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe najchętniej mał-
żeństwu niepalącemu w centrum miasta tel.668 
452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w centrum 
miasta z dala od ulicznego zgiełku blisko boisko dla 
dzieci. 668 452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, tel. 
693 996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz z budynkami go-
spodarczymi. 91 39 26 698 lub 605 856584

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w centrum.  
668 44 77 28 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3pokojowe w 
Nowogardzie. 600 62 62 44

• Sprzedam halę blaszaną ok. 30 m długości i 3m. 
szerokości (ocieplana). 732 930 320

• Wydzierżawię lokal o pow. 18,5 m2 przy ul. Banko-
wej. 500 226 319

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę w centrum mia-
sta. 793 374 587

• Szukam mieszkania do wynajęcia na wsi. 507 
707 125

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe i piętro 42m2 
kompletnie wyposażone. Cena: 140 tys. 91 39 
26 587

• Sprzedam mieszkanie 60m2 cena 151tys. Wiado-
mość SM Cisy. Ul Poniatowskiego 7A. 

• Sprzedam garaż na ul. 700lecia. Pow. 0,0151 ha. 
793 930 059. 

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe w centrum No-
wogardu na dłuższy okres. Opłata 500zł + media 
(woda, gaz, prąd). 605 856 536 

• Szczecin kawalerka własnościowa 2 piętro wysoki 
standard zamienię na mieszkanie 2,3-pokojowe w 
Nowogardzie. 696 214 189, 91 820 24 67

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 669 910 736

• Wydzierżawię pub i pomieszczenia handlowe Są-
dowa 1. 693 946 233 w godz. 7.00-8.30 i po 21.00

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 698 843 040

• Wynajmę mieszkanie w Centrum II piętro, 50 
m2 częściowo umeblowane 600 zł + opłaty. 600 
981 297

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowogar-
dzie. 603 668 691

• Sprzedam mieszkanie w Centrum Nowogardu 78 
m2. Ogród + 2 komórki. 91 39 25 461

• Nowogard ul. Górna za stw. Działka o pow. 5864m2 
przez przemysł i usługi w planie zagospodarowania 
przestrzennego, inwestycyjna, ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 42 pln netto/m2. Tel. 660 424 989; 91 
43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Stargard, rolna 
z przeznaczeniem na budownictwo szeregowe i 
jednorodzinne według planu zagospodarowania 
przestrzennego, pow. 26 831m2, w całości 25 pln/
m2, po podziale 45 pln/m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
508 309 980

• Sprzedam mieszkanie na Armii Krajowej, pokój z 
kuchnią wraz z zapleczem gospodarczym. 91 39 
25 621

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzypokojowe 
w Centrum Nowogardu. 668 732 944

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, pow. 77 
m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. Tel 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe centrum 34 
m2 odremontowane. Cena 117 tys do uzgodnienia. 
723 093 009

• Posiadam do wynajęcia kawalerkę z antresolą nad 
jeziorem. 722 300 700

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe podwyższo-
ny standard, niski czynsz; tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nadtorowej. Cena 
280 tys. 511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warunkami za-
budowy- sprzedam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę kawalerkę umeblowaną w centrum mia-
sta. Po remoncie. 793 374 605

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam mieszkanie na Wojska Polskiego cena do 
uzgodnienia. 791 040 647 lub 785 921 868

• Kawalerka do wynajęcia szczecin Zdroje 31 m2 od 
zaraz. Całość opłat 1000 zł. 602 555 598

• Sprzedam działkę budowlaną w Wojcieszynie 1439 
m2, pozwolenie na budowę, projekt domu, przydo-
mowej oczyszczalni ścieków, komplet dokumen-
tów. Tel. 769 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła 
II. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 62 m2 dwu-
pokojowe, spiżarnia, weranda, piwnica i garaż + 
ogród. 506 180 729

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 11 100 m2 
w Nowogardzie, przy ul. boh. warszawy z wa-
runkami elektrownia wodociągi. Cena 19 zł/m2. 
604 679 249

motorYZaCja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta marki ROVER 
200,400. Cena kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.
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oGŁo sZE NIA drob NE
• �Sprzedam sportowy tłumik do skutera 

+ gratisy. Cena do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Audi ‚90; rok prod. 1991; poj. 2,3l; 
130KM; stan techniczny  dobry; zadbany; 
wyposażenie sportowe; klimatyzacja au-
tomatyczna;  kupiony i używany na terenie 
Niemiec; zarejestrowany w Polsce;  cena do 
uzgodnienia; tel: 913920349 lub 665245668 
po godz. 16ej

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. Stan 
bardzo dobry, świeże OC i przegląd. Cena : 
3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opel Corsa B rok produkcji 2000, 
srebrny, zadbany, 1,2 benzyna, cena 9000zł, 
601 987 249. 

• Sprzedam przyczepkę samochodową z 
palndeką 2,25m*1,30m, rok 2010, tel. 507 
943 891

• Sprzedam Suzuki Swift 1991r., cena 1200 zł. 
91 39 18 621 

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok prod. 
08/2006, przeb. 151000 km  (serwisowany w 
ASO), srebrny met., klimatronik, zadbany, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 65 
R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway Pro 
Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam bmw 5 kombi 1999, 100% bez 
wypadkowy, serwisowany, full opcja. 
609 307 327

• Sprzedam Opel Astra, 1,4 benzyna, rok pro-
dukcji 1993+opony zimowe, cena 2000zł. 
516 636 477

• SPRZEDAM Renault Laguna - srebrny meta-
lik, rok prod. 1995, poj. 1.8 (benzyna) cena do 
uzgodnienia. 514 816 172  

• Sprzedam części do Peugeota Partnera rok 
1999, 798 967 405. 

• Sprzedam Golf III- 1,9 TDI rok prod. 1993, 
cena 5000 zł. Tel 502 898 914

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok prod. 
1992, zarejestrowany, ubezpieczony do po-
prawek blacharskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

rolNiCtwo

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Koszenie łąk i 
zbiór. 508 503 650

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wienerber-
gera w dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie zbóż. 
785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, opryski-
wacz, maskę i kabinę do C-360. 661 751 296

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na za-
mówienie. 664 969 584

• Sprzedam tucznika. 91 39 18 307

• Kury nioski 1,5 roczne wyprzedaż. 91 
39 106 66 

• gospodarstwo ogrodnicze a. wawrzy-
niak Nowogard poleca świeże pomi-
dory na soki, przeciery w cenie 2zł kg. 
608 529 366

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vinieta. 91 39 
18 316, 513 941 882

• Maliny sprzedam tanio (zbiór własny). 
502 853 573

• Sprzedam przyczepkę samochodową wy-
miary: długość 2,50; szer. 1,60; h 30 cm. 
669 694 269

• Sprzedam ciągnik Ursus stan dobry. 
669 694 269

• Sprzedam 70 prosiaków, 10 koni, 10 krów; 
888 757 586

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17  960; 694  819 
036

• Kupię niedrogo mieszankę zbóż dla kur. 91 
39 20 307

USłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny z 
domu pod dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kompu-
ter? Salon komputerowy MS BIOSS zapra-
sza! ul.700-Lecia 15 (nad apteką Jantar) 
tel.91-577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgi iNformatYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
faktury Vat. tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• awarie. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.

bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. Proszę dzwonić po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa obsłu-
ga firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budow-
lane - terminowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, panele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie glazury. 
728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Wykonam budowę domów, docieplenia, 
glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 692  562 
306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
i zbiór. 508 503 650

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, terako-
ta. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ławkę, 
stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykończe-
niowe, malowanie, glazura – wykonam. 
662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malowanie. 
789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-budow-
lane wykonam. 91 39 50 103; 608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 697  784  540; 
609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, remonty. 
693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, stoły, 
inne drewniane elementy. 889 133 882

• remonty. 609516906. 

• transport bUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 693 613 396 

• Remonty łazienek. 535 267 619 

• Budowa domów, układanie kostki bruko-

wej. 535 267 619

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pane-
le, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświadczeń z ZUS i 
Urzędu Skarbowego. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 miesiące, ban-
kowo. 601 627 044

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy jako 
opiekunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania klinkie-
ru. 662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 25  900; 
667 900 901

• Zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji ogro-
dzeń metalowych.512 509 179

• Poszukuję fachowców na wykończenia 
murarzy i dekarzy. 723 432 323

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu całodo-
bowego. 913921373, po 18stej 913920420

• Zaopiekuję się dzieckiem. 604 102 039

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim. 913923540 

•  Zatrudnię pracowników na elewacje, płyt-
karza i murarzy. Praca od zaraz. tel. 501 
055 337

• Przyjmę kierowcę kategoria C+E w rela-
cjach międzynarodowych w systemie 4/1. 
509 650 075

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię dziewczynę do sprzedawania pa-
liwa. 693 52 12 11 

• Zatrudnię pracownika do sprzedaży paliw. 
Stacja Paliw ORLEN. 695 355 225

• Zatrudnię ślusarza spawacza. 512 509 179 

• Zatrudnię do dociepleń. 782 860 130

• Studentka pedagogiki zaopiekuję się dziec-
kiem. 725 797 071

• Zatrudnię kierowcę kat. C, emeryt z kom-
pletem dokumentów. 602 347 305

• Zatrudnię od zaraz murarzy, zbrojarzy i cie-
ślę. 694 455 280

• Sortowanie rozsady truskawek w Nowo-
gardzie. tel: 506 492 763

iNNe

• Sprzedam szczeniaki rasy cocker spaniel. 
603 038 944

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-

cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudowę. 
792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam spawarkę Bester małą na siłę 
cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i kominkowe-
go. 667 788 820

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowane. 
605 576 908

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. 
667 788 820

• Sprzedam akwarium 112 litrów z panora-
miczną szybą, pokrywą, filtr zewnętrzny. 
603 436 347

• Sprzedam łódkę norweską Pionier dł. 300 
cm szerokość 125 cm  603 436 347 

• ZagiNął DowÓD rejeStraCYjNY aUta 
Nr Zgl 55YC. Dla ZNalaZCY Nagro-
Da. 601 805 641, 9139 22 004.

• Sprzedam wózek głęboki firmy Maritta i 
chodak. 725 797 076

• Sprzedam sofę dwuosobową rozkładana 
z Ikei stan idealny. Cena do uzgodnienia. 
792 318 575. Możliwość transportu

• Sprzedam osiem hokerów metalowych, 
siedlisko plastikowe z Ikei cena do uzgod-
nienia. 792 318 575

• Sprzedam bardzo masywny stół rozkłada-
ny, sosnowy, stan dobry, cena do uzgodnie-
nia. 792 318 575

• Sprzedam monitory LCD 17 i 19 cali. 
792 318 575 

• Sprzedam psy Yorki po małych rodzi-
cach. 726 431 191

• Sprzedam trzy pieski rasy York. 512 427 960

• Sprzedam łóżeczko dziecięce sosnowe z 
szufladą stan bardzo dobry oraz materac i 
pościel. 512 215 897

• Sprzedam bardzo tanio tapczan, telewizor i 
dvd. 91 39 20 302

• Gołębie Pawiki. 667 353 993

• Sprzedam szczeniaki rasy mieszanej (śred-
nia i duża), zaszczepione, odrobaczone, ma-
ści czarnej podpalanej. Cena 50 zł. 694 305 
811

• oDDam werSalkę 91 39 22 061
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 2

Czytaj s. 10

Czytaj s. 9

7 września br.
od 8.30 - 10.00 środa

udzielane będą
bezpłatne  

porady prawne

Polska 
Obywatelska

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Szanowni Państwo!
Zakończył się proces rejestracji list. Dziękuję Wszystkim, którzy złożyli 

swoje podpisy pod listami poparcia Komitetu Wyborczego Prawica.  W No-
wogardzie i gminie  zebraliśmy ponad 2000 podpisów!  Osobiste rozmowy 
z Państwem przeprowadzone w trakcie tej akcji były bardzo pouczające i na 
pewno pomogły mi lepiej zrozumieć Państwa problemy i oczekiwania co po-
zwoli również doprecyzować program wyborczy Prawicy. Dziękuję i mam na-
dzieję na Państwa poparcie również w dniu wyborów 09 10 2011.

                                         Z  poważaniem Piotr Słomski

Raźniewski wymówił umowę dzierżawy 

Co dalej z miejskim 
targowiskiem?

Czytaj s. 3

Próbował 
ugodzić  
policjanta 
nożem

Zwycięstwo  
i porażka  
Pomorzanina

Dożynki  
gminne  
w Krzywicach
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Kronika policyjna 
29.08.11 r. 
Godz. 10.00
Uszkodzenie elewacji budyn-

ku mieszkalnego przy ul. Woj-
ska Polskiego, gdzie sprawca ob-
rzucił mieszkanie workiem fo-
liowym z zawartością farby olej-
nej. 

Godz. 11.00 
Kolizja drogowa na ul. Wojska 

Polskiego, gdzie w zaparkowany 
samochód marki Skoda uderzył 
pojazd marki Toyota a następnie 
oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Patrol ustalił, iż kierującą samo-
chodem Toyota była Beata G. 
Ukarana została mandatem kar-
nym w wysokości 300 zł. 

30.08.11 r. 
Godz. 11.40 
Kradzież kilkunastu drzewek 

z terenu przyległego do posesji 
w miejscowości Karsk. 

Godz. 12.50
W rejonie komisu przy dwor-

cu PKP z budynku oderwaniu 
uległa część dachu, spadają-
ce elementy uszkodziły zapar-
kowany samochód marki Opel 
Omega. 

Godz. 15.30
Właściciel sklepu delikatesy 

przy ul. Warszawskiej powiado-
mił o kradzieży alkoholu przez 
nieznanego sprawcę. 

31.08.11 r. 
Godz. 13.20
Zgłoszenie o kradzieży z wła-

maniem do biura Wydziału Dro-
gowego przy Placu Wolności, 
dokonanej w okresie od 30.08 
br. do 31.08 br. gdzie sprawca po 
uprzednim wypchnięciu drzwi 
zabezpieczających dokonał za-
boru pieniędzy. 

Godz. 13.30
Pielęgniarka Szpitala w No-

wogardzie powiadomiła telefo-
nicznie, iż do szpitala zgłosiła 
się kobieta, potrącona przez nie-
znany pojazd na ul. 700 Lecia, 
w trakcie przejazdu rowerem z 
jednego chodnika na drugi. 

Godz. 15.40 
Policjanci OPI w trakcie kon-

troli drogowej na ul. 3 Maja 
ujawnili nietrzeźwego rowerzy-
stę, Edward K. miał 2.05 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 16.00
W miejscowości Warnkowo 

dokonano kradzieży rurek mie-
dzianych, złączek oraz zaworów 
z domu będącego w budowie. 

Godz. 17.30 
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie podczas 
kontroli drogowej w miejscowo-
ści Dąbrowa ujawnili, że kieru-
jący samochodem Nissan Sun-
ny, Mirosław L. znajduje się w 
stanie po spożyciu alkoholu 
(0.24 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu). Ponadto 

nie posiadał uprawnień do kie-
rowania pojazdami mechanicz-
nymi. 

Godz. 20.45
Zgłoszenie o stojącym od 

dłuższego czasu na ul. Boha-
terów Warszawy, samochodzie 
osobowym marki Ford S Max. 
Po sprawdzeniu pojazdu, oka-
zało się, że tablice rejestracyj-
ne  pochodzą od innego samo-
chodu, tj. Nissana Primera. Po-
dobnie jak pojazd figurują jako 
utracone na terenie Niemiec. 

Godz. 9.00
Uszkodzenie ogrodzenia Fer-

my w Miętnie przez pojazd o 
ustalonych numerach rejestra-
cyjnych, który oddalił się z miej-
sca zdarzenia.

02.09.11 r. 
Godz. 15.10
Uszkodzenie samochodu 

marki BMW, zaparkowanego 
przed Szpitalem na ul. Wojska 
Polskiego przez kierującego po-
jazdem Opel Corsa, który odje-
chał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 16.50 
Włamanie do piwnicy przy ul. 

Bohaterów Warszawy skąd do-
konano kradzieży kosiarki spa-
linowej. 

Godz. 17.00
Właściciel sklepu w miejsco-

wości Żabowo powiadomił, o 
trzech kobietach, które wyko-
rzystując nieuwagę sprzedaw-
czyni dokonały zaboru pienię-
dzy z kasy. Sprzedawczyni zo-
rientowawszy się o kradzieży, 
poprosiła o zwrot pieniędzy, w 
tym momencie odrzuciły okre-
śloną kwotę , wyszły ze sklepu, 
wsiadły do samochodu i odje-
chały w kierunku miejscowo-
ści Płoty. W wyniku podjętych 
działań trzy kobiety oraz dwóch 
mężczyzn, mieszkańcy Olszty-
na, zatrzymani zostali w miej-
scowości Płotach. 

Godz. 20.40 
Kolizja drogowa na ul. Wy-

szyńskiego, skrzyżowanie z uli-
cą Blacharską, gdzie w samo-
chód marki Skoda Super B ude-
rzył pojazd marki Opel Corsa. 

03.09.11 r. 
Godz. 10.15 
Usiłowanie kradzieży samo-

chodu marki VW Golf  IV po 
uprzednim otworzeniu drzwi 
nieustalonym narzędziem i 
wyłamaniu wkładki stacyjki. 
Sprawca zamierzonego celu nie 
osiągnął z uwagi na zamontowa-
ne w pojeździe urządzenie za-
bezpieczającego w postaci wy-
łącznika prądu. 

Godz. 10.15 
Kolizja drogowa na skrzyżo-

waniu ulic 700 Lecia i 3 Maja, 
gdzie doszło do zderzenia po-
jazdu VW Polo z samochodem 
marki Toyota Supra. Kierująca 

VW Polo ukarana została man-
datem karnym. 

Godz. 11.10 
W miejscowości Wierzbięcin 

doszło do zderzenia motocykla 
marki Honda z samochodem 
VW Polo. Patrol ustalił, że kie-
rujący VW Polo Tomasz L. nie 
posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdem oraz ubezpiecze-
nia OC. Ukarany został manda-
tem karnym w wysokości 800 zł. 

Godz. 11.15
Kradzież z włamaniem do 

Klubu Abstynenta na ul. Zam-
kowej, skąd dokonano zaboru 
pieniędzy. 

Godz. 14.30 
Kradzież tablic rejestracyj-

nych z samochodu marki VW 
Golf III, zaparkowanego na par-
kingu osiedlowym przy ul. 15 
Lutego. 

Godz. 15.00
Włamanie do skrzynki meta-

lowej stojącej na pastwisku w ob-
rębie miejscowości Karsk, skąd 
dokonano kradzieży akumulato-
ra samochodowego, którym zasi-
lany był pastuch elektryczny. 

Godz. 16.40 
Zniszczenie, poprzez pod-

palenie wózka dziecinnego w 
miejscowości Wyszomierz. 

Godz. 16.55 
Patrol OPI w trakcie kontro-

li drogowej na ul Młynarskiej, 
samochodu marki Ford Escort, 
ujawnili że kierujący Marek S. 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości-0,71 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Po-
nadto okazało się, że wymienio-
ny posiada aktualny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicz-
nych.

Godz. 10.50 
Policjant Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie w trakcie 
kontroli drogowej w miejscowo  
Bodzęcin ujawnił nietrzeźwego 
rowerzystę, którym okazał się 
być Waldemar  L.  

04.09.11 r. 
Godz. 17.00
Wypadek drogowy w miej-

scowości Błotno z udziałem sa-
mochodu marki Audi oraz mo-
tocykla marki Suzuki. Pasażer-
ka motocykla przewieziona zo-
stała do Szpitala z uwagi na ob-
rażenia ciała. 

Godz. 20.15 
Powiadomienie o kierującym 

samochodem Ford Fiesta, jadą-
cym z dużą prędkością z miej-
scowości Błotno w kierunki 
Golczewa. Ok. godz. 21.10 pa-
trol OPI zatrzymał wymieniony 
pojazd w miejscowości Grabin. 
Okazało się, że kierujący Sylwe-
ster P. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości – 3.01 promila. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Domowa awantura, z finałem 
na izbie wytrzeźwień

Próbował ugodzić 
policjanta nożem
Nowogardzcy policjanci zatrzymali dwie osoby, któ-
re odpowiedzą za znieważenie i czynną napaść na 
policjantów – poinformował rzecznik prasowy po-
licji.  Obydwoje trzeźwieją w policyjnej izbie zatrzy-
mań. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę wieczorem dy-
żurny Komisariatu Policji w 
Nowogardzie otrzymał zgło-
szenie o awanturze domowej. 
Policjanci, którzy udali się na 
miejsce zastali kobietę, która 
już od samego początku była 
wulgarna, obrzucając funk-
cjonariuszy wyzwiskami  wy-
ganiała ich z mieszkania. W 
mieszkaniu był też jej syn, któ-
ry zachowywał się podobnie 
jak jego matka. W pewnym 
momencie kobieta rzuciła się 
z pięściami na policjanta, szar-
pała go i próbowała go wywró-
cić. 

Policjant przywołał kobie-
tę do zachowania zgodnego z 
prawem, a kiedy ta nie reago-
wała, użył wobec niej siły fi-
zycznej próbując ją obezwład-
nić. W trakcie szarpaniny syn, 
sięgnął po nóż kuchenny i ru-
szył w stronę policjantów. Je-
den z policjantów nakazał na-
pastnikowi rzucić nóż, kie-
dy to nie przyniosło rezultatu 
zastosował wobec niego gaz 

obezwładniający – informuje 
rzecznik prasowy Policji.

W międzyczasie na miejsce 
przyjechał drugi patrol poli-
cji, który pomógł zatrzymać 
agresywnych awanturników. 
Kobieta skarżyła się na bóle 
w klatce piersiowej ale lekarz, 
który przyjechał na miejsce 
nie stwierdził zagrożenia dla 
jej zdrowia i życia. 

Na komisariacie zatrzymani 
zostali przebadani na zawar-
tość alkoholu w organizmie. 
Kobieta miała 1,76 promila, a 
jej syn 1,88 promila. Obydwo-
je odpowiedzą przed sądem za 
znieważenie i naruszenie nie-
tykalności cielesnej policjan-
tów. 

To już nie pierwszy taki in-
cydent z udziałem kobiety i jej 
syna. W 2007 roku, w Wiel-
kiej Brytanii, obydwoje odpo-
wiadali za takie same przestęp-
stwo tj. naruszenie nietykalno-
ści cielesnej angielskiego poli-
cjanta.  

Opr. MS

POMOŻMY SOBIE
• Przyjmę  nieodpłatnie używane   meble kuchenne - kon-

takt  tel.91 39 22-165 (kontakt przez redakcję)
• Przyjmę nieodpłatnie   w dobrym stanie ławę stołową po-

kojową tel.609-581-295

Leokadia Domańska   zmarła 31.08.2011r., 57 lat
Pogrzeb odbędzie się 07.09.2011 r. Cmentarz w Nowogardzie 
 Franciszek Pattke  zmarł 04.09.2011 r., 54 lata 
Pogrzeb odbędzie  się 07.09.2011 na cmentarzu w Nowogar-

dzie 
Justyna Kołcz  zmarła 05.09.2011 r., 63 lat 
Pogrzeb odbędzie  się 08.09.2011 na cmentarzu w Nowogar-

dzie 
Informacja zarządca cmentarza S.Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

ENTEr  II 
lAPToP

 sErwIs - KomIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

JĘZYK NIEMIECKI
KOREPETYCJE, KURSY, TŁUMACZENIA

Krystyna Dwornik, tel. 607 545 991,
e-mail:germanic1@wp.pl

„Nie czas nam jest dany, ale chwila. Naszym zadaniem 
jest uczynić z tej chwili czas.” Georges Poulet. 

Panom red. red. Markowi Słomskiemu i Marcinowi 
Nieradce, którzy przyczynili się do opracowania 

i wydania wspomnień na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego w dniu 30.08.2011 r. oraz byli ze mną 

w najtrudniejszych chwilach, wspierali dobrym słowem, 
podzielając mój głęboki smutek po odejściu 

ukochanego męża Eugeniusza Wysoszyńskiego, 
składam z serca płynące 

podziękowania Krystyna Wysoszyńska 

Zbigniew Raźniewski, wieloletni zarządca miejskiego targowiska, wymówił gminie umowę na dzierżawę obiektu. Jaka przyszłość czeka 
zatem miejski rynek?

Raźniewski wymówił umowę dzierżawy 

Co dalej z miejskim targowiskiem?
Z. Raźniewski dzierżawił tar-

gowisko od 1997 roku. Ostat-
nio jednak, współpraca z nie-
którymi handlowcami przesta-
ła się układać. 

Powodów mojej decyzji jest 
kilka. Przede wszystkim docho-
dziło do nieporozumień z han-
dlowcami w sprawie dzierżawy 
miejsc na handel.  Wielu han-
dlowców nie płaciło mi także 
regularnie za media, dotyczyło 

to głównie właścicieli murowa-
nych obiektów. Nie bez znacze-
nia jest także duża ilość marke-
tów w mieście, które znacznie 
ograniczyły drobny handel, a 
co za tym idzie miały wpływ na 
płynność finansową poszczegól-
nych handlowców – tłumaczy 
powody swojej decyzji, dzier-
żawca. 

Co dalej z targowiskiem? 
Okres wypowiedzenia zgodnie 

z umową będzie obowiązywał 
do końca roku. Handlowcy już 
jednak zastanawiają się co ro-
bić dalej. Pomysłów jest kilka. 
Część chce, aby gmina wyło-
niła kolejnego zarządcę, w ra-
mach przetargu. Inni, aby tar-
gowisko zostało w ich rękach. 

Prowadzenie targowiska to, 
wbrew pozorom,  duże obciąże-
nie i odpowiedzialność. Trzeba 
zatrudnić stróża, rozliczać me-

dia, ściągać płatności i dbać o 
porządek. Skoro teraz nie było 
porozumienia, to co dopiero jak 
wszyscy zaczną dokładać swoje 
3 grosze – mówi jeden ze sprze-
dających na targowisku han-
dlowców, który chciał pozostać 
anonimowy. 

To na jaką opcję zdecydują się 
ostatecznie handlowcy i wła-
ściciel targowiska, czyli gmi-
na, rozstrzygnie się być może 

podczas spotkanie, jakie w tej 
sprawie ma się odbyć w dniu 
14 września w Nowogardzkim 
Domu Kultury o godz. 17.00. 
W spotkaniu, oprócz handlow-
ców,  ma wziąć udział burmistrz 
Czapla. O rezultacie ustaleń po-
informujemy. 

Na targowisku miejskim w 
Nowogardzie działalność pro-
wadzi prawie  100 osób. 

Marcin Simiński

Wykończą remizę w Osowie 
Budowa remizy strażackiej w Osowie w końcu zostanie ukończona. 

 O dalsze losy świetlicy do-
pytywał na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, radny Marcin Nie-
radka. W odpowiedzi radni 
usłyszeli, że wykończenie bu-
dynku jest już przesądzone. 

W dniu 8 sierpnia gmina 
opublikowała zaproszenie do 
złożenia ofert na dokończe-
nie budowy remizy w Osowie. 

Swoje oferty złożyło 3 wyko-
nawców. Najtańszą ofertę, na 
kwotę 41 tys. 929 zł złożył Za-
kład Ogólnobudowlany – Ro-
man Pabisiak z Nowogardu. 

Budynek znajduje się obec-
nie w stanie surowym. Po za-
kończeniu prac zleconych 
przez gminę pozostanie jeszcze 
kwestia zamontowania bramy 

systemowej. Z informacji, ja-
kie uzyskaliśmy w miejskim 
Wydziale Inwestycji i Remon-
tów, wynika, że zakup drzwi do 
remizy ma sfinansować Woje-
wódzka Ochotnicza Straż Po-
żarna ze Szczecina. Gmina ma 
jedynie dokonać montażu no-
wej bramy. 

MS

 Jeśli prace zakończą się zgodnie z planem, już w połowie listopada, remiza będzie jak nowa i wóz strażacki 
nie będzie musiał być parkowany pod gołym niebem.  

Witam. Historia, jaką w dniu 
dzisiejszym usłyszałam skłoniła 
mnie do napisania do Państwa. 
Otóż byłam świadkiem pewnej 
rozmowy pomiędzy kobietami. 
Jedna z nich wraz z córką przyje-
chały spod nowogardzkiej miej-
scowości na zakupy przed rozpo-
częciem roku szkolnego. W tym 
celu udały się do (jak nazywały 
chińczyka) sklepu mieszczącego się naprzeciwko starego kościoła. Jakież 
było ich zdziwienie, kiedy przy kasie zamiast 12 zł (taka cena widniała 
na wieszaku ze spodniami, które chciały nabyć) usłyszały 85 zł. Matka 
i córka zażądały wyjaśnienia sytuacji. Wtedy jedna z pań sprzedających 
zaprowadziła je do stoiska z danymi spodni, żeby udowodnić, że cena za 
towar to faktycznie 85 zł. Tam na kolejnym wieszaku cena była jeszcze 
inna a mianowicie 25 zł, dopiero któreś kolejne miały tą rzekomo właści-
wa. W zaistniałą sytuacja kobiety kupujące powiedziały, że w takim razie 
rezygnują z zakupu tego towaru i wtedy usłyszały, że już zostało „nabite 
na kasę” i nie ma zwrotów-jedynie wymian na coś innego w tej samej ce-
nie i, że muszą zapłacić. Rezultatem całego zajścia było to, że doszło do 
zapłaty za towar, którego kobiety nie chciały nabyć za podaną przez eks-
pedientkę cenę 85 zł. A wiadomo w obecnych czasach każdy grosz się li-
czy. Nasuwa się pytanie „ilu takich klientów miał już „CHIŃCZYK” i czy 
przypadkiem ktoś nie powinien skontrolować tego, w jaki sposób prospe-
ruje”?  Czytelniczka 

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Zakończony został pierwszy etap prac związanych z oczyszczaniem  dna jeziora z błota pogazowego, które trwały  w sąsiedztwie fontan-
ny. Za kilka tygodni, pracę rozpoczną się na terenie byłej gazowni przy ul. Bankowej. 

Koło fontanny skończyli, zaczną na Bankowej 

Oczyścili dno jeziora, ale zostawili bałagan
Prace wokół fontanny roz-

poczęły się w maju i zgodnie 
z planem miały trwać do koń-
ca czerwca. Jednak dopiero w 
ubiegłym tygodniu zdemonto-
wano ogrodzenie wokół placu, 
na którym trwały zabiegi rekul-
tywacyjne.    Prace przedłuża-
ły się ze względu na złe warun-
ki atmosferyczne, a dokładnie 
silny wiatr często nawiedzają-
cy nowogardzki akwen. Co 
przez ten czas zostało zrobio-
ne? Na obszarze 45 m2, który 
był ogrodzono szczelną, ścianą 

zakotwiczoną na dnie jeziora 
wypompowano wodę i wybra-
no zanieczyszczony, pogazo-
wym błotem grunt. Natomiast 
z przylegającego terenu zielo-
nego został usunięty stary ru-
rociąg i zalegająca wzdłuż nie-
go skażona ziemia. Wszelkie, 
zebrane odpady zostały wywie-
zione do miejsc ich utylizacji. 
Zgodnie z umową, po zakoń-
czeniu prac wykonawca miał 
obowiązek zrekonstruować li-
nię brzegową jeziora (murek) 
a ubytki w dnie jeziora oraz na 

zieleńcach wypełnić czystym 
gruntem. Nie wszystko jednak 
zostało zrobione tak jak nale-
ży, informują urzędnicy z miej-
skiego Ratusza. 

Wykonawca prac pozostawił 
teren w niezbyt estetycznym 
stanie. Stąd też Gmina nie ode-
brała jeszcze terenu. Czekamy 
aż wszystko zostanie odpowied-
nio uprzątnięte – mówi Joan-
na Krępa, z wydziału ochrony 
środowiska w UM Nowogard. 

Rzeczywiście, wokół fon-
tanny, wczoraj od rana trwała 

akcja wykaszania trawników. 
Niepokoi jednak fakt, o czym 
informowali redakcję także 
czytelnicy, że przy brzegu w je-
ziorze pływa wiele śmieci i po-
zostałości roślinnych. 

Sami się zastanawiamy skąd 
to się wzięło. Niepokoi nas ta sy-
tuacja, ponieważ w tych reszt-
kach znaleźliśmy także dwie 
śnięte ryby. Jedno jest pewne. 
Nie ma to żadnego związku z 
zakończonymi pracami rekul-
tywacyjnymi – tłumaczy Krę-
pa, zapewniając, że już wkrótce 

pływające odpady zostaną usu-
nięte z jeziora. 

Firma wykonująca prace, za-
pewniła Urząd Miejski, że do 
końca tego tygodnia posprząta 
teren jak się należy. 

Za kilka tygodni ruszy nato-
miast kolejny etap oczyszcza-
nia miasta z pogazowych po-
zostałości. Tym razem roboty 
będą obejmowały teren przy 
ul. Bankowej, a także park przy 
ul. 3 Maja (obok kwiaciarni). 
Rekultywacja obejmie obszar 
około 0, 4 ha na terenie Zakła-

Przy ul. Bankowej, na terenie byłej gazowni, od kilku dni trwa przygotowanie terenu pod drugi etap prac związanych z rekultywacją terenu. 
Zdemontowano garaże i powierzchnię z polbruku na placu parkingowym. 

Skąd się wzięły te śmieci? - zastanawia się nawet Urząd MiejskiPrace porządkowe potrwają do końca tygodnia

du Gazowniczego i działkach 
sąsiadujących (teren naprze-
ciwko banku Pekao). Polegać 
będzie na demontażu zbiorni-
ków smołowych, zanieczysz-
czonej sieci kanalizacyjnej, 
elektrycznej i wodociągowej 
oraz wydobyciu jak najwięk-
szej ilości zanieczyszczonego 
gruntu na głębokości od 3 do 
nawet 8 m poniżej poziomu 
terenu i wbudowaniu czystego 
gruntu mineralnego. Poza tym 
w parku przy armatach, zosta-
nie wykopany fragment stare-
go rurociągu i studnia. 

Jak zapewniają miejscy 
urzędnicy, prace przy Banko-
wej nie będą miały wpływu na 
ruch uliczny. Wszystko ma się 
odbywać na terenie zamknię-
tym. 

Prace, których wartość oce-
niono na 3 miliony złotych, 
wykonuje poznańska firma 
Prote, na zlecenie Wielkopol-
skiej Spółki Gazowniczej.

Marcin Simiński
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Wiatr chce stawiać „witacze”

Nowogard za Osiną
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radny Michał Wiatr zwrócił uwagę, na 
brak tzw. „witaczy”, tablic informujących o wjeździe na teren danej gminy. Bra-
kuje także informacji o miastach partnerskich. 

Może warto by pomyśleć o 
ustawieniu „witaczy”, tablic in-
formujących o granicy naszej 
gminy. Sprawa może wydaje się 
błaha, ale z punktu widzenia 
przejeżdżających przez nasze 
miasto kierowców i turystów 
jest istotna. To promocja dla 
naszej gminy - mówił na sesji 
radny M. Wiatr.

Radnemu chodzi o tablice z 
napisami: „Gmina Nowogard 
Wita” i „Gmina Nowogard Że-
gna”. W takie tablice już daw-
no temu zainwestowała cho-

ciażby sąsiednia gmina Osina. 
Radny zwrócił także uwagę 

na brak informacji na temat 
partnerskiej współpracy miast. 
Nowogard taką współpracę ma 
podpisaną m. in. z niemieckim 
miastem Haide. 

Warto przypomnieć, że in-
formacje na temat współpracy 
miast była kiedyś umieszczona 
na budynku Ratusza miejskie-
go. Przed remontem siedziby 
władz, tablice zniknęły.  Po za-
kończeniu renowacji na swoje 
miejsce już nie wróciły. 

Kilka lat temu, przy wjeź-
dzie do Nowogardu od strony 
Szczecina znajdowała się także 
tablica z napisem „Nowogard 
wita”. 

Może rzeczywiście war-
to wrócić do starych, dobrych 
pomysłów. Tylko, w którym 
miejscu ustawić tablice, po za-
kończeniu budowy obwod-
nicy, tak żeby spełniały swoją 
rolę promocyjną? 

MS

Spłonęły opony przy  
ul. Dworcowej...
W piątek 2 września, w godzinach wieczornych miał 
miejsce pożar opon, które składowane były na tere-
nie warsztatu samochodowego przy ul. Dworcowej, 
obok przychodni „Praxis”. 

Przez kilkanaście minut nad 
okolicą rozpościerała się wiel-
ka chmura czarnego dymu. 
Widok przyciągnął na miej-
sce kilkadziesiąt osób, które 
z ciekawością przyglądały się 
akcji strażaków walczących 
z pożarem. Języki ognia były 

tak duże, że prawie dotyka-
ły konarów stojących w pobli-
żu drzew, a wysoka tempera-
tura, jaka została wytworzona 
w wyniku pożaru, była odczu-
walna na kilkanaście metrów. 

Red.

Do naszych ulubionych pieśni należą „Polskie Kwiaty”…
Spośród zespołów, które, w różnych zakątkach naszego regionu, dawały koncerty m.in. w trakcie uroczystości dożynkowych, na uwagę 
zasługują „Pomorzanie z Przybiernowa”.

Zespół istnieje już 6 lat. Jest 
kontynuacją innego zespołu z 
Przybiernowa „Wrzos”, który 
działał wcześniej, ale rozpadł 
się. – Odczuwaliśmy w Przy-
biernowie tęsknotę za miejsco-
wym zespołem ludowym i wte-
dy postanowiliśmy reaktywo-
wać „Wrzos”, ale pod nazwą 
„Pomorzanie z Przybiernowa”. 
Spotykamy się w każdy ponie-
działek i ćwiczymy śpiew utwo-
rów - powiedziała Dorota Stró-
żyńska, koordynatorka zespo-
łu i instruktorka zajęć kultu-
ralnych w Ośrodku Kultury w 
Przybiernowie. W repertuarze 

zespołu są pieśni biesiadno-lu-
dowe. – Do naszych ulubionych 
pieśni należą „Polskie Kwiaty” i 
„Stoi grusza w polu” – powie-
działa Ewa Pasławska, jedna z 
członkiń zespołu. W ostatnim 
czasie zespół wydał płytę pt. 
„Pomorzanie z Przybiernowa”, 
na której znajduje się 19 utwo-
rów biesiadnych i ludowych. 
Zespół występuje również w 
wielu miastach naszego regio-
nu i nie tylko. Mówi Dorota 
Stróżyńska: - Występowaliśmy 
już m.in. w Krynicy Zdrój, Po-
lanicy czy Ciechocinku. 

(ps)
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Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w No-
wogardzie Zaprasza

6 września 2011r. o godz. 17:00 
na otwarcie wystawy 

"NOWOGARD  
NA STARYCH FOTOGRAFIACH".

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Magdalena i Wojciech Kubiccy, właściciele sklepu sportowego i nowo otwarte-
go kortu tenisowego w Nowogardzie, wspólnie ze Stowarzyszeniem    na Rzecz 
Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, działającym przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,  organizują:                                 

NOWOGARDZKI TURNIEJ 
TENISA ZIEMNEGO 

Ta ciekawa impreza sportowa przeznaczona jest dla wszystkich chętnych powyżej szesnaste-
go roku życia. Odbędzie się 10 września 2011r. o godz. 10.00   na korcie przy ul. Kościuszki 16L 
(naprzeciwko hurtowni materiałów budowlanych). 

Fundatorem nagrody, czyli rakiety tenisowej jest Burmistrz Nowogardu. 
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się pod numer telefonu  601  541  164, ponieważ liczba 

uczestników jest ograniczona ( max.24 osoby). 
Wpisowe wynosi 30zł od osoby i zostanie w całości przekazane w/w stowarzyszeniu. Opłata 

zostanie pobrana na miejscu.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju, bo: Kto w tenisa gra, ten zgrabną sylwet-

kę i zdrową duszę ma.
Organizatorzy, Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”,  ul. Ks. J. Poniatowskiego17, 72-200 Nowo-

gard, nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 , tel. 663-366-399

W minioną sobotę, w Trzechlu odbyły się  dożynki wiejskie połączone z z zakończeniem sezonu letniego WKS. 

Trzechel: Dożynki tradycyjnie i na sportowo

Uroczystość dziękczynienia 
za plony rozpoczęła się  wpro-
wadzeniem wieńca dożynko-
wego przez Kapelę Rycha na 
boisko piłkarskie, gdzie odbyła 
się  msza św. 

Po mszy rozpoczęły się wy-
stępy artystyczne,  a na bo-
isku zawody sportowe w pił-
kę siatkową i nożną. Po kil-
ku godzinach zmagań najlep-

si w turnieju piłki siatkowej 
okazali się zawodnicy Dąbro-
wy przed Czermnicą i Sikor-
kami. W klasyfikacji general-
nej obejmującej turnieje ca-
łego sezonu, dużo wcześniej 
zwycięstwo zapewnił sobie 
zespół WKS „Sokół” Sikorki. 
Dużo bardziej zacięta rywali-
zacja odbywała się w turnie-
ju piłki nożnej, gdzie o zwy-

cięstwie w klasyfikacji ogól-
nej sezonu decydowały miej-
sca uzyskane przez zespoły w 
ostatnim turnieju. O tytuł naj-
lepszego zespołu sezonu rywa-
lizowały zespoły WKS Grześ-
bud Długołęka i WKS Pro-
bud Wyszomierz. Ostatecznie 
lepsi okazali się zawodnicy z 
Wyszomierza, którzy wygrali 
ostatni turniej przed zawodni-
kami z Długołęki i Osowa.

Najlepsze zespoły w nagro-
dę oprócz pucharów otrzyma-
ły sprzęt sportowy. Zawodnicy 
uczestniczący w zmaganiach 
sportowych w nagrodę otrzy-
mali także gorącą grochówkę i 
zimne napoje.

Mieszkańcy stanęli na wy-
sokości zadania i przygotowa-
li dla gości wiele atrakcji. Cały 
dochód ze sprzedaży pysznych 
smakołyków przeznaczony zo-
stał na remont zabytkowego 
kościoła w Trzechlu. Imprezę 
w Trzechlu zwieńczyła zaba-
wa taneczna przy muzyce na 
żywo. 

Foto pstryk

Baner wyborczy zamiast 
zachęcać straszy!

Na ul.700 - Lecia od kilku tygodni stoi baner wyborczy jedne-
go z kandydatów biorących udział w zbliżających się wyborach 
do Parlamentu. Nic nie byłoby w tym dziwnego gdyby nie fakt, 
że jest już zniszczony a platforma, na której stoi blokuje miejsce 
parkingowe. Czytelnicy informują „tak nie może być!. Niech ktoś 
odpowiedzialny za baner poprawi go lub  zabierze” .Miejmy na-
dzieję, że wkrótce baner zostanie naprawiony lub przeniesiony w 
inne miejsce. Jarek Bzowy 

Impreza nie odbyłaby się 
gdyby nie wiele pracy wło-
żonej przez mieszkańców 
Trzechla, rady sołeckiej i soł-
tysa. Przygotowaniem impre-
zy, od strony sportowej zajął 
się natomiast przewodniczący 
WKS Błotno Tomasz Antas.

Organizatorzy chcą serdecz-
nie podziękować sponsorom: 
Fedeńczak Adam, Fedeńczak 
Marcin, Zaremba Renata, Ma-
ślana Robert, Piekarnia Pę-

dziszczak,  Szymczak Bogdan, 
Skowroński Grzegorz - firma 
Grześbud oraz prezes WKS 
Andrzej Kania, który już dziś 
wszystkich chętnych zaprasza 
na wzięcie udziału w rozgryw-
kach halowych WKS, któ-
re rozpoczną się w paździer-
niku zarówno w piłce siatko-
wej jak i nożnej. Chętni mogą 
się zgłaszać pod nr telefonu: 
508290657. 

inf. własna
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Sukces „Kapeli Rycha” podczas II Jarmarku Folkloru w Drawsku Pomorskim

Powrócili ze „Srebrną Malwą”…
Ostatni weekend września w Drawsku Pomorskim upłynął przy dźwiękach muzyki ludowej a to za sprawą zorganizowanego tam po raz 
drugi „Drawskiego Jarmarku Folkloru”. Nasze miasto reprezentowała „Kapela Rycha”, która zajęła II miejsce w konkursie zespołów lu-
dowych, zdobywając „Srebrną Malwę”. Pierwsze miejsce zajął zespół „Swaty” z Będzina.

W sobotę 27 sierpnia, w 
miejscowym parku im. Fryde-
ryka Chopina, zaprezentowało 
się 40 zespołów z kilku woje-
wództw; lubuskiego, dolnoślą-
skiego, pomorskiego i zachod-
niopomorskiego. Nasza nowo-
gardzka kapela zaprezentowa-
ła trzy utwory; dwa pomorskie 
„Żyto” i „Zasioł jo tam psze-
nica” oraz jeden wielkopolski 
„Hej oberek!”. Po przeglądzie, 
jeśli któraś z kapel wyraziła 
chęć, mogła zaprezentować się 
na ulicach Drawska. Wieczo-
rem natomiast była biesiada – 
każdy mógł do woli pograć i po-
śpiewać – powiedział Ryszard 
Zagórski, szef „Kapeli Rycha”.  

Przegląd połączony był z do-
żynkami, które odbyły się na-
stępnego dnia. Uroczysto-
ści dożynkowe rozpoczęły się 
Mszą św., po której z kościoła 
do parku Chopina przeszedł 
korowód z wieńcami dożyn-
kowymi i uczestnikami rozpo-

czętego dzień wcześniej prze-
glądu. Właśnie w parku Cho-
pina, po krótkim obrzędzie 
dożynkowym, zakończono 
uroczyście przegląd zespołów 
ludowych. Mówi Ryszard Za-
górski – w trakcie wręczania 
nam nagrody, burmistrz Draw-
ska Pomorskiego Zbigniew Ptak 
zapytał nas czy wiemy co łączy 
Nowogard z Drawskiem. Za-
skoczył nas tym pytaniem i nic 
nie odpowiedzieliśmy, wtedy 
burmistrz zażartował – łączą 
nas właśnie trzy ptaki - Ziemba 
i Czapla w Nowogardzie i Ptak 
w Drawsku Pomorskim. Wszy-
scy wybuchli śmiechem. 

Jak się okazuje „Kapela Ry-
cha” nie dawała występów tyl-
ko podczas przeglądu i na uli-
cach miasta – byliśmy zakwa-
terowani w stanicy wodnej nad 
jeziorem Okra. Tam graliśmy i 
śpiewaliśmy gospodarzom i go-
ściom.

 (ps)

Mieszkańcy Jarchlina pożegnali lato
Wianki, kolorowe wstążki, drewniane pochodnie i zabawa do białego rana – tak żegnano wakacje w Jarchlinie

Tuż po godzinie 18 zabawę 
rozpoczęli najmłodsi, którzy 
mieli okazję poznać tajniki jaz-
dy konnej. Wśród kolorowych 
balonów i świetnej muzyki dzie-
ciaki pokazały, że dla nich waka-
cje – pomimo rozpoczęcia roku 
szkolnego – jeszcze trwają.

Kilka minut po godzinie 20 
oprawę muzyczną imprezy prze-
jął zespół LIDER, który radził 
sobie świetnie i bardzo szybko 
rozbawił wszystkich zgromadzo-
nych gości, których – ku wielkie-
mu zaskoczeniu organizatorów 

- było bardzo wielu. Do atrakcji 
wieczoru należał pokaz sztucz-
nych ogni, licytacja oraz drew-
niane, płonące pochodnie, które 
swoim wdziękiem i czarem umi-
lały uczestnikom zabawę. Boga-
te zaplecze gastronomiczne w 
Barze pod dębami cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem a 
sama zabawa trwała do białego 
rana – najwytrwalsi opuścili te-
ren boiska około godziny 6.

Nowy zespół organizatorów 
na czele z nową panią Sołtys po-
kazał, że można wszystko – wy-

starczy odrobina wysiłku i dobrych chęci.
Organizatorzy serdecznie dzięku-

ją wszystkim, którzy przyczynili się do 
wspólnego sukcesu. Szczególne podzię-
kowania należą się sponsorom, zaangażo-
wanym mieszkańcom, rewelacyjnej obsłu-
dze Baru pod dębami, zespołowi muzycz-
nemu LIDER,  panu Tomaszowi Szafrano-
wi, agencji reklamowej Zagórski.IT, nowo-
gardzkiej policji oraz wszystkim dobrym 
duszkom, dzięki którym przez tą jedną 
noc Jarchlino wkroczyło w inny wymiar 
rzeczywistości.

Małgorzata Martyniuk
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Koszenie łąk
rozdrabniaczem

Koszenie łąk i zbiór

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Tapczan
Krzyś

459 zł

Kanapa Beata

499 zł

"OSTATNI DZWONEK" R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 91 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl

Przyjdź i sprawdź nowe, dogodne dla kursanta warunki szkolenia:
-ciekawe promocje
-atrakcyjne ceny dojazdów na jazdy praktyczne w Szczecinie
-możliwość odbycia części praktycznej kursu w Szczecinie
-ratalny system spłat
-doświadczeni instruktorzy
-nowoczesna, dobrze wyposażona sala wykładowa

Jesteśmy z Wami już 20 lat! Zanim wybierzesz ośrodek sprawdź!
Zaufaj doświadczeniu

Biuro przy ulicy 700 Lecia 17

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 11.00-17.00

Nieudana  
inauguracja  
rezerw
Rezerwy nowogardzkiego Pomorzanina zadebiu-
towały w rozgrywkach B-klasy. Inauguracji tej nie 
można zaliczyć do udanych, gdyż Pomorzanin prze-
grał z Pionierem Żarnowo aż 1:6.

Pierwsza bramka w tym spo-
tkaniu padła już siedem minut 
po jego rozpoczęciu, a Wojcie-
cha Frąckowiaka pokonał Bar-
tosz Chrząstowski. Już sześć 
minut później gospodarze do-
prowadzili do wyrównania za 
sprawą rzutu wolnego, któ-
ry wykonywał Marcin Skór-
niewski. Nic nie wskazywało 
wówczas na to, że Pomorzanin 
przegra tak wysoko. Do 40. mi-

nuty utrzymywał się bowiem 
wynik remisowy, a do prze-
rwy Pionier prowadził 2:1 po 
trafieniu Adama Jakubowskie-
go. W drugiej połowie Pomo-
rzanin stracił jednak aż cztery 
bramki, hat-tricka ustrzelił Ja-
kubowski, drugiego gola zdo-
był Chrząstowski, a w 73. mi-
nucie rezultat meczu ustalił 
Rafał Matuszak.

Maciej Pietrasik
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Dożynki gminne w Krzywicach

W podzięce za chleb, owoc ciężkiej pracy rolnika… 
W sobotnie popołudnie w Krzywicach odbyły się uroczystości dożynkowe sołectw należących do gminy Osina.  

Dożynki rozpoczęły się 
na skąpanym w słońcu pla-
cu przed kościołem filialnym. 
Tam w uroczystej atmosferze 
i kameralnym otoczeniu spra-
wowana była Msza św. W trak-
cie homilii ksiądz proboszcz 
z Osiny Jerzy Labuda mówił, 
że Bóg, podczas Eucharystii, 
w szczególny sposób uświęca 
ciężką pracę rolników, prze-
istaczając w swoje ciało naj-
bardziej symboliczny owoc tej 
pracy – chleb. Przypomniał też 
o wielkim trudzie, jaki każdego 
dnia rolnicy ponoszą by ziemia 
wydała plon; powiedział także, 
nawiązując do księgi rodzaju - 
po grzechu pierworodnym męż-
czyzna usłyszał takie słowa – w 
pocie czoła będziesz pracował, 
będziesz zdobywał owoc matki 
ziemi… Podkreślił też fakt, że 
rolnik przez miłość do ziemi, 

którą uprawia, wyraża miłość 
do bliźniego, gdyż owoce, jakie 
wydobywa z ziemi mają słu-
żyć drugiemu człowiekowi. Na 
końcu podziękował  wszystkim 
rolnikom za ich pracę i wkład 
w budowanie wspólnego do-
bra: - Dlatego dzisiaj chciałbym 
wypowiedzieć zarówno od sie-
bie, ale i od każdego człowieka, 
który z chleba codziennego ko-
rzysta, wszystkim ludziom cięż-
kiej pracy, bardzo często niedo-
strzeganej – dziękuję! 

Po zakończeniu Eucharystii 
przez wieś przeszedł korowód, 
w którym przedstawiciele so-
łectw, przy akompaniamencie 
muzyki ludowej, nieśli z dumą 
misternie wykonane wień-
ce dożynkowe, poświęcone w 
trakcie Mszy św. 

Następnie wszyscy uczestni-
cy dożynek - zarówno przed-

stawiciele sołectw jak i przy-
jezdni - bawili się przy dźwię-
kach zespołów ludowych, ja-
kie do wieczora prezentowały 
się na scenie ulokowanej na tle 
malowniczego stawu, znajdu-
jącego się po środku wsi. Mówi 
sołtys Krzywic Arkadiusz Wit-
kowski 

Wszyscy mieszkańcy zaan-
gażowali się w organizację im-
prezy. Mamy już doświadcze-
nie, gdyż od 9 lat organizujemy 
Dzień Pala. Dlatego przygoto-
wania poszły sprawnie i przy-
niosły oczekiwany efekt. Chcie-
libyśmy, żeby dożynki były im-
prezą przechodnią i co roku od-
bywały się w innym sołectwie 
naszej gminy. Myślę, że takie im-
prezy dają mieszkańcom przede 
wszystkim dobra zabawę. Nie 
tylko w trakcie ich trwania, ale i 
przy organizacji. Jak można za-

uważyć, wieś i obejścia są pięk-
nie przystrojone. Można by po-
wiedzieć, że je na ten dzień za-
czarowaliśmy. Bawimy się tra-
dycyjnie całą noc. Przygotowa-
liśmy trochę efektów świetlnych. 
Będzie sporo płonących pochod-
ni, wiszących lampionów. Pod-
świetlony będzie również nasz 
kościółek. Jest efekt wizualny. 
Chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim mieszkańcom 
naszego sołectwa za zaangażo-
wanie w przygotowanie tego-
rocznych dożynek. Impreza po-
dobała się również przedstawi-
cielom innych sołectw, mówi 
sołtys Bodzęcina Krzysztof 
Majcher: - To są ważne impre-
zy dla podtrzymywania kultury 
ludowej. Wszystko jest świetnie 
przygotowane, widać, że miesz-
kańcy Krzywic przyłożyli się do 
organizacji tego święta.

Wokół sceny rozstawiono 
również wiele stoisk, na któ-
rych można było podziwiać 
lokalne wyroby artystyczne i 
skosztować specjałów kulinar-
nych.  

W trakcie imprezy rozstrzy-
gnięto konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy: pierwsze 
miejsce zajęło sołectwo Krzy-
wice, drugie sołectwo Redło, 
trzecie sołectwo Kościuszki. 
Natomiast w konkursie na naj-
ładniejszą dekorację dożynko-
wą pierwsze miejsce przyzna-
no rodzinie Owczarek, drugie 
rodzinie Olejnik a trzecie ro-
dzinie Zwierzak. 

Wieczorem imprezę uświet-
nił kabaretowy występ Pio-
tra Pazdana oraz teatru ognia 
„Fan” z Nowogardu. 

Piotr Słomski
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KLUB SPORTOWY 
HANDBALL 

NOWOGARD
ORGANIZUJE NABÓR  DO SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ
 CHŁOPCÓW ROCZNIK 1996, 1997, 1998r.
CHĘTNYCH WRAZ Z RODZICAMI ZAPRASZAMY 

NA PIERWSZY TRENING POŁĄCZONY Z ZEBRANIEM 
ORGANIZACYJNYM KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 06.09.2011r. 
O GODZ 15:30 W HALI SPORTOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 1.

ZAPRASZAMY

Zwycięstwo i porażka Pomorzanina
W ubiegłym tygodniu drużyna Pomorzanina Nowogard rozegrała dwa spotkania. W środę pokonała na wyjeździe Promień Mosty 2:1, 
w sobotę przegrała na własnym boisku z Vielgovią Szczecin 0:2.

Spotkanie z Promieniem 
rozpoczęło się dla Pomorza-
nina bardzo dobrze. Osiem-
naście minut po rozpoczęciu 
spotkania nowogardzki zespół 
objął j prowadzenie. Michał 
Laszkiewicz popisał się bardzo 
dobrym prostopadłym poda-
niem do Pawła Galusa, który 
bez problemów umieścił piłkę 
w siatce. Gospodarze starali się 
jak najszybciej doprowadzić 
do wyrównania. W 21. minu-
cie niebezpieczeństwo dobrym 
wślizgiem zażegnał Laszkie-
wicz, a po chwili przed pole 
karne wyszedł stojący w na-
szej bramce Mateusz Krupski, 
w porę uprzedzając napastni-
ka rywali. Pod koniec drugie-
go kwadransa gry było już 2:0. 
Z rzutu wolnego uderzał Mły-
narczyk, a golkiper gospoda-
rzy popełnił spory błąd, wy-
puszczając piłkę przed siebie. 
Do futbolówki doszedł Galus 
i strzałem z bliskiej odległo-
ści podwyższył prowadzenie. 
Kilkadziesiąt sekund po dru-
gim trafieniu Galus bliski był 
ustrzelenia hat-tricka. Tym ra-
zem w dobrej sytuacji uderzył 
jednak obok bramki. W 35. 
minucie do siatki trafił jeden 
z graczy Promienia. Arbiter li-
niowy podniósł jednak chorą-
giewkę, dopatrując się pozycji 
spalonej napastnika gospoda-

rzy i gol ten nie został uznany. 
Do przerwy wynik nie uległ 
już zmianie i do przerwy Po-
morzanin prowadził dwoma 
bramkami.

Druga część spotkania roz-
poczęła się od sporych błę-
dów obu bramkarzy. Najpierw 
Krupski minął się z piłką, a 
po chwili golkiper Promie-
nia niepewnie interweniował 
przy strzale Gaika. Błędy te nie 
przyniosły jednak konsekwen-
cji w postaci bramki dla którejś 
z drużyn. W 67. minucie świet-
ną sytuację do podwyższenia 
rezultatu miał Dawid Langner, 
który pojawił się na murawie 
w drugiej połowie. Gospoda-
rzy przed stratą trzeciej bram-
ki uchroniła tylko bardzo do-
bra interwencja bramkarza. W 
72. minucie spotkania gracze z 
Mostów zdobyli bramkę kon-
taktową, wykorzystując sytu-
ację sam na sam z Krupskim. 
Końcówka spotkania zapowia-
dała się więc niezwykle ner-
wowo. Gospodarze za wszel-
ką cenę starali się doprowadzić 
do remisu. Ich próby w więk-
szości były jednak dalekie od 
celu. W doliczonym czasie gry 
znakomitą szansę na podwyż-
szenie rezultatu i przesądzenie 
o wyniku meczu miał Gracjan 
Wnuczyński, jednak przegrał 
pojedynek sam na sam z gol-

kiperem rywali. Pomorzanin 
musiał natomiast radzić so-
bie w osłabieniu. Drugą żół-
tą, a w konsekwencji czerwoną 
kartką ukarany został bowiem 
Marszałek. W ostatniej akcji 
meczu gospodarze mieli jesz-
cze znakomitą okazję, napast-
nik Promienia uderzył jed-
nak obok bramki i Pomorza-
nin mógł cieszyć się z trzecie-
go zwycięstwa w tym sezonie.

Szczecińska Vielgovia wyda-
wała się teoretycznie słabszym 
przeciwnikiem od rywala ze 
środy. Od samego początku 
spotkania piłkarze Pomorza-
nina mieli zdecydowaną prze-
wagę, dużo częściej znajdując 
się z piłką na połowie rywala. 
Nie przynosiło to jednak efek-
tów w postaci sytuacji bram-
kowych, niecelnie strzelali Łu-
kasz Olechnowicz i Paweł Ga-
lus. Ten drugi na początku 
trzeciego kwadransa gry tra-
fił nawet do siatki, lecz arbiter 
już wcześniej odgwizdał po-
zycję spaloną. W 35. minucie 
to Vielgovia wyszła na prowa-
dzenie. Po dograniu Wojciecha 
Dziatlika piłka trafiła na głowę 
Piotra Boguszewskiego, który 
pokonał naszego bramkarza. 
Trzy minuty później szansę na 
wyrównanie miał Galus, któ-
ry po dośrodkowaniu Domi-
nika Wawrzyniaka trafił z bli-

skiej odległości w golkipera ry-
wali, po chwili faulując go przy 
próbie dobitki. Po pierwszych 
45 minutach nowogardzcy pił-
karze dość niespodziewanie 
przegrywali 0:1.

Po przerwie drużyna gości 
całkowicie cofnęła się na wła-
sną połowę, bywały nawet mo-
menty, gdy najbardziej wysu-
nięty gracz szczecinian znaj-
dował się na  40. metrze przed 
własną bramką. Wszelkie pró-
by podopiecznych Tomasza 
Surmy nie przynosiły jednak 
oczekiwanego rezultatu. Piłka 
często podawana była jedynie 
wszerz boiska, a gdy dochodzi-
ło już do strzałów, to były one 
niecelne, bądź odbijały się od 
graczy rywali. Piłka co chwilę 
wychodziła poza plac gry, jed-
nak z kolejnych rzutów roż-
nych i rzutów z autu nie wy-

nikało zupełnie nic. Piętnaście 
minut przed końcem regula-
minowego czasu gry Vielgo-
via przeprowadziła skutecz-
ny kontratak. Bramkarz gości 
wybił piłkę na połowę Pomo-
rzanina, a Sylwester Bednarek 
przegrał pojedynek z Adamem 
Tomaszewskim, który w sytu-
acji sam na sam nie miał pro-
blemu z pokonaniem Mate-
usza Krupskiego. Końcówka 
to znów ciągłe ataki Pomorza-
nina, najlepszą szansę na gola 
kontaktowego miał w doliczo-
nym czasie gry Gruszczyński, 
ale jego uderzenie zostało za-
blokowane i to Vielgovia mo-
gła cieszyć się z trzech punk-
tów, mimo że to nasza drużyna 
atakowała praktycznie przez 
całe spotkanie.

Maciej Pietrasik

Mecz Pomorzanin Nowogard - Promień Mosty

Intensywny weekend  
dla kolarzy z Nowogardu
W ostatnich dniach reprezentanci Chrabąszczy Nowogard uczestniczyły w 
trzech imprezach kolarskich, osiągając dobre wyniki. 

W czwartek, po wakacyjnej 
przerwie, ruszyła Liga Torowa. 
W tym dniu, na torze w Szcze-
cinie odbyły się zawody z udzia-
łem naszych reprezentantów. W 
kategorii żak młodszy wygrał Ja-

kub Lenko, a w młodzikach nie-
zawodny Remigiusz Komisarek. 
Dobrą, czwartą pozycję w kat. 
żak starszy uzyskał Jakub Ubych. 

Natomiast w weekend nasi ko-
larze podbijali Wielkopolskę. W 

sobotę w ramach festynu rowe-
rowego w Luboniu, odbyło się 
Kryterium Uliczne o Puchar 
Burmistrza. W zawodach wy-
startowało trzech zawodników: 
Remigiusz Komisarek, Jakub 
Wojdalski  i Michał Mańkow-
ski.  Znów najlepszy okazał się 
Komisarek. Pozostali zawodni-
cy również zaprezentowali do-
brą formę zajmując dalsze  po-
zycje. Podobna impreza odby-
ła się dzień później w Kórniku. 
Tym razem R. Komisarek był 
trzeci. Wygrał jego kolega ze 
Strzelec Krajeńskich, Damian 
Sławek. Wojdalski i Mańkowski 
zajęli, podobnie jak w Luboniu, 
dalsze miejsca. 

MSŻak młodszy – Jakub Lenko (na zdjęciu w środku) z Nowogardu, był 
najszybszym zawodnikiem podczas wyścigu w Szczecinie. 
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE

Apel czas zacząć

Anita Szcześniak i Wojtek Rafiński

Poczet sztandarowy

Klasa IV TI z wychowawcą

Uczniowie ZSP po wakacjach

Kasia Sowul podczas wykonywania piosenki

1 września uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nowogardzie rozpoczęli rok szkolny 2011/2012. Po uro-
czystym apelu uczniowie udali się do swoich klas, aby przywitać 
się z wychowawcami i podzielić swoimi wrażeniami z wakacji.  My 

- cała redakcja „WBREW”- życzymy wszystkim uczniom samych 
sukcesów zaś nauczycielom wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.  
Poniżej zamieszczamy fotorelację z rozpoczęcia  roku szkolnego 
2011/2012. 
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Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać 
informacje o posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić 
zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można również przynosić do redakcji DN. 
Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobiście w 
redakcji na ul. Boh. Warszawy.  Red.

Mieszkańcy Trzechla 
dziękują za pomoc w zorganizowaniu 

Dożynek Wiejskich 

Państwu Olczyk 
                                    Rada Sołecka  i mieszkańcy Trzechla

„Noworim” Sp. z o.o. 

poszukuje kandydata na stanowisko 
kontroler w Dziale Produkcyjnym.  

Wymagane jest:
- wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspocyzyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów 
   sanitarno - epidemiologicznych. 

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 91 39 22 394.

Stowarzyszenie AWIS oraz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Nowogardzie zapraszają emerytów 
i rencistów do udziału w bezpłatnych zajęciach 

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 

W najbliższym czasie odbywać się będą: 
1. Język angielski dla początkujących i dla średnio zaawan-

sowanych
2. Język niemiecki dla początkujących i dla średnio zaawan-

sowanych
3. Informatyka dla początkujących
4. Psychologia rozwoju człowieka
5. Aerobik i gimnastyka
6. Aqua aerobik (wyjazdy na basen)
7. Nordic Walking
Zapisy na zajęcia prowadzone są w środy w siedzibie 

Nowogardzkiego UTW na ul. Wojska Polskiego 3 (budynek 
CEiP „Profit”), pok. 25 w godz. 1600-1700 .

Deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie zdrowotne moż-
na otrzymać i wypełnić na miejscu w siedzibie UTW bądź po-
brać z naszej strony www.awis.org.pl

Dodatkowe informacje: Tel. 724 561 122, 
www.awis.org.pl, www.utw.nowogard.pl

Informacja 

dla odbierających żywność z programu PEAD z PKPS-u w 
Nowogardzie

 Na zgłaszane wnioski podopiecznych, by jakoś zmienić zasady wydawania żywności,by mogli ją 

wszyscy zarejestrowani odebrać,a nie tylko stali stacze- od września zmieniamy zasady i 
godziny wydawania.

 I tak  od września   zaczynamy wydawanie od 15,30- do 18-tej. 

Obsługujemy Tylko 70 osób  każdego dnia. Terminy wydawania 
w oknie naszej organizacji.

Najbliższy termin to- 20, 21, 22, września

 Żywność tak rozdzielimy, by starczyło dla każdego ( w mniejszych ilościach). Powodem do takiej 
zmiany jest również to,że przed dniem wydawania podopieczni przez całe noce koczowali i zawsze 
byli ci sami ludzie jako pierwsi. Ponadto miejsca w kolejkach były nawet sprzedawane. A jest to 
teren monitorowany, więc po 19-tej nie powinno tam nikogo być. Miejsce przy naszym biurze gdzie 
wydajemy żywność zanieczyszczone jest  petami, papierami,znoszonymi z innych miejsc meblami. 
Tak nie może być. By to uregulować, zmieniamy zasady i godziny. Teraz wszyscy osobiście będą 
mieli możliwość odbioru. Prosimy dostosować się do zmian i nie ustawiać się w większej ilości jak 
70 osób, byśmy do 18,30  tej mogli zakończyć i opuścić teren. Mam również nadzieję,że  za dnia 
istnieje większa możliwość zbierania wszelkich  podpisów, niż w nocy.

                                                                                 Jadwiga Cichecka

                                                                                                       W-ce Prezes Zarządu
                                                                                                        PKPS w Nowogardzie

• Sprzedam podręczniki szkol-
ne do 1, 2 i 3 klasy liceum. W 
bardzo dobrym stanie. Tel. 
517 895 434.

• Sprzedam nowy komplet 
do angielskiego szkoła pod-
stawowa Bugs World 1 z 
elementami pisania, Bugs 
World 1 bez elementów 
pisania oraz nowy kom-
plet Bugs World 2. Kontakt 
tel.663425260

• Sprzedam podręczniki: 1. do 
klasy I SP 2 - „Ja, Ty, My” Jo-
anna Białobrzeska - Religia 
„Bóg z nami” 2. do klasy II SP 
2: „Ja, Ty, My” J. Białobrze-
ska (część 1,2,3,3A,4,4A) 
J.angielski LONGMAN Reli-
gia „Pójdź do Jezusa” 3. do 
klasy III SP 2 „Ja, Ty, My” J. 
Białobrzeska  Podręcznik cz. 
1 i 2 Rozwiązuje zadania i 
obliczam działania

• „Ja,Ty. My” - lektury kla-
sa trzecia - Testy z jęzka an-
gielskiego dla uczniów szkół 
podstawowych, Tatiana Fro-
łow 4. do klasy IV SP2 : J. Pol-
ski „Słowo za słowem” WSiP 
Matematyka 2001 WSiP Hi-
storia cz. 1 i 2, Nowa Era 
Informatyka 2001 kl. IV-VI 
wyd. Czarny Krzek Religia 
wyd. WAM 5. do klasy V SP2 
J. Polski „Słowa zwykłe i nie-
zwykłe” WSiP  Matematyka 
2001 WSiP  Historia część 1 i 
2, Nowa Era Przyroda, Nowa 
EraJ.angielski LONGMAN Re-
ligia, wyd. WAM Opracowa-
nie lektur z języka polskiego 

wyd. Greg 6. do klasy VI SP2: 
J. Polski WSiP M. Nagajowa 
Matematyka, Gdańskie wy-
dawnictwo Oświatowe Hi-
storia cz. 1 i 2 Nowa Era J.an-
gielski, LONGMAN Religia, 
wyd. WAM 7. Język niemiec-
ki „Was ist los?” PWN, kl. I,II-
,III gim. nr 1  8. J. angielski 
„Inspiration” Starter 1 i ele-
mentary , MACMILLAN, gim, 
nr 1.  9. Informatyka 2000, 
podręcznik dla gimnazjum 
2, gim. nr 1  10. Chemia dla 
gimnazjalistów, zadania od 
łatwych do trudnych, Ofi-
cyna edukacjyjna, gim. nr.1  
11. Fizyka i astronomia dla 
gimnazjum, moduł 2, Nowa 
Era. Gim. nr 1  TELEFON 
KONTAKTOWY: 609-541-122

• Sprzedam podręczniki do 
szkoły podstawowej nr. 3 do 
klasy IV. 660 206 866 

• Kupię podręczniki do szkoły 
podstawowej nr. 1 do klasy 
IV. 660 206 866 

• Kupię książki do klasy V SP nr 
2. 504 004 156  

• Kupię komplet książek 
do klasy II gim. nr. 2. 728 
983 185

• Sprzedam komplet książek 
do klasy III szkoły podstawo-
wej „Wesoła Szkoła” i pod-
ręczniki do języka angiel-
skiego „New Bingo!” cz. 3A 
i 3B. 511 531 824. 

• Sprzedam podręczniki do 
II LO w Nowogardzie; kom-
plet podręczników (bez języ-
ków) do klasy I o profilu hu-

manistycznym, cena 170zł; 
do klasy drugiej Język Pol-
ski „między tekstami” cz. 3 i 
4 - 15 zł/szt; „matematyka z 
plusem 2” - podstawa 15 zł; 
historia „czasy nowożytne” - 
25 zł; WOS cz. II- 15 zł; Przy-
sposobienie obronne cz. 2- 
5 zł; Filozofia operon - 15 zł; 
do klasy tzreciej: matematy-
ka z plusem 3 rozszerzenie- 
15 zł; „Geografia Polski”- 10 
zł; Vademecum + ćwiczenia 
maturalne (nowe od produ-
centa), matura 2010 mate-
matyka zakres rozszerzony 
40 zł (u producenta 60 zł) 
+ spotkanie z fizyką do I kl. 
gim nr 2. Wszystkie podręcz-
niki w doskonałym stanie! 
697 514 976 

• Kupię podręczniki do II kla-
sy LO1 - WOS (rozszerzenie), 
Biologia OPERON (zakres 
podstawowy), „Matematyka 
z plusem 2”, Zbiór do zadań 
z chemii (zakres podstawo-
wy), Język Polski „Zrozumieć 
tekst. Zrozumieć człowieka” 
cz. 2. Tel. 790433335.

• Sprzedam podręczniki do II 
LO w Nowogardzie: J. polski 
między tekstami cz. I, II, III; 
WOS podręcznik cz. II i III za-
kres rozszerzony. wyd Ope-
ron; Chemia- zakres rozsze-
rzony cz. III wyd. Operon; Hi-
storia najnowsza- zakres roz-
szerzony cz. III wyd. Operon; 
Podstawy przedsiębiorczości 
wyd. Nowa Era w cenie 10zł/
szt. 662 048 568



6-8.09.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

                            Firma Kurierska 
                            Siódemka S.A. 

Zakres działania: 
- doręczanie przesyłek w poszczególnych 
   rejonach na obszarze 
   woj. zachodniopomorskiego.

Wymagania:
- działalność gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doświadczenie 
  w �rmie kurierskiej lub 
  spedycyjnej/transportowej.

Kontakt: 
Beata Kwaśna – tel.: 507 003 100, 
email: bkwasna@siodemka.com

Oferujemy:
- stałą i stabilną pracę,
- szkolenie i materiały merytoryczne,
- zapoznanie z topogra�ą rejonu,
- stałą obsługę danego rejonu,
- rzetelność i terminowość 
  rozliczania za usługi.

poszukuje kandydatów na Kurierów, 
do świadczenia usług kurierskich.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGARD - REWAL - POBIEROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGARD - GOLENIÓW - SZCZECIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZECIN - GOLENIÓW - NOWOGARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165 • TEL. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od (01.IX. do 10.XII.2011 r.)

Nowogard-Szczecin: 4:58;4:48;6:35; 8:23; 11:24; 14:54; 16:39; 18:36

Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:30;21:27

Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:32; 22:31

Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:02, 13:29; 15:22; 17:19; 

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

Restauracja 
KAMENA 

oferuje
*wynajem sali konferencyjnej, 

organizuje 
– wesela –przyjęcia okoliczno-

ściowe oraz 
*zaprasza na smaczne obiady. 

Tel. 91 39 22 225; 
721 296 834

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zgoda” z/s w Wierzbięcinie 

zatrudni pracownika 
na 3/8 etatu na stanowisko obsługa hydroforni, spisywanie 

liczników zimnej wody oraz utrzymanie zielonego terenu na 
Osiedlu mieszkaniowym należącego do spółdzielni. 

Oferta jest dla mieszkańców wsi Wierzbięcin. 
Zainteresowanych zapraszamy do biura Spółdzielni w każdy 

roboczy poniedziałek od godz. 18:00 lub telefonicznie pod nr 
91 39 10 790

Lokale  
do wynajęcia
„Dom Rzemiosła”

ul. 3 Maja 48
Tel. 91 39 21 777

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Zaginął pies 
rasy YORK, 

kolor srebrny, znalazcę proszę 
o kontakt. Tel. 502 585 139; 
pies reaguje na imię Lipton. 

Uczciwego znalazcę czeka nagroda

Zatrudnię 
do pracy 

fizycznej osobę 
z umiejętnościami 

budowlanymi. 
Wiadomość: 

Sklep Meblowy 
Kwadrat 

ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard. 

Tel. 91 39 21 470
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. Rozrywka:
 Lesław M. Marek. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 

el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

•  Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

•  Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku Miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/m2 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamienię 
z możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha zie-
mi w Błotnie przy głównej trasie do No-
wogardu. 91 39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam dom wolnostojący, działka 720 
m2 pow. Domu 140 m2. 662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od 
Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże pokoje. 
Ogród. Możliwość adaptacji strychu. Cena 
95 tys. Tel. 889927772 Proszę dzwonić po 
godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe. 
697 119 963

• Sprzedam budynek mieszkalny dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony - Jenikowo. 
695 191 177

• Sprzedam działki budowlane Kościuszki od 
12-15 arów, tel. 602 267 382

• Do wynajęcia garaż na ul. Poniatowskiego, 
tel. 693 429 294 po godz. 19.00

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w przy-
stępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-
411-106

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu handlo-
wo-usługowym; preferencja zajęcia arty-
styczne lub też pod działalność kosmetycz-
ną.10zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 
użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Rado-
sław 501 594 804 lub 605 548 737

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Wynajmę lub kupię garaż na ul. Zamkowej. 
605 856 557

• Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. 91 
85 23 899

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie. 601 775 037

• Sprzedam działkę budowlaną z widokiem 
na jezioro. 604 651 190. 

• Wynajmę mieszkanie. 508 309 116 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro War-
szawska 13 lub zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią do II piętra. 667 926 528 lub 9139 
26 528 

• Wynajmę garaż. 668 722 412

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe 
parter  ul. 15 lutego. 504 898 980

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10. 
502 032 422 

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 
91 39 18 307

• Sprzedam działkę budowlaną przy  Sarnim 
Lesie. 604 651 190 

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe najchęt-
niej małżeństwu niepalącemu w centrum 
miasta tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w 
centrum miasta z dala od ulicznego zgiełku 
blisko boisko dla dzieci. 668 452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz z budyn-
kami gospodarczymi. 91 39 26 698 lub 605 
856584

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
centrum.  668 44 77 28 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3poko-
jowe w Nowogardzie. 600 62 62 44

• Sprzedam halę blaszaną ok. 30 m długości i 
3m. szerokości (ocieplana). 732 930 320

• Wydzierżawię lokal o pow. 18,5 m2 przy ul. 
Bankowej. 500 226 319

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę w cen-
trum miasta. 793 374 587

• Szukam mieszkania do wynajęcia na wsi. 
507 707 125

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe I pię-
tro 42m2 kompletnie wyposażone. Cena: 
140 tys. 91 39 26 587

•  Sprzedam mieszkanie 60m2 cena 136tys. 
Wiadomość SM Cisy. Ul Poniatowskiego 
7A. 697 514 976

• Sprzedam garaż na ul. 700lecia. Pow. 0,0151 
ha. 793 930 059. 

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe w 
centrum Nowogardu na dłuższy okres. 
Opłata 500zł + media (woda, gaz, prąd). 
605 856 536 

• Szczecin kawalerka własnościowa 2 piętro 
wysoki standard zamienię na mieszkanie 
2,3-pokojowe w Nowogardzie. 696 214 189, 
91 820 24 67

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Wydzierżawię pub i pomieszczenia handlo-
we Sądowa 1. 693  946  233 w godz. 7.00-
8.30 i po 21.00

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 698 843 040

• Wynajmę mieszkanie w Centrum II piętro, 
50 m2 częściowo umeblowane 600 zł + 
opłaty. 600 981 297

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie w Centrum Nowogar-
du 78 m2. Ogród + 2 komórki. 91 39 25 461

• Nowogard ul. Górna za stw. Działka o pow. 
5864m2 przez przemysł i usługi w planie za-
gospodarowania przestrzennego, inwesty-
cyjna, ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowania, 42 
pln netto/m2. Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne według 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
pow. 26 831m2, w całości 25 pln/m2, po po-
dziale 45 pln/m2. Tel. 660 424 989

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe w Centrum Nowogardu. 
668 732 944

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. Tel 
606 621 142

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe cen-
trum 34 m2 odremontowane. Cena 117 tys 
do uzgodnienia. 723 093 009

• Posiadam do wynajęcia kawalerkę z antre-
solą nad jeziorem. 722 300 700

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nadtorowej. 
Cena 280 tys. 511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam mieszkanie na Wojska Polskiego 
30 m2 cena do uzgodnienia. 791  040  647 
lub 785 921 868

• Kawalerka do wynajęcia szczecin Zdro-
je 31 m2 od zaraz. Całość opłat 1000 zł. 
602 555 598

• Sprzedam działkę budowlaną w Wojcie-
szynie 1439 m2, pozwolenie na budowę, 
projekt domu, przydomowej oczyszczal-
ni ścieków, komplet dokumentów. Tel. 
796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 62 
m2 dwupokojowe, spiżarnia, weranda, piw-
nica i garaż + ogród. 506 180 729

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 606 379 759

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172



6-8.09.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

oGŁo szE NIa drob NE
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 

11  100 m2 w Nowogardzie, przy ul. 
Boh. Warszawy z warunkami elektrow-
nia wodociągi. Cena 19 zł/m2. 604 679 
249

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do auta 
marki ROVER 200,400. Cena kompletu 
150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opel Corsa B rok produkcji 
2000, srebrny, zadbany, 1,2 benzyna, 
cena 9000zł, 601 987 249. 

• Sprzedam przyczepkę samochodo-
wą z palndeką 2,25m*1,30m, rok 
2010, tel. 507 943 891

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok 
prod. 08/2006, przeb. 151000 km  
(serwisowany w ASO), srebrny met., 
klimatronik, zadbany, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Astra, 1,4 benzyna, 
rok produkcji 1993+opony zimowe, 
cena 2000zł. 516 636 477

• Sprzedam Golf III- 1,9 TDI rok prod. 
1993, cena 5000 zł. Tel 502 898 914

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

ROLNICTWO

• Kupię baloty słomy, małe, duże. 91 39 
10 315

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Kosze-
nie łąk i zbiór. 508 503 650

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Porotherm 25 profi Wiener-
bergera w dobrej cenie. 602 526 935

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 605 576 908

• Sprzedam wóz konny. 889 354 058

• Prasowanie słomy i siana koszenie 
zbóż. 785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, 
opryskiwacz, maskę i kabinę do 
C-360. 661 751 296

• Sprzedam kaczki francuskie skubane 
na zamówienie. 664 969 584

• Sprzedam tucznika. 91 39 18 307

• Kury nioski 1,5 roczne wyprzedaż. 91 
39 106 66 

• Gospodarstwo Ogrodnicze A. Waw-

rzyniak Nowogard poleca świeże 
pomidory na soki, przeciery w ce-
nie 2zł kg. 608 529 366

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vinieta. 
91 39 18 316, 513 941 882

• Sprzedam przyczepkę samochodową 
wymiary: długość 2,50; szer. 1,60; h 30 
cm. 669 694 269

• Sprzedam ciągnik Ursus stan dobry. 
669 694 269

• Sprzedam 70 prosiaków, 10 koni, 10 
krów; 888 757 586

• Kupię niedrogo mieszankę zbóż dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam białorusa Sąpolnica 10. 

• Sprzedam prosięta. 91 39 18 316

• Sprzedam traktor defendz turen, trak-
tor zetor 47,18, zbiornik hydroforowy 
1000l, maszt sztaplarki. 692 504 282\

• Sprzedam prasa kostkująca New 
Moland. Cena 5500. Tel 506 972 016; 
507 501 742 

USŁUGI

•  Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

•  Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

•  Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

•  Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 15 
(nad apteką Jantar) tel.91-577-53-
73, tel.792-22-88-96

•  Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

•  Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

•  Dywanopranie, 604 373 143.

•  Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•  Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

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

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

•  Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

•  Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Cyklinowanie. 692 478 465

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

•  Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

•  Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-

nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i PPOŻ komplekso-
wa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650

• Remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39  50 103; 
608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, 
stoły, inne drewniane elementy. 889 
133 882

• Remonty. 609516906. 

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty łazienek. 535 267 619 

• Budowa domów, układanie kostki 
brukowej. 535 267 619

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Usługi ogólnobudowlane. 510  335 
162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 miesiące, 
bankowo. 601 627 044

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy 
jako opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Poszukuje fachowców do układania 
klinkieru. 662 678 895 

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na start 
za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Zaopiekuję się dzieckiem. 513 085 943

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 
25 900; 667 900 901

• Zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji 
ogrodzeń metalowych.512 509 179

• Poszukuję fachowców na wy-
kończenia murarzy i dekarzy. 
723 432 323

• Zaopiekuję się dzieckiem. 604 102 039

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 913923540 

•  Zatrudnię pracowników na elewacje, 
płytkarza i murarzy. Praca od zaraz. 
tel. 501 055 337

• Przyjmę kierowcę kategoria C+E w 
relacjach międzynarodowych w sys-
temie 4/1. 509 650 075

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię pracownika do sprze-
daży paliw. Stacja Paliw ORLEN. 
695 355 225

• Zatrudnię do dociepleń. 782 860 130

• Studentka pedagogiki zaopiekuję się 
dzieckiem. 725 797 071

• Zatrudnię kierowcę kat. C, eme-
ryt z kompletem dokumentów. 
602 347 305

• Zatrudnię od zaraz murarzy, zbrojarzy 
i cieślę. 694 455 280

• Potrzebna opieka do starszej Pani. 
782 397 354 po 16.

• Sortowanie rozsady truskawek w No-
wogardzie. Tel: 506 492 763

INNE

•  Sprzedam szczeniaki rasy cocker 
spaniel. 603 038 944

•  Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

•  Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

•  Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

•  Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam zmywarkę firmy elektorlux 
dwuletnią podświetlaną pod zabudo-
wę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam spawarkę Bester małą na 
siłę cena 500 zł. 691 050 186 

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. 667 788 820

• Sprzedam drewno kominkowe i opa-
łowe. 667 788 820

• Sprzedam akwarium 112 litrów z pa-
noramiczną szybą, pokrywą, filtr ze-
wnętrzny. 603 436 347

• Sprzedam łódkę norweską Pionier dł. 
300 cm szerokość 125 cm  603 436 347 

• Sprzedam wózek głęboki firmy Marit-
ta i chodak. 725 797 076

• Sprzedam psy Yorki po małych ro-
dzicach. 726 431 191

• Sprzedam trzy pieski rasy York. 
512 427 960

• Sprzedam łóżeczko dziecięce sosno-
we z szufladą stan bardzo dobry oraz 
materac i pościel. 512 215 897

• Sprzedam bardzo tanio tapczan, tele-
wizor i dvd. 91 39 20 302

• Gołębie Pawiki. 667 353 993

• Sprzedam szczeniaki rasy mieszanej 
(średnia i duża), zaszczepione, odro-
baczone, maści czarnej podpalanej. 
Cena 50 zł. 694 305 811

• Sprzedam tapczan dwuosobowy w 
dobrym stanie za 50 zł. 504 411 727

• Sprzedam tubę basową 2x152; 
504 411 727
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 490 sztuk 
 SCHODÓW 
STRYCHOWYCH  
TERMO PLUS  
70/120 

 198-

wymiary: 120x70 cm, 
drewniana drabina 
3-segmentowa, klapa 
termoizolacyjna biała, 
obciążenie uzytkowe 
150kg, długość 
zasięgu od podłoża 
do sufi tu 280cm 

 914253 

 2360 m2 
 PANELI 

PODŁOGOWYCH  
AC4 7 mm 

 1798  m2 

 dąb wasabi, 
opakowanie 2,47m2 

PANELI 
PODŁOGOWYCH  

AC4 7 mm 
dąb wasabi, 

opakowanie 2,47m2

 8997 
 SYFON  W ZESTAWIE 

 190 sztuk 
 ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH 

 zlew wpuszczany; wymiary:
43,5 x 76 cm, 1 komora

z ociekaczem,
wykończenie

gładkie 
 536795 

 215 sztuk 
 GRZEJNIKÓW 
ŁAZIENKOWYCH 

 158-
 wymiary: 430 x 715 mm, 
moc: 376 W 

536781 
 MOŻLIWOŚĆ BARWIENIA W 24 KOLORACH 

 497  kg 

 420 sztuk 
 TYNKÓW MOZAIKOWYCH MARMURIT 25, 75 kg 

Produkt przygotowywany w systemie marmurit colorato. 

Mozaikowa masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej, 

polecana do wykończeń ochronno-dekoracyjnych wewnątrz 

oraz na zewnątrz budynków, duża wytrzymałość na uderzenia 

mechaniczne, bardo dobra elstyczność, łatwość w utrzymaniu 

czystości, średnie zużycie 4 kg/m2 

 520 sztuk 
 OPRAW HALOGENOWYCH 

oraz na zewnątrz budynków, duża wytrzymałość na uderzenia 

mechaniczne, bardo dobra elstyczność, łatwość w utrzymaniu 

OPRAW HALOGENOWYCH OPRAW HALOGENOWYCH OPRAW HALOGENOWYCH 

 698  150W 
nieprzenośna 

  nieprzenośna   150W   6,98 zł       
  nieprzenośna   500W   7,98 zł       
  przenośna   150W   16,98 zł       
  przenośna   500W   24,98 zł       

stopień ochronności IP44, 
z projektorem na żarnik o 
trzonku R7S, kolor czarny  6 6 6

  nieprzenośna 

trzonku R7S, kolor czarny trzonku R7S, kolor czarny 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Czytaj s. 4

"OSTATNI DZWONEK"

Czytaj s. 5

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Popierany przez:
Forum

Ludowo-Narodowe
"Ojcowizna"

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.

Zamiast chleba, igrzyska...

Ślizgawka za 600 tysięcy!

Na zdjęciu Biały Orlik 
w Wodzisławiu Śląskim. 
Taki sam ma być w No-
wogardzie. 

Policja 
wyjaśnia...
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reklama

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Niewidoczny znak, na przejściu dla pieszych przy ul. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. Za nim spadną liście, warto dla popra-
wy bezpieczeństwa przyciąć gałęzie drzewa. 

 Zarośnięty i zaniedbały chodnik przy  ul. Młynarskiej nie tyl-
ko wymaga przystrzyżenia roślinności, ale i generalnego remon-
tu. „Nasza ulica chyba jest już całkowicie zapomniana przez wła-
dze miasta” – powtarzają od lat okoliczni mieszkańcy. 

 W ostatnim wydaniu pochwaliliśmy uporządkowanie trawni-
ka na ul. Ogrodowej. A co z drugą stroną? - pytają  telefonujący 
do DN czytelnicy. 

Na razie tylko zagrodzili. Trwają  przygotowania placu budowy 
Skate Parku przy  Placu Szarych Szeregów. Więcej informacji na 
temat inwestycji w kolejnych wydaniach DN.                            JB

W nawiązaniu do artykułu DN

To nie tak było...
Do redakcji DN, zgłosiła się 

kobieta, która uczestniczy-
ła w zdarzeniu z którego rela-
cję opracowaną przez  rzecz-
nika prasowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Golenio-
wie zamieściliśmy w poprzed-
nim wydaniu DN pod tytułem 
„Próbował ugodzić policjan-
ta nożem”.  Przypomnijmy, że 
zdaniem policji, podczas inter-
wencji w jednym z mieszkań w 
Nowogardzie, doszło do próby 

czynnej napaści na policjanta 
przy użyciu noża. 

W bezpośredniej rozmowie, 
która odbyła się w redakcji DN 
w dniu wczorajszym, kobieta, 
powiedziała, że sytuacja wy-
glądała zupełnie inaczej. Nasza 
rozmówczyni twierdzi, że nie 
zaistniały okoliczności dające 
podstawy do interwencji po-
licji, a sam przebieg zdarzenia 
zrelacjonowany przez policję, 
miał zupełnie inny scenariusz. 

Kobieta zeznała, że została po-
traktowana w sposób niewła-
ściwy, zastosowano w stosunku 
do niej nieuzasadniony przy-
mus bezpośredni, w wyniku 
którego doznała obrażeń ciała. 
Zapowiedziała jednocześnie, 
że będzie dochodzić sprawie-
dliwości w przypisany prawem 
sposób. O dalszych swoich 
czynnościach będzie na bieżą-
co informować naszą redakcję. 

Redakcja DN

Zaledwie 10 mieszkańców z terenu gminy Nowogard  złożyło wnioski o usunię-
cie azbestu ze swoich posesji, za które ma zapłacić Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Teraz wnioski są weryfiko-
wane przez miejskich urzędników. 

Nie chcą pozbyć się azbestu
Przypomnijmy, że na czerw-

cowej sesji, Rada Miejska, 
przyjęła program usuwania 
azbestu, który w 100% refun-
duje  Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie. 
Mieszkańcy, chcący skorzy-
stać z programu, mogli składać 
wnioski do 26 sierpnia w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie. 
Zainteresowanie tematem było 
jednak znikome. Do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, 
wpłynęło zaledwie 10 wnio-
sków, z czego połowa jest jesz-
cze do uzupełnienia. 

W tej chwili trwa kosztory-
zowanie wniosków. Następnie 
będziemy robili wizją lokalną 
na posesjach, z których azbest 
ma być usunięty. Część wnio-
sków wymaga uzupełnienia o 
załączniki. Będziemy wysyłali 
wezwania do wnioskodawców 
o dostarczenie brakujących do-
kumentów – informuje Joanna 
Krępa z UM w Nowogardzie. 

Uzupełnione wnioski tra-
fią następnie do WFOŚiGW 
w Szczecinie.  Jeśli zostaną za-
akceptowane gmina w drodze 
przetargu wyłoni firmę, która 
zdemontuje, a następnie wy-
wiezie azbest na miejsce jego 
składowania. Za wszystko ma 
zapłacić Fundusz. 

Z danych Urzędu Miejskie-
go wynika, że na terenie gmi-
ny znajduje się ok. 944 ton 
szkodliwego dla zdrowia azbe-
stu. Nie wiadomo na razie jaką 
ilość do usunięcia wskazali 

we wnioskach mieszkańcy. Ci, 
którzy nie zdążyli w tym roku 
skorzystać z programu, będą 
mieli taką szansę w przyszłym 
– uspokaja J. Krępa. 

MS

Ps. Być może słabe zaintere-
sowanie programem wynika z 
faktu, że mieszkańców nie stać 
na wymianę dachów. Fundusz 
wszak za demontaż i wywózkę 
szkodliwego azbestu zapłaci, 
ale nowe dachówki trzeba już 
kupić za własne środki. 

Red. 

Wszystko wskazuje na to, że azbest nie zniknie szybko z naszego 
krajobrazu.
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reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

JĘZYK NIEMIECKI
KOREPETYCJE, KURSY, TŁUMACZENIA

Krystyna Dwornik, tel. 607 545 991,
e-mail:germanic1@wp.pl

Internetowi oszuści

„Chciałem kupić ciągnik na Allegro”
Łatwowierność nie popłaca. Przykładem tego jest treść listu przysłanego do DN  przez jedną z osób , która chciała na Allegro kupić... cią-
gnik. Historia  ta powinna stać się  ostrzeżeniem dla innych, którzy przeprowadzają transakcje przez Internet lub za pośrednictwem por-
talu „ALLEGRO”.  Oto treść listu.

Witam serdecznie
Byłem zainteresowany za-

kupem ciągnika rolniczego Ze-
tor 7245 z turem. Przegląda-
jąc oferty na allegro w niedzielę 
21.08.2011, natrafiłem na dość 
atrakcyjne ogłoszenie ciągnik 
miał kosztować 27 500,00 zł. Na 
stronie był podany telefon kon-
taktowy 533651132. W niedzie-
lę nie udało mi się jednak do-
dzwonić na ten numer telefon 
był wyłączony. W poniedziałek 
22.08.2011 r w godzinach do-
południowych nawiązałem kon-
takt telefoniczny i uzyskałem in-
formację, że oferta jest jeszcze 
aktualna z tym, że ciągnika nie 
można obejrzeć, ponieważ jest 
on jeszcze za granicą (Szwajca-
ria) a Pan właśnie wrócił z tra-
sy i po rozwiezieniu sprowadzo-
nych ciągników we wtorek jedzie 
po kolejny transport. Jeżeli doko-
nam wpłaty min 2 tyś zł. to bę-
dzie mógł ten ciągnik załadować 
i dostarczyć najpóźniej w piątek 
26.08.2011 do godziny  1300. Po-
informowałem go, że mogę do-
konać wpłatę, ale najpóźniej we 
wtorek 23.08.2011 r., ponieważ 
jestem w delegacji i dopiero we 
wtorek będę miał dostęp do In-
ternetu. Pan wyraził na to zgodę 
z zastrzeżeniem, że jeżeli pienią-
dze nie wpłyną to niestety ciągni-
ka nie przywiezie. Na pytanie, co 

w momencie, jeżeli stan ciągni-
ka będzie znacznie odbiegał od 
opisu przedstawionego w ogło-
szeniu otrzymałem odpowiedz, 
że nie będzie problemu zaliczka 
zostanie oddana. Pan udzielił mi 
wskazówek, że jak jest za granicą 
to nie odbiera telefonów i wszel-
kie informacje prosi przesyłać 
esemesem. 

O godzinie 14:23 22.08.2011 
wysłał mi wiadomość z proś-
bą o podanie Imienia i Nazwi-
ska oraz miejsca dostawy za-
mówionego ciągnika. Po prze-
słaniu ww. informacji otrzyma-
łem esemesem o godzinie 15:11 
dane do dokonania wpłaty za-
liczki na ciągnik. Dane do prze-
lewu, które otrzymałem były 
następujące: Tomasz Krzyrza-
nowski (?), Ul. Lipowa 16, 72-
200 Nowogard, Milenium bank 

30116022020000000159970433
23.08.2011  wtorek po połu-

dniu dokonałem przelewu na 
wskazane konto i poinformowa-
łem o tym odbiorcę przelewu, za 
co serdecznie podziękował.

24.08.2011 o godzinie 20:28 
otrzymałem informacje, że Pan 
sprawdzał konto i jeszcze przelew 
do niego nie dotarł i prosi o kon-
takt esemesowy, bo jeszcze jest za 
granicą i nie odbiera telefonów.

Po tej informacji sprawdziłem 
stan konta i okazało się, że prze-
lew został zrealizowany i pienią-
dze zostały wpłacone, o czym po-
informowałem Pana esemesem.

W piątek 26.08.2011 r. o godzi-
nie 12:00 zadzwoniłem z zapy-
taniem, o której Pan dojedzie z 
ciągnikiem. W odpowiedzi usły-
szałem, że właśnie jest w trakcie 
rozładunku ciągnika i trochę się 

spóźni, ale do 17:00 powinien do-
trzeć. Poprosiłem Pana o ile jest 
to możliwe o przyjazd na godzinę 
18:00, ponieważ byłem w terenie 
i mogłem się spóźnić. Na co Pan 
stwierdził, że jest to mu na rękę 
przynajmniej nie będzie się mu-
siał spieszyć. Od 18 czekałem na 
przyjazd, ale się niestety nie do-
czekałem. Telefon był już głuchy i 
załączała się poczta głosowa. 

W niedzielę 28.08.2011 r. rano 
postanowiłem sprawdzić deli-
kwenta i udałem się pod wska-
zany adres w Nowogardzie. Jak 
się okazuje niestety pod wskaza-
nym adresem nikogo nie zasta-
łem (najprawdopodobniej niema 
takiego numeru na ul. Lipowej 
lub działka jest niezamieszkała).

W związku z zaistniała sytu-
acją udałem się na posterunek 
policji w Nowogardzie. Na po-

sterunku okazało się, że przed 
moim przyjazdem z podobną 
sprawą zgłosił się Pan z Łowi-
cza Wałeckiego gm. Mirosławiec 
(tel. 606 762 XXXX) Do spisane-
go wcześniej protokołu dopisano 
moje dane i poproszono mnie o 
złożenie stosownych wyjaśnień 
na posterunku policji w miejscu 
zamieszkania.

Do dnia dzisiejszego 30.08.2011 
telefon dalej nie odpowiada poza 
załączającą się pocztą głosową. 
Jak można domniemać Pan może 
już się ulotnił albo zmienił dane 
i łapie dalej takich naiwniaków 
jak ja. 

Dzisiaj niestety na twarz to 
można dostać a wszystkie trans-
akcje muszą mieć umowę.

Dane osobowe czytelnika do 
wiadomości DN. 

 Opr. Jarosław Bzowy 
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Gmina Nowogard złożyła wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie  budowy sztucznego lodowiska, w ramach rządowego progra-
mu „Biały Orlik”. Obiekt, który ma kosztować ok. 600 tys. zł, miałby być rozkładany w czasie zimy na funkcjonującym już przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących boisku Orlik 2012. Niektórym radnym pomysł jednak nie przypadł do gustu. Ich zdaniem miasto ma waż-
niejsze wydatki. Okazuje się także, że w wielu gminach w Polsce lodowiska sprawiają nie małe kłopoty. 

Zamiast chleba, igrzyska...

Ślizgawka za 600 tysięcy!
Zgodnie z założeniem pro-

gramu rząd dopłaca w połowie 
do budowy sztucznych lodo-
wisk, pod warunkiem, że są one 
lokalizowane na lub w sąsiedz-
twie istniejących już wielofunk-
cyjnych boisk Orlik 2012. Dru-
gie tyle, czyli dokładnie 300 tys. 
zł  musi dołożyć gmina.

Pomysł wydaje się prosty. Na 
sztuczną powierzchnię boiska 
będzie rozkładana specjalna 
mata zalewana wodą, którą za-
mrozi agregat chłodzący. Tak 
przygotowana instalacja może 
pracować nawet w temperatu-
rze 10 stopni Celsjusza powy-
żej zera.

Lodowisko tak, ale nie ko-
niecznie w tym roku

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, burmistrz zaproponował 
radnym przesunięcia w budże-
cie pozwalające wygospodaro-
wać kwotę niezbędną do ubie-
gania się o dotację na budo-
wę obiektu.   Skąd nagle w ka-
sie miejskiej, która ponoć świe-
ci pustkami, znalazły się pie-
niądze? Okazało się, że Zarząd 
Województwa Zachodniopo-
morskiego przełożył plany bu-
dowy ronda przy ul. Poniatow-
skiego (koło krzyża) na przyszły 
rok. Do inwestycji miał się tak-
że dorzucić Nowogard. W bu-
dżecie zabezpieczono więc pie-
niądze na ten cel w kwocie 280 
tys. zł. Z pozycji zaplanowanych 
wydatków skreślono także prze-
budowę drogi dojazdowej do 
posesji od drogi 106 w Warnko-
wie. Uwolnione środki przezna-
czono na zabezpieczenie budo-
wy lodowiska. 

Pomysł rozdysponowania w 
ten sposób pieniędzy, które po-
jawiły się w gminnym skarbcu,  
nie spotkał się z entuzjazmem 
sporej liczby radnych. 

Zgadzam się z panem burmi-
strzem, że mieszkańcy Nowo-
gardu zasługują na lodowisko 
– mówił Marek Krzywania.  W 
mojej ocenie jeszcze bardziej na 
basen, czy kryty kort tenisowy. 
To jest jednak kwestia prioryte-
tów. Moim zdaniem powinniśmy 
najpierw realizować działania 
wynikające wprost z naszego sta-
tutu, czyli takie które w rzeczy-
wisty sposób przyczynią się do 

rozwoju gospodarki i mieszkal-
nictwa w gminie.  Za pieniądze, 
które koalicja na czele z burmi-
strzem chce przeznaczyć na bu-
dowę lodowiska, można by np. 
doprowadzić sieć kanalizacyjną i 
deszczową do Warnkowa. To jest 
o wiele bardziej potrzebna in-
westycja na tą chwilę. Tym bar-
dziej, że lodowisko nie jest wy-
datkiem jednorazowym. Obiekt 
będzie co rok generował koszty 
związane z jego utrzymaniem. 

Podobne wątpliwości miał 
radny Rafał Szpilkowski. 

W wielu szkołach wciąż bra-
kuje dostatecznej bazy obiek-
tów sportowych. Uważamy jako 
klub, że najpierw powinniśmy 
zadbać o podstawową infra-
strukturę, przy każdym zespole 
szkół a dopiero później myśleć o 
luksusowych udogodnieniach – 
mówił. 

Radny Szpilkowski miał na 
myśli zespół szkół, który znaj-
duje się na osiedlu Bema. Ale 
lista potrzeb jest o wiele więk-
sza.  Dużo do życzenia pozo-
stawia wciąż także teren wokół 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Żeromskiego. Zresztą szko-
ła ta boryka się w tej chwili z 
brakiem mebli. Stare nie nada-
ją się do użytku, po zakończo-
nym przed wakacjami general-
nym remoncie. 

Klub radnych Wspólny No-
wogard złożył ostatecznie wnio-
sek o przeniesienie środków 
planowanych na budowę lodo-
wiska na inne inwestycje. 

Nasz wniosek jest prosty. Za-
miast białego orlika przy ZSO, 
chcemy żeby te pieniądze zosta-
ły przeznaczone na budowę wie-
lofunkcyjnego boiska na osiedlu 
Bema. To będzie tańsze rozwią-
zanie i rozwiąże problem bra-
ku bazy sportowej w tym rejonie 
miasta – podsumował intencję 
radnych WN, przewodniczący 
klubu Tomasz Szafran. 

Duże koszty i problemy 
techniczne 

Radni, obok zastrzeżeń co do 
celowości wydawania pieniędzy 
na lodowisko, mieli także wąt-
pliwości związane z użytkowa-
niem obiektu. 

Niektóre gminy odrzuciły ten 
pomysł z racji uzasadnionych 

obaw o koszty i serwisowanie 
urządzeń niezbędnych do funk-
cjonowania obiektu. Wydaje mi 
się, że koszty będą dość spore. 
Żeby wszystko działało spraw-
nie musi być spełnione kilka wa-
runków np. oświetlenie, agregat, 
zaplecze logistyczne, wypoży-
czalnia łyżew. Pomijam już fakt, 
że przede wszystkim muszą być 
chętni na korzystanie z tej atrak-
cji. Nie bez znaczenie jest także 
odpowiednia pogoda. Poza tym 
okazuje się, że w trakcie skła-
dania urządzenia dochodzi o 
uszkodzeń i awarii – mówił rad-
ny R. Szpilkowski. 

W podobnym tonie wypo-
wiadał się kolega klubowy rad-
nego, Michał Wiatr. 

Wykonałem kilka telefonów 
do gmin, w których już funkcjo-
nują podobne obiekty. Okazuje 
się, że sprawa nie jest taka pro-
sta. Warunkiem do otrzymania 
dotacji jest m.in. przygotowanie 
odpowiedniego pomieszczenia 
do przechowywania elementów 
lodowiska. Poza tym pojawia się 
pytanie jakie będą rzeczywiście 
koszty energii niezbędnej do ob-
sługi agregatu chłodzącego. Poza 
tym do utrzymania tafli lodu w 
należytym stanie, potrzebna bę-
dzie także maszyna do polero-
wania lodu (tzw. rolba – dop. 
red.) - wymieniał Wiatr. 

Rzeczywiście. Białe orliki 
funkcjonują  już w kilkudziesię-
ciu gminach w Polsce ale w czę-
ści z nich sprawią spore proble-
my. 

Mieliśmy z tym trochę proble-
mów. Przede wszystkim okazało 
się, że na sztucznej nawierzch-
ni, jaką posiada Orlik nie jest 
zalecany montaż tej maty chło-
dzącej, ponieważ poliuretan za-
marza i istniało niebezpieczeń-
stwo, że przy rozkładaniu odej-
dzie razem z matą. Dlatego też 
położyliśmy najpierw warstwę 
styropianu. To też nie zdało do 
końca egzaminu.  Przy polero-
waniu lodu maszyną, tafla lodu 
się załamywała. Musieliśmy ku-
pić lżejszy sprzęt – mówi w roz-
mowie z DN, Irena Zalewska, 
główny inżynier miasta w Urzę-
dzie Miejskiej w Kwidzyniu 
(woj. pomorskie). 

W Kwidzyniu problem sta-
nowił także pracujący non stop 

agregat chłodzący. Mieszkańcy 
pobliskiego osiedla skarżyli się, 
że powoduje on zbyt duży hałas. 
Skarg było tak wiele, że urząd 
musiał w końcu wymienić agre-
gat na taki, który pracuje ciszej. 

Wiele gmin miało także kło-
poty z utrzymaniem odpowied-
niej temperatury na lodowisku. 
Padający deszcz, i wysokie tem-
peratury sprawiały, że ślizgawki 
były zamykane nawet na kilka 
tygodni. W niektórych gminach 
okazało się, że do obsługi lodo-
wiska potrzeba nawet 3 osób. 
Tak było m.in. w Gołdapi (woj. 
warmińsko-mazurskie). 

Problemy związane z funk-
cjonowaniem obiektu to przede 
wszystkim braki w kadrze do 
obsługi lodowiska (potrzebne są 
stale min. 3 osoby) oraz aura. 
Jak się okazuje nie chodzi wca-
le o temperaturę powyżej zera, 
ale o opady  – powiedział DN, 
dyrektor tamtejszego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Marek Ku-
sowski. 

Mimo wszystko ślizgawka 
będzie

Mimo mocnych argumentów 
radnych opozycji, koalicja rzą-
dząca, przychyliła się do wnio-
sku burmistrza Czapli o zare-
zerwowanie na budowę lodo-
wiska 300 tys. zł.  Uchwałę po-
prało 12 z 20 obecnych na sali 
radnych. 

Urząd wie już dokładnie, na 
co zostaną wydane te środki,  
ale już koszty funkcjonowania 
obiektu są wyliczone na kola-
nie. 

W kwotę tą wchodzi zakup pa-
neli ze specjalnym płynem chło-
dzącym oraz ich jednorazowe 
rozłożenie i złożenie wraz ze 
szkoleniem osób, które będą to w 
przyszłości robić. Do tego agre-
gat, bandy i chodnik ze sztucz-
nej nawierzchni dookoła. Jeśli 
chodzi o koszty energii, to we-

dług przeliczeń z agregatu będzie  
kwota ok. 3 tys. zł miesięcznie, 
przyjmując dzisiejsze stawki. W 
planach jest także zakup maszy-
ny do frezowania lodu za ok. 5-6 
tys. zł  – tłumaczył radnym bur-
mistrz Robert Czapla. 

Okazało się, że to dość opty-
mistyczne wyliczenia.  Z infor-
macji do jakich dotarła redakcja 
DN, wynika, że koszty utrzy-
mania białych orlików są znacz-
nie większe. Dla przykładu w 
Gołdapi za nie cały okres funk-
cjonowania lodowiska w czasie 
ferii zimowych, Enea przysłała 
rachunek na kwotę ponad 4 tys. 
zł, a koszty związane z ubezpie-
czeniem OC, zatrudnieniem 
pracowników, zakupem paliwa 
do rolby i bieżących materia-
łów zamknęły się w kwocie pra-
wie 6 tys. Tyle, że w przypadku 
tej gminy, budowa lodowiska 
była ostatnim elementem two-
rzenia infrastruktury sportowo 
-rekreacyjnej.  U nas koszty były 
sprawą drugorzędną. Mamy już 
stadion, kort tenisowy i basen. 
Lodowisko pozwoliło nam więc 
uzupełnić naszą ofertę o sporty 
zimowe – mówi M. Kusowski z 
OSiR w Gołdapi.

Gminy, które zainwestowały 
w sztuczne lodowiska musia-
ły również pomyśleć o zakupie 
łyżew, a co za tym idzie wybu-
dowaniu pomieszczenia, w któ-
rym będą one przechowywane. 
Dla przykładu urząd  w Kwi-
dzyniu kupił ich 100 sztuk i za-
trudnił dodatkowo osobę w wy-
pożyczalni sprzętu.   Dlatego 
też, część samorządów, z powo-
du dużych kosztów utrzymania 
lodowisk, wprowadziła bilety za 
wynajęcie łyżew. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że władza funduje nam dość 
drogą rozrywkę. Ale jak wiado-
mo nie od dziś, publiczne pie-
niądze wydaje się lekką ręką. 

Marcin Simiński

W zimę na Orliku zamiast pograć w piłkę, będzie można pojeździć na 
łyżwach. 
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„Chamstwa mundur nie przykryje”                                                 

Policja wyjaśnia...
Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku, Prawo Prasowe proszę o zamieszczenie w Dzienniku Nowogardzkim sprostowa-
nia informacji, które ukazały się w artykule: ”Chamstwa mundur nie przykryje” (Dziennik Nowogardzki 2.09.2011 rok).

Potwierdzam fakt  przeprowa-
dzenia kontroli drogowej w dniu 
16.08.2011 roku około godzi-
ny 7.35 w Nowogardzie przy ul. 
Bohaterów Warszawy i przed-
stawiam faktyczny jej przebieg. 
Policjanci podczas patrolu za-
uważyli kierującą rowerem, któ-
ra popełniała wykroczenie dro-
gowe, polegające na poruszaniu 
się jezdnią nieprzystosowaną dla 
ruchu rowerów, tj. wykroczenie 
z art. 92§1 KW. Policjanci pod-
jechali na wysokość rowerzyst-
ki i poinformowali ją, aby za-
trzymała się, ponieważ popeł-
niła wykroczenie. Kobieta zwol-
niła, jednak nie zatrzymała się. 
Po wyprzedzeniu jej przez ra-
diowóz, kobieta chciała wjechać 
na parking samochodowy poło-
żony wzdłuż jezdni na ul. Boha-
terów Warszawy. Podczas wyko-
nywania tego manewru kobieta 
najechała na krawężnik(bardzo 
wysoki w tym miejscu) i straci-
ła panowanie nad rowerem, po 
czym upadła. Policjanci widzieli 
całą sytuację w lusterku wstecz-
nym. Jeden z policjantów wy-
siadł z radiowozu i podbiegł do 
leżącej kobiety, podniósł jej ro-
wer i zapytał czy coś jej się sta-
ło, kobieta odpowiedziała, że nic 
jej nie jest. Policjanci podczas 
interwencji włączyli w radio-
wozie światła błyskowe, a opi-
sywana sytuacja miała miejsce 
na parkingu, w miejscu nie sta-
nowiącym zagrożenia dla ruchu 
drogowego. Policjant podszedł z 
rowerzystką do radiowozu i po 

przedstawieniu się powiadomił 
o przyczynie kontroli, czyli nie-
stosowanie się do znaku B9 (za-
kaz wjazdu rowerów). Pouczył 
ją, że powinna poruszać się po 
ścieżce rowerowej, a nie po dro-
dze, która wyraźnie jest oznako-
wana. Stwierdzono również, iz 
rower znajduje się w złym stanie 
technicznym i posiada nadmier-
nie zużyte opony, co mogło mieć 
wpływ na zachowanie roweru 
podczas hamowania. Kobieta 
ani przez chwilę nie siedziała w 
radiowozie, cała kontrola drogo-
wa przeprowadzona była na ze-
wnątrz, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Następnie po-
licjant z uwagi na dość dziwne 
zachowanie kobiety i podejrze-
nie, że może znajdować się pod 
wpływem alkoholu, przeprowa-
dził badanie na zawartość alko-
holu w wydychanym powietrzu 
urządzeniem alko-blow. Jest 
to analizator trzeźwości, który 
nie wymaga wdmuchnięcia du-
żej ilości powietrza i jego użycie 
jest bezdotykowe. Badanie urzą-
dzeniem alko-blow nie wyma-
ga sporządzenia protokołu(gdyż 
jest to urządzenie do wstępne-
go badania trzeźwości), a co za 
tym idzie kobieta nie musiała w 
trakcie wykonywania czynności 
kontrolnych podpisywać jakie-
gokolwiek dokumentu. Kontrola 
drogowa zakończyła się poucze-
niem za popełnione wykrocze-
nie. W związku z tym ,że kobieta 
nie została ukarana mandatem 
karnym ,nie musiała także skła-

dać podpisu na mandacie. Pod-
czas kontroli kierująca oznajmi-
ła, że boli ją bark, wówczas po-
licjant zapytał czy kierująca nie 
potrzebuje, aby na miejsce we-
zwać karetkę pogotowia, doda-
jąc, że nie ma żadnego proble-
mu, żeby na miejsce przyjechał 
lekarz, który ją zbada. Kobie-
ta oświadczyła, że nic się jej nie 
stało i musi jechać do pracy przy 
zbiorze borówek. 

Pierwsza informacja o prze-
biegu zdarzenia według wersji 
Pani Wąsali dotarła do Policji, 
kiedy udała się ona ze skargą do 
zastępcy Komendanta Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie. Ko-
mendant ustalił faktyczny prze-
bieg tego zdarzenia i przedstawił 
to skarżącej w tym samym dniu. 
Zaproponował przyjęcie pisem-
nej skargi na działanie funkcjo-
nariuszy i poinformował ,że ist-
nieje możliwość złożenia skar-
gi bezpośrednio u Komendanta 
Powiatowego Policji w Golenio-
wie. Wyjaśnienia nie usatysfak-
cjonowały Pani Krystyny, któ-
ra wybrała się osobiście ze skar-
gą do Komendanta Powiatowe-
go Policji w Goleniowie. Ko-
mendant Powiatowy przyjmuje 
wszystkie osoby chcące złożyć 
skargę, bądź przekazać uwagi, co 
do działalności Policji, w ponie-
działki w godzinach od 14 do 17, 
taka informacja w formie ogło-
szenia wisi zarówno w Komisa-
riacie Policji w Nowogardzie jak 
i w Komendzie Powiatowej Po-
licji  w Goleniowie. W dniu 29 
sierpnia 2011, kiedy to Pani Wą-
sala zgłosiła się do komendy,  
przyjmowałem interesantów od 
godziny 15, gdyż do tej godziny 
przebywałem w Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie. 
W tym czasie w KPP w Golenio-
wie był Zastępca Komendanta 
Powiatowego, z którym rozmo-
wę zaproponowano Pani Kry-
stynie. Ta jednak nie skorzysta-
ła z tej propozycji i zdecydowała 
się na oczekiwanie na przyjęcie 
jej przez Komendanta Powiato-
wego. Od razu po powrocie do 
jednostki, tj. o godzinie 15 odby-
łem rozmowę z Panią Krystyną. 
Informuję jednocześnie, że pani 
Wąsala nie umawiała się na kon-
kretną godzinę, a taka możli-

wość istnieje za pośrednictwem 
sekretariatu komendanta,gdzie 
zostałaby również poinformo-
wana o godzinach przyjęć, więc 
zarzut lekceważenia pani Kry-
styny uważam za całkowicie 
bezzasadny.

Jak już informowałem wcze-
śniej pani Wąsala zgłosiła się do 
mnie w dniu 29 sierpnia 2011 i 
po uzyskaniu od niej informa-
cji poleciałem natychmiast wni-
kliwie zająć się sprawą i ją zba-
dać. Postępowanie skargowe(a 
za takie uznałem informacje , 
które uzyskałem od Pani Wąsa-
li), zgodnie z terminami admi-
nistracyjnymi powinno trwać 
do 30 dni. Z uwagi na ciężar za-
rzutów Pani Wąsali obiecałem, 
że otrzyma ona pisemną odpo-
wiedź w ciągu 14 dni, ponieważ 
w przeciwieństwie do redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego , 
staram się poznać rację dwóch 
stron i wyjaśnić wszelkie wątpli-
wości , które się nasuwają, a nie 
na podstawie niepotwierdzo-
nych zrzutów od razu skazywać 
„bez przeprowadzonej rozpra-
wy”. Zarzut, że minęło 16 dni od 
zdarzenia, a ja jeszcze nie udzie-
liłem odpowiedzi(pomimo ,że 

to obiecałem), w świetle przyto-
czonych faktów  i dat uważam za 
co najmniej niewłaściwy.

Co do przeprosin i ubolewań 
wyrażanych w stosunku do pani 
Krystyny pozwolą Państwo, że  
nie będę korzystał z pośrednic-
twa Dziennika Nowogardzkiego.

Zaskoczeniem jest dla mnie 
formułowanie tak ciężkich 
oskarżeń na łamach Państwa ga-
zety, bez jakiekolwiek próby uzy-
skania stanowiska drugiej stro-
ny. Pomijając to co nazywamy 
etyką dziennikarską art.10 Usta-
wy z dnia 26 stycznia 1984 roku, 
Prawo Prasowe, to art. 12 Usta-
wy z dnia 26 stycznia 1984 roku, 
Prawo Prasowe, zobowiązu-
je dziennikarza do zachowania 
szczególnej staranności i  rzetel-
ności przy zbieraniu i wykorzy-
staniu materiałów prasowych, 
zwłaszcza sprawdzić zgodność 
z prawdą uzyskanych wiadomo-
ści(…)  Tym bardziej, że zawsze 
do Państwa dyspozycji jest mój 
rzecznik prasowy pani podkom. 
Marta Maciejuniec bądź ja oso-
biście.

Komendant Powiatowy 
Policji w Goleniowie

insp. Krzysztof Targoński

Od redakcji:
Zaczynając od końca - DN nie sugerował nawet Panu Komen-

dantowi aby przeprosiny poszkodowanej odbyły się  na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego – skąd więc ten przytyk? Wracając 
do istoty sprawy, mimo szczegółowego opisu wydarzenia widzia-
nego ze strony policji stanowisko Pana Komendanta niestety nie 
daje odpowiedzi na  zasadnicze dla sprawy kwestie, o które pyta-
liśmy w tekście redakcyjnym:

- dlaczego mimo oczywistego i udowodnionego poważnego 
uszkodzenia ciała w wyniku wypadku na drodze nie wszczęto w 
tej sprawie rutynowego postępowania śledczego a tylko admini-
stracyjne rozpatrywanie skargi poszkodowanej?

- kto poniesie koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji p. Kry-
styny skoro jak wynika z pisma Pana Komendanta po stronie po-
licji nie ma żadnej nie tylko winy ale nawet nie leży po niej nieza-
winiona przyczyna  wypadku i obrażeń Pani Krystyny?

Ocenę pozostałych argumentów i uzasadnień zawartych w od-
powiedzi, zwłaszcza dotyczących naszych i Pani Krystyny za-
strzeżeń co do sposobu traktowania  jej przez policjantów, pozo-
stawiamy jak zwykle inteligencji naszych Czytelników. Niech oni 
też ocenią na ile opublikowanie wersji policyjnej razem z wer-
sja p. Krystyny mogłoby zmienić to co w sprawie stanowi istotę. 
To ostatnie niech będzie także naszym wytłumaczeniem dlaczego 
najpierw daliśmy głos poszkodowanej- bo to Pani Krystyna jest w 
tej sprawie poszkodowana! 

I ten fakt, choćby tylko  medycznie potwierdzony, jest chyba dla 
wszystkich aż nadto oczywisty.    

insp. Krzysztof Targoński
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParafIa PW. WNIeboWZIęcIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafała kalINoWskIego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mb fatImskIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Mateusza 
(Mt 18,21-35):

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo nie-
bieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, 
przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponie-
waż nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym 
jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Pa-
nie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, 
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współ-
sług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, 
coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, 
a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki 
nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i 
opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie 
i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 
Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowa-
łem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu 
całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was 
nie przebaczy z serca swemu bratu.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie: Ile razy mam przebaczać winy, kiedy ciągle ktoś 
mnie rani i nie widać żadnej poprawy ze strony tej osoby? W dzisiejszej Ewangelii Je-
zus porusza właśnie tę kwestię i zachęca do przebaczenia. Zapytany przez Piotra, który 
właściwie znając Jezusa już zasugerował odpowiedź, że ma to być wiele razy (cyfra 7 u 
ludów semickich oznacza pełnię) odpowiada, że o wiele więcej, bo siedemdziesiąt sie-
dem razy. Liczba podana przez Jezusa  nie jest tylko 11 razy większa, ale trzeba ją od-
czytać w kluczu numerologii hebrajskiej. Jeżeli cyfra 7 oznacza pełnię, to dwie cyfry 7 
oznaczają właściwie nieskończoność. Wniosek: mamy przebaczać zawsze. Ale czy na 
pewno?

Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś krzywdzi nas wielokrotnie, np. będąc naszym pra-
cownikiem i  okradając nasz sklep. Kiedy przyłapaliśmy tę osobę na gorącym uczynku 
postanowiliśmy jej przebaczyć, bo mamy dobre serce. Jednak sytuacja ciągle się po-
wtarza. My chcąc być wierni Ewangelii przebaczamy, choć nie słyszymy z ust tej oso-
by prośby o przebaczenie i deklaracji, że się zmieni. W gruncie rzeczy przyzwyczajamy 
taką osobę do kradzieży, bo i tak jej przebaczymy. Nie można nikogo przyzwyczajać 
do zła i utwierdzać w tym, że dobrze postępuje. Wówczas taka osoba nigdy nie zobaczy 
swojego złego postępowania.

Jak więc mamy się zachować? Czy mamy chować urazę wobec tej osoby? Oczywiście, 
że nie. Jeżeli ktoś szczerze żałuje i prosi o wybaczenie, to zawsze powinniśmy prze-
baczyć, ale jeśli nie widać skruchy w danym człowieku to zewnętrznie nie powinni-
śmy takiej osobie przebaczyć. Oczywiście wewnętrznie zawsze musimy być otwarci na 
przebaczenie i wyciągnięcie ręki do osoby, która tego potrzebuje. Nie możemy niena-
widzić i chować urazy do nikogo, nawet jeśli kosztuje nas to dużo. Mało tego powinni-
śmy wspierać tę osobę modlitwą o nawrócenie. Jednak bez prośby o przebaczenie nie 
możemy sami wychodzić z inicjatywą pojednania. Inaczej utwierdzimy kogoś w jego 
postępowaniu.

Wzorem jest dla nas Chrystus, który nawet największym grzesznikom przebaczał 
wszystkie winny, kiedy okazywali skruchę, ale wobec zatwardziałych serc faryzeuszów 
i przywódców religijnych pozostawał surowy i w ostrych słowach ich napominał.

ks. Piotr Buda

Konsekracja kościoła 
w parafii pw. Matki Bożej 
Fatimskiej w Nowogardzie

Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, ks. Ireneusz Kamionka ser-
decznie zaprasza mieszkańców na uroczystość konsekracji kościoła, która 

odbędzie w najbliższą niedzielę o godz. 12.00. 
Dla tej parafii uroczystość ta ma szczególny charakter również dlate-

go, że przypada w 15 rocznicę jej erygowania i połączona jest nadto z 
poświęceniem kościoła.  

Konsekracja kościoła jest uroczystym przekazaniem kościoła na własność 
Bogu. Prawo dokonywania tej czynności przysługuje według prawa kano-
nicznego tylko biskupowi. W parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Nowo-
gardzie konsekracji dokona   Metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup 
Andrzej Dzięga. 

W trakcie konsekracji namaszcza się ołtarz, co symbolizuje tajemniczą 
więź Chrystusa i Kościoła.

Rewir policji Dobra odchodzi - z 
dniem 1 stycznia powstaje nowy po-
wiat - łobeski. Obecnie (11.09.2001 
r.) jest już powołany w Łobzie pełno-
mocnik do  tworzenia Komendy Po-
wiatowej Policji. Znajdzie się  tam 
również teren obecnej gminy Dobra. 
To oznacza, że również zmniejszy 
się liczebność policjantów naszej Ko-
mendy Powiatowej. Obecnie w Do-
brej pracuje kierownik rewiru, dwóch 
dzielnicowych i dochodzeni owiec - te 
etaty przejdą do nowo tworzonej ko-
mendy. 

***
Piknik fiskusa - w minioną sobo-

tę (08.09.2001 r.) w Nowogardzie od-
był się wielki piknik fiskusa. Do No-
wogardu zjechali przedstawiciele pra-
wie wszystkich urzędów skarbowych 
z naszego województwa. Plany wiel-
kiego pikniku pokrzyżował ulewny 
deszcz, który nieprzerwanie lał od 
samego rana. Z konkurencji sporto-

wych rozegrano jedynie (chyba) rzut 
beretem na odległość. Ale kiedy i ten 
nabrał wody, stadion zaczął ok. godz. 
15.00pustoszeć, choć kapela, jak na 
Titanicu grała do samego końca. 

***
Ekspres Tour de Pologne - w mi-

nioną środę (05.09.2001 r.) miesz-
kańcy Nowogardu i  okolic mieli 
prawdziwą ucztę kolarską. Przez No-
wogard bowiem przejechali uczestni-
cy 58. wyścigu Tour de Pologne. Po 
przegranej reprezentacji Polski  4:1 
z Białorusią (eliminacje do Mundia-
lu 2002 w Korei i Japonii)  tego dnia 
była to chwila osłody dla wielu kibi-
ców. Sporo ponad dwa tysiące kibi-
ców ustawiło się na całej trasie prze-
jazdu kolarzy przez Nowogard. Zna-
czy wielki duch kolarstwa kołacze się 
po sercach mieszkańców tego regionu. 
(...)

Wyszperała: Michalina Górzyńska

Ryszard Durski, Lat 61
Zmarł 05.09.2011 
Pogrzeb odbędzie się 08.09.2011 
Cmentarz w Nowogardzie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

10 lat temu                  pisał:
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Oświadczenie

Zerwał z przestępczą 
działalnością i stał się 

kimś wielkim

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom rodziców oraz wąt-
pliwościom, które budzi no-
welizacja ustawy oświatowej 
dotycząca zmian w opłatach 
za pobyt dziecka w przedszko-
lu, klub radnych Wspólny No-
wogard zwraca się do burmi-
strza Nowogardu z propozycją 
przeprowadzenie konsultacji 
społecznych mających na celu 
rozwianie wątpliwości doty-
czących ustawy, a także przyję-
tej na jej podstawie 29 czerwca 
2011r. uchwały Rady Miejskiej 
w Nowogardzie.

Ze względu na wiele kon-
trowersji, które niesie za sobą 
nowa ustawa oraz uzasadnio-
ne niezadowolenie rodziców 
wynikające z konkretnych za-
pisów uchwały, widzimy po-
trzebę podjęcia rozmów, które 
wyjaśnią podjęte przez gminę 
decyzje.

Podczas spotkań przedsta-
wicieli przedszkoli z rodzicami 
pada wiele pytań, na które nie 
ma konkretnych odpowiedzi 
ani w ustawie, ani w uchwale. 
Wiele kontrowersji budzi za-
pis nakazujący rodzicom uisz-
czenie dodatkowej opłaty 10 
zł w każdym przypadku, kie-
dy rodzic, mimo zadeklarowa-
nej godziny odebrania dziec-
ka z przedszkola, spóźni się, 
by odebrać dziecko z placów-
ki. Wojewoda Zachodniopo-

morski zawetował powyższy 
zapis w wielu uchwałach gmin 
naszego województwa, co po-
zwala przypuszczać, że i nasza 
uchwała zostanie podważona.

Nowa ustawa budzi wie-
le kontrowersji w całym kra-
ju, dlatego my, radni repre-
zentujący mieszkańców gmi-
ny Nowogard, musimy zrobić 
wszystko, żeby nasi mieszkań-
cy mieli jak najmniej proble-
mów z przystosowaniem się 
do narzuconych przepisów, nie 
zostali obciążeni dodatkowy-
mi kosztami związanymi z ich 
wprowadzeniem, a pracowni-
cy placówek przedszkolnych 
mogli zajmować się naszymi 
pociechami, a nie biurokracją 
i pilnowaniem, czy rodzic ode-
brał swoje dziecko dwie minu-
ty przed czy po deklarowanym 
czasie.

Konsultacje rodziców i pra-
cowników przedszkoli z przed-
stawicielami gminy i pracow-
nikami Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu pro-
ponujemy przeprowadzić w 
najszybszym możliwym ter-
minie, co pozwoli wyjaśnić ro-
dzicom wiele niejasności oraz 
pozwoli znaleźć satysfakcjo-
nujące wszystkich rozwiąza-
nie.

Klub Radnych
Wspólny Nowogard

Biblioteka poleca

Z ogromną przyjemnością 
przedstawię dzisiaj Państwu 
postać niezwykłą, której ży-
ciorys ograniczony jedynie do 
najważniejszych wydarzeń sta-
nowi pasjonującą lekturę. SER-
GIUSZ PIASECKI – as polskie-
go wywiadu, przemytnik, zło-
dziej uzależniony od kokainy, 
znakomity pisarz i wykonawca 
wyroków śmierci na agentach. 
Urodził się 110 lat temu na 
Białorusi jako nieślubne dziec-
ko zrusyfikowanego szlachcica 
i białoruskiej wieśniaczki. Jako 
kilkunastoletni chłopak za bój-
kę w szkole trafił do więzienia, 
z którego uciekł do Moskwy 
- w samo oko Rewolucji Paź-
dziernikowej. Zobaczył tam na 
czym polega komunizm. Dzię-
ki tym przeżyciom do końca 
życia pozostał bezkompromi-
sowym krytykiem sowieckie-
go systemu. Z Moskwy tra-
fił do Mińska, poznał tu życie 
środowiska przestępczego, by 
następnie walczyć o niepod-
ległość w oddziałach białoru-
skich. W 1920 r. brał udział w 
obronie Warszawy. Po demo-
bilizacji przebywał w okoli-

cach Wilna, zajmował się szu-
lerką, produkcją pornograficz-
nych zdjęć, fałszowaniem cze-
ków i dokumentów. Swoje do-
świadczenia z tego okresu opi-
sał po latach w powieści „Ży-
wot człowieka rozbrojonego”. 
Doskonała znajomość kresów 
pozwoliła mu nawiązać współ-
pracę z polskim wywiadem 
(którego stał się asem). Awan-
sował do stopnia porucznika. 
Był to bardzo burzliwy, obfitu-
jący w wiele ciekawych wyda-
rzeń okres w życiu Sergiusza 
Piaseckiego. Przemyt kokainy 
dla sowieckich oficerów GPU, 
jego uzależnienie od narkoty-
ków doprowadziły do wyda-
lenia go ze służby. Brak środ-
ków do życia i jego awanturni-
czy tryb, zejście na drogę prze-
stępczą i rozboje spowodowały 
aresztowanie i skazanie na karę 
śmierci. Wyrok ten zamienio-
no na 15 lat najcięższego wię-
zienia II Rzeczypospolitej na 
Św. Krzyżu. Wywiadowcza 
przeszłość przydała się w co-
dziennym życiu więziennym. 
Był tam osobą ważną, wzbu-
dzającą szacunek i podziw. W 

więzieniu zachorował na gruź-
licę, nauczył się dobrze języka 
polskiego i gdy zobaczył ogło-
szenie o konkursie na powieść 
– zaczął pisać wspomnienia. 
Pierwsze dwie powieści „Dro-
ga pod ścianę” i „Piąty etap” – 
zatrzymała więzienna cenzu-
ra. Trzecia „Kochanek wielkiej 
niedźwiedzicy” trafiła w ręce 
Melchiora Wańkowicza, który 
ją opublikował. 

Powieść okazała się wielkim 
sukcesem. O uwolnienie Pia-
seckiego zabiegali znani pisa-
rze. W końcu prezydent Igna-
cy Mościcki ułaskawił go w 
1937 r. W ciągu dwóch lat Pia-
secki stał się jednym z najpo-
czytniejszych pisarzy w Polsce.  
Po wybuchu II wojny świato-
wej rozpoczął współpracę z wi-
leńską Armią Krajową. Dowo-
dził oddziałem wykonującym 
wyroki, ale nigdy nie złożył 
przysięgi na bezwzględne po-
słuszeństwo. Pozostał człowie-
kiem niezależnym, uratował 
życie m.in. J. Mackiewiczo-
wi. Po wojnie przez rok ukry-
wał się przed Urzędem Bezpie-
czeństwa. By nie narażać ro-
dziny (ma żonę i jednego syna) 
w 1946 r. opuszcza Polskę i 
wyjeżdża do Włoch, następnie 
dzięki pomocy M. Wańkowi-
cza trafia pod skrzydła W. An-
dersa i z jego wojskiem wyjeż-
dża do Anglii by osiąść tu na 
stałe. Zmarł 45 lat temu w lon-
dyńskim szpitalu – 12 wrze-
śnia 1964 r. Przyznacie Pań-
stwo, że ten ledwo rys życiory-
su stanowi doskonały materiał 
do napisania powieści czy sce-
nariusza filmowego.

Zachęcam do przeczytania 
„Żywot człowieka rozbrojo-
nego” powieści o wątkach au-
tobiograficznych wydanej po 
raz pierwszy w 1962 r. w Lon-
dynie. Akcja powieści toczy 
się w latach 1921-22 w Wilnie. 
Bohaterem jest zdemobilizo-
wany żołnierz wojny polsko-
bolszewickiej (1920), który 
szuka swojego miejsca do ży-
cia wśród biedoty wielkomiej-
skiej, bez perspektyw na lepsze 
jutro. Książkę czyta się jednym 
tchem, o czym zapewniam.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Sejm przegłosował ustawę 

o rentach socjalnych!
30 sierpnia 2011r. podczas głosowania Sejm jednogłośnie 

przyjął ustawę o rencie socjalnej.
Zgodnie z przyjętym projektem ustawy zrównano rencistom 

korzystającym z renty socjalnej możliwości dorobienia, tak jak 
do tej pory istniała ona dla korzystających  z renty z tytułu nie-
zdolności do pracy, czyli do 70 proc. średniej płacy krajowej.

Ustawa, po pozytywnym przejściu przez Senat i po podpisa-
niu przez Prezydenta, miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2012r.

Jarosław Bzowy 
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NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 91 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl

Przyjdź i sprawdź nowe, dogodne dla kursanta warunki szkolenia:
-ciekawe promocje
-atrakcyjne ceny dojazdów na jazdy praktyczne w Szczecinie
-możliwość odbycia części praktycznej kursu w Szczecinie
-ratalny system spłat
-doświadczeni instruktorzy
-nowoczesna, dobrze wyposażona sala wykładowa

Jesteśmy z Wami już 20 lat! Zanim wybierzesz ośrodek sprawdź!
Zaufaj doświadczeniu

Biuro przy ulicy 700 Lecia 17

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 11.00-17.00

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ mIEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14, tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Szczęśliwej podróży 
do Kolejnych Jubileuszy!!!

Niech dobry los się 
kłania w pas.
Sto lat, sto lat 

jeszcze raz.
życzą Rodzice i Rafał z Ewą
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Żeglarstwo - hobby dla pokornych...
Żeglarstwo i sama natura wymaga od człowieka jak i żeglarza wypracowania kilku konkretnych cech charakterologicznych, które mają 
uzasadnienie również w życiu. Pokora, determinacja, zdecydowanie i opanowanie to cechy wyróżniające żeglarzy. 

Współdziałanie z pogodą i 
warunkami atmosferyczny-
mi, pozwala na żeglowanie i 
cieszenie się tym, co w żeglar-
stwie jest najważniejsze, czy-
li widokami i swojego rodzaju 
pewnej wolności. Nawet wte-
dy, gdy wiatr wieje można pły-
nąć do celu i cieszyć się z ota-
czających widoków, często nie-
spotykanych na lądzie. Żeglar-
stwo jest również wyjątko-
we, ponieważ można je upra-
wiać przez całe życie począw-
szy od 5 roku życia zaczynając 
od małych jednostek stopnio-
wo przechodząc do tych więk-
szych i bardziej profesjonal-
nych. Czy jest to hobby, które 
może się znudzić? Z pewnością 
nie. Bo to pasja na całe życie. 
Nieprzewidywalna jak pogoda, 
która zaskakuje podczas rejsu 
czy to po niewielkim jeziorze 
czy morzu. Jakie są wrażenia z 
żeglowania i co należy zrobić, 
by zostać żeglarzem? O tym w 
bezpośredniej rozmowie opo-
wie sekretarz klubu żeglarskie-
go „KNAGA” Andrzej Mek-
sa, który wraz z załogą Darią 
Dawidowską i Janem Smolirą 
zabrał mnie w rejs po naszym 
nowogardzkim jeziorze:

Dziennik Nowogardzki: 
Muszę przyznać, że był to 
fantastyczny rejs. 

Andrzej Meksa: sekretarz 
stowarzyszenia „Knaga” - 
Cieszę się. Mimo niewielkich 
utrudnień fizycznych świetnie 
Pan sobie poradził, co potwier-
dza, że ten sport lub hobby jest 
w zasadzie dla każdego. Trzeba 
tylko stworzyć odpowiednie wa-
runki i mieć chęci. 

DN: „Knaga” to stowarzy-
szenie żeglarskie. Proszę coś 
o nim opowiedzieć?

A.M: Knaga to nowogardz-
kie żeglarskie stowarzyszenie. A 
powołane zostało i ochrzczone 
przez żeglarza Lubomira Mącz-
kę, który był słynną postacią dla 
żeglarstwa i niestety już nieży-
jącego nowogardzianina Janu-
sza Duraja. Dzień  19.03.2010r. 
to narodziny stowarzyszenia, 
a formalnie zarejestrowane to 
miesiąc marzec 2011. Jego ofi-
cjalna liczba zrzeszonych człon-
ków to 34 osoby, które mimo 
wielu obowiązków oddają się 
pasji żeglowania i poznawania 
tego, co w żeglarstwie jest naj-
ważniejsze współpracy i odpo-
wiedzialności za siebie i innych 
podczas rejsu, ale i lądzie. 

DN: A Jakie trzeba spełnić 
warunki i mieć uprawnienia, 
by żeglować i być członkiem 
stowarzyszenia? 

A.M: Mówiąc szczerze to są 
one banalnie proste a mówiąc 
dokładnie to trzeba mieć w 
miarę dobre zdrowie psychicz-
ne i fizyczne, złożyć deklarację 
członkowską w klubie lub sto-
warzyszeniu i opłacać składki, 
ale przede wszystkim mieć chę-
ci i pasje żeglowania a później 
zdobywać uprawnienia, które 
zaczynają się od:

1. Patent ŻEGLARZA 
JACHTOWEGO Stopień że-
glarza jachtowego uprawnia 
do prowadzenia jachtów ża-
glowych bez lub z pomocni-
czym napędem mechanicznym 
po wodach śródlądowych bez 
ograniczeń, oraz do prowadze-
nia jachtów żaglowych bez lub z 
pomocniczym napędem mecha-
nicznym o długości całkowitej 
do 12 m po wodach morskich w 
strefie do 20 Mm (MILA MOR-
SKA) od brzegu w porze dzien-
nej.

Osoby, które nie ukończyły 16 
roku życia realizują przyzna-
ne uprawnienia pod nadzorem 
osoby pełnoletniej posiadają-
cej, co najmniej patent żeglarza 
jachtowego

Od kandydata na stopień 
żeglarza jachtowego 

- ukończone 12 lat
- zaświadczenie o dobrym 

stanie zdrowia
- w przypadku osoby niepeł-

noletniej pisemna zgoda rodzi-
ców

- ukończenie szkolenia na sto-
pień żeglarza jachtowego 

- zdanie z wynikiem pozytyw-
nym egzaminu przed Komisją 

Egzaminacyjną PZŻ
2.Patent STERNIKA JACH-

TOWEGO 
Stopień sternika jachtowego 

uprawnia do prowadzenia jach-
tów żaglowych bez lub z pomoc-
niczym napędem mechanicz-
nym po wodach śródlądowych 
bez ograniczeń oraz prowadze-
nia jachtów żaglowych bez lub 
z pomocniczym napędem me-
chanicznym o długości całkowi-
tej do 12 m. Po wodach Morza 
Bałtyckiego i innych mórz za-
mkniętych oraz innych wodach 
morskich w strefie do 20 Mm od 
brzegu. 

Od kandydata na stopień 
sternika jachtowego wymaga-
ne jest: 

- ukończone 18 lat
- wskazane jest posiadanie 

stopnia żeglarza jachtowego
- zaświadczenie o dobrym 

stanie zdrowia
- odbycie, co najmniej dwóch 

rejsów pełnomorskich o łącz-
nym czasie, co najmniej 200 go-
dzin żeglugi

- ukończone szkolenie na sto-
pień sternika jachtowego 

- zdanie z wynikiem pozytyw-
nym egzaminu na stopień ster-
nika jachtowego przed Komisją 
Egzaminacyjną PZŻ. To tylko 
wymienione 2 pierwsze stopnie. 

Później są już tylko wyższe i o 
ich zdobyciu decyduje staż mor-
ski w żeglowaniu. 

DN: To, bardzo wiele nauki, 
co na pewno nie jest łatwe. 
Mimo tego, że jest to trudna 
i droga dziedzina sportu to 
wiele osób jednak fascynuje 
się żeglarstwem?

A.M: Na pewno tak. Ale, 
tą wiedzę z przyjemnością się 
przyswaja. W stowarzyszeniu 
Knaga są zrzeszeni dorośli, ale 
w najbliższych planach jest tak-
że powołanie grupy młodzieży, 
która coraz bardziej garnie się 
do żeglowania. Nie trzeba być 
odkrywcą, by wiedzieć, że że-
glarstwo to bardzo interesujący 
sport, bo daje wiele możliwości 
i doznań jak np. uczucie wolno-
ści, czy odprężenie od codzien-
nych spraw jak i świeże powie-
trze, którego nad wodą na pew-
no nie brakuje. To hobby rów-
nież rozwija i zarazem uczy 
odpowiedzialności za drugie-
go człowieka. Odrębną kwestią 
jest sprzęt żeglarski oraz jego fi-
nansowanie. Na obecną chwilę 
dysponujemy jedną łódką, któ-
ra jest jednostką prywatną, ale 
utrzymanie jej jest w zasadzie 
bezpłatne ze względu nad „dar-
mowy” wiatr. 

DN: Dla wielu ludzi żeglar-
stwo nie jest kojarzone z dzie-
dziną sportową a tylko samą 
wakacyjną przygodą? 

A.M: Muszę powiedzieć, że 
na sukces w żeglarstwie i zdo-
bywania potrzebnych patentów 
składa się wiele punktów. By, 
żeglować trzeba mieć świado-
mość z niebezpieczeństwa, jakie 
niesie woda jak również wiedzę 
techniczną, jaką podczas rejsu 
trzeba umieć zastosować. Trze-
ba wiedzieć gdzie płynąć i znać 
podstawy meteorologii, czy-
li warunków atmosferycznych. 
Umiejętność zgrania sprzętu do 
panujących warunków na wo-
dzie jest bardzo istotna. W że-
glarstwie potrzebne jest również 
zwykłe szczęście jak i pogoda a 
wraz z nią korzystne wiatry. 

DN: Jakie powinien mieć 
predyspozycje i umiejętności 
kandydat na żeglarza?

A.M: Przede wszystkim trze-
ba być cierpliwym, opanowa-
nym i odpornym psychicznie na 
np. nagłe zmieniające się wa-
runki pogodowe, które często 
podczas żeglowania się zmie-
niają. Z kolei przy silnym zmie-
niającym się wietrze trzeba po-

siadać odpowiednią sprawność 
fizyczną, by umieć utrzymać 
jacht na odpowiednim kursie i 
umieć przemieszczać się z jed-
nej burty na drugą równocze-
śnie utrzymując ster w pozycji 
kursu.

DN: Członkom stowarzy-
szenia bez wątpienia do-
skwiera brak sprzętu i mizer-
ne warunki, co niestety jest 
widoczne gołym.

A.M: Jak Pan widzi próbuje-
my własnymi siłami i środkami 
odnawiać bazę, ale potrzeby są 
duże. Jednak jest światełko w 
tunelu ze względu na przystą-
pienie Polski do Unii Europej-
skiej, która wspomaga takie 
projekty.

DN: A lokalne możliwości? 
A.M: Na pewno są i miejmy 

nadzieję, że przedstawiciele sa-
morządu będą również o nas 
pamiętać i wspierać. Potwier-
dzeniem tego jest żywe zainte-
resowanie szkoleniem żeglar-
skim, które będzie miało dru-
gą edycję otwartego kursu na 
stopień żeglarza jachtowego od 
03.09.2011r. 

DN: Doskonałe znaczenie 
dla działalności stowarzysze-
nia jest fakt, że jego baza mie-
ści się zaraz nad wodą

A.M: To prawda.Dlatego wy-
daje mi się, że szkoda, by było 
nie rozwijać tego typu działal-
ności w naszym mieście. Mamy 
przecież naturalny zbiornik 
wodny, jakim jest nasze jezioro 
i bazę, a to jest bardzo istotne 
przy tego typu aktywności. 

DN: Rozumiem, że żeglo-
wanie na jeziorze różni się 
znacznie od żeglowania mor-
skiego?

A.M: Zdecydowanie tak! Je-
zioro i morze to zupełnie inne 
wody, które mają nieco różnią-
ce wymagania sprzętowe, umie-
jętnościowe jak również te me-
teorologiczne. Nasz jacht jest 
jachtem spełniającym wymogi 
PZŻ-u. Jest jachtem pokłado-
wym niewywracanym i nie za-
tapialnym. Jest to jacht klasy 
TEMPEST - „ZU-MA-KA” No-
wogard. 

DN: To był bardzo interesu-
jąca rozmowa jak i sam rejs.

A.M: Dziękuję za rozmowę i 
udział w rejsie. 

Tekst i foto: Jarosław Bzowy 

Stowarzyszenie Klub Żeglar-
ski „KNAGA” ma 34 członków. 
Klub został założony 19 marca 
2010 roku. 

Część załogi stowarzyszenia KNAGA od lewej Daria 
Dawidowska, Jan Smolira i Andrzej Meksa
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Świadkowie historii: syberia – wspomnienia Pani janiny Wołowicz, 10 lutego 
1940 roku wywiezionej wraz z rodziną do Nowosybirska.

W tajdze Nowosybirska…
Pani Janina Wołowicz, z 

domu Perkowska, opowie-
działa nam historię swojej ro-
dziny, która w czasach wojny 
i po jej zakończeniu dozna-
wała represji ze względu na 
nieustraszoną postawę ojca, 
jednoznacznie potępiającego 
postępowanie komunistycz-
nych okupantów.

Pani Janina pochodzi z Wi-
leńszczyzny. Przyszła na świat 
w rodzinie kolonistów. Była 
trzecia z czworga rodzeństwa – 
najstarszej Zofii, średniej Sta-
si i najmłodszej Amelii. Oj-
ciec, Bronisław, był leśniczym, 
mama, Władysława, miała 
dwudziestodwuhektarowe go-
spodarstwo. W 1930 roku oj-
ciec ukończył budowę domu, 
drewnianej leśniczówki. Jani-
na skończyła wtedy pierwszy 
rok życia. Spokojne życie pły-
nęło w rytmie świąt i pór roku. 
Na początku września 39 roku 
przyszła wiadomość o nadcią-
gającym od zachodu niemiec-
kim najeźdźcy, 17 września na-
tomiast wschodnie rubieże II 
Rzeczypospolitej przekroczy-
li Sowieci, 10 lutego 1940, wy-
słani przez tych ostatnich en-
kawudziści, zapukali do drzwi 
leśniczówki. I tutaj rozpoczy-
na się następny etap losów ro-
dziny Perkowskich. Owego pa-
miętnego dnia 10 lutego, pani 
Janina miała 11 lat. Wraz z 
młodszą siostrą Amelią uczęsz-
czały do 3 klasy, starsza siostra 
Stasia była już w 6. klasie, na-
tomiast najstarsza, Zosia, była 
uczennicą gimnazjum. Wspo-
mina pani Janina: - 10 lutego 
poszłyśmy do szkoły. Ja i moje 
dwie siostry. Pamiętam, że naj-
starsza była wtedy w domu. Na-
gle do klasy weszło dwóch en-
kawudzistów. Wszyscy się ich 
wystraszyli. Źle patrzyło im z 
oczu. Wskazali na nas. Powie-
dzieli nauczycielom, że zabie-
rają nas do rodziców. Zabra-
li mnie, Amelię i Stasię. Wsa-
dzili nas na sanie. Ruszyliśmy. 
Nagle starsza siostra krzyknę-
ła – przecież jedziemy w prze-
ciwnym kierunku, tam nie jest 
nasz dom, zatrzymajcie! Były-
śmy przerażone, nikt nie słu-
chał. Przejechaliśmy tak 10 km. 
Sanie zatrzymały się na małej 
stacyjce, na której stał bardzo 

długi tabor bydlęcych wago-
nów. Kazali nam wysiąść. Na-
gle, przerażone, zobaczyłyśmy 
przed sobą otwartą przed nami 
ciemną jamę wagonu. Wsadzili 
nas do środka i zamknęli wro-
ta. To było okropne, byłyśmy 
na śmierć wystraszone i zdez-
orientowane całą tą sytuacją. 
Zaczęłyśmy płakać i zawodzić. 
Proszę sobie wyobrazić – trzy 
małe dziewczynki, wtrącone i 
zamknięte w ciemnym, zimnym 
wagonie. Początki deportacji 
były dla Pani Janiny i jej sióstr 
niezwykle traumatyczne. Emo-
cje towarzyszą wspomnieniom 
do dziś. – Po rodziców przyszli 
w nocy. Ojcu kazali stanąć pod 
ścianą. Kilkadziesiąt minut na 
spakowanie i w drogę. Wieź-
li ich w stronę stacji, na której 
my byłyśmy już od kilku godzin. 
Pamiętam jak nasi rodzice roz-
paczliwie wołali prowadzeni po 
peronie – gdzie są nasze dzieci?! 
– uspokoili się trochę kiedy So-
wieci otworzyli wagon i nas zo-
baczyli. Od tego momentu je-
chaliśmy już razem. – wspomi-
na pani Janina. Na pytanie czy 
zachowały się jakieś pamiątki, 
zdjęcia, Pani Wołowicz rozło-
żyła bezradnie ręce: - Kiedy ro-
dziców i najstarszą siostrę wieź-
li saniami na stację, to kazali 
wszystko wyrzucić – tzn. jedze-
nie i jakieś pamiątki. Nic się nie 
zachowało. 

Z opowiadań Sybiraków, któ-
re już publikowaliśmy w DN, 
wiemy jakie warunki panowa-
ły w wagonach. Nasza boha-
terka dodaje kolejny szczegół. 
– Mróz, oszronione ściany. W 
kącie dziura służyła za ustęp. 
Co kilka godzin pociąg zatrzy-
mywał się i wtedy ktoś krzy-
czał – kipietok! – ludzie wycho-
dzili i dostawali trochę gorącej 
wody. Pozwalali też załatwiać 
się pod wagonami. Ale jak to 
tak? W środku do dziury, a na 
zewnątrz pod wagonem? Żad-
nej prywatności, jak zwierzęta 
nas traktowali. Poszanowanie 
godności – to było im obce.

W tajdze Nowosybirska
Po trwającej miesiąc podró-

ży na  miejsce zsyłki dla ro-
dziny Perkowskich rozpoczął 
się mający trwać ponad 6 lat 
pobyt w tajdze. Dni, miesią-

ce i lata upływać miały pod 
znakiem katorżniczej pracy. 
– Przywieźli nas do Nowosy-
birska, tam był pierwszy prze-
ładunek. Następnym przystan-
kiem był Czelebajsk. Stamtąd 
specjalnymi samochodami za-
wieźli nad do Czerepanowa i 
następnie końmi do Mireci. To 
było jakieś 50 kilometrów. Na-
stępnie rozlokowali nas w odda-
lonych o około 30 km barakach. 
Nasz barak miał nr 54. Jeden od 
drugiego był w odległości ok. 8 

km. Nie było tam żadnej lud-
ności. Zimą zesłańców prześla-
dował mróz, latem natomiast 
podczas pracy w lesie strasznie 
gryzły komary, meszki. W ba-
rakach też spokoju nie było, bo 
tam na odmianę utrapieniem 
były pluskwy. Nie mieliśmy co 
jeść, za to sami staliśmy się po-
karmem dla owadów. 

Wyrobić normę
Pan Bronisław, jego żona i 

starsze córki byli „zatrudnie-
ni” przy pozyskiwaniu żywi-
cy. Każde z nich musiało wy-
robić normę za co byli rozli-
czani przez enkawudzistów – 
zapłatą było 50 dkg chleba na 
dzień. Jeśli normy się nie wy-
robiło stawało się przed są-
dem. Ci, którzy z racji wieku, 
nie mogli zostać „zatrudnie-

ni” otrzymywali 20 dkg. Gło-
dowe racje żywnościowe sta-
nowiły jeden ze środków wy-
pełnienia diabolicznego pla-
nu powolnej eksterminacji ze-
słańców. - Wszyscy pracowali-
śmy przy zbieraniu żywicy. Ja 
i Amelia pomagałyśmy mamie, 
bo nie mogła wyrobić normy. 
Mama była bardzo słaba, a ży-
wica taka ciężka. Żywicę trzeba 
było wlewać do specjalnych be-
czek, które były później zabiera-
ne przez NKWD.

Wrogowie Stalina
Deportowani byli uznani za 

element szkodliwy i zagrażają-
cy Rosji sowieckiej, czym tłu-
maczy się okrutne prześlado-
wania. Natomiast ci, którzy, 
mimo swego tragicznego poło-
żenia, nie pozwalali na przyty-
ki pod adresem ojczyzny i ro-
daków, stawali się celem jesz-
cze dotkliwszych prześlado-
wań. Głowa rodziny Perkow-
skich, Pan Bronisław, absol-
went jednej z carskich szkół, 
władający biegle językiem ro-
syjskim, nie bał się ripostować 
obelg enkawudzistów. W tam-
tych okolicznościach taki czyn 
zasługiwałby na miano bardzo 
odważnego, jeśli nie wręcz he-
roicznego. Pani Janina przy-
toczyła następujący epizod: - 
Zdzies podychac budzicie, tu 

pozdychacie – tak ojcu mówili. 
Ojciec odpierał – net, zdzies nie 
budziem podychac! – nie, my tu 
nie zdechniemy! A ten enkawu-
dzista na to - a Polszy nie było 
i nie budiet! – tak powiedział 
do ojca. A ojciec miał taki cha-
rakter, że wszystko im mówił na 
nie. Dogadywali też nam, że do-
staliśmy cudzą ziemię. Chodzi-
ło o polskie ziemie. Jak ojciec się 
im postawił, to go mało nie roz-
strzelali, pamiętam, że jak mu 
zagrozili to się okropnie przera-
ziłam. Potrzeba im było jednak 
rąk do pracy, to go oszczędzili. 
Czekali aż się sam wykończy z 
głodu i ciężkiej pracy. 

Wielu zabrał głód
Oglądając dzisiaj relacje z 

krajów Afryki, w których pa-
nuje głód, naszym oczom uka-
zywane są obrazy drastycznie 
wychudłych ludzi, przypomi-
nających tych z obozów kon-
centracyjnych. Taki widok by-
wał częsty również na Syberii. 
- Ludzie umierali, bo te racje 
żywnościowe takie mizerne a 
praca ciężka. Tylko skóra i kość 
na wielu wisiały. Całe rodzi-
ny schodziły z tego świata. Np. 
państwo Kruszyńscy – ich ro-
dzina liczyła kilka osób, został 
tylko ojciec. Nieraz w zimę  nie 
dostarczano chleba przez kil-
ka dni, bo konie grzęzły w za-
spach. Dzieci nie mogły z głodu 
spać – krzyczały – mamo, jeść, 
jeść! A matki co miały zrobić? - 
tylko płacz w rękaw z żalu zdu-
sić. W tamtym czasie moja sio-
stra mało nie zamarzła. Wyszła 
po coś z domu, szła przez śnieg 
taka osłabiona i nagle z wycień-
czenia ogarnął ją sen, osunę-
ła się na ten śnieg i już leżała, 
na szczęście dojrzał ją pewien 
człowiek i przyniósł do baraku. 
Wysyłali nam z Polski paczki z 
jedzeniem, ale nam ich nie do-
starczano. Nie wolno było. Taka 
dodatkowa represja za „krnąbr-
ność” w ich mniemaniu. Ojciec 
był już tak wykończony, że mało 
nie umarł. Ale pewnego dnia, to 
już Bożym zrządzeniem, przy-
szła paczka, którą pozwoli-
li odebrać. Trochę sucharów od 
babci – ojciec się nimi nieco po-
żywił. Chyba dzięki temu ja-
koś przeżył. – wspomina Janina 
Wołowicz.
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Napełnić żołądek chwasta-
mi

To wspomnienie pokazuje, 
że w oczach sowieckich katów 
litości nie był w stanie wzbu-
dzić nawet widok dzieci łak-
nących jakiejkolwiek strawy. 
Opowiada pani Janina: - To 
było lato. Wynosiliśmy w ten 
czas na zewnątrz piece żeliwne, 
żeby nie wzniecić pożaru w ba-
raku. Nazbierałyśmy z siostrą 
jakiegoś zielska i chciałyśmy so-
bie cokolwiek do jedzenia zro-
bić, tak nam w brzuchach bur-
czało. Nagle skądś pojawił się 
enkawudzista. Chwycił ten gar-
czek z „zupą” i cisnął o ziemię. 
Taką rozrywkę miał okrutnik. 
A my z siostrą zostałyśmy z tym 
głodem i łzami w oczach. 

W zimę mróz, latem mala-
ria

W porze letniej bardzo nie-
bezpieczna i uporczywa była 
malaria. – Powodowały ją ko-
mary. Najpierw dostawało się 
silnej, prawie 40 stopniowej go-
rączki i dreszczy. Jednego lata 
zapadliśmy na nią wszyscy w 
tym samym czasie. I tak leżeli-
śmy. Ani wstać, ani znikąd po-
mocy. Trzeba było leżeć i czekać 
na łaskę losu. Moja siostra Sta-
sia mało nie umarła w trakcie 
tej malarii. 

„…Pan niebiosów obnażo-
ny”

W miejscu, w którym jak 

mantrę powtarzano słyn-
ne „Boga niet”, zdarzyło się w 
Boże Narodzenie coś niezwy-
kłego. Wspomina pani Janina 
– Mieszkaliśmy już wtedy w Su-
zunie, do którego przenieśli nas 

jakiś czas wcześniej. Mój ojciec 
pracował tam przy spławianiu 
drewna i nawet trochę karto-
fli można było dostać. Tam też 
chodziłyśmy do szkoły i uczyły-
śmy się z sowieckich podręczni-
ków przetłumaczonych na pol-
ski. Nadeszły święta. Mama 
upiekła na piecu żeliwnym 

placki kartoflane. To był wtedy 
rarytas – placki ziemniaczane 
– upieczone nie na tłuszczu tyl-
ko na gołej blasze, bez żadnych 
dodatków. Bardzo cieniutkie 
te placuszki były i nawet obie-

rek nie odrzucaliśmy. O zwykłej 
soli można było pomarzyć. Na-
gle na podwórzu, pośród nocy, 
rozległ się śpiew „Bóg się rodzi, 
moc truchleje….” To byli nasi 
rodacy, którzy przyszli zza rze-
ki. Do tej pory ta kolęda ściska 
za gardło. 

Gdzieś po środku syberyj-

skiego piekła, w noc Narodze-
nia Pana historii, do nieba pły-
nie pieśń o jego narodzeniu, 
pieśń nadziei, że odmieni się 
historii bieg…

Całowali ojczystą ziemię
Przyszedł czas kiedy Polacy 

mogli powrócić do swojej oj-
czyzny. Pani Janina wspomina 
ze łzami w oczach – To była eu-
foria. Mimo trudnych warun-
ków panujących w wagonie, od-
czuwaliśmy radość. A kiedy do-
tarliśmy do ojczyzny, to ludzie 

klękali i całowali ziemię. Ojciec 
chciał powrócić do leśniczówki, 
ale tam już nie było wolno – wy 
wrogowie, a tam już Związek 
Radziecki! – mówili.

Wrogowie ludu
Pomimo, że warunki bytu 

w Polsce zaraz po wojnie były 
nieporównywalnie lepsze niż 
te syberyjskie, to jednak życie 
uprzykrzała nowa władza. Ko-
muniści tępili wszystkich, któ-
rzy według nich „rozsiewali 
defetyzm w ludzie” – bo prze-
cież „demokracja” nastała! – 
Mój ojciec sprzeciwiał się komu-
nie i za to nachodzili go ubow-
cy. Moja siostra też była prze-
śladowana, bo powtórzyła saty-
ryczny wiersz o Cyrankiewiczu. 
Mijały lata. Ojciec postanowił 
odwiedzić rodzinne strony na 
Wileńszczyźnie. Wziął ze sobą 
siostrę. Kiedy wrócił to opowie-
dział, że po leśniczówce śladu 
nie zostało – rozebrali, a ma-
teriał wzięli na budowę szkoły. 
Opowiadał też, że jak pokazał 
się w swoich stronach to nawet 
członkowie jego rodziny, którzy 
tam zostali, bali się jego odwie-
dzin – kłopoty z tego mogą być 
– mówili. 

W powojennej Polsce komu-
niści zabraniali mówić o Sy-
berii. Dziś czasy się zmieniły. 
Można i należy mówić prawdę. 
Panina Janina Wołowicz dała 
nam swoje świadectwo, za któ-
re bardzo dziękujemy.

Piotr Słomski

Zdjęcie rodziny Perkowskich, wykonane w 1949 roku. Poniżej: rodzice, Władysława i Bronisław. Powyżej od 
lewej: siostry, Janina, Stanisława, Zofia i Amelia

Przypominamy – trwa projekt „Druk wspomnień”

Ocalić wspomnienia – zatrzymać czas
Prywatne historie i rodzin-

ne opowieści stają się coraz 
bardziej cenionymi wartościa-
mi. Spisywane przez seniorów 
rodu czy młodych pasjonatów 
przeszłości, niegdyś skazane 
były na żywot ukryty w szufla-
dzie. Inicjatywa „Druk wspo-
mnień” stawia sobie za cel po-
moc w ich wydaniu w postaci 
niskonakładowych książek i 
nieodpłatnej publikacji w DN.

Możliwość utrwalenia ro-
dzinnej biografii w formie 
książki była do niedawna wy-
łącznym przywilejem osób 
sławnych lub bogatych. Publi-
kowanie rodzinnych opowie-
ści czy wspomnień nobilitowa-
ło i świadczyło o wysokim pre-
stiżu. Obecnie, dzięki rozwo-
jowi techniki i coraz niższym 
kosztom przygotowania książ-
ki, wydanie biografii czy ro-
dzinnych wspomnień stało się 
dużo łatwiejsze. Projekt „Druk 

wspomnień” – który oficjalnie 
zainaugurował swoją działal-
ność w lipcu 2011 roku – sta-
wia sobie za cel popularyzację 
zbierania prywatnych historii i 
pomoc na każdym etapie przy-
gotowania ich druku.

- Pomysł zrodził się sponta-
nicznie. Poproszono mnie kie-
dyś o zredagowanie książki – 
fascynującej biografii człowie-
ka, który przeżył prawie cały 
XX wiek, doświadczając oso-
biście wszystkich jego pięknych 
i tragicznych kart. Udało się te 
wspomnienia wydać – i zaczę-
ły się zgłaszać kolejne osoby, 
pytając jak to zrobić. Wielu lu-
dzi pasjonuje się zbieraniem ro-
dzinnych czy lokalnych opowie-
ści, nie wiedząc równocześnie, 
jak doprowadzić do ich publi-
kacji. Powstaliśmy po to, aby 
im w tym pomóc – mówi koor-
dynator projektu „Druk wspo-
mnień” Rafał Cekiera.

Drukowanie rodzinnych 
opowieści, listów, dokumen-
tów w formie profesjonalnej, 
eleganckiej edytorsko książki 
stanowić może również wyjąt-
kowy prezent, szczególnie dla 
osób starszych. - Kiedy odbie-
ram od kogoś ręcznie spisane 
notatki, jakieś zdjęcia, listy czy 
inne dokumenty, a następnie za 
trzy tygodnie przyjeżdżam z eg-
zemplarzami pięknie wydanej 
książki – mam wrażenie, że coś 
się udało uratować, już na za-
wsze – mówi Rafał Cekiera. -  
A radość osób, które mogą od-
naleźć na kartach książki swoje 
historie jest bezcenna.

Projekt „Druk wspomnień” 
współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej. we. Na 
podstawie dostarczonych ma-
teriałów opracowują, redagu-
ją i drukują nie tylko prywat-
ne historie rodzinne, lecz rów-
nież księgi pamiątkowe insty-

tucji, wydawane z okazji jubi-
leuszy czy rocznic. - Książki, 
które wydajemy, są specyficzne 
– to sejfy rodzinnych historii – 
podkreśla koordynator projek-
tu, będąc przekonanym o za-
potrzebowaniu na tego typu 
wydawnictwa. Dziennik No-
wogardzki jest współpracow-
nikiem projektu , jednym z 

etapów przed drukiem książki 
jest  w związku z tym publika-
cja na łamach DN  . Zachęca-
my Państwa do spisywania hi-
storii swoich i swoich rodzin i 
dostarczania zgromadzonych 
materiałów , wspomnień , li-
stów , zdjęć , dokumentów do 
naszej redakcji. 

Redakcja DN

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

wznawia po wakacjach 

spotkania dla aktywnych seniorów
„SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE”
Zapraszamy 13 września br. (wtorek) o godz. 1630

w programie:
- otwarcie wystawy Pana Ryszarda Trościanko
- spotkanie z Panem Rajmundem Zielińskim

Królem Kolarskim AD 2011
Dyrektor Biblioteki 

Zofia Pilarz 
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Bartosz syn Katarzyny 
Lewandowskiej ur. 
26.08.2011 z Dębic

Filip syn Marty i 
Adriana ur. 1.09.2011 
z Dalna

Madzia córka Anny 
Bąk ur. 26.08.2011 z 
Bienic

Piotr syn Joanny i 
Wojciecha Kujawa 
ur. 5.09.2011 z 
Nowogardu

Szymon syn Marty 
i Przemysława ur. 
2.09.2011 z Wołowca

Syn Anny Mróz ur. 
6.09.2011 z Kikorzy

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

rusza kolejny sezon NalP
Zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania drużyn piłkarskich do 30.09.2011r. Nowogardzka 
Amatorska Liga Piłkarska rozpocznie się w tym roku 9.10.2011r. ( niedziela ). Rozgrywki będą od-
bywały się w I i II lidze na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Spotkanie organiza-
cyjne z kapitanami zgłoszonych zespołów odbędzie się 3.10.2011r. o g.19.00 w pubie Pasadena.
Zgłoszenia zespołów pod numerem Tel. 664037266

TS

Motocross: Podium w Pucharze Polski
W niedziele 04-09-2011 Oborniki gościły zawodników ostatniej VI rundy Pucharu Polski w motocrossie. Klub „KM Cisy” reprezento-
wali Michał Kozera i Kacper Serówka w klasie MX2 czyli motocykle do 250cm3 pojemności. Obornicki tor jest dobrze znany Naszym 
zawodnikom ponieważ odbywają się tam często zawody różnej rangi.

Po treningu klasyfikacyjnym 
Michał jako 4 wjechał na ma-
szynę startową do pierwsze-
go biegu, natomiast Kacper 
miał 32 czas. Bardzo dobrze 
pojechane pierwsze 25 minut 
przez obu Naszych zawodni-
ków dało 4 miejsce Michało-
wi i 29 Kacprowi. Na ostatniej 
rundzie Pucharu polski punk-
ty liczą się podwójnie, dlate-
go na maszynie stanęło 38 za-
wodników i nie tylko z Polski. 
Drugi bieg to wspaniała jazda 
Michała, przez 25 minut trwa-
ła walka o dobre miejsce i jako 
drugi minął linię mety, Kacper 
zajął wysokie 19 miejsce. W 
klasyfikacji generalnej zawo-
dów Michał stanął na 3 miej-
scu podium.

W czasie wakacji Michał 
dużo trenował u Lonki Wice-
mistrza Europy i Maćka Zdun-
ka 12-krotnego Mistrza Polski. 
Treningi z takimi zawodnika-
mi szybko przyniosły bardzo 
dobre rezultaty w MX Senior. 
Gratulacje dla obu Naszych za-
wodników. Dziękujemy rów-
nież nowogardzkim kibicom 
którzy przyjechali do Obornik 
Nas dopingować.

Eugeniusz Kozera

Dzień wcześniej w sobo-
tę 3-09-2011 na tym samym 
torze odbyła się 7 runda MP 

strefy zachodniej. Klub repre-
zentowali:

Quady: Darek Pustelnik i 
Tomasz Jamroży,

Junior: Patryk Komsa i Kac-
per Serówka,

Weteran: Jarosław Komsa,
Klasa otwarta: Michał Kozera
Tylko Quadowcy na tych za-

wodach stanęli na wysokości 
zadania, pozostałych prześla-
dował duży pech, awarie sprzę-
tu i kontuzje. Darek Pustel-
nik w pierwszym biegu zajął 4 
miejsce, Tomasz Jamroży był 5. 
Drugi bieg jeszcze lepszy w wy-
konaniu Darka bo jako 2 minął 
linię mety i w generalce stanął 
na 3 miejscu podium, Tomek 
był 7. Patryk Komsa w swoim 
pierwszym biegu przewrócił się 
i jako 9 minął linię mety. Choć 
mogło być lepiej to Kacper był 
17 na kapciu w przednim kole. 
Nasz weteran Jarosław Komsa 
mimo problemów z silnikiem 
był 15. W drugim biegu nieco 
lepiej i jako 13 zameldował się 
na mecie. W klasyfikacji otwar-
tej Michał po awarii sprzęgła 
nie ukończył pierwszego biegu. 
Patryk Komsa nie wystartował 
w drugim biegu w którym Kac-
per był 14 – coraz lepiej. Mimo 
iż było sporo Naszych zawodni-
ków w klasyfikacji klubów zaję-
liśmy odległe 7 miejsce.

Inf. Własna

Podziękowali Żanecie 

„Pragniemy bardzo serdecznie pogratulować zdobycia w 24 lipca 2011 roku w Człuchowie wice-
mistrzostwa polski w pucharze polski kobiet w Motocrossie. Dziedzina sportu jaką uprawiasz nie jest 
łatwa, ale swoją postawą udowodniłaś, że dzięki zapałowi i determinacji można wiele osiągnąć. Je-
steś młodą osobą ale z dużym potencjałem, co widać na zawodach. Życzymy większych sukcesów, 
oraz wielu pochwał i dobrej pogody ducha” – to treść gratulacyjnego listu, jaki za osiągnięte wyni-
ki, otrzymała z rąk nowogardzkich władz Żaneta Zacharewicz, reprezentantka Klubu Motorowego 
„Cisy” Nowogard. 

Uroczyste wręczenie listu  oraz bukietu kwiatów miało miejsce podczas ostatniej sesji, Rady Miej-
skiej, która odbyła się w dniu 31 sierpnia.

Redakcja DN również życzy Żanecie dobrych i bezpiecznych startów w kolejnych zawodach mo-
tocrossowych, które chętnie będziemy relacjonować. 

MS
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Zaprasza
na zakupy

• pralki, lodówki, kuchnie, zmywarki

Autoryzowany
dystrybutor

Możliwość negocjacji cen

Najtańsze
raty w mieście

Atrakcyjne ceny

WSZYSTKO DLA DOMU
(o

bok Lid
la)
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AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
biura Nieruchomości 
na ul. Warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard- mieszkanie na wynajem 2 pokojowe, 51 m2, II p, cena – 1000 zł/ msc
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
 Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard okolica o pow  150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

obiekty  i lokale:
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 18 m2, I p, cena – 250 zł / msc
 Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 20 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 33 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal na wynajem o powierzchni 100 m2, I p, cena – 1200 zł / msc

Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o 
posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić zapotrzebowanie na kup-
no. Podręczniki do oddania można również przynosić do redakcji DN. Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 
3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. Warszawy.  Red.

 

Zaprasza do udziału w projekcie: 

„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy 
Nowogard” 

 Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia 
poprzez zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz 
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów: 
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą, 
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 
działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług.  
 Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych  
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości” oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach.  
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT”, otrzymają od 10 do 50 % zniżki stawki czynszu  za wynajmowany 
lokal, w okresie pierwszych trzech lat swojej działalności. 

Pierwsza edycja projektu realizowana będzie od września do grudnia 2011 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w 
Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, lub 
telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl 
                                               Serdecznie zapraszam ! 
Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST               

SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD  

   Jerzy Jabłoński                 

 

 

                   

 

  

 

 

koNcert „coVerbaND”
2 godziny szczelnie wypełnione 
przebojami PolskIego rocka, 
największe polskie hity lat 80-90 
m.in.: utwory grup: DŻEM - LADY 
PANK - PERFECT - ODDZIAŁ ZA-
MKNIĘTY - BUDKA SUFLERA... 
100% na żywo

17.09.2011 godz. 20.00
17 zł / os

Dodatkowe informacje i rezerwacja 
stolików 91 392 24 24

„Noworim” Sp. z o.o. 

poszukuje kandydata na stanowisko 
kontroler w Dziale Produkcyjnym.  

Wymagane jest:
- wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspocyzyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów 
   sanitarno - epidemiologicznych. 

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 91 39 22 394.

• Sprzedam podręczniki szkol-
ne do 1, 2 i 3 klasy liceum. W 
bardzo dobrym stanie. Tel. 517 
895 434.

• Sprzedam nowy komplet do 
angielskiego szkoła podsta-
wowa Bugs World 1 z elemen-
tami pisania, Bugs World 1 bez 
elementów pisania oraz nowy 
komplet Bugs World 2. Kontakt 
tel.663425260

•  Sprzedam podręczniki: 1. do 
klasy I SP 2 - „Ja, Ty, My” Jo-
anna Białobrzeska - Religia 
„Bóg z nami” 2. do klasy II SP 
2: „Ja, Ty, My” J. Białobrzeska 
(część 1,2,3,3A,4,4A) J.angielski 
LONGMAN; Religia „Pójdź do 
Jezusa” 3. do klasy III SP 2 „Ja, 
Ty, My” J. Białobrzeska; Pod-

ręcznik cz. 1 i 2 Rozwiązuje za-
dania i obliczam działania „Ja-
,Ty. My” - lektury klasa trzecia 
- Testy z jęzka angielskiego dla 
uczniów szkół podstawowych, 
Tatiana Frołow 4. do klasy IV 
SP2 : J. Polski „Słowo za sło-
wem” WSiP Matematyka 2001 
WSiP; Historia cz. 1 i 2, Nowa 
Era; Informatyka 2001 kl. IV-VI 
wyd. Czarny Krzek Religia wyd. 
WAM 5. do klasy V SP2 J. Pol-
ski „Słowa zwykłe i niezwykłe” 
WSiP; Matematyka 2001 WSiP; 
Historia część 1 i 2, Nowa Era; 
Przyroda, Nowa Era; J.angielski 
LONGMAN Religia, wyd. WAM; 
Opracowanie lektur z języ-
ka polskiego wyd. Greg 6. do 
klasy VI SP2: J. Polski WSiP M. 
Nagajowa; Matematyka, Gdań-

skie wydawnictwo Oświato-
we; Historia cz. 1 i 2 Nowa Era; 
J.angielski, LONGMAN; Religia, 
wyd. WAM 7. Język niemiecki 
„Was ist los?” PWN, kl. I,II,III gim. 
nr 1; 8. J. angielski „Inspiration” 
Starter 1 i elementary , MAC-
MILLAN, gim, nr 1.  9. Informa-
tyka 2000, podręcznik dla gim-
nazjum 2, gim. nr. 1 10. Chemia 
dla gimnazjalistów, zadania od 
łatwych do trudnych, Oficyna 
edukacjyjna, gim. nr 1  11. Fi-
zyka i astronomia dla gimna-
zjum, moduł 2, Nowa Era. Gim. 
nr.1 TELEFON KONTAKTOWY: 
609-541-122

• Sprzedam podręczniki do 
szkoły podstawowej nr. 3 do 
klasy IV. 660 206 866; Kupię 
podręczniki do szkoły podsta-

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

PELTING CENTER

ROZPOCZĘCIE PRACY: LISTOPAD
CZAS TRWANIA: ok. 5 m-cy,
LOKALIZACJA Ł i i l G it 12 72 100 G l ió

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ

LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

TEL. KONTAKTOWY: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1600)

Informacja 

dla odbierających żywność z programu PEAD z PKPS-u w 
Nowogardzie

 Na zgłaszane wnioski podopiecznych, by jakoś zmienić zasady wydawania żywności,by mogli ją 

wszyscy zarejestrowani odebrać,a nie tylko stali stacze- od września zmieniamy zasady i 
godziny wydawania.

 I tak  od września   zaczynamy wydawanie od 15,30- do 18-tej. 

Obsługujemy Tylko 70 osób  każdego dnia. Terminy wydawania 
w oknie naszej organizacji.

Najbliższy termin to- 20, 21, 22, września

 Żywność tak rozdzielimy, by starczyło dla każdego ( w mniejszych ilościach). Powodem do takiej 
zmiany jest również to,że przed dniem wydawania podopieczni przez całe noce koczowali i zawsze 
byli ci sami ludzie jako pierwsi. Ponadto miejsca w kolejkach były nawet sprzedawane. A jest to 
teren monitorowany, więc po 19-tej nie powinno tam nikogo być. Miejsce przy naszym biurze gdzie 
wydajemy żywność zanieczyszczone jest  petami, papierami,znoszonymi z innych miejsc meblami. 
Tak nie może być. By to uregulować, zmieniamy zasady i godziny. Teraz wszyscy osobiście będą 
mieli możliwość odbioru. Prosimy dostosować się do zmian i nie ustawiać się w większej ilości jak 
70 osób, byśmy do 18,30  tej mogli zakończyć i opuścić teren. Mam również nadzieję,że  za dnia 
istnieje większa możliwość zbierania wszelkich  podpisów, niż w nocy.

                                                                                 Jadwiga Cichecka

                                                                                                       W-ce Prezes Zarządu
                                                                                                        PKPS w Nowogardzie
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sPrZeDam 
mIesZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

DomY Na sPrZeDaŻ
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- ceNa 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – ceNa 285.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Dobra – 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Ińsko – 4 pokoje,  pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.450000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł

DZIałkI Na sPrZeDaŻ
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – ceNa 60.000 zł okaZja!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m² – CENA 105.000 zł
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, pow. 1094m², warunki zabudowy – ceNa 110.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1028 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 760m² – CENA 75.200 zł 
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m² – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł

beZPłatNa Pomoc W UZYskaNIU kreDYtU - oferta 20 baNkÓW

www.mk-kwadrat.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zgoda” z/s w Wierzbięcinie 

zatrudni pracownika 
na 3/8 etatu na stanowisko obsługa hydroforni, spisywanie 

liczników zimnej wody oraz utrzymanie zielonego terenu na 
Osiedlu mieszkaniowym należącego do spółdzielni. 

Oferta jest dla mieszkańców wsi Wierzbięcin. 
Zainteresowanych zapraszamy do biura Spółdzielni w każdy 

roboczy poniedziałek od godz. 18:00 lub telefonicznie pod nr 
91 39 10 790

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

WarsZtat samocHoDoWY
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia  

w samochodach osobowych i dostawczych

ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

sPrZeDaŻ cZęŚcI I sZYb 
do samochodów ciężarowych

ProDUkcja I NaPraWa PlaNDek 
samochodowych

 Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej„Cisy”  w Nowogardzie

ogłasza dwa przetargi 
ustne nieograniczone 

na zbycie i ustanowienie odrębnych własności lokali 
mieszkalnych, które odbędą się w dniu  

w dniu 26 września 2011r.
 WYkaZ lokalI :
- 3 pok. o pow. użytk. 59,90m2 - (parter) ul. Boh. Warszawy 44B/7  cena 
wywoławcza  -  136.015,20zł
- 3 pok. o pow. użytk. 59,90m2 - (I piętro) ul. Boh. Warszawy 44B/9  cena 
wywoławcza -   144.909,90zł
Szczegółowych informacji w sprawie warunków przetargu udzielamy w sie-
dzibie SM „Cisy” przy ul. Poniatowskiego 7a lub pod nr tel. 91 3925261

Lokale  
do wynajęcia
„Dom Rzemiosła”

ul. 3 Maja 48
Tel. 91 39 21 777

wowej nr. 1 do klasy IV. 660 
206 866 

• Kupię książki do klasy V SP nr 2. 
504 004 156  

• Kupię komplet książek do klasy 
II gim. nr. 2. 728 983 185

• Sprzedam komplet książek do 
klasy III szkoły podstawowej 
„Wesoła Szkoła” i podręczniki 
do języka angielskiego „New 
Bingo!” cz. 3A i 3B. 511 531 824. 

• Sprzedam podręczniki do II 
LO w Nowogardzie; komplet 
podręczników (bez języków) 
do klasy I o profilu humani-
stycznym, cena 170zł; do kla-
sy drugiej. Język Polski „mię-
dzy tekstami” cz. 3 i 4 - 15 zł/
szt; „matematyka z plusem 2” 
- podstawa 15 zł; historia „cza-
sy nowożytne” - 25 zł; WOS 
cz. II- 15 zł; Przysposobienie 
obronne cz. 2- 5 zł; Filozofia 
operon - 15 zł; do klasy tzre-
ciej: matematyka z plusem 3 
rozszerzenie- 15 zł; „Geografia 
Polski”- 10 zł; Vademecum + 
ćwiczenia maturalne (nowe 
od producenta), matura 2010 
matematyka zakres rozszerzo-
ny 40 zł (u producenta 60 zł) + 
spotkanie z fizyką do I kl. gim 
nr 2. Wszystkie podręczniki w 
doskonałym stanie! 697 514 
976 

• Kupię podręczniki do II klasy 
LO1 - WOS (rozszerzenie), Bio-
logia OPERON (zakres podsta-
wowy), „Matematyka z plusem 
2”, Zbiór do zadań z chemii 
(zakres podstawowy), Język 
Polski „Zrozumieć tekst. Zro-
zumieć człowieka” cz. 2. Tel. 
790433335.

• Sprzedam podręczniki do II LO 
w Nowogardzie: J. polski mię-
dzy tekstami cz. I, II, III; WOS 
podręcznik cz. II i III zakres roz-
szerzony. wyd Operon; Chemia 
- zakres rozszerzony cz. III wyd. 
Operon; Historia najnowsza- 
zakres rozszerzony cz. III wyd. 
Operon; Podstawy przedsię-
biorczości wyd. Nowa Era w 
cenie 10zł/szt 662 048 568

• Sprzedam komplet podręczni-
ków do klasy IV SP3 w Nowo-
gardzie. Nowe nieużywane. 
785 030 892
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

-LESMAR-

Skala

Godny
Paca

Poszła
do woza

Pers na
podłodze

Befsztyk

Pierwia-
stek

z USA?

Płynie
przez

Goleniów

Lakier
z Chin

Aktor
bez głosu

365 dni

Nad
kolanem

Łachudra

Nastolatka

Pływalnia

Bezgłos

Gust
u ubiorze

Struś

Kończyna dolna

Mgła

Indiańska
trucizna

Narkoman

Niewolnik

Miejsce
akcji

"Dżumy"

Antonim
dołu

Nieład

Kuzyn
sokoła

Księstwo
w Europie

Kasztan
jadalny

Kraj
z Bagda-

dem

Po winie

Owad
krwio-
pijca

Zrzędliwy
straruszek

Wytyczona
trasa

Bezpie-
czne

schro-
nienie

W parze
z chwałą

W
archiwum

Fabryka w
Puławach

Ćwierć-
beczek

Mospan

Jednostka
natężenia

prądu

Pustynia
w Chile

Świąte-
czny

wypiek
Parkan

Kraina
Edypa

Wrzask

Dachowiec

Zielony
banknot

Imię
żeńskie

Krążownik,
rewolucja

Kąśliwy
owad

Imię
Doyla

Składacz, metrampaż

Szef kurii

Stal
walcowana

Podobny
do rumu

Na wojskowej
czapce

Daszek
nad kuchnią

Efekt

C
O

N
A

N
,

M
A

R
O

N
,

O
R

A
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

111615

21

4 13

9

19

6

18 23

17

2022

10

12

3 8

1

14

5

2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

k r Z Y Ż Ó W k a

KU
PO

N
 6

9

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

Restauracja KAMENA 
  oferuje:      organizuje: 
 - wynajem sali konferencyjnej,                      – wesela – przyjęcia okolicznościowe oraz 
       - zaprasza na smaczne obiady. 

Tel. 91 39 22 225; 721 296 834

Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Marlena Szwajda- Wasiak, Halina Heinrich, 

Barbara Bartosik, Halina Szwal, Halina Stefań-
ska, Agnieszka Skowrońska, Pelagia Feliksiak, 
Danuta Śmigiel, Agata Kochelska,  Elżbieta Le-
wandowska, A. Wypych, Józef Dobrowolski, 
Bogdan Krystkiewicz, Szczepan Falaciński, Te-
resa Nowak, Teresa Januszonek, Adam Stefański

Zwycięzcy:

Elżbieta Lewandowska
Pelagia Feliksiak
Agata Kochelska

Gratulujemy

W POLITYCE JAK W SPORCIE 

W polityce podobnie 

Jak na piłkarskim boisku, 

Każdy rwie się do mamony, 

Jeżeli ktoś za bardzo wyrywa

Się do przodu, 

Z zasady jest spalony.

MOWA TRWA 

Dawniej czarownice,

W jakimś świecie trzecim,

Plotły czarne brednie, 

Kiedy księżyc świecił.

Dzisiaj  politycy 

Co na ciepłych stołkach siedzą, 

Nad losami kraju

Przy drinkach się biedzą. 

Każdy brednie plecie, 

Na przyszłości temat,

Ale, sensu, związku 

Ani za grosz nie ma.

POLITYCZNA PRAWIDŁOWOŚĆ

Każda persona łebska, w miarę

Obiecać umie złote góry.

Odgrzewa chętnie hasła stare, 

By znów uzyskać innych głosy,

Przyrzeczeń składa całe stosy.

Że bezpieczeństwo nam zapewni, 

Że zlikwiduje bezrobocie,

Że otrzymamy my i krewni, 

W krótkim okresie wielkie krocie.

A kto nie pójdzie zagłosować, 

Do śmierci będzie już żałować...

Racz zauważyć , czytelniku, 

Że co  lat kilka się powtarza, 

Ten spektakl natrętnego krzyku, 

O tym, czym będą nas obdarzać. 

A ja zaskoczę was zupełnie:

Nie obiecuję i nie spełnię...

KTO WEŹMIE GÓRĘ ?

Więcej od ciebie znaczę, 

Ja - głośniej kwaczę...
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regUlarNa lINIa mI kro bU so Wa serockI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze sZcZecINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ osÓb - ro maN bIŃcZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNIeDZIałkU Do PIątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NoWogarD - reWal - PobIeroWo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogarD - goleNIÓW - sZcZecIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZcZecIN - goleNIÓW - NoWogarD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

AEROBIK

instruktor
Monika
Durajte

l.
6
0
5

8
5
6

5
8
4

(ZAJĘCIA w SP 1)

wtorek, czwartek
od godz. 18 -19

00 00

INformator lokalNY - NoWogarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)
 - 913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie-
ci, Młodzieży i ich Rodzin   
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  
 - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Majowa - 91 307 07 08

Pck  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwo-
ścią zabudowy w Wyszomierzu - 
2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościo-
we (obok siebie) w Nowogardzie 
przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dosto-
sowana na busy lub auta osobo-
we), cena za 1 działkę 6900 zł, Tel. 
605 522 340.

• sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 70 m2 III piętro 
604 422 221

• sprzedam dom na ul jesiono-
wej. 604 284 597

• sprzedam, wynajmę lub wy-
dzierżawię stoisko na targowi-
sku miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 
ha 12 zł/m2 okolice Nowogardu. 
603 895 622

• Sprzedam dom wolnostojący lub 
zamienię z możliwością dopłaty. 

662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy 
ul. Poniatowskiego, tel. 691  054 
010.

• Kawalerka do wynajęcia 
721 383 983.

• sprzedam lub wydzierżawię 
8,10 ha ziemi w błotnie przy 
głównej trasie do Nowogardu. 
91 39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam dom wolnostojący, 
działka 720 m2 pow. Domu 140 
m2. 662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 
km od Nowogardu. 86 m.kw. dwa 
duże pokoje. Ogród. Możliwość 
adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 
889927772 Proszę dzwonić po 
godzinie 15.00

• mieszkanie do wynajęcia dwu-
pokojowe. 697 119 963

• Sprzedam działki budowlane 
Kościuszki od 12-15 arów, tel. 
602 267 382

• Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe  w przystępnej cenie. 
600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKO-
JOWE NA PARTERZE. KONTAKT 
501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKO-
JOWE NA PARTERZE O POW. 62.9 
M2. KONTAKT 501-411-106

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w 
celu handlowo-usługowym; pre-
ferencja zajęcia artystyczne lub 
też pod działalność kosmetyczną
.10zł/m2. 693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamko-
wej. 693 162 256.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie. 601 775 037

• Sprzedam działkę budowlaną z 
widokiem na jezioro. 604 651 190. 

• Wynajmę garaż. 668 722 412

• Do wynajęcia mieszkanie czte-
ropokojowe parter  ul. 15 lutego. 
504 898 980

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszaw-
ska 10. 502 032 422 

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy  Sarnim Lesie. 604 651 190 

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe 
najchętniej małżeństwu niepalą-
cemu w centrum miasta tel.668 
452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe w centrum miasta z dala 
od ulicznego zgiełku blisko bo-
isko dla dzieci. 668 452 615

• sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz 
z budynkami gospodarczymi. 91 
39 26 698 lub 605 856584

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w centrum.  668 44 77 28 

• Sprzedam halę blaszaną ok. 30 m 
długości i 3m. szerokości (ociepla-
na). 732 930 320

• Wydzierżawię lokal o pow. 18,5 m2 
przy ul. Bankowej. 500 226 319

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę 
w centrum miasta. 793 374 587

• Szukam mieszkania do wynajęcia 
na wsi. 507 707 125

• sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe I piętro 42m2 kompletnie 
wyposażone. cena: 140 tys. 91 
39 26 587

• Sprzedam garaż na ul. 700lecia. 
Pow. 0,0151 ha. 793 930 059. 

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe 
w centrum Nowogardu na dłuż-
szy okres. Opłata 500zł + media 
(woda, gaz, prąd). 605 856 536 

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 
3e. 669 910 736

• Wydzierżawię pub i pomiesz-
czenia handlowe Sądowa 1. 
693  946  233 w godz. 7.00-8.30 i 
po 21.00

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie w Centrum 
Nowogardu 78 m2. Ogród + 2 ko-
mórki. 91 39 25 461

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe w Centrum 
Nowogardu. 668 732 944

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, pow. 77 m2I piętro na ul. 
Boh. Warszawy. Tel 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe centrum 34 m2 odremonto-

wane. Cena 117 tys do uzgodnie-
nia. 723 093 009

• Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę z antresolą nad jeziorem. 
722 300 700

• Oddam ziemię Warnkowo. 
510 243 182

• sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy 
ul. Nadtorowej. Cena 280 tys. 
511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, 
prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. 
Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 
na Wojska Polskiego cena do 
uzgodnienia. 791  040  647 lub 
785 921 868

• Kawalerka do wynajęcia szczecin 
Zdroje 31 m2 od zaraz. Całość 
opłat 1000 zł. 602 555 598

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie 1439 m2, pozwo-
lenie na budowę, projekt domu, 
przydomowej oczyszczalni ście-
ków, komplet dokumentów. Tel. 
796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 606 379 759

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w Centrum Szczecina. 
693 700 073; 665 313 231.

• Pilnie poszukuję mieszkania 
do wynajęcia 3-4 pokojowe. 
518 246 587

• Sprzedam działkę ogrodową 
(ogród zamkowa) tel. 513 157 137

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam działkę 10 ar budowla-
na przy ul Asnyka, media w dro-
dze 55 tys. 503 120 436

• sprzedam część domu 82 m2 
z niezależnym wejściem wraz 
z budynkiem gospodarczym 
i działką budowlaną w Warn-
kowie. cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. tel. 
501 318 555

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we na I piętrze przy ul Zamkowej. 
Tel. 665 001 251

• sprzedam piękny i funkcjonal-
ny dom w Nowogardzie przy ul. 
boh. Warszawy 93a (wejście od 
ul. Światowida). Pow. użytkowa 
210 m2, działka 700m2. Dom z 
dużym potencjałem, łatwo wy-
odrębnić 2 samodzielne miesz-
kania, garaż z kanałem, wyso-

kie piwnice- możliwość prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej. bardzo dobre położenie, 
duży parking. 601 161 050

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe o pow. 50m2 przy ul. Lubo-
szan. Z własnym ogrzewaniem. 
601 410 758

• Sprzedam działki pod zabudowę 
41 a i 77 a okolice Nowogardu. 
600 791 675

• sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 11 100 m2 w Nowogardzie, 
przy ul. boh. Warszawy z warun-
kami elektrownia wodociągi. 
cena 19 zł/m2. 604 679 249

motorYZacja

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, do 
auta marki ROVER 200,400. Cena 
kompletu 150 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik do 
skutera + gratisy. Cena do uzgod-
nienia. Kontakt 607 988 955

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 
1.8 16V. Stan bardzo dobry, świe-
że OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• sprzedam przyczepkę sa-
mochodową z palndeką 
2,25m*1,30m, rok 2010, tel. 507 
943 891

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
rok prod. 08/2006, przeb. 151000 
km  (serwisowany w ASO), srebr-
ny met., klimatronik, zadbany, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 
4 sztuki, cena 650 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Golf III- 1,9 TDI rok 
prod. 1993, cena 5000 zł. Tel 
502 898 914

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 
Cena 600 zł. 783 019 357

rolNIctWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + 
koszenie ląk kosiarkę. tel. 608 013 
995.

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zbo-
że. 502 853 573

oGŁo sZE NIA drob NE

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 
Piotr słomski, jarosław bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700 Lecia 6A, Nowogard

tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

• pożyczki hipoteczne

• kredyty konsolidacyjne

• Leasing bez BIK - KRD

• kredyty gotówkowe

• kredyty samochodowe

• pożyczki bez BIK

PUNKT TANICH OPŁAT
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OFERTA 20 BANKÓW

SPRAWDZANIE W BAZACH

BIK, KRD i BIG !!!
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• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinie-
ta. 692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 
605 576 908

• Prasowanie słomy i siana koszenie 
zbóż. 785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywator, 
opryskiwacz, maskę i kabinę do 
C-360. 661 751 296

• Sprzedam kaczki francuskie skuba-
ne na zamówienie. 664 969 584

• Sprzedam tucznika. 91 39 18 307

• Kury nioski 1,5 roczne wyprzedaż. 
91 39 106 66 

• gospodarstwo ogrodnicze a. 
Wawrzyniak Nowogard poleca 
świeże pomidory na soki, prze-
ciery w cenie 2zł kg. 608 529 366

• Sprzedam przyczepkę samocho-
dową wymiary: długość 2,50; szer. 
1,60; h 30 cm. 669 694 269

• Sprzedam ciągnik Ursus stan do-
bry. 669 694 269

• Kupię niedrogo mieszankę zbóż 
dla kur. 91 39 20 307

• Sprzedam białorusa Sąpolnica 10. 

• Sprzedam prosięta. 91 39 18 316

• Sprzedam traktor defendz turen, 
traktor zetor 47,18, zbiornik hy-
droforowy 1000l, maszt sztaplarki. 
692 504 282

• Sprzedam sadzonki cyprysika 
wysokość 5075 cm ok. 200 szt tel 
886 880 743

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

UsłUgI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? salon komputerowy 
ms bIoss zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-577-
53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tIr
-y). tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu agD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUgI INformatYcZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury Vat. 
tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 609588240

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Ka-
zański szkolenia BHP i PPOŻ kom-
pleksowa obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Remonty łazienek. 535 267 619

• Kompleksowe usługi remontowo-
budowlane wykonam. 91 39 50 103; 
608 364 330 

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, 
ławki, stoły, inne drewniane ele-
menty. 889 133 882

• remonty. 609516906. 

• transport bUs-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty łazienek. 535 267 619 

• Budowa domów, układanie kostki 
brukowej. 535 267 619

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na 
lotnisko, zakupy itd. 699 268 478

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUs i Urzędu skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez bIk, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 
25 900; 667 900 901

• Zatrudnię dekarza. 515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy produkcji 
ogrodzeń metalowych.512 509 179

• Poszukuję fachowców na wy-
kończenia murarzy i dekarzy. 
723 432 323

• Zatrudnię pracowników na elewa-
cje, płytkarza i murarzy. Praca od 
zaraz. tel. 501 055 337

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• Studentka pedagogiki zaopiekuję 
się dzieckiem. 725 797 071

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 15 zł/
m2, zbrojarzy i cieślę. 694 455 280

• Potrzebna opieka do starszej Pani. 
782 397 354 po 16.

• Zatrudnię pilarza do pracy w lesie. 
696 630 538

• sortowanie rozsady truskawek w 
Nowogardzie. tel: 506 492 763

INNe

• Sprzedam szczeniaki rasy cocker 
spaniel. 603 038 944

• Sprzedam drewno kominko```  we, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam zmywarkę firmy elektor-
lux dwuletnią podświetlaną pod 
zabudowę. 792 318 575

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe. 667 788 820

• Sprzedam wózek głęboki firmy Ma-
ritta i chodak. 725 797 076

• sprzedam psy Yorki po małych 
rodzicach. 726 431 191

• Sprzedam łóżeczko dziecięce so-
snowe z szufladą stan bardzo dobry 
oraz materac i pościel. 512 215 897

• Sprzedam bardzo tanio tapczan, te-
lewizor i dvd. 91 39 20 302

• Sprzedam szczeniaki rasy miesza-
nej (średnia i duża), zaszczepione, 
odrobaczone, maści czarnej podpa-
lanej. Cena 50 zł. 694 305 811

• Sprzedam tapczan dwuosobowy w 
dobrym stanie za 50 zł. 504 411 727

• Sprzedam tubę basową 2x152; 
504 411 727

• Sprzedam akwarium 600l z szafką. 
600 791 675 

oGŁo sZE NIA drob NE

Zatrudnię 
do pracy 

fizycznej osobę 
z umiejętnościami 

budowlanymi. 
Wiadomość: 

Sklep Meblowy 
Kwadrat 

ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard. 

Tel. 91 39 21 470
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Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Tapczan
Krzyś

459 zł

Kanapa Beata

499 zł

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

skÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07



Wtorek 
13 września 2011 r. 
Nr 70 (2004) 
nakład 3000 
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 2

Czytaj s. 9

Czytaj s. 6

Czytaj s. 4 i 5

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.
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Ludowo-Narodowe
"Ojcowizna"

"OSTATNI DZWONEK"

Konsekracja kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie

„Świątynia jednoczy parafię…”

Dziecko  
ranne na 
przejściu

Andrzej  
Buragas  
- doktor  
od dzieci

Chrabąszcze
z medalami!
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Kronika policyjna 
05.09.11 r. 
Godz. 10.00
Kradzież telefonu oraz pie-

niędzy z torebki w dyskotece 
Przystań. 

Godz. 20.50
Kolizja drogowa na ul. 700 

Lecia, skrzyżowanie z ulicą 
Bankową, gdzie nietrzeźwy 
Robert G. wtargnął pod nad-
jeżdżający samochód marki 
Ford Fiesta.

06.09.11 r. 
Godz. 15.45
Włamanie do mieszkania 

na ul. Waryńskiego, gdzie 
sprawca dokonał kradzie-
ży pieniędzy oraz kolczyków 
złotych. 

Godz. 20.40
Kolizja drogowa w miej-

scowości Olchowo, gdzie ja-
dący samochodem VW T5 
podczas wymijania z innym 
pojazdem uszkodził luster-
ko.

07.09.11 r. 
Godz. 11.00
Ujawnienie w Zakładzie 

Karnym, u jednego z osa-
dzonych suszu roślinnego w 
postaci marihuany. 

Godz. 14.30
Włamanie do budynku bę-

dącego w budowie w miej-
scowości Kościuszki, gdzie 
dokonano kradzieży papy, 
kształtek do instalacji CO, 
silnika elektrycznego, dwóch 
sztuk resorów.

Godz. 15.20 
Pracownica sklepu Ros-

sman powiadomiła o usiło-
waniu kradzieży przez Sewe-
ryna P. Ukarany został man-
datem karnym w wysokości 
100 zł.  

Godz. 17.50
Zgłoszenie oszustwa po-

przez portal internetowy Al-
legro przy zakupie monety. 

Godz. 21.10
Partol OPI podczas kon-

troli drogowej w miejsco-
wości Żabowo ujawnił kie-
rującego samochodem Opel 
Corsa, Pawła P., nie posia-
da uprawnień do kierowania 
oraz ubezpieczenia OC po-
jazdu. Ukarany został man-
datem karnym w wysokości 
500 zł. 

08.09.11 r. 
Godz. 10.25
Pracownica sklepu Netto 

powiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepo-
wej, którym okazał się Cze-
sława F. Towar odebrano i 
pozostawiono w sklepie.

Godz. 11.40
Kradzież trzech sztuk aku-

mulatorów oraz kluczy na-
prawczych z budynku go-
spodarczego w miejscowości 
Strzelewo. 

Godz. 17.50
Potrącenie pieszego na 

drodze nr 3 w pobliżu miej-
scowości Brzozowo, który 
wtargnął pod nadjeżdżający 
samochód marki Peugeot. 

09.09.11 r. 
Godz. 23.50
Uszkodzenie tylnej szyby 

w pojeździe marki VW Golf 
zaparkowanego na ul. Zielo-
nej.

10.09.11 r. 
Godz. 00.20
Patrol OPI podczas kon-

troli drogowej w miejsco-
wości Wojcieszyn ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę. 
Krzysztof Z. miał 2,56  pro-
mila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 20.10
Patrol OPI ujawnił nie-

trzeźwego rowerzystę na 
drodze w miejscowości Dą-
browa. Edward U. miał 1,52 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

11.09.11 r. 
Godz. 12.00
Ujawnienie nietrzeźwego 

kierującego samochodem 
marki Ford Transit przez 
patrol OPI podczas kontro-
li drogowej na ul. Bohate-
rów Warszawy. Bogumił W. 
miał 1,44 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
Ponadto nie posiada upraw-
nień do kierowania oraz 
ubezpieczenia OC pojazdu. 

Godz. 12.25
Potrącenie dziecka na 

przejściu dla pieszych na ul. 
Warszawskiej . Przed przej-
ściem dla pieszych zatrzymał 
się kierujący samochodem 
marki Mazda w celu udziele-
nia pierwszeństwa przecho-
dzącej przez przejście mało-
letniej. W samochód Mazda 
najechał pojazd marki BMW 
w wyniku czego kierujący 
Mazdą uderzył w pieszą. 

Godz. 18.00
W miejscowości Bogu-

szyce Patrol OPI ujawnił, 
że Zdzisław M. kierując sa-
mochodem marki Fiat 126 
p znajduje się w stanie nie-
trzeźwości, 0,61 promila al-
koholu w wydychanym po-
wietrzu. Ponadto nie posia-
da uprawnień do kierowania 
oraz ubezpieczenia OC.

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Dziecko ranne  
na przejściu 
W minioną niedzielę na ul. Warszawskiej doszło do wypadku, w którym ranna 
została dziewczynka.  

Przejeżdżający przez usytu-
owane na ul. przejście dla pie-
szych kierowca Mazdy chciał 
przepuścić stojącą na pasach 
dziewczynkę. W trakcie prze-
chodzenia dziecka przez uli-
cę jego samochód został sta-
ranowany przez nadjeżdżające 

z tyłu BMW. Uderzenie spo-
wodowało, że Mazda wpadła 
wpadła na przechodzącą przez 
przejście dziewczynkę.

Dziecko natomiast, po 
szybkiej interwencji pogoto-
wia zostało przewiezione do 
szpitala. Oba pojazdy zosta-

ły mocno uszkodzone. 
Zdarzenie spowodowa-

ło duże utrudnienie w ruchu 
ulicznym i musiało być koor-
dynowane przez policjantów 
RD. Goleniów, którzy prowa-
dzili czynności wyjaśniające. 

Jarek Bzowy 

Taaaaaka dziura w chodniku!
Jakiś czas temu na ul. 

Wojska Polskiego poja-
wiła się duża wyrwa w 
chodniku o znacznej głę-
bokości. To cud, że jesz-
cze nikomu nic się nie 
stało. Mieszkańcy sami 
przykryli wyrwę drew-
nianą skrzynkę, próbu-
jąc tymczasowo rozwią-
zać problem. Jednocze-
śnie zwrócili się z proś-
bą o interwencję do DN. 
Miejmy nadzieję, ze od-
powiednie służby zare-
agują i naprawią usterkę, 
zanim naprawdę stanie 
się komuś krzywda. 

Jarek Bzowy 
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reKlAMA reKlAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

ENTEr  II 
lAPToP

 sErwIs - KomIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748

O co chodzi? o dojazd  chodzi!

Budują... i psują...
Budowa obwodnicy w Nowogardzie jest rozpędzona jak lokomotywa. Tyle, że wraz z kolejnymi etapami prac, rośnie także ilość prote-
stów mieszkańców. 

Prace przy budowie obwod-
nicy są prowadzone w takim 
tempie, że już w październiku 
wykonawca ma oddać jedną 
nitkę drogi do użytku. Budi-
mex zapewnia również, że bu-
dowa zostanie zakończona bez 
opóźnień, czyli w lutym. 

W tej chwili trwają prace wy-
kończeniowe na trasie głównej 
jak i na najazdach. W połowie 
października oddamy jedną 
nitkę głównej drogi do użyt-
ku, w celu wykończenie wę-
złów w Olchowie i Wojcieszy-
nie. Oczywiście ruch na tym 
odcinku zostanie dopuszczony 
tylko tymczasowo – mówi Ro-
man Krystkiewicz, kierownik 
budowy obwodnicy. 

Ten etap będzie się wiązał z 
dość poważnymi zmianami w 
organizacji ruchu. 

Konieczność wykończenia 
budowy tych dwóch węzłów, 
będzie wymuszała wprowa-
dzenie ruchu zarówno do, jak 
i  z  Nowogardu  przez węzeł w 
Warnkowie – uprzedza Kryst-
kiewicz. 

Tyle, że niektórzy mieszkań-
cy, szczególnie ci posiadają-
cy swoje posesje w bezpośred-
nim sąsiedztwie wielkiej budo-
wy, mają już po dziurki w no-

sie panującego bałaganu. Taka 
sytuacja jest m. in. na osiedlu 
Bema. 

„Mieszkańcy budynku spół-
dzielczego nr 6 mieszczącego 
się przy ul. Leśnej zwracamy się 
z prośbą do Pana Prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej GARD-
NO oraz całego Zarządu o in-
terwencję. Sprawa dotyczy bu-
dowanej obecnie obwodnicy 
miasta przez firmę Budimex.  
Mianowicie firma prowadzą-
ca budowę w sąsiedztwie na-
szego budynku, który znajdu-
je się w najbliżej wspomnianej 
obwodnicy, regularnie dewa-
stuje i niszczy tereny zielone i 
dotychczasowe drogi” – czyta-
my we fragmencie petycji, jaką 
złożyli do władz SM Gardno, 
lokatorzy z Leśnej. 

Dlatego też mieszkańcy do-
magają się nie tylko przywró-
cenia stanu drogi znajdującej 
się tuż  po blokiem, ale także 
ustawienia w przyszłości ekra-
nów dźwiękoszczelnych. Ob-
liczyli bowiem,  że obwodnica 
znajduje się dokładnie 100 me-
trów od ich budynków, a nie 
jak ich zapewniano o 300 m. 

Prezes Spółdzielni, Jan Smo-
lira, przekazał oczekiwania 
mieszkańców burmistrzowi 

Nowogardu. Ten zapowiedział, 
że już wkrótce w tej sprawie 
ma się odbyć spotkanie z Bu-
dimexem. 

Nie małe kłopoty budo-
wa obwodnicy przynosi także 
mieszkańcom Olchowa. Jed-
na z mieszkanek tej wsi, do-
wiedziała się, że po zakończe-
niu prac ani ona ani jej sąsiad 
nie będą mieli wjazdu do swo-
jej posesji. 

Już w tej chwili mój dom jest 
całkowicie odcięty od świa-
ta. Mój mąż prowadzi działal-
ność gospodarczą, korzysta ze 
sprzętu budowlanego, którym 
nie może wyjechać z podwór-
ka – mówi rozżalona kobieta, 
która na łamach DN, chce po-
zostać anonimowa. Pismo z za-
pytaniem o dalsze losy wjazdu 
wysłała jednak do GDDKiA  
kilka dni temu. 

Mało tego mieszkańcy Ol-
chowa skarżą się, że odcię-
to ich ponadto od dostępu do 
przystanku autobusowego i 
ścieżki rowerowej. 

Pracuję w Nowogardzie i 
jestem pozbawiona środka 
transportu. Nie każdy kierow-
ca Busa chce się zatrzymać w 
nie wyznaczonym miejscu – 
mówi mieszkanka Olchowa. 

Wszędzie tam, gdzie miesz-
kańcy zadbali o swoje interesy 
jest wszystko w porządku. Tam 
gdzie nie ujęto w projekcie bu-
dowy wjazdu nie mogę go wy-
konać, bo cała budowa nie zo-
stanie odebrana. Ci, którzy 
uważają, że ich pominięto po-
winni szybko zgłosić ten fakt, 
do GDDKiA. To jest ostatni 
dzwonek by to zmienić. Chcę 
jednak powiedzieć, że  prace 
nie potrwają już długo. Liczy-
my na wyrozumiałość i współ-
pracę z mieszkańcami. Sami 
staramy się pomagać na ile 
możemy np. puszczając miesz-
kańców nowo wybudowaną 
droga, co nie powinno mieć 
miejsca. – mówi Krystkiewicz. 

To nie jedyne wątpliwości i 
obawy jakie w związku z bu-
dową obwodnicy mają miesz-
kańcy. Nie wiadomo np.  co 
będzie z drogami, które pod-
czas prac zniszczył Budimex. 
Zarówno Urząd Miejski w No-
wogardzie jak i Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie twier-
dzi, że tuż przed rozpoczęciem 
budowy wykonano stosowną 
inwentaryzację dróg, z których 
do celów budowy miał korzy-
stać wykonawca. Po zakończe-
niu prac, wszystkie ulice i dro-
gi mają wrócić do swojego po-
przedniego stanu. Czy tak się 
stanie, okaże się już wkrótce.

Marcin Simiński

Mieszkańcy posesji na wjeździe do Olchowa obawiają się, że po zakończeniu budowy obwodnicy będą odcięci od świata

Budowa obwodnicy zbliża się ku końcowi. Na zdjęciu po prawej budowa węzła Olchowo. Po lewej, rozjeżdżona droga osiedlowa przy ul. Leśnej. 
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Tego dnia,  pięknie ude-
korowany, kościół parafial-
ny M.B. Fatimskiej wypełni-
li po brzegi nie tylko para-
fianie, licznie na tę uroczy-
stość przybyli także goście z 
innych parafii Nowogardu, 
i dalszych stron naszej die-
cezji. Gospodarzowi uro-
czystości, ks. proboszczowi 
Ireneuszowi Kamionce to-
warzyszyli jego przyjacie-
le-księża. Jeden z nich Peter 
Wünsche przybył aż z   Bam-
bergu - miasta św. Ottona, 
misjonarza Pomorza i zara-
zem patrona naszej Archi-
diecezji.  Msza św. rozpo-
częła się uroczystą procesją, 
po której abp Andrzej Dzię-
ga, metropolita szczecińsko-
kamieński dokonał pokro-
pienia murów wewnętrz-
nych i zewnętrznych ko-
ścioła – jest to jedna z części 
niedzielnego obrzędu czyli 
poświęcenie świątyni. 

Pasterz Kościoła nad Odrą 
i Bałtykiem mówił w swo-
jej homilii m.in. o znacze-
niu fizycznej obecności ko-
ścioła pośród wspólnoty 
wiernych: - „Wraz z budo-
wą świątyni przybywa mą-
drości pokoleniu, które ją 
wznosi, przybywa Bożej ła-
ski […] Odmienia się los 
wielu małżeństw, wielu ro-
dzin, odmieniają się spra-
wy na co dzień przeżywane. 
[…] Gdzie wyrasta świąty-
nia, tam wewnętrznie kon-
soliduje się parafia […] i bę-
dzie radością tych, którzy tę 
świątynię wznosili, że służy 
już nie tylko im, ale i innym 
[…]” – także przyszłym po-
koleniom. Ksiądz biskup 
podkreślił, że już u zarania 
chrześcijaństwa niektórzy 
ludzie, widząc kościół w bu-
dowie, mówili, że wznosze-
nie świątyni to niepotrzeb-
ny wydatek – „i często, kie-
dy widzi się, że ci, którym 
żal było na budowę świątyni 

łożyć, wcale nie są ani bar-
dziej zamożni, ani zdrowsi. 
Jest to jakaś prawidłowość 
i obserwacja życiowa. Taka 
mądrość i doświadczenia 
różnych pokoleń, także na-
szego pokolenia.” 

Zagłębiając się w isto-
tę rzeczywistości kościoła, 
przypomniał o wielu ducho-
wych dobrach, jakie wycho-
dzą już z samej budowy ko-
ścioła. Nawiązał do stwier-
dzenia wielkiego budowni-
czego kościołów w trudnych 
czasach komunizmu, bpa 
Ignacego Tokarczuka, pa-
sterza Kościoła przemyskie-
go – „mawiał ten biskup, 
że odmieniał się los wie-
lu miejscowości, które pod-
jęły się tego trudu budowy 
świątyni. Jak się te miejsco-
wości rozmadlały, ale i inte-
growały. Jak ci ludzie zjed-
noczeni wspólnym dziełem, 
zaczynali wierzyć w siebie - 
że mogą coś uczynić razem, 
że jeden czy drugi agent nie 
przeszkodzi – że to oni są 

skuteczni. […] Całe pokole-
nie hartuje się w takich dzie-
łach.” Następnie abp Dzięga 
podkreślił, że „ludzie wiary 
mają prawo do świątyń, któ-
re są z zewnątrz rozpozna-
walne jako Boży przybytek, 
z racji na sakralną bryłę i jej 
wyniosłość”. 

Nawiązując w swej homi-
lii do patronki kościoła M.B. 
Fatimskiej przypomniał kil-
ka faktów związanych z jej 
objawieniami. - „Świątynie 
w różnym czasie powstające 
dedykowane były kolejnym 
świętym. Również i ta świą-
tynia jest też pewnym du-
chowym znakiem, ale także 
duchowym źródłem. Źró-
dłem nadziei i łaski. Ten ko-
ściół jest dedykowany mat-
ce Bożej Fatimskiej. Przypo-
mnijmy 1917 rok. To był rok 
wielkiej rewolucji bolszewic-
kiej. To był rok, w którym 
duchowe stygmaty otrzymał 
św. ojciec Pio. Rok później 
rany otworzyły się wprost na 
jego dłoniach, ale ból styg-

matów odczuwał już w 1917 
roku. To była też chwila, w 
której masoneria obchodzi-
ła dwusetną rocznicę swo-
jego istnienia, manifestując 
na ulicach Rzymu przeciw 
Ojcu Świętemu i Kościołowi. 
To był też czas kiedy młody 
franciszkanin, o. Maksymi-
lian Kolbe, założył w Rzymie 
Rycerstwo Niepokalanej. W 
tym czasie wielkich napięć i 
wielkich duchowych nadziei 
Matka Boża w Fatimie uka-
zuje się trójce małych pa-
stuszków i mówi, że świat 
ma się do Boga zwrócić.” 

Arcybiskup przypomniał 
również o jednym z podsta-
wowych zadań, jakie przed 
wspólnotą stoją.  – „Wspól-
nota Kościoła ma się modlić 
o nawrócenie grzeszków. 
Każda dusza, która zostaje 
utracona, to jest jakaś wiel-
ka porażka danej wspólno-
ty. Bo ktoś się za nią za mało 
modlił, ktoś za życia dro-
gi do Boga nie wskazał, na-
dziei nie rozbudził.”

Metropolita szczecińsko-
kamieński powiedział rów-
nież o znaczeniu ołtarza. - 
„To jest ołtarz Chrystusa. 
To jest Golgota. Tajemni-
ca duchowej mocy wasze-
go codziennego życia. Kon-
sekracja to jest uroczystość 
jedyna w dziejach świąty-
ni. I moc tej konsekracji bę-
dzie trwała w ołtarzu i mu-
rach tej świątyni. To będzie 
dom Boga – otwarty dla cie-
bie, dla twoich bliskich i dla 
twoich spraw. Uczmy się w 
tych świątyniach, że również 
my jesteśmy żywą świątynią. 
Świątynią Ducha Świętego.”

Następnie odbył się obrzęd 
konsekracji – namaszcze-
nie świętym olejem ołtarza 
i „zacheuszków” -  kamien-
nych klocków bądź meta-
lowych płytek  z wizerun-
kiem krzyża, będących zna-
kiem konsekracji, i wmuro-
wanych w wewnętrzne ścia-
ny kościoła. Ksiądz biskup 
niczym prawdziwy robot-
nik Chrystusa zakasał do tej 

Konsekracja kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie

„Świątynia jednoczy parafię…”
W niedzielne, upalne południe parafia M.B. Fatimskiej przeżywała święto konsekracji kościoła. Konsekracja od łacińskiego słowa con-
secratio – uświęcenie, oznacza oddanie przybytku na wyłączny użytek w celach kultu Bożego. Konsekracja to wreszcie widoczny symbol 
zaślubin i duchowej jedności Oblubieńca - Chrystusa z Oblubienicą – Kościołem wiernych, który stanowi mistyczne ciało Chrystusa i 
ożywiane jest jego duchem.
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czynności rękawy alby i dokładnie 
nacierał olejem świętym marmuro-
we płyty ołtarza i zacheuszków. Na-
stępnie ks. kanonik dziekan Kazi-
mierz Łukjaniuk oraz ks. proboszcz 
Ireneusz Kamionka okadzili mury 
świątyni. Po Mszy św. wszyscy wier-
ni mogli ucałować nowo namasz-
czony ołtarz. Cała bogata  liturgia 
konsekracji trwała około 3 godzin, 
ale wierni trwali cierpliwie w mo-

dlitewnym skupieniu.  
Uroczystości zakończyło spotka-

nie na sali w Szkole Podstawowej 
nr 4 im Jana Pawła II, gdzie poda-
no bigos, ciasta i napoje. Była oka-
zja do rozmowy i wytchnienia. Ta-
kie wydarzenia pozostaną zapewne 
w pamięci uczestników i będą długo 
jeszcze ożywały w wspomnieniach. 

Piotr Słomski
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Serdeczne podziękowania 
Dyrekcji, koleżankom i kolegom 

z Zakładu Karnego w Nowogardzie 
za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej 

mojego męża 

Dariusza Buksik 
składa żona

Nasze prezentacje

Andrzej Buragas - doktor od dzieci
– ordynator Oddziału Dziecięco - Noworodkowego

Rozmowa z Andrzejem Buragasem -  lekarzem specjalistą chorób dziecięcych i ordynatorem oddziału dziecięcego w nowogardzkim szpitalu. Wywiad zamyka 
cykl rozmów z ordynatorami nowogardzkiego szpitala, którego celem było poznanie i zaprezentowanie sylwetek lekarzy, którzy, na co dzień oprócz leczenia pa-
cjentów kierują dodatkowo jeszcze  swoimi oddziałami w nowogardzkim szpitalu. 

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego wybrał Pan akurat tę spe-
cjalizację. To był przypadek czy 
powołanie?

Andrzej Buragas:  Kończąc stu-
dia, nie byłem zdecydowany, jaką 
specjalizację wybrać. Myślałem o 
chirurgii. Pediatrią byłem najmniej 
zainteresowany, dlatego staż pody-
plomowy rozpocząłem od pedia-
trii, aby mieć ją poza sobą. Szyb-
ko okazało się, że praca z małymi 
pacjentami, a zwłaszcza noworod-
kami i małymi niemowlętami jest 
bardzo stresująca, ale też daje dużo 
satysfakcji. Po zakończeniu stażu 
podyplomowego, zdecydowałem 
się na rozpoczęcie specjalizacji z 
pediatrii.  Dodatkowym argumen-
tem była również możliwość szyb-
kiego robienia  właśnie tej specjali-
zacji i szkolenia się. Ówczesna or-
dynator, pani dr Krompiewska mo-
bilizowała nas do kształcenia.

DN. Z jakimi problemami 
zdrowotnymi najczęściej bory-
kają się dzieci? Czy choroby te są 
spowodowane zmianami cywili-
zacyjnymi? lub konserwantami 
w żywności.?

A.B: Wydaje się, że najważniej-
szymi problemami zdrowotnymi 
wśród dzieci jest narastająca fala 
otyłości. Coraz więcej dzieci ma 
poważne wady postawy. Na pew-
no wzrasta ilość dzieci z alergią. 
Rzeczywiście jest to w dużej mierze 
wynik  zachodzących zmian cywi-
lizacyjnych, związanych ze sposo-
bem życia i odżywiania , ale tak-
że wiele szkód w zdrowiu  jak po-
woduje  skażenie środowiska. War-
to temu zapobiegać i starać się  np. 
jak najdłużej karmić dzieci pier-
sią Warto też analizować, czym 
żywimy nasze dzieci i unikać nie-
korzystnych dodatków do żywno-
ści- konserwantów, barwników. 

Wśród starszych dzieci  na pew-
no nie można nie zauważyć pro-
blemów  zdrowotnych wynikają-
cych  z „mody”  na używki w tym 
alkohol , tytoń czy środki odurza-
jące. Niestety, tak może rozpoczy-
nać się uzależnienie.  rzutujące w 
przyszłości na dorosłe  życie dając 
negatywne skutki zdrowotne i spo-
łeczne. Innym odrębnym zagadnie-
niem  zdrowotnym dzieci są cho-
roby nowotworowe. Chociaż są to 
rzadkie schorzenia w okresie dzie-
cięcym to  niosą śmiertelne zagro-
żenie. Jeżeli są szybko rozpoznane 
to wzrastają szansę na wyleczenie.

 DN. Co zmienia się w pedia-
trii wraz z upływem lat ?

A.B: Jeżeli pan redaktor pyta o  
zmiany w pediatrii wraz z upły-
wem lat, to na pewno niekorzyst-
na była decyzja z 1995 roku o po-
wierzeniu opieki nad dziećmi le-
karzom rodzinnym i wstrzymanie 
specjalizacji z pediatrii. Przy ogro-
mie zadań, które stanęły przed le-
karzami rodzinnymi, na pewno 
brak czasu i doświadczenia, skut-
kują niedostatkami w opiece nad 
dziećmi. Duża część pediatrów 
przekwalifikowała się i zajmuje się 
medycyną rodzinną i wśród leka-
rzy rodzinnych to oni  lepiej radzą 
sobie w opiece nad dziećmi. Jed-
nak nie rośnie  właściwe ilościowo 
nowe pokolenie  lekarzy z ta spe-
cjalnością ,średnia wieku pediatry 
w Polsce to 58 lat. Te niekorzyst-
ne tendencje są obecnie korygowa-
ne. Są nawet zachęty i  ułatwienia 
przy podjęciu specjalizacji z pedia-
trii. Ale na efekty na pewno trze-
ba będzie poczekać kilka lat. Z per-
spektywy ponad 30 lat pracy mogę 
powiedzieć, że rodzice dzięki me-
diom, Internetowi i mam nadzie-
je, że również dzięki naszej, pedia-
trów pracy, są coraz lepiej wyedu-

kowani. Mają coraz lepszą wiedzę 
medyczną, są coraz lepiej zorien-
towani w problemach zdrowotnych 
dzieci. Chociaż nie wszyscy potra-
fią z tego korzystać. U niektórych 
rodziców zdobyte pobieżnie infor-
macje, wzbudzają większy niepo-
kój o zdrowie dziecka i są źródłem 
dodatkowego niepokoju i stresu. 
Na pewno ważnym momentem, w 
praktyce szpitalnej było otwarcie 
oddziałów dziecięcych dla rodzi-
ców i program „Szpital Przyjazny 
Dziecku”. Rodzice stali się naszy-
mi partnerami w opiece nad cho-
rym dzieckiem. Początki były trud-
ne. Baza szpitalna nie była przego-
towana do przyjęcia rodziców. Per-
sonel medyczny i rodzice musieli 
się dostosować do nowej sytuacji. 
Obecnie dzieci szybciej zdrowieją, 
gdy opiekuje się nimi w szpitalu ro-
dzina. Dzisiaj, maluchy bez cało-
dobowej opieki rodziców w szpi-
talu, to wyjątkowa rzadkość. Na 
pewno poprawiły się możliwości 
diagnostyki i rozpoznawania cho-
rób. Zmieniło się spektrum chorób. 
Wcześniej dominowały ciężkie za-
palenie płuc, bakteryjne biegun-
ki, uczulenie na gluten (celiakia 
).Częściej występowały choroby za-
kaźne. Częściej zdarzała się choro-
ba reumatyczna. Obecnie częściej 
występują zakażenia układu mo-
czowego, wirusowe biegunki i za-
ostrzenia astmy oskrzelowej

 DN. Wszyscy mamy świado-
mość, że medycyna dynamicz-
nie się rozwija. Czy w przypad-
ku pediatrii jest to również do-
strzegalne?

A.B:  Pediatria jest częścią me-
dycyny, rozwija się równolegle i 
korzysta z jej zdobyczy. Tak dyna-
micznie rozwijające się działy jak 
diagnostyka obrazowa, genetyka, 
immunologia mają wymiar prak-
tyczny - umożliwia szybsze rozpo-
znawanie chorób i wnoszą wkład 
w nowe metody leczenia. W pedia-
trii jest o tyle trudniej, ze ostatni 
etap wprowadzania nowych metod 
leczenia, które przeprowadza się 
na ochotnikach, z powodów etycz-
nych, nie jest możliwy do realizo-
wania u dzieci. Dlatego korzysta 
się z doświadczeń medycyny doro-
słych. W warunkach naszego szpi-
tala. również mamy coraz lepsze 
możliwości diagnostyczne - dzię-
ki nowemu sprzętowi poprawia 
się, jakość diagnostyk, RTG, USG i 
diagnostyki laboratoryjnej. Popra-

wia się również system monitoro-
wania ciężej chorych małych pa-
cjentów. Mamy nadzieję na uzy-
skanie dodatkowego sprzętu do le-
czenia chorych noworodków.

 DN. Czy choroby wieku dzie-
cięcego są dziś zagrożeniem dla 
małych pacjentów?

A.B: W medycynie wieku roz-
wojowego dążymy do zapobiega-
nia chorobom, stąd tak ważnym 
elementem jest profilaktyka cho-
rób. Między innymi temu służą 
badania oceniające stan zdrowia 
dziecka tzw. bilanse zdrowia. Waż-
nym elementem działań profilak-
tycznych jest odpowiednia, zbilan-
sowana dieta, szczepienia ochron-
ne. W niektórych chorobach wro-
dzonych konieczne są badania pre-
natalne i genetyczne.

Ryzyko wystąpienia chorób z krę-
gu alergii na pewno jest duże. Czę-
ste są również zakażenia i wady 
układu moczowego. Na szczęście 
częstość poważnych schorzeń ukła-
du nerwowego, w tym mózgowego 
porażenia dziecięcego, nie zwięk-
sza się. Ryzyko chorób zakaźnych, 
poza grypą, która jest sezonowym 
zagrożeniem, również zmniejsza 
się. Mamy kilka przypadków neu-
roinfekcji rocznie. Zdarzają się za-
chorowania wśród dzieci na cu-
krzycę insulino zależną (do kilku 
rocznie na naszym terenie, ale z 
tendencją do większej częstości w 
ostatnich latach.)

DN. W ostatnich latach zachę-
ca się do szczepień przeciw gry-
pie, jednak jej  wirus jest jed-
nym z najszybciej mutujących 
się z dotychczas poznanych. Czy 
pana zdaniem proponowane 
szczepionki są skuteczne i bez-
pieczne dla dzieci?

A.B:  Na pewno wirus grypy jest 
ciągle groźny i z racji jego zmien-

ności, o której pan redaktor mówił. 
Chroniąc się przed zachorowania-
mi na grypę warto podjąć decy-
zję o szczepieniu .Tym bardziej, 
że szczepionki nowej generacji są 
skuteczne i bezpieczne. Chroniąc 
przed grypą najmniejsze niemow-
lęta, zawłaszcza te do 6-go miesią-
ca życia, których jeszcze nie można 
szczepić, warto zgodnie ze strategią 
tzw. „kokona”, szczepić dorosłych i 
dzieci z otoczenia. 

DN. A co pan sądzi o innych 
szczepieniach?

A.B: Skoro mówimy o szczepie-
niach to warto zwrócić uwagę na 
szczepienia przeciw pneumoko-
kom, dzieci do 5 roku życia, czy-
li w okresie największego zagro-
żenia ciężkimi powikłaniami i ry-
zykiem posocznicy. Wśród nich, 
liczną grupę stanowią nosiciele tej 
bakterii. Warto się zastanowić nad 
szczepieniem niemowląt przeciw 
rotawirusom . W okresie  jesienno 
-zimowym i na wiosnę dzieci nara-
żone są na zachorowania, na nie-
żyty żołądkowo- jelitowe, często z 
odwodnieniem i koniecznością le-
czenia szpitalnego. Dzieci powyżej 
roku warto szczepić przeciw me-
ningokokom. Zapalenia opon mó-
zgowo-rdzeniowych powodowa-
nych przez tę bakterię są nieliczne, 
ale stanowią duże zagrożenie dla 
życia chorego dziecka.

 DN. Postawa lekarza pediatry 
względem dziecka powinna być 
szczególna ...

A.B: Pediatra, tak jak każdy le-
karz powinien systematycznie 
uaktualniać swoją wiedzę. Nasi 
pacjenci mają od 0-18 lat wynika 
stąd trudność i rozległość proble-
mów, z którymi przychodzi nam 
się zmierzyć, Jeżeli chodzi o podej-
ście do pacjenta to myślę, że naj-
ważniejszy jest szacunek do małe-

pODZięKOWANiA
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Wojcieszyn

Wyremontowano odcinek 
drogi gminnej…
W piątkowe popołudnie w Wojcieszynie, w obecności burmistrza Roberta Cza-
pli Nowogardu, sołtys Wojcieszyna Andżeliki Saja, wykonawców oraz przybyłych 
mieszkańców, oddano do użytku nowo wyremontowany odcinek drogi gminnej. 

Prace remontowe polegały 
na wykonaniu utrwalenia na-
wierzchni emulsją asfaltową i 
grysami wraz z wykonaniem 
podbudowy. W celu realizacji 
zadania dokonano m.in. po-
szerzenia jezdni i poboczy, po-

prawy jakości podłoża grunto-
wego oraz usunięcia warstwy 
ziemi urodzajnej. Długość 
drogi wynosi 177 mb. Bie-
gnie ona od świetlicy w stro-
nę torów,  do ostatniej zagro-
dy. Ogólna wartość inwestycji, 

której wykonawstwo zlecono 
jednej ze stargardzkich firm, 
wyniosła 98 tys. złotych.

Po otwarciu przybyli goście i 
mieszkańcy udali się do świe-
tlicy na poczęstunek pysznymi 
domowymi wypiekami. (ps)

go pacjenta i jego rodziny i wczu-
cie się w jego specyficzną sytuację, 
jaką jest choroba. Niezależnie od 
jego statusu społecznego, wykształ-
cenia i miejsca zamieszkania. Jeżeli 
my, lekarze spotkamy się z zaufa-
niem i szacunkiem, z drugiej stro-
ny, to relacja lekarz - dziecko -ro-
dzice, układają się bardzo dobrze 
i wszelkie trudne sytuacje, znajdu-
ją pomyślne rozwiązanie, Jeżeli le-
karz lubi swoja pracę i pacjentów 
to wszystkim jest jeszcze łatwiej.

 DN. Czy leczenie dzieci jest 
trudniejsze niż leczenie osób do-
rosłych?

A.B: Nie podejmowałbym się ta-
kich porównań i to nie tylko, dla-
tego, że moja żona jest internistką. 
Każda specjalność ma swoją specy-
fikę. Tak jak rozmawialiśmy wcze-
śniej, specyfiką pediatrii jest duża 

rozpiętość problemów medycznych 
.Wynikająca ze zmienności zwią-
zanej z wiekiem pacjentów tj. od 
noworodka do osoby prawie doro-
słej. Więcej czasu musimy poświę-
cić na obserwację. Pacjent, z racji 
wieku, nie zawsze może nam opo-
wiedzieć o swoich dolegliwościach.

 DN. Jak wiemy budynek 
nowogardzkiego szpitala jest 
gruntownie remontowany. Czy 
związku z tym oddział dziecięcy 
również znajdzie się w nowym 
budynku?

A.B: W nowym budynku znaj-
dzie się miejsce dla Oddziału No-
worodków. Nie będzie miejsca dla 
Oddziału Pediatrii. Planowane jest 
przeniesienie Oddziału Dziecięce-
go w miejsce obecnego Oddziału 
Położnictwa i Ginekologii, w starej 
części, Jaki to przyniesie efekt za-

leży od zakresu i standardu, w ja-
kim zostania ta adaptacja wykona-
na. Potrzeby i oczekiwania są duże, 
ponieważ przez wiele lat dzieci le-
czone są w trudnych warunkach. 
W ostatnich latach  nieci się  po-
prawiło się., ale” ciasnota” pozo-
staje. Dodatkowo brak miejsca jest 
odczuwalny od momentu gdy na 
Oddziale pojawili się także rodzice, 
opiekujący się dziećmi. Przy 10 pa-
cjentach mamy na oddziale dodat-
kowo 6-10 osób, którym też trzeba 
zapewnić odpowiednie warunki i 
spełnić wymogi UE dotyczące wa-
runków leczenia. 

 DN. Leczenie małych pacjen-
tów jest prowadzone przez do-
świadczony trzyosobowy zespół 
specjalistów pediatrów (w tym 
alergolog, neonatolog) 

A.B: Zespół tworzą: dr Jadwi-

ga Kaliczyńska- lekarz specjalista 
chorób dziecięcych, specjalista aler-
golog, wieloletnia ordynator Od-
działu Dziecięcego to lekarz o ol-
brzymim doświadczeniu i zaanga-
żowaniu w pracę Oddziału z wiel-
kim sercem dla małych pacjentów 
Dodatkową specjalizacją i prak-
tyką z alergologii pomaga w roz-
wiązywaniu trudnych problemów 
dzieci z astmą oskrzelową i atopo-
wym zapaleniem skóry czy alergią 
pokarmową.

dr Grażyna Mianowicz- Ju-
styńska - lekarz chorób dziecię-
cych, specjalista neonatolog. Wie-
loletnia Ordynator Oddziału Neo-
natologicznego szpitala w Policach. 
Lekarz  z dużym doświadczeniem 
pracy w neonatologii i w badaniu 
USG noworodków.

dr Joanna Zięba - lekarz chorób 

dziecięcych, specjalista neonatolog 
lekarz z wieloletnim doświadcze-
niem pracy w neonatologii.

DN. Dorośli dziękują lekarzo-
wi za wyleczenie kwiatami, do-
brym słowem. A Jak wobec tego  
mali pacjenci wyrażają swoją 
wdzięczność, gdy wychodzą z 
oddziału dziecięco-szpitalnego? 

A.B: Dzieci najczęściej okazu-
ją wdzięczność uśmiechem i tym 
sprawiają nam największą radość.

DN. Dziękuję za interesujący 
wywiad 

A.B: Cieszę się i  dziękuję za po-
święcony czas. Życząc, wszystkim 
pacjentom, a w szczególności tym 
małym zdrowia, które powinno 
być najważniejsze i priorytetowe w 
świadomości nas dorosłych. 

Rozmawiał: Jarosław Bzowy 

Pamiętajmy o funduszu  
– to pieniądze  
mieszkańców wsi

Wiosną byliśmy świadkami ożywionej dyskusji na temat Fun-
duszu Sołeckiego. Rada Miejska nie podjęła do 31 marca uchwały 
na jego temat. Dotacje z budżetu państwa do gminnych środków 
zaczęły być, więc zagrożone. Mimo wszystko burmistrz Robert 
Czapla zadeklarował, że pieniądze dla wsi się znajdą. I jeśli nawet 
nie będzie dotacji z budżetu państwa, to gminne finanse na zasa-
dzie funduszu trafią na wioski.

Co to jest Fundusz Sołecki? Jest to pula pieniędzy z budżetu 
gminy przeznaczona na małe inwestycje na gminnych wioskach. 
Każde sołectwo dysponuje kwotą odpowiadającą liczbie zamiesz-
kujących ją osób. Fundusz jest, więc niczym innym, jak pieniędz-
mi mieszkańców wsi. Co ważne, to właśnie oni sami decydują o 
sposobie ich wykorzystania.

Z moich informacji wynika, że do sołtysów dotarły pisma z 
prośbą o zwołanie zebrań wiejskich. Powinny być one przepro-
wadzone do 30 września. To właśnie na nich mieszkańcy decy-
dują, na co przeznaczyć wiejskie pieniądze. Wnioski z zebrań po-
winny być dostarczone do gminy. Tylko wtedy pieniądze z budże-
tu mogą trafić na zaplanowane inwestycje na wsi.  

W minionym roku zebrań w naszej gminie nie przeprowadziło 
kilka wsi. Chodzi o Wierzbięcin, Sąpolinicę, Grabin, Brzozowo, 
i Miętno. Nie będę wnikał w przyczyny tego faktu. Konsekwen-
cje tego były smutne, bo pieniądze mieszkańców trafiły na inwe-
stycje w innych wsiach. Dziś już wiem, że większość wsi, które w 
minionym roku zapomniały, złożyła odpowiednie dokumenty w 
Urzędzie Miejskim. Ważne, by pamiętały także inne, szczególnie 
sołtysi, którzy swoją misję wypełniają po raz pierwszy.        

O funduszu piszę, dlatego bo gdy do marca Rada Miejska nie 
ustanowiła na jego temat uchwały, to czułem się za to odpowie-
dzialny.

Dziś chciałbym zaapelować do mieszkańców nowogardzkich 
wiosek, by nie zapomnieli o swoich zebraniach i zadecydowali o 
wykorzystaniu własnych przecież pieniędzy. By o Funduszu So-
łeckim przypomnieli swoim sołtysom. Jak pokazały poprzednie 
lata dzięki pieniądzom trafiającym bezpośrednio na wieś można 
zrobić wiele pozytywnego.   

To Wasze pieniądze. Nie zapomnijcie o nich zadecydować. 
Marcin Nieradka – radny  

Pierwszy spacer nową drogą

O problemach i potrzebach wsi przy kawie i herbacie
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Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Tapczan
Krzyś

459 zł

Kanapa Beata

499 zł

r e K l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

KURSY 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- MATURALNE
- DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
- DLA FIRM I INSTYTUCJI

Zajęcia odbywają się w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości
w Nowogardzie, ul. Woj. Polskiego 3 pok. 117

Informacje i zapisy: tel. 609 287 737,  535 958 191
www.angielskinowogard.pl   •   e-mail: kate@angielskinowogard.pl

KURSY 

- profesjonalna kadra m.in.:  lektorzy szczecińskich uczelni wyższych
- podręczniki w cenie kursu
- małe grupy 6 - 8 osób

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rozpoczęcie kursu 19.09.br. godz . 16
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Zaprasza
na zakupy

• pralki, lodówki, kuchnie, zmywarki

Autoryzowany
dystrybutor

Możliwość negocjacji cen

Najtańsze
raty w mieście

Atrakcyjne ceny

WSZYSTKO DLA DOMU
(o

bok Lid
la)

 

Zaprasza do udziału w projekcie: 

„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy 
Nowogard” 

 Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia 
poprzez zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz 
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów: 
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą, 
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 
działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług.  
 Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych  
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości” oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach.  
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT”, otrzymają od 10 do 50 % zniżki stawki czynszu  za wynajmowany 
lokal, w okresie pierwszych trzech lat swojej działalności. 

Pierwsza edycja projektu realizowana będzie od września do grudnia 2011 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w 
Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, lub 
telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl 
                                               Serdecznie zapraszam ! 
Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST               

SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD  

   Jerzy Jabłoński                 

 

 

                   

 

  

 

 

Chrabąszcze  
z medalami!
W ubiegłym tygodniu zawodnicy klubu kolarskiego 
„Chrabąszcze” odnieśli sukcesy podczas zawodów w 
Szczecinie odbywających się na torze kolarskim i na 
boisku przy ulicy Tenisowej. 

Pierwsze medale młodzi 
nowogardzcy kolaże zdoby-
li w czwartek, podczas tzw. 
„Czwartku kolarskiego” od-
bywającego się w ramach Li-
gii Torowej. Rywalizowali w 
trzech kategoriach. W pierw-
szej, o nazwie „Żak młod-
szy”, najlepszy był Jakub Len-
ko. Na torze wygrał dwie kon-
kurencje – wyścig na 800 m. i 
4x400 m. Natomiast w katego-
rii „Żak starszy”, brąz zdobył 
Jakub Ubych, zajmując trze-
cią pozycję w skreczu i czwar-
tą w wyścigu australijskim. Na 
najwyższym stopniu podium, 
w kategorii „Młodzik”, stanął 
tego dnia również Remigiusz 
Komisarek; wygrywając w wy-
ścigu australijskim i duńskim  
oraz zajmując drugą pozycję w 
skreczu.

Na zakończenie czwartko-

wych zmagań „Chrabąszcze” 
zostali zaproszeni również na 
turniej niedzielny o nazwie 
„II Rowerowe Dni Szczecina”. 
Wyścigi odbyły się na bieżni 
lekkoatletycznej. Tym razem 
kategorie zostały określone 
według etapów edukacji. Tak 
więc w kategorii „szkoły pod-
stawowe – żak młodszy” wy-
grał Jakub Lenko, przekracza-
jąc jako pierwszy linię mety w 
wyścigu 4x400 m. Cieszy rów-
nież czwarta pozycja Piotra 
Sowińskiego w kategorii „żak 
starszy – szkoły podstawowe” 
na dystansie 4x400 m. Wśród 
„gimnazjalistów” na podium 
stanęło dwóch „Chrabąszczy” 
-  złoto zdobył Remigiusz Ko-
misarek, srebro Kornel Zwo-
liński. 

(ps)

Na najwyższym stopniu podium - Remigiusz Komisarek, a na drugim 
Kornel Zwoliński

Na pierwszym miejscu Jakub Lenko
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Cenne wygrane Pomorzanina
W ubiegłym tygodniu drużyna Pomorzanina Nowogard odniosła dwa ważne zwycięstwa. W środę podopieczni Tomasza Surmy po-
konali w Pucharze Polski ZZPN Falę Międzyzdroje 2:0, a w sobotę w spotkaniu ligowym wygrali z rezerwami Błękitnych Stargard 3:2.

W meczu z Falą szkolenio-
wiec Pomorzanina postanowił 
sprawdzić pięciu zawodników, 
którzy na co dzień występu-
ją w drużynie juniorów, a tak-
że dał szansę piłkarzom, którzy 
nie zawsze mieścili się w pod-
stawowej jedenastce. W pierw-
szej połowie swoje okazje do 
zdobycia bramki mieli między 
innymi Sylwester Bednarek i 
Kamil Lewandowski, ale pro-
wadzenie nowogardzkiej dru-
żynie dał pod koniec pierwszej 
części gry Patryk Gaik, który 
wygrał pojedynek sam na sam 
z bramkarzem rywali. Przez 
większą część drugiej połowy 
gospodarze z powodu kontuzji 
jednego z zawodników i wy-
korzystanego wcześniej limitu 
zmian musieli radzić sobie w 
osłabieniu. Znacząco wpłynę-
ło to na obraz gry. W 81. mi-
nucie losy spotkania przesą-
dził Jarosław Fijałkowski, któ-
ry na murawie pojawił się za-
ledwie kilkadziesiąt sekund 
wcześniej, dobijając uderzenie 
z rzutu wolnego Macieja Do-
browolskiego. W samej koń-
cówce okazję miał jeszcze Da-
wid Kurek, lecz trafił jedynie w 
poprzeczkę. Pomorzanin wy-
grał więc na wyjeździe z Falą 
Międzyzdroje 2:0, zapewnia-
jąc sobie tym samym awans do 
kolejnej rundy.

Mecz z Błękitnymi rozpoczął 

się dla Pomorzanina bardzo 
dobrze. Pięć minut po pierw-
szym gwizdku arbitra z lewej 
strony boiska znalazł się Gra-
cjan Wnuczyński. Pod bramką 
rywala chciał dograć do jed-
nego z lepiej ustawionych ko-
legów, piłkę po podaniu zła-
pał jednak bramkarz rywa-
li. Chwilę później znakomitą 
okazję do otworzenia rezul-
tatu miał Dominik Wawrzy-
niak, lecz golkiper gospodarzy 
odbił jego strzał. W 23. minu-
cie już się jednak nie popisał. 
Maciej Dobrowolski wykony-
wał rzut wolny z prawej strony 
boiska i mimo bardzo ostre-
go kąta zdołał trafić do siatki, 
wykorzystując złe ustawienie 
bramkarza Błękitnych. Koń-
cówka drugiego kwadran-
sa gry to ciekawe akcje z obu 
stron, powstrzymywane przez 
golkiperów obu ekip. W 36. 
minucie spotkania gospoda-
rze za sprawą uderzenia Kami-
la Bartoszyńskiego doprowa-
dzili do wyrównania. Gdy wy-
dawało się, że oba zespoły zej-
dą na przerwę przy wyniku re-
misowym, Pomorzanin zdobył 
drugą bramkę. Strzał Michała 
Laszkiewicza zdołał co praw-
da obronić bramkarz gospoda-
rzy, ale po dobitce Michała So-
ski musiał już wyciągać piłkę z 
siatki.

Gospodarze od początku 

drugiej połowy ruszyli do zde-
cydowanego ataku. Efektem 
były faule zawodników z No-
wogardu i rzuty wolne dla Błę-
kitnych. Najpierw strzał po 
jednym ze stałych fragmentów 
gry obronił Mateusz Krupski, 
a chwilę później przed stratą 
bramki naszą drużynę urato-
wała poprzeczka. W 65. minu-
cie wysiłki stargardzian przy-
niosły efekt w postaci drugie-
go gola, lecz już sześć minut 
później Pomorzanin ponow-

nie wyszedł na prowadzenie. 
Do siatki trafił wówczas Da-
wid Langner. Dwie bardzo do-
bre szanse na podwyższenie 
rezultatu miał natomiast Pa-
weł Galus. Najpierw przy wyj-
ściu na czystą pozycję był fau-
lowany przez jednego z rywali, 
a chwilę później przegrał poje-
dynek sam na sam z golkipe-
rem Błękitnych. Przed końcem 
spotkania gospodarze zosta-
li jeszcze osłabieni, gdyż jeden 
z ich piłkarzy ukarany został 

drugą żółtą, a w konsekwen-
cji czerwoną kartką. W samej 
końcówce zwycięstwo przypie-
czętować mógł jeszcze Patryk 
Gaik, ale trafił w bramkarza 
rywali. Po chwili sędzia zakoń-
czył to spotkanie i Pomorzanin 
mógł cieszyć się z czwartego li-
gowego zwycięstwa w tym se-
zonie, dzięki czemu znalazł się 
na czwartym miejscu w tabeli.

Maciej Pietrasik

Rusza kolejny sezon NALP
Zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania drużyn piłkarskich do 30.09.2011r. Nowo-

gardzka Amatorska Liga Piłkarska rozpocznie się w tym roku 9.10.2011r. ( niedziela ). Roz-
grywki będą odbywały się w I i II lidze na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Spotkanie organizacyjne z kapitanami zgłoszonych zespołów odbędzie się 3.10.2011r. o g.19.00 
w pubie Pasadena.

Zgłoszenia zespołów pod numerem Tel. 664037266
TS

Dożynki w Ostrzycy
W dniu 17 września w Ostrzycy odbędą się dożynki. 

Uroczystości rozpoczną się Mszą św. dziękczynną o godz. 15.00 
w miejscowym kościele. 

O godz. 17.00 rozpoczną się imprezy towarzyszące 
i zabawa przy muzyce na żywo. 

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy wsi 
zapraszają wszystkich do udziału. 

tabela - reg. Klasa Okręgowa - 
gr. Szczecin płn. 2011/2012
	 	 ogółem	 	

		 		 m	 pkt	 	
	
1.		 Kasta	Szczecin-Majowe	 6	 15	
2.		 Ina	Ińsko	 6	 15	
3.		 Iskra	Golczewo	 6	 13	
4.		 Pomorzanin	Nowogard	 6	 12	
5.		 Chemik	II	Police	 6	 10	
6.		 Jeziorak	Szczecin	 6	 10	
7.		 Vielgovia	Szczecin	 6	 10	
8.		 Orzeł	Łożnica	 6	 10	
9.		 Promień	Mosty	 6	 8		
10.		 Błękitni	II	Stargard	 6	 8		
11.		 GKS	Mierzyn	 6	 6		
12.		 Wybrzeże	Rewals.	Rewal	 6	 6	
13.		 Flota	II	Świnoujście	 6	 5	
14.		 Sparta	Węgorzyno	 6	 4		
15.		 Sparta	Gryfice	 6	 3		
16.		 Wicher	Brojce	 6	 1	



13-15.09.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kinga Piwowarczyk Kl. II TE
1. Gdzie spędziłaś tegoroczne wakacje?
- W te wakacje byłam w Warszawie.
2. Długo tam przebywałaś?
- Niestety byłam tylko pięć dni.
3. Czy nawiązałaś nowe znajomości?
- W tym roku nie poznałam nikogo nowego, ale miałam zna-

jomych sprzed kilku lat, z którymi spotykam się od roku na 
wakacjach.

4. Masz  jakieś wyjątkowe wspomnienia związane z tym 
wyjazdem?

- Podczas tegorocznych wakacji miałam okazję poznać Mar-
tę Pawłowską, która gra w serialu „Prosto w serce”. Jest seria-
lową Basią.

5. Jakie są Twoje odczucia po powrocie do szkoły po wa-
kacjach?

- Nie jest łatwo przyzwyczaić się do wstawania o tak wcze-
snej porze. Ale nie jest źle. Fajnie się ponownie spotkać z swo-
imi starymi znajomymi.

 Błażej Sczubiał Kl. II TI
1. Gdzie spędziłaś tegoroczne wakacje?
Nad morzem i w górach.
2. Czy nawiązałaś nowe znajomości?
Tak, poznałem wielu nowych i ciekawych ludzi.
3. Masz  jakieś wyjątkowe wspomnienia związane z tym 

wyjazdem?
Tak. Podczas pobytu w górach zwiedziłem wiele ciekawych 

miejsc.
4. Jakie są Twoje odczucia po powrocie do szkoły po wa-

kacjach?
Przyjemnie spędzony czas na wakacjach spowodował, że 

chciałem, aby wakacje trały nadal. Mimo to cieszę się z powro-
tu do szkoły.

Marta Wdowczyk Kl. II THO
Weronika Jasińska Kl. III THO
1. Gdzie spędziłyście tegoroczne wakacje?
- Wakacje spędziłyśmy w pracy nad morzem. A dokładnie w 

Niechorzu.
2. Długo przebywałyście w Niechorzu?
- Tak, byłyśmy tam dwa miesiące.
3. Czy nawiązałyście nowe znajomości?
- Tak, poznałyśmy tam dużo ciekawych ludzi, z którymi miło 

spędzałyśmy czas po pracy.
4. Macie jakieś wyjątkowe wspomnienia związane z tym 

wyjazdem?
- Mimo dużej ilości pracy wyjazd ten był dla nas odskocznią 

od codzienności.
5. Jakie są Wasze odczucia po powrocie  do szkoły po wa-

kacjach?
- Już powoli zaczynamy odczuwać rutynę codziennego życia.

Wywiady przeprowadzili Piotr Jasiek i Paulina Majdzińska 

Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

WAKACJE, WAKACJE  
I PO WAKACJACH…
Sonda wśród uczniów ZSp

UWAGA!
RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Poniżej znajdują się terminy spotkań pedagoga z rodzicami 

uczniów klas I w stołówce  szkolnej o godz.16.00:
13.09.2011 kl.: 1 TŻ, 1 TE, 1 TH, 1 THO, 1 M/K
27.09.2011 kl.: 1 TM, 1 E, 1 F, 1 TI, 1 M
Po spotkaniu z pedagogiem odbędą się spotkania rodziców 

wyżej wymienionych klas z wychowawcami. 

JAK SZYBKO Się UCZYĆ, CZYli 
KilKA rAD DlA UCZNiÓW pO 
pOWrOCie Z WAKACJi

Wszyscy uczniowie wiedzą, jak 
trudny może okazać się powrót do 
szkolnej rzeczywistości po dwóch 
miesiącach błogiego odpoczynku. 
Postanowiliśmy przyjść wszyst-
kim uczniom z pomocą, czego 
wynikiem są zaprezentowane po-
niżej porady, dotyczące technik 
szybkiego uczenia.

Zanim rozpoczniesz naukę:
1) Oceń, który ze zmysłów ak-

tywniej uczestniczy w twoim 
uczeniu się. Kilka prostych prób 
z uczeniem się pokaże, z których 
metod (słuchowych, wzrokowych 
czy dotykowych) będziesz korzy-
stał najczęściej. 

2) Jeśli masz duże kłopoty z 
koncentracją, nie jesteś w stanie 
się skupić, nawet na prostym za-
daniu, na krótki czas, wyeliminuj 
wszystkie „zakłócacze”, pracuj w 
krótkich odcinkach czasowych, 
często sprawdzaj efekty.

3) Ucz się „od ogółu do szcze-
gółu”. Na początku zapoznaj się z 
treścią całości, a dopiero potem 
skup się na szczegółach. 

4) Najlepiej pamiętamy począ-
tek i koniec z tego, czego się uczy-
my. Najgorzej zapamiętujemy 
wiadomości ze środka. Większe-
go skupienia i więcej powtórzeń 
będzie więc wymagało uczenie się 
tego, co zawarte jest w środkowej 
części materiału. 

5) Najwięcej zapominamy bez-
pośrednio po uczeniu. Ważne jest 
więc, by nie odkładać „na póź-
niej” powtarzania. Pierwsza po-
wtórka najlepiej, aby odbyła się 
mniej więcej godzinę po uczeniu 
się i trwała około 5 minut (dłużej, 
gdy materiał będzie obszerniej-
szy). Jeśli chcemy, by materiał po-
został w pamięci trwałej, najlepiej 
jest powtórzyć go po dwudziestu 

czterech godzinach, a potem raz 
jeszcze po siedmiu dniach. Ucze-
nie się więc bezpośrednio przed 
klasówką, publicznym występem 
czy egzaminem jest niekorzystne 
dla zapamiętywania.

Garść porad dla wszystkich 
uczących się: 

- początek nauki jest zawsze 
ciężki (niech na początku będzie 
rozgrzewka – łatwe zadanie do 
wykonania), 

- jeśli pokonasz trudny począ-
tek, może liczyć na szybki postęp 
w przyswajaniu wiadomości (to 
czas na ważne i trudne zadania), 

- w trakcie uczenia się może po-
jawić się pozorny zastój i poczu-
cie, że nie czynisz postępów, gdy 
jednak przełamiesz zastój, poja-
wią się znów postępy w przyswa-
janiu wiadomości. 

Co najbardziej przeszkadza w 
nauce: 

- hałas, zamieszanie (włączony 
telewizor i magnetofon, telefon, 
hałas uliczny, 

- rozmowy), 
- nagłe wydarzenia o burzli-

wym przebiegu: awantury, kłót-
nie, wielka radość, strach, 

- zmęczenie, oczekiwanie na 
coś, 

- podobieństwo treści, które 
mają być przyswojone (warto uni-
kać uczenia się kolejno podob-
nych rzeczy), 

- zakłócenia w zapamiętywa-
niu: jeśli tuż przed klasówką, eg-
zaminem czy publicznym wy-
stąpieniem uczysz się rzeczy no-
wych, możesz zapomnieć te, które 
dobrze już znałeś; najlepiej więc 
uczyć się nowych rzeczy z pew-
nym wyprzedzeniem przed spo-
dziewaną klasówką czy egzami-
nem. 
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Sprzedam, Kupię, Oddam 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak	co	roku	otwieramy	giełdę	podręczników	szkolnych.	Można	w	niej	nieodpłatnie	zamieszczać	informacje	o	
posiadanych	do	sprzedaży,	bądź	oddania	podręczników	szkolnych,	a	także	ogłosić	zapotrzebowanie	na	kup-
no.	Podręczniki	do	oddania	można	również	przynosić	do	redakcji	DN.	Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 
3922-165, e-mailowo poligraf@post.pl,  bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. Warszawy.  Red.

• Sprzedam podręczniki szkolne 
do 1, 2 i 3 klasy liceum. W bardzo 
dobrym stanie. Tel. 517 895 434.

• Sprzedam nowy komplet do an-
gielskiego szkoła podstawowa 
Bugs World 1 z elementami pisa-
nia, Bugs World 1 bez elementów 
pisania oraz nowy komplet Bugs 
World 2. Kontakt tel.663425260

•  Sprzedam podręczniki: 1. do kla-
sy I SP 2 - „Ja, Ty, My” Joanna Bia-
łobrzeska - Religia „Bóg z nami” 2. 
do klasy II SP 2: „Ja, Ty, My” J. Bia-
łobrzeska (część 1,2,3,3A,4,4A) 
J.angielski LONGMAN; Religia 
„Pójdź do Jezusa” 3. do klasy III 
SP 2 „Ja, Ty, My” J. Białobrzeska; 
Podręcznik cz. 1 i 2 Rozwiązu-
je zadania i obliczam działania 
„Ja,Ty. My” - lektury klasa trzecia 
- Testy z jęzka angielskiego dla 
uczniów szkół podstawowych, 
Tatiana Frołow 4. do klasy IV SP2 
: J. Polski „Słowo za słowem” WSiP 
Matematyka 2001 WSiP; Historia 
cz. 1 i 2, Nowa Era; Informatyka 
2001 kl. IV-VI wyd. Czarny Krzek 
Religia wyd. WAM 5. do klasy 
V SP2 J. Polski „Słowa zwykłe i 
niezwykłe” WSiP; Matematyka 
2001 WSiP; Historia część 1 i 2, 
Nowa Era; Przyroda, Nowa Era; 
J.angielski LONGMAN Religia, 
wyd. WAM; Opracowanie lektur 
z języka polskiego wyd. Greg 6. 
do klasy VI SP2: J. Polski WSiP M. 
Nagajowa; Matematyka, Gdań-

skie wydawnictwo Oświatowe; 
Historia cz. 1 i 2 Nowa Era; J.an-
gielski, LONGMAN; Religia, wyd. 
WAM 7. Język niemiecki „Was ist 
los?” PWN, kl. I,II,III gim. nr 1; 8. J. 
angielski „Inspiration” Starter 1 i 
elementary , MACMILLAN, gim, 
nr 1.  9. Informatyka 2000, pod-
ręcznik dla gimnazjum 2, gim. nr. 
1 10. Chemia dla gimnazjalistów, 
zadania od łatwych do trudnych, 
Oficyna edukacjyjna, gim. nr 1  
11. Fizyka i astronomia dla gim-
nazjum, moduł 2, Nowa Era. Gim. 
nr.1 TELEFON KONTAKTOWY: 
609-541-122

• Sprzedam podręczniki do szkoły 
podstawowej nr. 3 do klasy IV. 
660 206 866; Kupię podręczniki 
do szkoły podstawowej nr. 1 do 
klasy IV. 660 206 866 

• Kupię książki do klasy V SP nr 2. 
504 004 156  

• Kupię komplet książek do klasy II 
gim. nr. 2. 728 983 185

• Sprzedam komplet książek do 
klasy III szkoły podstawowej „We-
soła Szkoła” i podręczniki do ję-
zyka angielskiego „New Bingo!” 
cz. 3A i 3B. 511 531 824. 

• Sprzedam podręczniki do II LO w 
Nowogardzie; komplet podręcz-
ników (bez języków) do klasy I o 
profilu humanistycznym, cena 
170zł; do klasy drugiej. Język Pol-
ski „między tekstami” cz. 3 i 4 - 15 
zł/szt; „matematyka z plusem 2” 

- podstawa 15 zł; historia „czasy 
nowożytne” - 25 zł; WOS cz. II- 15 
zł; Przysposobienie obronne cz. 
2- 5 zł; Filozofia operon - 15 zł; do 
klasy tzreciej: matematyka z plu-
sem 3 rozszerzenie- 15 zł; „Geo-
grafia Polski”- 10 zł; Vademecum 
+ ćwiczenia maturalne (nowe od 
producenta), matura 2010 mate-
matyka zakres rozszerzony 40 zł 
(u producenta 60 zł) + spotkanie 
z fizyką do I kl. gim nr 2. Wszyst-
kie podręczniki w doskonałym 
stanie! 697 514 976 

• Kupię podręczniki do II klasy LO1 
- WOS (rozszerzenie), Biologia 
OPERON (zakres podstawowy), 
„Matematyka z plusem 2”, Zbiór 
do zadań z chemii (zakres pod-
stawowy), Język Polski „Zrozu-
mieć tekst. Zrozumieć człowieka” 
cz. 2. Tel. 790433335.

• Sprzedam podręczniki do II LO 
w Nowogardzie: J. polski między 
tekstami cz. I, II, III; WOS podręcz-
nik cz. II i III zakres rozszerzony. 
wyd Operon; Chemia - zakres 
rozszerzony cz. III wyd. Operon; 
Historia najnowsza- zakres roz-
szerzony cz. III wyd. Operon; 
Podstawy przedsiębiorczości 
wyd. Nowa Era w cenie 10zł/szt 
662 048 568

• Sprzedam komplet podręczni-
ków do klasy IV SP3 w Nowogar-
dzie. Nowe nieużywane. 785 030 
892

PELTING CENTER

ROZPOCZĘCIE PRACY: LISTOPAD
CZAS TRWANIA: ok. 5 m-cy,
LOKALIZACJA Ł i i l G it 12 72 100 G l ió

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ

LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

TEL. KONTAKTOWY: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1600)

KONCerT „COVerBAND”
2 godziny szczelnie wypełnione 
przebojami pOlSKieGO rOCKA, 
największe polskie hity lat 80-90 
m.in.: utwory grup: DŻEM - LADY 
PANK - PERFECT - ODDZIAŁ ZA-
MKNIĘTY - BUDKA SUFLERA... 
100% na żywo

17.09.2011 godz. 20.00
17 zł / os

Dodatkowe informacje i rezerwacja 
stolików 91 392 24 24

„prOFilAKTYKA rAKA pierSi”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

01.10.2011r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew.122, 
w siedzibie Fundacji (budynek laboratorium szpitala- pierwsze pię-
tro), oraz u Lidii Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Dla pań i panów 
Gminy Nowogard

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
rozpoczyna program badań przesiewowych   

dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Program kierowany jest do osób  od 35 roku życia
-  niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie mają objawów 

klinicznych sugerujących istnienia raka jelita grubego
- z obciążeniem genetycznym, tj. które mają co najmniej jed-

nego krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka 
jelita grubego

- dla osób od 25 roku życia szczególnego ryzyka (tzw. przyna-
leżności do rodziny HNPCC w Poradni Genetycznej).

Opis realizacji programu;
Osoby, które są adresatami programu i chcą się poddać bada-

niu kolonoskopowemu, muszą  wypełnić  ankietę, która jest pod-
stawą do skierowania na badanie. Wstępne badania ankietowe 
prowadzone będą w siedzibie fundacji( budynek laboratorium 
SPSR w Nowogardzie pierwsze piętro)  już od dnia 19.09.2011r. 
w godz. od 8.00 do 14 .00 tel. 913921356 wew.122,  dobrowolna 
wpłata na cele statutowe 5 zł.

 Wypełnione ankiety weryfikowane są przez lekarza specjali-
stę. Po weryfikacji ankiet, zakwalifikowane osoby zapraszane są 
na konsultację lekarską. Osoby zakwalifikowane do kolonosko-
pii zgłaszają się po  skierowanie do lekarza rodzinnego, następ-
nie pacjent rejestruje się na badanie w pracowni endoskopowej 
SPSR w Nowogardzie. 

Cele programu:
cele główne:
- zmniejszenie umieralności z powodu raka jelita grubego;
cele szczegółowe:
-zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych sta-

diach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
-zwiększenie odsetka wyleczenia ( 5-letnich przeżyć),
- zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków raka,
- obniżenie umieralności na raka jelita grubego.

Opis problemu zdrowotnego:
Rak jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) należy do jednego 

z  najczęstszych nowotworów złośliwych, zarówno pod wzglę-
dem częstości zachorowań, jak również pod względem częstości 
zgonów (drugie miejsce wśród nowotworów złośliwych po raku 
płuc u mężczyzn, trzecie miejsce w śród nowotworów złośliwych 
po  raku sutka i raku szyjki macicy u kobiet). Współczynnik za-
chorowalności zwiększa się stale w tempie około 2,5% rocznie. 
Również wyniki leczenia należą do najgorszych w Europie. Od-
setki 5-letnich przeżyć wahają się w granicach od21,2% do24,8% 
podczas gdy w Słowacji wynoszą 35,1%-38,9%, a w Holandii aż 
52,4%-58,7%.Konieczna jest zatem interwencja populacyjna, 
która zahamowała by niekorzystne tendencje wzrostowe. Jeżeli 
rak jelita grubego zostanie wykryty w najwcześniejszej fazie(sto-
pień  zaawansowania A wg Dukes’a) odsetek 5-letnich przeżyć 
wynosi 90%. Natomiast gdy do rozpoznania dochodzi w najbar-
dziej zaawansowanym stadium choroby (stopień D), szansę na 
przeżycie 5 lat ma zaledwie 5% pacjentów. Niestety w Polsce rak 
jelita grubego rozpoznawany jest zbyt późno, w momencie, gdy 
jest już znacznie zaawansowany. 

Inf. NFZ- Narodowy Fundusz Zdrowia
 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zgoda” z/s w Wierzbięcinie 

zatrudni pracownika 
na 3/8 etatu na stanowisko obsługa hydroforni, spisywanie 

liczników zimnej wody oraz utrzymanie zielonego terenu na 
Osiedlu mieszkaniowym należącego do spółdzielni. 

Oferta jest dla mieszkańców wsi Wierzbięcin. 
Zainteresowanych zapraszamy do biura Spółdzielni w każdy 

roboczy poniedziałek od godz. 18:00 lub telefonicznie pod nr 
91 39 10 790

Lokale  
do wynajęcia
„Dom Rzemiosła”

ul. 3 Maja 48
Tel. 91 39 21 777

SprZeDAM 
MieSZKANie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

„Noworim” Sp. z o.o. 

poszukuje kandydata na stanowisko 
kontroler w Dziale produkcyjnym.  

Wymagane jest:
- wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspocyzyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów 
   sanitarno - epidemiologicznych. 

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 91 39 22 394.

reGUlArNA liNiA Mi KrO BU SO WA SerOCKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

regularna linia MeTrO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGArDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY Ze SZCZeCiNA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

prZeWÓZ OSÓB - rO MAN BiŃCZYK - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD pONieDZiAŁKU DO piąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZielA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGArD - reWAl - pOBierOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGArD - GOleNiÓW - SZCZeCiN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec pKp: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCiN - GOleNiÓW - NOWOGArD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec pKp: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

r e K l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje	w	okresie	od	22.IV	do	31.VIII)
Nowogard-Szczecin:	4:58;	6:35;	8:27;	11:24;	15:00;	16:39;	18:36
Szczecin-Nowogard:	6:49;	10:18;	12:12;	13:49;	16:26;	19:35;	21:27
Nowogard-Kołobrzeg:	7:52;	11:22;	13:13;	14:58;	17:30;	20:35;	22:31
Kołobrzeg-Nowogard:	3:35;	5:19;	7:06;	10:04,	13:29;	15:22;	17:19;	

AEROBIK

instruktor
Monika
Durajte

l.
6
0
5

8
5
6

5
8
4

(ZAJĘCIA w SP 1)

wtorek, czwartek
od godz. 18 -19

00 00

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

TOYOTA  NOWOGARD

zatrudni
SRZĄTACZKĘ 
 Oferty kierować na adres:
kadry@toyotanowogard.pl

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 

poszukuje świadków 
dewastacji ogrodzenia nieruchomości 

przy. ul. gen. J. Bema 13A 
(teren dawnej kotłowni przy byłej gorzelni). 

Wybryk ten przypuszczalnie miał miejsce 
w dniach 2-4 września br. 

Za wskazanie sprawców czeka nagroda Prezesa 
Spółk. tel. 91 39 21 582 lub 91 39 21 322.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
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re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław M. Marek. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 

el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

iNFOrMATOr lOKAlNY - NOWOGArD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OpS - Ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
pCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NierUCHOMOŚCi

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogar-
du. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena za 
1 działkę 6900 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 70 m2 III piętro 
604 422 221

• Sprzedam mieszkanie 42 m kw. 4 
piętro centrum Nowogardu. Cena 
142 tys. Tel. 695 426 044.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 
604 284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na Targowisku Miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 
ha 12 zł/m2 okolice Nowogardu. 
603 895 622

• Sprzedam dom wolnostojący lub 
zamienię z możliwością dopłaty. 
662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy 
ul. Poniatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kawalerka do wynajęcia 
721 383 983.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 
ha ziemi w Błotnie przy głównej 
trasie do Nowogardu. 91 39 17 937; 
697 744 657

• Sprzedam dom wolnostojący, dział-
ka 720 m2 pow. Domu 140 m2. 
662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże 
pokoje. Ogród. Możliwość adaptacji 
strychu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 
Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• Mieszkanie do wynajęcia dwupoko-
jowe. 697 119 963

• Sprzedam działki budowlane 
Kościuszki od 12-15 arów, tel. 
602 267 382

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  
w przystępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJO-
WE NA PARTERZE. KONTAKT 501-
411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJO-
WE NA PARTERZE O POW. 62.9 M2. 
KONTAKT 501-411-106

• Wynajmę 50 m2 na I piętrze w celu 
handlowo-usługowym; preferen-
cja zajęcia artystyczne lub też pod 
działalność kosmetyczną.10zł/m2. 
693 946 233

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie. 601 775 037

• Wynajmę garaż. 668 722 412

• Do wynajęcia mieszkanie czte-

ropokojowe parter  ul. 15 lutego. 
504 898 980

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszaw-
ska 10. 502 032 422 

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe 
najchętniej małżeństwu niepalące-
mu w centrum miasta tel.668 452 
615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe w centrum miasta z dala od 
ulicznego zgiełku blisko boisko dla 
dzieci. 668 452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz z 
budynkami gospodarczymi. 91 39 
26 698 lub 605 856584

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w centrum.  668 44 77 28 

• Sprzedam halę blaszaną ok. 30 m 
długości i 3m. szerokości (ociepla-
na). 732 930 320

• Wydzierżawię lokal o pow. 18,5 m2 
przy ul. Bankowej. 500 226 319

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę 
w centrum miasta. 793 374 587

• Szukam mieszkania do wynajęcia 
na wsi. 507 707 125

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe I 
piętro 42m2 kompletnie wyposażo-
ne. Cena: 140 tys. 91 39 26 587

• Sprzedam garaż na ul. 700lecia. 
Pow. 0,0151 ha. 793 930 059. 

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe 
w centrum Nowogardu na dłuższy 
okres. Opłata 500zł + media (woda, 
gaz, prąd). 605 856 536 

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Wydzierżawię pub i pomieszczenia 
handlowe Sądowa 1. 693 946 233 w 
godz. 7.00-8.30 i po 21.00

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe w Centrum No-
wogardu. 668 732 944

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. 
Warszawy. Tel 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we centrum 34 m2 odremontowa-
ne. Cena 117 tys do uzgodnienia. 
723 093 009

• Posiadam do wynajęcia kawalerkę z 
antresolą nad jeziorem. 722 300 700

• Oddam ziemię Warnkowo. 
510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nad-
torowej. Cena 280 tys. 511 859 647; 
510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na 
Wojska Polskiego cena do uzgod-
nienia. 791 040 647 lub 785 921 868

• Kawalerka do wynajęcia szczecin 
Zdroje 31 m2 od zaraz. Całość opłat 

1000 zł. 602 555 598

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie 1439 m2, pozwolenie 
na budowę, projekt domu, przydo-
mowej oczyszczalni ścieków, kom-
plet dokumentów. Tel. 796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 606 379 759

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w Centrum Szczecina. 
693 700 073; 665 313 231.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia 3-4 pokojowe. 518 246 587

• Sprzedam działkę ogrodową (ogród 
zamkowa) tel. 513 157 137

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam działkę 10 ar budowlana 
przy ul Asnyka, media w drodze 55 
tys. 503 120 436

• Sprzedam część domu 82 m2 z 
niezależnym wejściem wraz z bu-
dynkiem gospodarczym i działką 
budowlaną w Warnkowie. Cena do 
uzgodnienia. Proszę dzwonić po 16-
stej. Tel. 501 318 555

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we na I piętrze przy ul Zamkowej. 
Tel. 665 001 251

• Sprzedam piękny i funkcjonalny 
dom w Nowogardzie przy ul. Boh. 
Warszawy 93a (wejście od ul. Świa-
towida). Pow. użytkowa 210 m2, 
działka 700m2. Dom z dużym po-
tencjałem, łatwo wyodrębnić 2 sa-
modzielne mieszkania, Garaż z ka-
nałem, wysokie piwnice- możliwość 
prowadzenia działalności gospo-
darczej. Bardzo dobre położenie, 
duży parking. 601 161 050

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe o pow. 50m2 przy ul. Lubo-
szan. Z własnym ogrzewaniem. 
601 410 758

• Sprzedam działki pod zabudowę 
41 a i 77 a okolice Nowogardu. 
600 791 675

• Sprzedam dom jednorodzinny 185 
m2 w Nowogardzie stan surowy 
otwarty, garaż dwustanowisko-
wy, działka 1100 m2 z mediami. 
534 007 398. Cena 380tys. do nego-
cjacji

• Sprzedam mieszkanie w Bienicz-
kach, 2-pokojowe 57 m kw. + ogród 
i garaż. 600 897 758 z możliwościa 
adaptacji góry.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe z balkonem na parterze w 
Centrum Nowogardu po remoncie. 
519 186 023 

• Zamienię własnościową kawalerkę 
III piętro 24 m2 na większe do II pię-
tra za dopłatą. 600 782 741

• Sprzedam działkę o nr 224 pow 
597 m2 przy ul Dąbrowszczaków. 
512 608 474; 724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 
banków w jednym miejscu. Dojeż-
dżamy do klientów. Centrum finan-
sowe AVANTIS. Tel. 513 264 203
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• Sprzedam 4 felgi stalowe 15’, 
do auta marki ROVER 200,400. 
Cena kompletu 150 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam sportowy tłumik 
do skutera + gratisy. Cena 
do uzgodnienia. Kontakt 
607 988 955

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 
96/97; 1.8 16V. Stan bardzo 
dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, przeb. 
151000 km  (serwisowany w 
ASO), srebrny met., klimatro-
nik, zadbany, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 
4 sztuki, cena 650 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Golf III- 1,9 TDI rok 
prod. 1993, cena 5000 zł. Tel 
502 898 914

• Sprzedam Citroena X 1.4 die-
sel, rok prod. 1992, zareje-
strowany, ubezpieczony do 
poprawek blacharskich. Cena 
1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 
1988 Cena 600 zł. 783 019 357

• Kredyty, leasing samochody. 
Tel. 513 164 203

rOlNiCTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, 
zboże. 502 853 573

• Sprzedam prosiaki 

508 211 596

• Koszenie łąk rozdrabnia-
czem + koszenie łąk kosiarką. 
608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vi-
nieta. 692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 
605 576 908

• Prasowanie słomy i siana ko-
szenie zbóż. 785 629 294

• Sprzedam przyczepę kultywa-
tor, opryskiwacz, maskę i kabi-
nę do C-360. 661 751 296

• Sprzedam tucznika. 91 39 
18 307

• Kury nioski 1,5 roczne wyprze-
daż. 91 39 106 66 

• Gospodarstwo Ogrodnicze 
A. Wawrzyniak Nowogard 
poleca świeże pomidory na 
soki, przeciery w cenie 2zł kg. 
608 529 366

• Kupię niedrogo mieszankę 
zbóż dla kur. 91 39 20 307

• Sprzedam białorusa Sąpolnica 
10. 

• Sprzedam prosięta. 91 39 
18 316

• Sprzedam traktor defendz tu-
ren, traktor zetor 41,18, zbior-
nik hydroforowy 1000l, maszt 
sztaplarki. 692 504 282

• Sprzedam sadzonki cyprysika 
wysokość 5075 cm ok. 200 szt 
tel 886 880 743

• Sprzedam prosiaki. 
668 434 849

• Sprzedam kosiarkę typu trak-
torek cena 2750 zł, sadzarkę 
do ziemniaków cena 4000 zł i 
kombajn do ziemniaków 4000 
zł. 603 852 270

• Sprzedam ciągnik C360 - 3P 
cena 15 tys. 668 316 103

• Sprzedam mieszankę zbóż dla 
kur. 665 355 351

• Kredyty dla rolników. Tel. 
513 164 203

USŁUGi

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22  783, 0784 79 22 
70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon kom-
puterowy MS BIOSS zaprasza! 
ul.700-Lecia 15 (nad apte-
ką Jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– 
instalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska 
Polskiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielko-
formatowe, reklama na pojaz-
dach, pieczątki, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Remonty mieszkań tel 
609588240

• Remonty, montaże , wykań-
czanie 512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607 083 893, www.bru-
k-linnowogard.com.pl

• Odszkodowania za słupy- linie 
energetyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. Proszę 
dzwonić po 17-stej. 695  181 
070

• Usługi remontowo- budowla-
ne; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, 
regipsy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega 
tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele. 788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki re-
gipsy. Szpachlowanie, malo-
wanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 
792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-
323-560), prace dachowe oraz 
remontowo-budowlane - ter-
minowo, solidnie tanio - tel. 
661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Re-
gipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, poło-
żenie glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, 
docieplenia, glazura, kostka. 
662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę 
dla psa, ławkę, stół ogrodowy. 
660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, gla-
zura – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowa-
nie, malowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudo-
wy, remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością 
dojazdu do klienta. 693  946 
233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla 
psa, ławki, stoły, inne drewnia-
ne elementy. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pra-
cy, na lotnisko, zakupy itd. 
699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu bu-
downictwa. Budowa domu, 
glazura, regips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , 
regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego. 
607 545 991

• Kredyty dla firm. tel. 513  164 
203 

prACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Młoda i miła wykształcona 
znajomość dwóch języków 
obcych szuka pracy jako opie-
kunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Zatrudnię do pracy fizycznej 
osobę z umiejętnościami bu-
dowlanymi. Wiadomość: Sklep 
Meblowy Kwadrat ul. Armii 
Krajowej 49, 72-200 Nowo-
gard. Tel. 91 39 21 470, 661 860 
881

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w No-
wogardzie przyjmie 1 os. Na 
praktyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betonia-
rzy. 504 595 424

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 
39 25 900; 667 900 901

• Zatrudnię dekarza. 
515 942 067

• Zatrudnię do pracy przy 
produkcji ogrodzeń metalo-
wych.512 509 179

• Poszukuję fachowców na wy-
kończenia murarzy i dekarzy. 
723 432 323

• Zatrudnię pracowników na 
elewacje, płytkarza i murarzy. 
Praca od zaraz. tel. 501 055 337

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 
15 zł/m2, zbrojarzy i cieślę. 
694 455 280

• Potrzebna opieka do starszej 
Pani. 782 397 354 po 16.

• Zatrudnię pilarza do pracy w 
lesie. 696 630 538

• Pedagog zaopiekuję się dziec-
kiem. 668 732 944

• Sortowanie rozsady truskawek 
w Nowogardzie. Tel: 506  492 
763

iNNe

• Sprzedam szczeniaki rasy coc-
ker spaniel. 603 038 944

• Sprzedam drewno komin-
kowe, opałowe, transport. 
603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon ko-
mórkowy HTC Desire Z (nie-
używany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam zmywarkę firmy 
elektorlux dwuletnią pod-
świetlaną pod zabudowę. 
792 318 575

• Drewno opałowe – tanio 
sprzedam. 660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Do-
wóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam drewno kominkowe 
i opałowe. 667 788 820

• Sprzedam wózek głęboki firmy 
Maritta i chodak. 725 797 076

• Sprzedam bardzo tanio tap-
czan, telewizor i dvd. 91 39 
20 302

• Sprzedam szczeniaki rasy 
mieszanej (średnia i duża), za-
szczepione, odrobaczone, ma-
ści czarnej podpalanej. Cena 
50 zł. 694 305 811

• Sprzedam akwarium 600l z 
szafką. 600 791 675 

• Sprzedam półautomat na 
gwarancji. 728 194 904
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Czytaj s. 7

"OSTATNI DZWONEK"

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Popierany przez:
Forum

Ludowo-Narodowe
"Ojcowizna"

Lista nr 10

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.

Firma HURTPOL 
poszukuje 

Sprzedawcy  
instalacji  
grzewczej

Wymagamy:
 preferowane wyższe techniczne
doświadczenie w branży instala-
cyjnej i grzewczej min. 3 lat
komunikatywność i dobra orga-
nizacja pracy
Znajomość obsługi komputera
Prawo jazdy kat. B
Mile widziana znajomość rynku 
inwestycyjnego

Oferty: 
ul. Młynarska 1a lub 

kadry@hurtpol.pl

W sprawie targowiska na 
razie bez porozumienia Czytaj s. 2, 3, 4 

Nowogard  
sprzed lat
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Stosy śmieci zalegają przy bramie prowadzącej na działki przy 
ul. 15 Lutego. Czy zostaną wkrótce wywiezione? Czekamy na in-
terwencje.

Trwa remont alejek nad jeziorem. Choć nawierzchnia asfalto-
wa już dziś nie w modzie, to dobrze, że przynajmniej niektóre nie 
będą już odstraszać dziurami.

Nie tak powinniśmy sobie wyobrażać pomoc dla potrzebują-
cych. Pojemnik PCK na ul. Gen. Bema.

To, że drzewa rosną w parku nad jeziorem wiedzą wszyscy 
mieszkańcy. O tym, że kiełkują na murach obronnych do tej 
pory wiedziało niewielu. Jeden, zawalony fragment muru na re-
mont czeka już od roku. Pora szykować się na następne remon-
ty?     

Wciąż nie wiadomo kto będzie zarządzał targowiskiem miejskim, po tym jak Zbi-
gniew Raźniewski, wymówił gminie umowę dzierżawy obiektu. W środę, w NDK, 
odbyło się w tej sprawie pierwsze spotkanie handlowców  z przedstawicielami Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie. Nie udało się jednak podjąć konkretnych decyzji. 

kto weźmie w ręce gorącego ziemniaka? 

W sprawie targowiska na razie 
bez porozumienia

Okres wypowiedzenia zgod-
nie z umową będzie obowią-
zywał do końca roku.  Han-
dlowcy oraz urzędnicy już te-
raz jednak zastanawiają się co 
robić dalej. Podczas spotkania, 
burmistrz zaproponował trzy 
warianty na dalsze funkcjono-
wanie targowiska. Jeden z po-
mysłów, polega na powołaniu 
przez handlowców spółki, któ-
ra będzie zarządzać obiektem.  

Pierwsze rozwiązanie jest 
takie, że wybierzemy zarząd-
cę w drodze przetargu o dzier-
żawę targowiska. Kolejne dwa 
rozwiązania, które przygoto-
waliśmy dla państwa eliminu-
ją udział firmy pośredniczącej. 
Pierwsze z nich polega na tym, 
że spośród siebie, wybieracie 
państwo osobę, która formalnie 
rozszerza swoją działalność o 
prowadzenie  targowiska. Dru-
gie, polega na powołaniu wielo-
podmiotowej spółki.  Powołu-

jecie zarząd, który w waszym 
imieniu pełni funkcję pośred-
nika. Wówczas ten zarząd bę-
dzie prowadził wszystkie spra-
wy, które prowadziła dotych-
czas firma pana Raźniewskiego 
– mówił do zgromadzonych w 
sali kinowej NDK  burmistrz 
Robert Czapla. 

Żaden z pomysłów nie uzy-
skał jednak poparcia więk-
szości zgromadzonych na sali 
przedsiębiorców. Handlowcy 
są podzieleni.  Jedni uważają, 
że gmina powinna wytypować 
w drodze przetargu kolejnego 
dzierżawcę. Inni zainteresowa-
li się pomysłami burmistrza. 
W czasie dyskusji kilka razy na 
sali podniosła się temperatura. 

Obecna formuła odpowiada 
chyba większości z nas  i chce-
my, żeby to funkcjonowało na 
dotychczasowych zasadach. 
Oczywiście zależy nam na 
utrzymaniu opłat, które nas te-

raz obowiązują – mówił jeden 
ze sprzedawców. 

Dzierżawcę to my już prze-
rabialiśmy. Teraz powinniśmy 
wziąć sprawy w swoje ręce. Bę-
dąc w spółce będziemy mogli 
wykonać na targowisku inwe-
stycje, które sprawią, że będzie-
my bardziej konkurencyjni – 
komentował kolejny. 

A skąd na to weźmiemy pie-
niądze? Teraz niektórzy mają 
problem, żeby czynsz płacić na 
czas, a pan tu mówi o jakiś in-
westycjach – odpowiedziała 
inna uczestniczka spotkania.  

Pytanie jest zasadnicze. Jeże-
li weźmiemy na siebie ten obo-
wiązek to kto konkretnie będzie 
za to odpowiadał. Jeżeli wy-
bierzmy jedną czy trzy osoby, 
to one będą musiały za darmo 
wokół wszystkiego chodzić. To 
nie jest takie proste – skomen-
towała kolejna sprzedawczyni 
z targowiska. 
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SPRZEDAM:
1. Wózek widłowy elek-

tryczny z prostownikiem o 
udźwigu 2 ton na wysokość 
3,3 m. Baterie do wymiany

2. Mały samochód cięża-
rowy wywrotka o ładowno-
ści do 1 t. Silnik po remoncie 
kapiat. Ogólny stan dobry.

3. Barakowóz nadający 
się na budowę, składowanie 
materiałów itp.

Wiadomość 
tel. 91 39 22 329 do godz. 

16.00 lub 697 516 145

Powyższy sprzęt znajduje 
się na Składzie Opałowym  

w Nowogardzie 
przy ul. Nadtorowej 12.

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Biorący udział w zebraniu 
radny Marcin Nieradka, przy-
pomniał, że jest jeszcze jedno 
rozwiązanie, którego jego zda-
niem gmina unika. 

Jest jeszcze jedna opcja, o któ-
rej burmistrz nie wie, bądź nie 
chce mówić. Targowiskiem może 
zarządzać gmina. Są na to przy-
kłady. Wiele gmin w Polsce wzię-
ło na siebie ten ciężar. Dzisiaj w 
Urzędzie Miejskim pracuje ok. 
100 urzędników i zapewniam 
państwa, że są wśród nich też 
tacy, którzy naprawdę nie mają 
co robić. Myślę, że  znalazłoby 
się dwóch, którzy mogliby roz-
szerzyć swoje obowiązki i zająć 
się targowiskiem – mówił radny. 

Rzeczywiście wiele gmin 
przyjęło taki model.  W taki 
sposób funkcjonuje targowisko 
w Kamieniu Pomorskim. Swo-
jego czasu podobne rozwią-
zanie przyjęto w Goleniowie i 
Gryficach W Gryfinie gmina 
przygotowała specjalne stoły do 
tzw. handlu ulicznego i pobie-
ra za to stosowne opłaty. Bur-
mistrz wyraźnie nie był jednak 
zainteresowany pomysłem rad-
nego.  

Nie chcę, żeby nasza dysku-
sja skończyła się na tym, że bę-
dziemy się przerzucać gorącym 
ziemniakiem. Przyznaję, że je-
stem daleki od przyjęcia targo-
wiska przez gminę. Umawiamy 
się na dwie opcje:  albo wybie-
ramy  pośrednika, albo państwo 
sami się organizujecie –  pod-
kreślił stanowczo burmistrz 
Nowogardu. 

Podczas prawie dwugodzin-
nego spotkania nie podję-
to żadnych wiążących decyzji. 
Handlowcy umówili się jedy-
nie z burmistrzem, że wytypują 
ze swojego grona kilku osobo-
wą grupę reprezentacyjną , któ-
ra będzie prowadzić dalsze roz-
mowy z urzędem miejskim. Ko-
lejne spotkanie ma się odbyć w 
okolicy 10 października. 

Redakcja DN będzie infor-
mować o dalszych losach targo-
wiska na bieżąco. 

Marcin Simiński

Komentarz czytaj s. 4

Na zebranie przybyło ok. 60 handlowców z targowiska
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Z z a c i e k a w i e n i e m 
wziąłem udział w 
środowym spotka-
niu handlarzy z tar-

gowiska miejskiego z bur-
mistrzem Robertem Czaplą. 
Swoją obecność tam uznałem, 
jako wypełnianie obowiązków 
miejscowego radnego, które-
mu sprawy mieszkańców nie 
powinny pozostawać obce. 

Porównanie burmistrza 
miejskiego targu do „gorące-
go ziemniaka” uważam za nie 
trafne i sprowadzające spra-
wę przyszłości około osiem-
dziesięciu kupców do absur-
du. Jeśli już nawet targ ziem-
niakiem jest, to nie widzę po-
trzeby przerzucania się nim. 
Po pierwsze gminie, która do 
tej pory wybudowała kilka su-
permarketów powinno zależeć 
na prężnym funkcjonowaniu 
targu. Podobnie jest z miesz-
kańcami, bo im zawsze sprzyja 
konkurencja stwarzana przez 
handlujących. Targ to przecież 
80 miejsc pracy i dość duży ry-
nek zbytu dla lokalnej społecz-
ności. „Ziemniak” traktowa-
ny powinien być przez wszyst-
kich, jako posiłek, a nie parzą-
cy odpad. Porównanie burmi-
strza uznaję  więc  za co naj-
mniej nie fortunne i liczę na 
zmianę podejścia.

Dzierżawca podwyższy 
opłaty

Włodarz Nowogardu zapro-
ponował kupcom trzy rozwią-
zania dla targu. Pierwsze to 
oczywiście ogłoszenie nowe-
go przetargu na jego kolejne-
go dzierżawcę. Trudno uwie-
rzyć by ktokolwiek był zainte-
resowany przejęciem rynku. 
Sam dotychczasowy dzierżaw-
ca twierdzi, że nie przynosi on 
jemu zysków, więc targowisko 
w obecnej formie nikogo ra-
czej nie zainteresuje. Dzier-
żawcą może zostać jedynie 
osoba, która podwyższy kup-
com opłaty. Logika jest prosta - 
przecież bez zysków ta funkcja 
nikomu opłacać się nie będzie.

Zarządzanie to koszta i od-
powiedzialność

Druga propozycja to wy-
branie przez handlarzy oso-
by ze środowiska, która zaj-
mie się jego prowadzeniem. 
Moim zdaniem bardzo mało 
realna. Ciężko będzie o taką 
osobę. Raczej nikt z targują-
cych, bez osiągnięcia konkret-
nych zysków nie zdecyduje się 
na odgrywanie roli społeczni-
ka  w miejscu, gdzie liczy się 
konkretny dochód i finanso-
wy interes. A zarządzanie tar-
gowiskiem wiąże się przecież 
z niemałymi wydatkami. Cho-
dzi np. choćby o zatrudnienie 
stróża, księgowego, czy inka-
senta zbierającego opłaty. 

Nie widzę sensu istnienia 
instancji pośredniczącej mię-
dzy handlarzami a gminą. Ge-
neruje to przecież dodatkowe 

całkiem niepotrzebne koszta, 
które ponoszą właśnie kupcy. 
Zdaje się, że przekonali się oni 
o tym przy okazji zarządzana 
targowiskiem przez Pana Raź-
niewskiego. 

Spółka tak, ale czy bez zie-
mi i kapitału?

Trzecie rozwiązanie to zało-
żenie przez handlowców spółki. 
Jest ono o tyle ciekawe, co bar-
dzo kosztowne. Spółka to masa 
formalności, którą ktoś musi 
ciągle ogarniać. To znajomość 
przepisów handlowych i podat-
kowych. To także koszta zwią-
zane z administrowaniem tar-
gowiska. Nie ma także racji bytu 
spółka funkcjonująca bez kapi-
tału. Trudno jej wtedy o rozwój. 
Jak handlarze mają budować 
nowe stragany, czy choćby hale 
na terenie, który do nich nie na-
leży. Nie ma więc pewności, że 
gmina nie wymówi im kiedyś 
dzierżawy, a włożone pienią-
dze pójdą w błoto.  O jakikol-
wiek kapitał przypadku targo-
wiska trudno. Mógłby być nim 
np. teren na którym jest ono po-
łożone. Teren mogłaby kupcom 
za symboliczną kwotę sprzedać 
gmina, ale wątpię, by obecny 
burmistrz zdecydował się na ta-
kie rozwiązanie.

Gmina jest najtańszym roz-
wiązaniem

Niczego kupcom nie chcę 
sugerować, a już broń Boże 
narzucać. Sami zadecydują o 
swojej przyszłości, a ja pozwo-
lę wyrazić sobie jedynie, (jako 
radny) na temat targowiska 
swoje zdanie. 

Twierdzę mianowicie, że naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby 
całkowite przejęcie targowiska 
przez gminę. Zgodnie z treścią 
art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gmin-
nym zadania gminy obejmują 
przecież sprawy targowisk i hal 
targowych. Urząd Miasta mu-
siałby z każdym kupcem podpi-
sać umowy na dzierżawę tere-
nu pod handel. Do zarządzania 
targowiskiem gmina mogłaby 
zobligować, któregoś z pracu-
jących już urzędników. Zajmo-
wałby się on sprawami admini-
stracyjnymi i zbieraniem opłat 
targowych. Takie rozwiąza-
nie daje wymierne oszczędno-
ści. Wierzcie Państwo, że nie-
którzy tam pracujący napraw-
dę narzekają na nudę (nazwisk 
wymieniał nie będę) i z takich 
obowiązków na pewno by się 
ucieszyli. Przypomnę, że pracu-
ją przecież za pieniądze podat-
ników, czyli również kupców. 
Dodatkowo gmina mogłaby za-
trudnić osobę na etacie stróża. 
Wcale nie trzeba tworzyć nowe-
go etatu. Do tej pracy wystarczy 
oddelegować tzw. „koordynato-
ra robót publicznych”, czyli jed-
ną z dwóch osób pilnujących 
przy pracach wykonywanych 
na terenie miasta osadzonych 
w nowogardzkim ZK. Obecnie 
gmina zatrudnia dwóch „ko-
ordynatorów”. Uważam, że je-
den wystarczyłby z powodze-
niem. Nie można władzom po-
zwolić na zatrudnianie partyj-
nych znajomych na wątpliwych 
funkcjach, a zarazem spychanie 

odpowiedzialności z gminy za-
rządzania targowiskiem. Po to 
przecież wszyscy płacimy po-
datki, by gmina brała na siebie 
ciężar decydowania o takich 
fragmentach życia społecznego.

Proponowane przeze mnie 
rozwiązanie  zwalnia handla-
rzy z dodatkowych kosztów, 
jakie pobiera pośrednik. Jest 
najtańszym dla handlarzy spo-
sobem na funkcjonowanie tar-
gu. Kupcy nie muszą zatrud-
niać księgowego, inkasenta, 
czy stróża. Najwyższy czas, by 
za ich płacone podatki usługi 
zaczęli świadczyć im pracow-
nicy Urzędu Miasta. 

Na takiej zasadzie funkcjo-
nuje kilkadziesiąt targowisk w 
naszym kraju. O oszczędno-
ściach, jakie ona niesie można 
przekonać się np. na targowi-
sku w Nysie. 

Wszystko  jednak w gestii 
handlujących. Dużo zależy od 
sposobu prowadzenia przez 
nich rozmów z burmistrzem. 
Handlowcy muszą przekonać 
go, że warto wziąć na siebie 
odpowiedzialność i sprawić, 
by zarządzanie targiem prze-
jęła gmina. Nie ma się czego 
bać. On z rynku wygonić kup-
ców nie może. Wie bowiem, że 
jeśli bezrobocie zwiększy się o 
80 osób, to o następnej kaden-
cji może tylko pomarzyć. Przez 
lata gmina miała i ma z kup-
ców wymierne korzyści. Uwa-
żam, że najwyższy czas, by te-
raz spłaciła swój dług. 

Marcin Nieradka - radny     

Targowisko, to smaczny, a nie gorący ziemniak
Komentarz

@    Ludzie listy piszą  @ 
Poniżej publikujemy odpowiedź, jaką dostarczyła do redakcji DN pracownica sklepu „Chińczyk” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w 
Nowogardzie na list czytelniczki, który opublikowaliśmy w rubryce „Ludzie listy piszą”.  Odpowiedź publikujemy w oryginale. 

Droga Redakcjo! 
Jestem pracownicą skle-

pu Chińskiego od 3 lat. Jest 
mi bardzo przykro, ale to, co 
zostało napisane przez czy-
telniczkę w gazecie Dzien-
nik Nowogardzki, są to same 
bzdury i stek kłamstw. W tym 
artykule ta Pani opisuje dwie 
klientki, które kupiły spodnie 
za 85 zł, które rzekomo mia-
ły kosztować 12 zł (chodzi o 
sklep Market znajdujący się 
przy ulicy Kościelnej 1 w No-

wogardzie). Proszę mi wyba-
czyć niegrzeczność, ale to, co 
napiszę może wiele osób zbul-
wersować, taka jest rzeczywi-
stość. Pracuję już w handlu 
15 lat. Jako sprzedawca wi-
dzę jak ludzie sami zmieniają 
ceny z większej na mniejszą, 
kradną, niszczą towar przez 
wyrywanie klipsów z odzie-
ży i wiele innych rzeczy. Nad-
mieniam, że nie chodzi tylko 
o sklep chiński są to inne skle-
py odzieżowe, obuwnicze na-

wet tak zwane lumpeksy. Czy 
takie zachowanie Polaków 
względem obcokrajowców 
jest uczciwe? Jestem najstar-
szą pracownicą sklepów zwa-
nego Chińczyka. Pracodawca 
nie robi dyskryminacji wieko-
wej swoich pracowników, tak 
jak to robią polscy pracodaw-
cy, nie zatrudniają na czarno, 
boli go serce, gdy ludzie doro-
śli posuwają się do kradzie-
ży ucząc tym dzieci. Czy ta 
pani wie nasuwając pytanie 

‘Ilu takich klientów ma Chiń-
czyk?” Codziennie to prawda, 
że po odejściu od kasy zwro-
tu towaru nie przyjmujemy - 
lecz wymieniamy na inny w 
tej samej cenie lub za dopła-
tą. Rozumiem, że w obecnych 
czasach każdy grosz się liczy, 
ale jakim kosztem? Drodzy 
czytelnicy, chciałbym was po-
informować gdyby prawo po-
zwalało na wyszywanie na-
zwisk lub zrobionych zdjęć 
osób, które jawnie dokonują 

przestępstwa kradzieży to ten 
artykuł napisany przez czy-
telniczkę z dnia 06.09 2011 
jest niczym. 

Byłabym bardzo wdzięcz-
na, aby Redakcja więcej nie 
opisywała artykułów na te-
mat sklepów Chińczyka, po-
nieważ ludzie nie są uczciwi 
podsumowując się do w/w 
rzeczy, a gazeta może zostać 
pozwana do sądu. 

(Imię i nazwisko 
do wiadomości gazety) 
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40 lat spędzonych razem 
jest dla nas dzieci pięknym 

obrazem, jak przez problemy, 
trud codzienności pozostać 

nad wiernym miłości.  
Z rubinowych godów cieszymy 

się z Wami i wnet na złote 
gody czekamy. 

Stanisławie i Józefowi 
Dobruchowskim 

najserdeczniejsze życzenia 
z okazji 40 rocznicy ślubu 

składają dzieci z wnukami

Z okazji urodzin 

Wiesławie 
Wątły 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

radości i uśmiechu 
na każdy dzień 

składa Jarek 
z rodziną i dziadkiem

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Magdalena Olejnik i Maciej Gronowski z Ostrzycy, zajęli pierwsze miejsce w Konkursie Młodego Hodowcy, który odbył się w ubiegłą 
niedzielę w Barzkowicach, podczas targów rolnych. 

Nowogard na targach w Barzkowicach 

Najlepsi młodzi hodowcy są w Ostrzycy

16 wędkarzy z Nowogardu, w tym jedna kobieta, wy-
brali się na Bałtyk na połów dorszy. Wyprawa odby-
ła się 4 września 2011. 

Wyprawa na Bałtyk

Konkurs zorganizowany był 
w ramach IX Wystawy Bydła 
Mlecznego, która była impre-
zą towarzyszącą targom Agro 
Pomerania w Barzkowicach. 
Do rywalizacji o tytuł młode-
go hodowcy w kategorii go-
spodarstw indywidualnych 
wystartowało 17 młodych ho-
dowców z całego wojewódz-
twa. W konkursie brały udział 
dzieci w wieku od 3,5 do 15 
lat. Wszystkie z nich prezen-
towały najlepsze cielęta z ho-
dowli swoich rodziców w wie-
ku od 2,5 tygodni do 3 miesię-
cy. Oceniano nie tylko wygląd 
zwierzęcia, ale także to w ja-
kim stopniu dziecko radzi so-
bie z prowadzeniem cielaka.  

Tytuł Młodego Hodowcy 
zdobyli ostatecznie Magdalena 
Olejnik i Maciej Gronowski, a 
ich jałówka o imieniu Roza-

lia otrzymała medal Champio-
na. Cielak pochodzi z gospo-
darstwa Dariusza Olejnika z 
Ostrzycy. W hodowli znajdu-
ją się obecnie 24 dojne krowy 
rasy Holsztyńsko -Fryzyjskiej 
(HF), odmiana czarno-biała. 
Hodowla, jako jedna z dwóch 
w gminie Nowogard  jest ob-
jęta tzw. oceną użytkowości 
mlecznej prowadzoną przez 
Polską Federację Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka. D. 
Olejnik, jako jedyny hodowca 
reprezentował naszą gminę w 
konkursie. 

Warto dodać, że tytuł Mło-
dego Hodowcy, już po raz trze-
ci trafił do gospodarstwa rolni-
ka z Ostrzycy. Sam konkurs or-
ganizowany jest od dziewięciu 
lat. 

MS

Magdalena Olejnik i Maciej Gronowski, tuż po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu. Oprócz statuetki 
ufundowanej przez prezesa ARiMR w Szczecinie,  dzieci otrzymały od sponsorów wiele nagród i upominków 
m. in. aparaty fotograficzne i wyprawki do szkoły. 

Grupa wyruszyła wynaję-
tym kutrem z portu Darłowo o 
godz. 6.00.  Połów dorszy trwał 
do godz. 16.00. Ryby wyjątko-
wo dopisały i wszystkim węd-
karzom połów się udał.  Or-
ganizatorem wyprawy na Bał-
tyk był Rafał Richert. Najwię-
cej dorszy złowił Janusz Za-
mara. Drugą lokatę zajął Rafał 
Richert, a trzecią Mariusz Du-
biniecki. Wymienieni uhono-
rowani zostali pamiątkowymi 

pucharami, a upominki otrzy-
mali wszyscy uczestnicy. 

Organizator zawodów na 
kutrze składa podziękowania 
sponsorom: Waldemarowi Pę-
dziszczakowi, internetowemu 
sklepowi wędkarskiemu „węd-
karski.com” oraz sklepowi 
wędkarskiemu „Tęczak”. 

Tekst 
Henryk Szczupak

foto 
Waldemar Pędziszczak

Marcin Babiarczuk chwali się swoją zdobyczą
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParafIa PW. WNIeBoWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa PW. ŚW. rafała kalINoWskIego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa PW. mB fatImskIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Mateusza  (Mt 20,1-16a):
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Królestwo niebieskie po-

dobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robot-
ników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał 

ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bez-
czynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni po-
szli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł 
około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień 
bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy 
nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im 
należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i 
otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzyma-
li po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę 
pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jed-
nemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, 
co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić 
ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierw-
szymi, a pierwsi ostatnimi.

Gospodarz z przypowieści opowiedzianej przez Jezusa najmuje robotników wczesnym ran-
kiem, czyli o godz. 6:00. Ci mieli pracować 12 godzin, aż do godz. 18:00. Kolejnych zatrudnił 
o godz. 9:00, 12:00 i 15:00. Ci pracowali odpowiednio dziewięć, sześć i trzy godziny. Ostatnich 
zatrudnił bardzo późno, bo o godz. 17:00, czyli pracowali oni tylko jedną godzinę. Na koniec 
pracy każdemu wypłacił po denarze, czyli tyle ile wynosiła zaplata za jeden dzień pracy robot-
nika w Izraelu.

Gdzie tu sprawiedliwość? Zdajemy sobie sprawę, że gdyby ów gospodarz prowadził firmę i 
w ten sposób zatrudniał pracowników, to wkrótce by splajtował. Każdy pracownik widząc, że 
mniej pracując tyle samo zarabia, stałby się minimalistą. W końcu po co miałby się przemęczać 
skoro i tak zarobi tyle samo ile ten, który pracuje godzinę dziennie? Gdyby Jezus w opowiedzia-
nej uczniom przypowieści poruszał kwestię zatrudnienia i wynagrodzenia w pracy, to z pew-
nością byłaby to kiepska nauka. Przecież gospodarz postąpił nierozsądnie i niesprawiedliwie, 
mimo że jak się tłumaczył, wolno jest mu zrobić z jego własnością, co chce. Wkrótce straciłby 
jednak dobrych i uczciwych pracowników. Z tej perspektywy przypowieść ta nie jest pouczająca, 
a wręcz przeciwnie – nierozsądna i zupełnie pozbawiona logiki oraz zasad ekonomii.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że Jezus nie pouczał swoich uczniów, czyli także nas, w temacie 
rynku pracy i zasad ekonomii. Chrystus mówi o dużo ważniejszej sprawie – o zbawieniu. A w 
tej kwestii nie działają prawa i zasady takie jak w gospodarce, ale logika samego Boga. Dla nas 
jest to dobrodziejstwo, bo gdyby stosował się do logiki ludzkiej, panującej na ziemi, to mało kto 
miałby szansę na zbawienie.

Spójrzmy na tę przypowieść z innej perspektywy. Gospodarzem jest oczywiście Bóg. Dzień 
pracy wyraża ludzkie życie – od narodzenia (godzina 6:00), aż po śmierć (godz. 18:00). Zapłatą 
(denarem) jest oczywiście życie wieczne. Ludzie w różnych etapach życia odnajdują Boga. Nie-
którzy żyją w Jego obecności i wierzą w Niego od urodzenia. Są tacy, którzy nawracają się i od-
najdują Boga w innych etapach swojego życia (godz. 9:00, 12:00 i 15:00). W końcu są tacy, którzy 
zwracają się do Boga u schyłku swojego życia (godz. 17:00). Najpiękniejsze w tym wszystkim jest 
to, że Bóg zawsze oczekuje na człowieka, nawet jeśli będzie pracował w Jego winnicy, tylko jedną 
godzinę, czyli ostatnią chwilę swojego życia. Mało tego. Nikt nie jest w stanie wypracować sobie 
daru zbawienia. Dlatego niesłuszne jest szemranie tych, którzy całe życie poświęcili Bogu. Prze-
cież i to nie jest wystarczającą zapłatą za nasze przewinienia. Dzięki Chrystusowi i Jego zapłacie 
w postaci przelanej Krwi na krzyżu zostaliśmy wykupieni spod jarzma śmierci. I tylko Jego za-
płata za nas się liczy. Cieszmy się, że Bóg daje każdemu szansę i będzie ją nadal dawał tym, któ-
rzy potrzebują jeszcze nawrócenia. Nigdy nie jest za późno, aby powrócić do Boga, ale pamiętaj-
my im bardziej się od Niego oddalimy, tym jest to trudniejsze i boleśniejsze.

Słowa, które Jezus wypowiedział do uczniów potwierdził On swoim życiem. Przykładem 
może być łotr, który wisząc na krzyżu okazał przed Jezusem skruchę i uwierzył, że jest On tym, 
który może dać szczęście wieczne. Jezus wisząc na krzyżu przyjmuje Jego nawrócenie i daje 
obietnicę: „zaprawdę powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju”. Każdy z nas chciałby usłyszeć 
takie zapewnienie z ust Jezusa. Żyjmy tak, aby Bóg zapłacił nam „denara” za naszą „pracę w win-
nicy” i nie zazdrośćmy tym, którzy „jedną godzinę pracowali”, ale cieszmy się miłosierdziem i 
hojnością Boga. Czym bowiem jest długość naszego życie w stosunku do wieczności?

ks. Piotra Buda

Czesław Iwaszko, Lat: 75, Zmarł 08.09.2011 
Pogrzeb odbył się 10.09.2011, Cmentarz w Nowogardzie
Maksymilian Znyk , Zmarł w dniu narodzin  09.09.2011 
Pogrzeb odbył 10.09.2011
Maria Martyniuk, Lat: 87 lat, Zmarła:12.09.2011
Pogrzeb odbył się 14.09.2011, Cmentarz w Nowogardzie 
Kamilla Sawczuk, Lat: 46, Zmarła: 11.09.2011 
Pogrzeb odbył się 14.09.2011, Cmentarz w Dobrej Nowogardzkiej 
Jan Marciniak, Lat: 55, Zmarł:13.09.2011
Pogrzeb:15.09.2011, Cmentarz w Nowogardzie 
Ireneusz Pacuszka, Lat: 41, Zmarł:21.07 (za granicą) 
Pogrzeb:17.09.2011, Cmentarz  w Nowogardzie 

Informacje przekazał administrator cmentarza S. Furmańczyk  

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przykład świętych nas poucza
Św. Stanisław Kostka: Przyszły święty Stanisław 

Kostka urodził się prawdopodobnie końcem grudnia 
1550 roku we wsi Rostków niedaleko Przasnysza na 
Mazowszu. Rodziny obojga jego rodziców należały do 
rodów szlacheckich, znanych z piastowania wielu waż-
nych funkcji w Rzeczpospolitej. Zarówno ojciec Jan - 
od 1564 kasztelan zakroczymski, jak i matka Małgo-
rzata z Kryskich, byli ludźmi głęboko przywiązanymi 
do wiary katolickiej i w takim też duchu wychowywali 
szóstkę swoich dzieci.

Edukacja małego Stanisława początkowo prowadzo-
na była w domu rodzinnym W 1564 roku rodzice wysy-
łają go razem ze starszym synem Pawłem po naukę do 
Wiednia. Wybierają dla nich cieszącą się świetną opi-
nią szkołę - gimnazjum prowadzone przez ojców Jezuitów. Szkoła ta, oprócz nauki, 
oferowała ścisły regulamin mający na celu ćwiczenie się w pobożności i dyscypli-
nie. Wysoki poziom nauczania początkowo przerastał możliwości Stanisława mimo 
to w trzecim, końcowym roku nauki późniejszy święty należy już do najlepszych 
uczniów. Okres edukacji wiedeńskiej to dla Stanisława czas ostatecznego ukształto-
wania charakteru i zainteresowań - od najmłodszych lat szczególnie religijny, tutaj 
pogłębia swoje skłonności. Wszystkie wolne od nauki chwile poświęca modlitwie i 
surowej pokucie, polegającej między innymi na biczowaniu się. Taki tryb życia, fi-
zyczne oraz psychiczne wyczerpanie (ze względu na swoje religijne upodobania Sta-
nisław jest szykanowany i odrzucony przez kolegów, którzy takie zachowanie uzna-
ją za nienormalne) doprowadzają go do poważnej choroby. W grudniu 1565 jest 
umierający, gorąco pragnie przyjąć Komunię Świętą, jednak protestancki właści-
ciel domu, w którym mieszka nie chce wpuścić katolickiego księdza. Stanisław mo-
dli się, więc do Św. Barbary patronki dobrej śmierci. Staje się cud i święta ukazuje 
mu się, a towarzyszący jej dwaj aniołowie zaopatrują Stanisława w Wiatyk, czyli ko-
munię świętą podawaną chorym w sytuacji krytycznej, kiedy w każdej chwili gro-
zi im śmierć. Nasz bohater jednak nie umiera, co więcej dostępuje jeszcze jednego 
cudu- ukazuje mu się Matka Boska z Dzieciątkiem, która ostatecznie uzdrawia go i 
wskazuje mu cel życia -ma całkowicie poświęcić się życiu duchowemu i wstąpić do 
klasztoru jezuitów.

Od tego momentu zaczyna się dramatyczna walka Stanisława o realizację wła-
snych dążeń i własnej drogi życiowej. Wstąpienie do jezuitów okazuje się nie być 
prostą sprawą - aby zostać przyjętym do zakonu potrzebna jest zgoda rodziców kan-
dydata, a takiej Stanisław nie uzyskał. Odmówiono mu więc przyjęcia do zakonu we 
Wiedniu. Postanawia szukać przyjęcia do klasztoru jezuitów w jakimkolwiek kra-
ju w Europie. W sierpniu 1567 w przebraniu i w tajemnicy przed bratem ucieka z 
Wiednia. Zmierza do Dylingii w Niemczech, aby prosić o przyjęcie do tamtejsze-
go zakonu. Piotr Kanizjusz przełożony niemieckich jezuitów uznaje za autentyczne 
duchowe skłonności Stanisława. Obawiając się jednak protestów ze strony rodziny 
młodzieńca, jeszcze tego samego roku odsyła go do Rzymu, polecając go generałowi 
Towarzystwa Jezusowego Franciszkowi Borgiaszowi. Przebywszy pieszo całą, długa 
drogę z Niemiec do Rzymu Stanisław Kostka zostaje wreszcie nagrodzony za swoja 
cierpliwość i uparte dążenie do celu - 28 października 1567 zostaje przyjęty do no-
wicjatu zakonu jezuitów przy kościele Św. Andrzeja na Kwirynale. Początkiem roku 
1568 Stanisław składa śluby zakonne. Jego głęboka religijność rozkwita. Poświęca 
się modlitwie i pracy fizycznej w szpitalach.

Jego posługa nie trwa jednak długo, już w pierwszych dniach sierpnia 1568 jako 
całkowicie zdrowy przepowiada swoja śmierć, która nastąpi w dniu Wniebowzięcia 
Matki Boskiej (15 sierpnia). Tak też się dzieje, kilka dni przed tym świętem Stani-
sław nagle popada w chorobę. Umierając relacjonuję współbraciom, że widzi orszak 
świętych z Matka Boską, którzy przychodzą po niego.

Kult świętego zrodził się niemal natychmiast po jego śmierci; początkowo panu-
jący w samym Rzymie, szybko się rozszerzał. W 1670 Stanisław został ogłoszony 
błogosławionym, a w 1726 świętym. W 1962 papież Jana XXIII uczynił go jednym 
z głównych patronów Polski. Należy także do najpopularniejszych polskich świę-
tych, jest patronem polskiej młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Jego 
wspomnienie obchodzimy w kościele 18 września.

Wizerunki świętego pokazują go zazwyczaj jako młodzieńca, ubranego w strój je-
zuity, często z Dzieciątkiem Jezus na ręku, bądź aniołem podającym mu Komunię. 
Jego atrybutami są także laska pielgrzyma i różaniec.
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od  października nowy rok akademicki
Nowogardzka szkoła wyższa 
czeka na studentów   

 Nowogardzka szkoła wyższa działająca w obiekcie na uli-
cy Zielonej spełniła nowe wymogi ministerialne dotyczące 
tzw. filii terenowych i w związku z tym Collegium Balticum 
może dalej prowadzić nasz oddział zamiejscowy. Prezentuje-
my Państwu pismo, które do redakcji nadesłała dr hab. Prof. 
CB Aleksandra Żukrowska - rektor Szczecińskiej Szkoły Wyż-
szej Collegium Balticum. 

Z dumą, satysfakcją i ogromną radością pragniemy poinfor-
mować Państwa, iż decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum uzy-
skała zgodę do prowadzenia Wydziału Zamiejscowego w Nowo-
gardzie.

Decyzją tą, uczelnia może prowadzić studia dzienne jak i za-
oczne w pełnym wymiarze godzin, bezpośrednio w Wydziale 
Zamiejscowym. Ponadto w ramach Wydziału Zamiejscowego 
mogą być prowadzone studia podyplomowe.

W ramach uruchomionego Wydziału na uczelni o kierunku 
pedagogika studenci mają możliwość kształcenia się:

edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika pracy socjalnej i resocja-
lizacyjnej.

Dzięki wymienionym wyżej specjalnościom i odpowiedniej 
organizacji, absolwenci Collegium Balticum wyposażeni zostaną 
w wiedzę na wysokim poziomie, przekazywaną przez wykwalifi-
kowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, i zwiększającą szansę zna-
lezienia w przyszłości satysfakcjonującej posady. Będą również 
doskonale przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia 
(magisterskich), kontynuowania nauki na studiach podyplomo-
wych i dalszego kształcenia specjalistycznego.

Wierzymy, że decyzja Ministra jest najlepszą gwarancją naszej 
rzetelności i oferty kształcenia dla obecnych i nowych studen-
tów. Mamy nadzieję, że jedyna jednostka uczelni wyższej w Pań-
stwa mieście wpisze się w krajobraz miasta i regionu oraz będzie 
mogła służyć potrzebom całej społeczności. Cieszymy się i jeste-
śmy dumni, że wytężona praca przyniosła efekty.

Zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do wspólnego budo-
wania przyszłości wraz z Wydziałem Zamiejscowym Szczeciń-
skiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Nowogardzie.

REKTOR Szczecińskiej Szkoły Wyższej

Nowa stacja paliw - nową 
stację paliw otworzył p. Grze-
gorz Antoniak. Przy składzie 
opałowym Na ul. Boh. Warsza-
wy. Na razie [zostawiono biu-
ro i butle z płynnym gazem. Ale 
w przyszłości pewno i teren zo-
stanie zagospodarowany. War-
to zwrócić uwagę na znaczący 
fakt, że na CPN litr gazu kosz-
tuje 1.13 zł, w Olchowie 1.12 zł, 
na nowej stacji 1.06 zł. 

***
Zadania były łatwiejsze, 

czyli próba nowej matury - 
ciągle trwają dyskusje na te-
mat przyszłorocznej matury. 
Nikt nie wiem, czy odbędzie się 
ona w starym czy w nowym try-
bie. Mimo to, czwartoklasiści w 
dniach 18-19 września stawili 
się na egzamin próbny z mate-
matyki i języka obcego. Nowa 
była nie tylko forma próbnej 

matury. Inny typ zadań i ko-
misja, w której nie mogli za-
siąść ani wychowawcy, ani na-
uczyciele przedmiotowcy. Po 
raz pierwszy uczniowie weszli 
na salę bez kanapek, soczków 
i maskotek. Za to jak na matu-
rzystów przystało, w odświęt-
nych strojach. Mimo to, egza-
min przebiegał bezstresowo. 

***
Z regionu - Węgorzyno. W 

tutejszej hali sportowej 15 bm. 
(wrzesień 2001) odbył się I Mię-
dzynarodowy Halowy Turniej 
Piłki Nożnej IPA (Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Policji). 
Jego pomysłodawcą był podko-
misarz Robert Rzeźnik, pre-
zes zachodniopomorskiej grupy 
wojewódzkiej IPA, komendant 
komisariatu w Łobzie.

Wyszperała: 
Michalina Górzyńska

10 lat temu                  pisał:

Wystawa fotografii w Bibliotece

Nowogard sprzed lat
Piękna starówka, malownicze uliczki i zieleńce -  tak wyglądał  kiedyś Nowo-
gard. Można się o tym  przekonać zwiedzając wystawę pt.: „Nowogard na sta-
rych fotografiach”, która od kilku dni jest udostępniona w Bibliotece Miejskiej. 

Na wystawie można podzi-
wiać ponad 50, z prawie 100 
fotografii, jakie sprezento-
wała naszemu miastu z oka-
zji obchodów 700 lecia nada-
nia praw miejskich, przedsta-
wicielka byłych mieszkańców 
Nowogardu z niemieckiego 
Heide. Część z tych fotografii 
należała wcześniej do zbiorów  
muzeum poświęconego histo-
rii naszego miasta, które znaj-
duje się w tej miejscowości. 

Wszystkie zdjęcia, głównie 
czarno-białe, ukazują miasto z 
przełomu lat 30 i 40-tych. Naj-
częściej fotografowano wtedy 
rynek wraz z bocznymi ulicz-
kami oraz kościół. Na kilku 

fotografiach można zobaczyć 
również, jak wyglądały przed 
laty główne ulice miasta m. in. 
dzisiejsza 3-go Maja i 700-le-
cia. Oczywiście nie brakuje, 
także ujęć jeziora szczególnie 
kąpieliska i sanatorium, które 
znajdowało się w budynku dzi-
siejszego Domu Pomocy Spo-
łecznej na Smużynach. 

Wystawy fotografii cieszą 
się największą popularnością 
wśród zwiedzających. Jestem 
przekonana, że tak będzie i 
tym razem – mówiła podczas 
otwarcia ekspozycji dyrektor 
Biblioteki  Zofia Pilarz. 

Większość zdjęć przedwo-
jennego Nowogardu, które 

można oglądać w bibliotece,  
była już publikowana m. in. 
w książce, którą wydał Urząd 
Miejski w Nowogardzie z oka-
zji obchodów nadania praw 
miejskich w roku 2008. Mimo 
wszystko warto wybrać się do 
biblioteki, chociażby po to, by 
spróbować odnaleźć na zdję-
ciach dzisiejszy układ ulic, a 
w przypadku starszych miesz-
kańców naszego miasta przy-
wrócić wspomnienia o nie ist-
niejących już uliczkach i bu-
dynkach. 

Wystawę można zwiedzać 
do końca września.

MS

Zofia Pilarz zachęca wszystkich do obejrzenia fotografii 

Szukanie wspomnień na dawnych fotografiach
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PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ mIEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14, tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Kanapa Coala* 609 zł

Kanapa Fala* 479 zł

Komoda
Jarek 120 469 zł

* możliwość wyboru tapicerki

Wietr
zen

ie

magazynów

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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Samochody jak z amerykańskiego filmu
17-letni Dawid Witosowski z Nowogardu, dostał się do półfinału World Team Battle 2011, czyli oficjalnych, drużynowych mistrzostw 
świata w wirtualnym tuningu samochodów prowadzonym przez zagraniczny serwis internetowy - www.autemo.com. 

O zamiłowaniu do samo-
chodów i komputerów roz-
mawiamy z Dawidem Wito-
sowskim. 

Dziennik Nowogardzki:  
Kiedy zainteresowałaś się tu-
ningowaniem samochodów?

Dawid Witosowski: Prze-
róbką samochodów zaintere-
sowałem się już, jako dziecko. 
Od kiedy pamiętam lubiłem 
oglądać samochody, które były 
w jakiś sposób zmodyfikowa-
ne. Wirtualny tuning jest moją 
pasją od całkiem niedawna. W 
2009 roku przeglądając zdjęcia 
w Internecie natknąłem się na 
pewne największe w Polsce fo-
rum i postanowiłem się zare-
jestrować. Z biegiem czasu za-
częło mnie to coraz bardziej 
wciągać, aż zacząłem odno-
sić pierwsze sukcesy w konkur-
sach. Tak to się potoczyło, że w 
tym roku wystartowałem w Mi-
strzostwach świata z kolegami z 
tego właśnie forum i jak widać 
dotychczas z powodzeniem.

DN: W tuningu samocho-
dowym wyróżnia się dwie ka-
tegorie: mechaniczny oraz 
wizualny. Możesz je przybli-
żyć naszym czytelnikom?

D.W: Tuning mechanicz-

ny to modyfikacja podzespo-
łów poprawiających prowadze-
nie auta, jego osiągi oraz bez-
pieczeństwo. Tuning wizualny 
zaś, to nic innego niż modyfika-
cja wyglądu samochodu. Zmia-
na jego pakietu ospojlerowa-
nia, felg, świateł, przyciemnia-
nie szyb. 

DN: Na ulicach miasta czę-
sto można zauważyć poprze-
rabiane samochody. Jak my-
ślisz, dlaczego tak wiele osób 
się na to decyduje? 

D.W: Myślę, że większość 
osób, które dążą do zrobienia ze 
swojego auta czegoś oryginalne-
go czują potrzebę, aby wyróż-
niać się w tłumie i to jest wła-
śnie korzyść - własna satysfak-
cja. Najważniejszy przy mo-
dyfikacji jest oczywiście umiar 
oraz wyczucie stylu.

 DN: Każdą markę samo-
chodu można stuningować? 

D.W: Nie ma ograniczeń w 
zakresie przeróbki samocho-
dów. Można zmodyfikować 
właściwie wszystko i możliwo-
ści są ogromne. 

DN: A czy to jest legalne w 
świetle przepisów o Ruchu 
Drogowym? 

D.W: Jest to w pełni legal-
ne pod warunkiem, że nie wy-
korzystujemy prac innych v-
tunerów oraz nie „kradniemy” 
pomysłów z ich prac. Osoby, 
które postępują w ten sposób nie 
mają praktycznie, czego szukać 
na polskich forach.

DN: W prawdzie jeszcze nie 
zająłeś z kolegami ostateczne-

go miejsca na Mistrzostwach 
Świata w Tuningu samocho-
dowym, które rozgrywane są 
w Australii, ale jest szansa na 
wysokie miejsce?  

D.W: Jesteśmy dobrej myśli. 
Do tej pory nasze prace przy-
padały do gustu głosującym, 
którzy również są v-tunerami 
(v-tuner - osoba, która przera-
bia samochody za pomocą pro-
gramów graficznych). Mam na-
dzieję, że i w rundzie półfinało-
wej nasza praca wypadnie le-
piej od pozostałych i przejdzie-
my do wymarzonego finału. 
Wszyscy jesteśmy bardzo zde-
terminowani, aby osiągnąć cel, 

który założyliśmy sobie na po-
czątku. Warto też zaznaczyć, że 
oprócz naszej drużyny bardzo 
dobrze radziły sobie również 
inne polskie ekipy. To świad-
czy tylko o tym, że w Polsce 
scena wirtualnego tuningu jest 
na bardzo wysokim poziomie. 
Zgodnie stwierdziliśmy, że doj-
ście do półfinału jest i tak du-
żym sukcesem, mając na uwa-
dze to, że dwóch członków dru-
żyny (łącznie ze mną) startuje 
w tej imprezie po raz pierwszy. 
 DN: Twój wymarzony samo-
chód do tuningu? 

D.W: W przyszłości chciał-
bym zmodyfikować dla siebie 
Nissana Skyline GT-R34.

DN: Czy oprócz „przeróbek 
samochodu” masz jeszcze ja-
kieś inne hobby?

D.W: Od drugiej klasy pod-
stawówki gram w piłkę ręcz-
ną oraz jeżdżę quadem. Wy-
konuję również projekty grafi-
ki użytkowej tj. strony interne-
towe, loga, banery itp. Oprócz 
tego oczywiście spędzanie cza-
su ze znajomymi, jak również z 
moją dziewczyną. W razie pro-
blemów z pracą zawsze chętnie 
podsuwają swoje pomysły, za co 
bardzo im dziękuję.

DN: Dziękuję Ci za bardzo 
interesującą rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów. 

D.W: Ja również dziękuję i za 
pośrednictwem DN. Chciałbym  
pozdrowić wszystkich znajomych, 
rodzinę oraz moją dziewczynę.

Rozmawiał Jarek Bzowy
Foto: zbiory prywatne 

Dawid jest pasjonatem grafiki komputerowej. W za-
wodach startuje wraz z kolegami: Wojtkiem z Trze-
biatowa oraz Bogdanem z Krakowa tworząc grupę o 
nazwie „Team Poland 1”. Ponieważ mistrzostwa od-
bywają się w wirtualnym świecie, zawodnicy fizycz-
nie się nie spotykają. Pracują na swoich komputerach 
w domu. W tym roku do rywalizacji o najwyższy sto-
pień podium stanęło 298 uczestników w 97 druży-

nach (w tym 10 polskich drużyn) z 36 krajów świata. 
Do tej pory za drużyną nowogardzką jest już 5 eta-
pów, w których zespoły walczyły o punkty, aby przejść 
do następnej rundy. Drużyna, której barwy reprezen-
tuje Dawid z kolegami dotarła, jak na razie do półfi-
nału.

Co to jest wirtualny tuning? Jest to jedna z dzie-
dzin grafiki komputerowej, która polega na przera-

bianiu i dodawaniu elementów do fabrycznie wyko-
nanych samochodów lub innych pojazdów, jak np. 
rowerów za pomocą dostępnych i profesjonalnych 
programów graficznych. Wirtualny Tuning polega w 
większości na modyfikacjach samej karoserii samo-
chodu, a także poszczególnych jego części np. zderza-
ków, kół, świateł, koloru nadwozia, itd.

Dawid Witosowski

Samochód przed tuningiem

Samochód po tuningu - projekt autorstwa Dawida
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W sobotę 10 września 2011r. na korcie przy ulicy Kościuszki 16L odbył się Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego.

Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego

Zgłosiło się 16 zawodników. 
Rozgrywki rozpoczęły się  o 
godz. 10.00, a o godz. 15.00, po 
rozgrywce finałowej, pozna-
liśmy zwycięzcę. Został nim 
Norbert Dworak. O pierwsze 
miejsce walczył ze Zbignie-
wem Ceranką. Grze obu pa-

nów kibicowali wszyscy, którzy 
byli na korcie, bo było na co 
popatrzeć. Zwycięzca otrzymał 
rakietę do tenisa, ufundowaną 
przez Burmistrza Nowogardu. 
Zawodnicy, którzy zajęli dru-
gie i trzecie miejsce, czyli Z. 
Ceranka i W. Błażewicz, otrzy-

mali puchary. Każdy uczestnik 
opuścił kort z pamiątkową  sta-
tuetką w ręku.

Turniej został zorganizowa-
ny przez Małgorzatę i Woj-
ciecha Kubickich oraz Stowa-
rzyszenie na Rzecz Integra-
cji Osób Niepełnosprawnych 

„NASZE SZANSE”, działają-
ce przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno -Wychowawczym w 
Nowogardzie. 

Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim sponsorom za 
wsparcie finansowe oraz panu 

burmistrzowi za ufundowanie 
nagrody.

Zachęcamy do trenowania, 
bo to, z pewnością, nie był 
ostatni turniej tenisa ziemnego 
w Nowogardzie.

Inf. własna

Z Cechem na spływ... szlakiem Korytnicy
W ubiegłą sobotę tj. 10 września,  członkowie i sympatycy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie wzięli udział w 
spływie kajakowym na odcinku rzeki Korytnica. 

Ponad 50 osobowa grupa 
osób wyruszyła z miejscowo-
ści Nowa Korytnica (gmina 
Drawno), by po pięciu godzi-
nach dopłynąć do Bogdanki, 
gdzie rzeka kończy swój bieg 
wpływając do Drawy – dopły-
wu Noteci. Trasa o długości 
siedemnaście i pół kilometra 
nie była łatwa. Mimo, że  Ko-
rytnica jest rzeką dość płyt-
ką,  bardzo często trzeba było 
przenosić kajak z całym ekwi-
punkiem przez naturalne prze-
szkody wodne. Wysiłek nagra-
dzały malownicze krajobrazy, 
z których słynie ten urokliwy 
szlak. Korytnica, której źródło 

znajduje się koło Mirosław-
ca, płynie bowiem przez Poje-
zierze Wałeckie i Drawieński 
Park Narodowy, gdzie ma swo-
je ujście. Łączna długość rzeki 
wynosi 43 km, co sprawia, że 
jest największym lewobrzeż-
nym dopływem Drawy.

Warto dodać, że spływy kaja-
kowe  na stałe wpisały się w ka-
lendarz wydarzeń organizowa-
nych przez nowogardzki Cech.  
Tegoroczna wyprawa była już 
trzecią z kolei. W ubiegłym 
roku, również we wrześniu, 
grupa pokonywała rzekę Regę. 

Opr. MS
inf. i zdjęcia  Mirosław Morawski
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sprzątanie Świata 2011 

Jak będzie w Nowogardzie?
W dniach 16-17-18 września, 2011 r. odbędzie się osiemnasta edycja ogólnopol-
skiej kampanii Sprzątania Świata – Polska 2011! Tegoroczne hasło przewodnie 
brzmi „Lasy to życie - chrońmy je”. 

Z aparatem po mieście?

Clean Up The World jest jed-
ną z najbardziej inspirujących 
i efektywnych międzynaro-
dowych kampanii na świecie, 
która angażuje każdego roku 
ok. 40 mln wolontariuszy z po-
nad 100 krajów całego świa-
ta. Celem kampanii Sprzątanie 
Świata jest budowanie świa-
domości ekologicznej, zmia-
na postaw i przyzwyczajeń na 
bardziej przyjazne dla środo-
wiska oraz pobudzanie inicja-
tyw społecznych poprzez dzia-
łania na polu ochrony środo-
wiska.   

W akcji biorą udział wszyst-
kie placówki dydaktyczne z te-

renu gminy Nowogard (szko-
ły miejskie, wiejskie, gimna-
zja i przedszkola). Gmina przy 
współpracy z Celowym Związ-
kiem Gmin R-XXI w Nowo-
gardzie przekazuje uczestni-
kom akcji nieodpłatnie worki 
na zbiórkę śmieci oraz jedno-
razowe rękawice. Szkoły zgła-
szają propozycje terenów pla-
nowanych do uprzątnięcia, 
min. Sarni Las, Smoczak, te-
reny wokół szkół, aleje space-
rowe nad jeziorem, Szuwary 
Nowogardzkie i wiele innych. 
Szkoły wiejskie organizują 
sprzątanie na terenach wszyst-
kich sołectw.     

Na terenie naszej gminy naj-
aktywniejszy udział w sprzą-
taniu biorą dzieci i młodzież 
szkolna wraz ze swoimi opie-
kunami (ok. 3000 osób), jed-
nakże zachęcamy wszystkich 
mieszkańców naszej gminy do 
propagowania ekologicznego 
stylu życia i aktywnego udziału 
w tegorocznym przedsięwzię-
ciu. Liczymy na to, że do ak-
cji włączą się w tym roku rów-
nież dorośli biorąc przykład z 
młodzieży szkolnej, która już 
od wielu lat honorowo bierze 
udział w tym przedsięwzięciu.

Joanna Krępa
UM Nowogard 

Pojemnik z workami do zbierania psich 
odchodów zachował się przy ul. Gen. 
Bema przy szaletach miejskich dawno 
został zniszczony. 

Zaniedbany trawnik i śmieci, których przybywa z 
każdym dniem przy ul. 700 Lecia świadczą o tym, że 
administrator przyległego budynku i dzierżawcy skle-
pów nic sobie nie robią z maksymy „jak cię widzą tak 
cię piszą” 

Surrealizm ławkowy przy ul. 15 Lutego. Tylko jak tu usiąść? 
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Igor syn Patrycji 
i Piotra Małek ur. 
8.09.2011 
z Nowogardu

Maja córka Marty 
Szczepańskiej 
ur. 12.09.2011 
z Dębic

Rafał syn Moniki 
i Arkadiusza ur. 
8.09.2011 z Wołowca

Daria córka Agnieszki 
Pilachowskiej ur. 
14.09.2011 
z Radowa Małego

Piotr syn Milieny i 
Grzegorza Kubickich 
ur. 9.09.2011 z Karska

Córka Małgorzaty 
Pluta ur. 15.09.2011
 z Błotna

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

Adrian syn Edyty i 
Pawła ur. 10.09.2011 
z Dobrej

Syn Ewy Rogin ur. 
15.09.2011 
z Nowogardu

forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi 

Kiedy możemy odmówić przyjęcia mandatu?
Postępowanie mandatowe 

prowadzi Policja, a inne organy, 
gdy przepis szczególny tak sta-
nowi. Zdarza się tak, że czasa-
mi inne organy mogą wystawiać 
mandaty, np. Inspekcja Pra-
cy, Sanepid, ale tylko w ramach 
swoich kompetencji.

UWAGA:  W postępowaniu 
mandatowym można nałożyć 
grzywnę w wysokości do 500 zł, a 
jeżeli czyn wyczerpuje znamiona 
wykroczeń określonych w dwóch 
lub więcej przepisach ustawy – 
do 1 000 zł.

W postępowaniu mandato-
wym, w sprawach, w których 
oskarżycielem publicznym jest 
właściwy organ Państwowej In-
spekcji Pracy, można nałożyć 
grzywnę w wysokości do 2 000 zł.

W mandacie określa się wyso-
kość grzywny. Mandatem można 
ukarać, gdy :

1) schwytano sprawcę wykro-
czenia na gorącym uczynku lub 
bezpośrednio po popełnieniu 
wykroczenia,

2) stwierdzi się popełnienie 
wykroczenia naocznie pod nie-
obecność sprawcy, a nie zachodzi 
wątpliwość co do sprawcy czynu,

3) stwierdzi się popełnienie 
wykroczenia za pomocą przy-
rządu kontrolnopomiarowego 
lub urządzenia rejestrującego, a 
sprawca nie został schwytany na 
gorącym uczynku lub bezpośred-
nio potem, i nie zachodzi wątpli-
wość co do sprawcy czynu – w 
tym także, w razie potrzeby, po 

przeprowadzeniu w niezbędnym 
zakresie czynności wyjaśniają-
cych, podjętych niezwłocznie po 
ujawnieniu wykroczenia.

Sprawca wykroczenia może 
odmówić przyjęcia mandatu kar-
nego. Funkcjonariusz nakłada-
jący grzywnę obowiązany jest 
określić jej wysokość, wykrocze-
nie zarzucone sprawcy oraz poin-
formować sprawcę wykroczenia 
o prawie odmowy przyjęcia man-
datu karnego i o skutkach praw-
nych takiej odmowy.

W postępowaniu mandato-
wym można nakładać grzywnę w 
drodze mandatu karnego:

1) wydawanego ukaranemu po 
uiszczeniu grzywny bezpośred-
nio funkcjonariuszowi, który ją 
nałożył;

2) kredytowanego, wydawa-
nego ukaranemu za potwierdze-
niem odbioru (gdy otrzymujemy 
mandat i mamy termin zapłaty 
np. 7 dni);

3) zaocznego.
Mandatem karnym, o którym 

mowa w punkcie pierwszym, 
może zostać nałożona grzyw-
na jedynie wobec osoby czasowo 
przebywającej na terytorium Pol-
ski lub niemającej stałego miejsca 
zamieszkania albo pobytu. Man-
dat taki staje się prawomocny z 
chwilą uiszczenia grzywny funk-
cjonariuszowi, który ją nałożył.

 Mandat, o którym mowa w 
pkt.2., powinien zawierać po-
uczenie o obowiązku uiszczenia 
grzywny w terminie 7 dni od daty 

przyjęcia mandatu oraz o skut-
kach nieuiszczenia grzywny w 
terminie. Staje się on prawomoc-
ny z chwilą pokwitowania jego 
odbioru przez ukaranego.

Mandatem karnym zaocznym 
można nałożyć grzywnę w razie 
stwierdzenia wykroczenia, które-
go sprawcy nie zastano na miej-
scu jego popełnienia, gdy nie za-
chodzi wątpliwość co do osoby 
tego sprawcy; mandat taki pozo-
stawia się wówczas w takim miej-
scu, aby sprawca mógł go nie-
zwłocznie odebrać. Ten mandat 
powinien wskazywać, gdzie w 
terminie 7 dni od daty jego wy-
stawienia ukarany może uiścić 
grzywnę, oraz informować o 
skutkach jej nieuiszczenia w tym 
terminie. Staje się on prawomoc-
ny z chwilą uiszczenia grzywny 
we wskazanym miejscu i termi-
nie.

Co się dzieje, gdy odmówimy 
przyjęcia mandatu?

W razie odmowy przyjęcia 
mandatu karnego lub nieuisz-
czenia w wyznaczonym terminie 
grzywny nałożonej mandatem 
zaocznym, organ, którego funk-
cjonariusz nałożył grzywnę, wy-
stępuje do sądu z wnioskiem o 
ukaranie. We wniosku tym nale-
ży zaznaczyć, że obwiniony od-
mówił przyjęcia mandatu albo 
nie uiścił grzywny nałożonej 
mandatem zaocznym, a w miarę 
możności podać także przyczyny 
odmowy.

UWAGA: Ściąganie grzyw-

ny nałożonej w drodze manda-
tu karnego następuje w trybie 
przepisów o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji. 
Grzywna ta stanowi dochód bu-
dżetu państwa, a gdy nałoży ją 
funkcjonariusz organu podle-
głego władzom jednostki samo-
rządu terytorialnego (np. funk-
cjonariusz Straży Miejskiej) – 
stanowi dochód tej jednostki 
samorządu.

Prawomocny mandat karny 
podlega uchyleniu, jeżeli grzyw-
nę nałożono za czyn niebędący 
czynem zabronionym jako wy-
kroczenie. Uchylenie następuje 
na wniosek ukaranego złożony w 
zawitym terminie 7 dni od daty 
uprawomocnienia się manda-
tu lub z urzędu. Uprawniony do 
uchylenia prawomocnego man-
datu karnego jest sąd właściwy 
do rozpoznania sprawy, na które-
go obszarze działania została na-
łożona grzywna. Uchylając man-
dat karny nakazuje się podmioto-
wi, na rachunek którego pobrano 
grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

Jak odwołać się od mandatu?
Gdy sąd zasądzi grzywnę, to 

środkiem odwoławczym jest ape-
lacja. Od wyroku sądu pierwszej 
instancji służy stronom apelacja, 
chyba że ustawa stanowi inaczej.

W niektórych przypadkach 
można złożyć zażalenie na man-
dat, ale tylko w wypadkach wska-
zanych w ustawie. Mandat moż-
na zaskarżać w całości lub w czę-
ści.

Apelację rozpatruje sąd, nazy-
wany sądem odwoławczym (Sąd 
Okręgowy).

Sąd odwoławczy uchyla na po-
siedzeniu zaskarżone orzecze-
nie, niezależnie od granic za-
skarżenia, podniesionych zarzu-
tów i wpływu uchybienia na treść 
orzeczenia, jeżeli:

1) orzeczenie wydała oso-
ba nieuprawniona do orzekania 
albo sędzia podlegający wyłącze-
niu z mocy prawa lub niezdolny 
do orzekania;

2) sąd był nienależycie obsa-
dzony lub orzeczenie nie zostało 
podpisane;

3) sąd powszechny orzekł w 
sprawie należącej do właściwości 
sądu wojskowego albo sąd woj-
skowy orzekł w sprawie należącej 
do właściwości sądu powszech-
nego;

3a) sąd niższego rzędu orzekł w 
sprawie należącej do właściwości 
sądu wyższego rzędu;

4) orzeczono karę lub środek 
karny nieznany ustawie;

5) zachodzi sprzeczność w tre-
ści orzeczenia uniemożliwiająca 

jego wykonanie;
6) obwiniony nie miał obroń-

cy w wypadkach określonych w 
przepisach lub obrońca nie brał 
udziału w czynnościach, w któ-
rych jego udział był obowiązko-
wy;

Powyższe przesłanki to tak 
zwane przesłanki nieważności, 
które zawsze będą skutkowały 
uchyleniem orzeczenia.

Apelację wnosi się na piśmie 
w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania wyroku wraz z uzasad-
nieniem, chyba że ustawa stano-
wi inaczej. Wniesienie apelacji 
przed upływem terminu do zło-
żenia wniosku o uzasadnienie 
orzeczenia podlega rozpoznaniu. 
Apelację można uzupełnić w ter-
minie 7 dni od otrzymania wy-
roku z uzasadnieniem. O przyję-
ciu apelacji zawiadamia się stro-
ny, obrońców i pełnomocników, 
po czym akta przekazuje się nie-
zwłocznie sądowi odwoławcze-
mu.

Strony mają prawo uczestni-
czyć w rozprawie i w posiedzeniu 
sądu odwoławczego. Udział stron 
nie jest obowiązkowy, chyba że 
prezes sądu lub sąd tak zarządzi. 

UWAGA: Niestawiennictwo 
prawidłowo zawiadomionych 
o terminie stron i ich przedsta-
wicieli procesowych nie tamuje 
rozpoznania sprawy, chyba że 
stawiennictwo było obowiązko-
we.

UWAGA: Uzasadnienie wyro-
ku utrzymującego w mocy wy-
rok sądu pierwszej instancji spo-
rządza się wyłącznie na żądanie 
strony, złożone w terminie zawi-
tym 7 dni od daty wydania wy-
roku przez sąd odwoławczy. W 
uzasadnieniu należy podać, czym 
kierował się sąd wydając wyrok 
oraz dlaczego zarzuty i wnio-
ski apelacji sąd uznał za zasadne 
albo niezasadne.

Chociaż postępowanie man-
datowe jest uznawane za postę-
powanie nieskomplikowane, to 
w trudniejszych sprawach radzę 
skonsultować się z prawnikiem. 
Mandat, od którego się nie od-
wołamy, będzie prawomocny, a 
to oznacza, że będzie można wy-
egzekwować nałożoną grzywnę. 
Forum wydało poradnik praw-
ny „Z prawem bez prawnika. 
Niezbędnik Obywatelski”, który 
obejmuje zagadnienia związane 
z procesem karnym niezbędne w 
trakcie prowadzenia postępowa-
nia mandatowego. Cena książki 
wynosi 31,50 zł plus koszt prze-
syłki.



16-19.09.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zaprasza
na zakupy

• pralki, lodówki, kuchnie, zmywarki

Autoryzowany
dystrybutor

Możliwość negocjacji cen

Najtańsze
raty w mieście

Atrakcyjne ceny

WSZYSTKO DLA DOMU
(o

bok Lid
la)

skÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

                       NOWOGARD
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53
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sPrZeDam 
mIesZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
Biura Nieruchomości 
na ul. Warszawską 14

 Nowogard  •  tel./fax 91 39 222 24

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard- mieszkanie na wynajem 2 pokojowe, 51 m2, II p, cena – 1000 zł/ msc
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
 Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard okolica o pow  150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

obiekty  i lokale:
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 18 m2, I p, cena – 250 zł / msc
 Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 20 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal biurowy o powierzchni 33 m2, I p, cena – 300 zł / msc
Nowogard - lokal na wynajem o powierzchni 100 m2, I p, cena – 1200 zł / msc

„Noworim” Sp. z o.o. 

poszukuje kandydata na stanowisko 
kontroler w Dziale Produkcyjnym.  

Wymagane jest:
- wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspocyzyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów 
   sanitarno - epidemiologicznych. 

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 91 39 22 394.

Lokale  
do wynajęcia
„Dom Rzemiosła”

ul. 3 Maja 48
Tel. 91 39 21 777

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

TOYOTA  NOWOGARD

zatrudni
SRZĄTACZKĘ 
 Oferty kierować na adres:
kadry@toyotanowogard.pl

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w No-

wogardzie ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek 22.09.2011   13:00 –17:00
Piątek  23.09.2011   9:00  – 15:00
Sobota 25.07.2011 9:00 – do wyczerpania zapasów 
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Rozpoczęcie kursu 19.09.br. godz . 16

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

Rusza kolejny sezon NALP
Zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania drużyn piłkarskich do 30.09.2011r. Nowo-

gardzka Amatorska Liga Piłkarska rozpocznie się w tym roku 9.10.2011r. ( niedziela ). Roz-
grywki będą odbywały się w I i II lidze na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Spotkanie organizacyjne z kapitanami zgłoszonych zespołów odbędzie się 3.10.2011r. o g.19.00 
w pubie Pasadena.

Zgłoszenia zespołów pod numerem Tel. 664037266
TS

Dożynki w Ostrzycy
W dniu 17 września w Ostrzycy odbędą się dożynki. 

Uroczystości rozpoczną się Mszą św. dziękczynną o godz. 15.00 
w miejscowym kościele. 

O godz. 17.00 rozpoczną się imprezy towarzyszące 
i zabawa przy muzyce na żywo. 

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy wsi 
zapraszają wszystkich do udziału. 

Uwaga wędkarze!
Koło M-G PZW Nowogard organizuje 

w dniu 25 września 2011 r., zawody 
wędkarskie spiningowe z łodzi. Spotkanie 
zawodników o godz. 8.00 koło Neptuna. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 
22.09.11. Startowe 5 zł. 

Zarząd 

Zgubiono 
okulary! 
W dniu 14 września  w 
godzinach rannych zostały 
zgubione okulary lecznicze 
w okolicach ulic 15-go 
Lutego lub Gen. Bema. 
Zauszniki okularów miały 
kolor pstrokato żółty. 
Znalazcę proszę o zwrot do 
redakcji DN. 
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

DomY Na sPrZeDaŻ
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CeNa 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CeNa 285.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Dobra – 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Ińsko – 4 pokoje,  pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.450000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł

DZIałkI Na sPrZeDaŻ
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CeNa 60.000 zł okaZja!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m² – CENA 105.000 zł
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, pow. 1094m², warunki zabudowy – CeNa 110.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1028 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 760m² – CENA 75.200 zł 
Nowogard ( okolica ) - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Nowogard ( okolica) – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m² – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł

BeZPłatNa PomoC W UZYskaNIU kreDYtU - oferta 20 BaNkÓW

www.mk-kwadrat.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zgoda” z/s w Wierzbięcinie 

zatrudni pracownika 
na 3/8 etatu na stanowisko obsługa hydroforni, spisywanie 

liczników zimnej wody oraz utrzymanie zielonego terenu na 
Osiedlu mieszkaniowym należącego do spółdzielni. 

Oferta jest dla mieszkańców wsi Wierzbięcin. 
Zainteresowanych zapraszamy do biura Spółdzielni w każdy 

roboczy poniedziałek od godz. 18:00 lub telefonicznie pod nr 
91 39 10 790

WarsZtat samoChoDoWY
Profesjonalne ustawianie geometrii zawieszenia  

w samochodach osobowych i dostawczych

ul. Nadtorowa 12, tel. 91 392 03 03, 91 392 01 31

sPrZeDaŻ CZęŚCI I sZYB 
do samochodów ciężarowych

ProDUkCja I NaPraWa PlaNDek 
samochodowych

 

Zaprasza do udziału w projekcie: 

„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy 
Nowogard” 

 Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia 
poprzez zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz 
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów: 
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą, 
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 
działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług.  
 Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych  
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości” oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach.  
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT”, otrzymają od 10 do 50 % zniżki stawki czynszu  za wynajmowany 
lokal, w okresie pierwszych trzech lat swojej działalności. 

Pierwsza edycja projektu realizowana będzie od września do grudnia 2011 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w 
Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, lub 
telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl 
                                               Serdecznie zapraszam ! 
Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST               

SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD  

   Jerzy Jabłoński                 

 

 

                   

 

  

 

 

 Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej„Cisy”  w Nowogardzie

ogłasza dwa przetargi 
ustne nieograniczone 

na zbycie i ustanowienie odrębnych własności lokali 
mieszkalnych, które odbędą się w dniu  

w dniu 26 września 2011r.
 WYkaZ lokalI :
- 3 pok. o pow. użytk. 59,90m2 - (parter) ul. Boh. Warszawy 44B/7  cena 
wywoławcza  -  136.015,20zł
- 3 pok. o pow. użytk. 59,90m2 - (I piętro) ul. Boh. Warszawy 44B/9  cena 
wywoławcza -   144.909,90zł
Szczegółowych informacji w sprawie warunków przetargu udzielamy w sie-
dzibie SM „Cisy” przy ul. Poniatowskiego 7a lub pod nr tel. 91 3925261

Wszystkim, którzy 
11 września 2011 r. 

uczestniczyli w dziele 
wypieku i zakupu ciast 

na rzecz budowy kościoła 
w Wojcieszynie 
serdeczne 

podziękowania 
składają 

ks. prob. Grzegorz Legutko 
i organizatorzy

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Zakład Usług komunalnych sp. z o.o. 

poszukuje świadków 
dewastacji ogrodzenia nieruchomości 

przy. ul. gen. j. Bema 13a 
(teren dawnej kotłowni przy byłej gorzelni). 

Wybryk ten przypuszczalnie miał miejsce 
w dniach 2-4 września br. 

Za wskazanie sprawców czeka nagroda Prezesa 
Spółk. tel. 91 39 21 582 lub 91 39 21 322.

sprzedaż ryb 
na ul. sądowej 
wznowiona

Serdeczne podziękowania 
dla Pana 

Marcina Nieradki 
i dla Pana 

Andrzeja Januszonka 
(PBO Grinbud) 

za podarowanie piasku 
do piasku do piaskownicy 
dla dzieci z Wierzbięcin.

Sołtys
Monika Pękala

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego
1. Nowogard, ul. Gryfitów 5 (czynsz 508 zł, cena 2.100 zł/m2 )
Powierzchnia użytkowa 62,40 m2 , III piętro, trzy pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  131.200- zł  Wadium:  6.600,- zł
2. Dobra, ul. Traugutta 3A (czynsz 447 zł, cena 1.530 zł/m2 )
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa  pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    84.000- zł  Wadium:    4.200,- zł
Składanie ofert do 23.09.2011 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

23.09.2011 r. o godz.12.15

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w 
obecności oferentów.  

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spół-
dzielczym o/Nowogard nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej ko-
percie opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz z po-
twierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 

unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w 

biurze Spółdzielni  lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

KAROLINA

Najważniejszy
dyplomata

Ryba
akwariowa

Rzymski
Eros

Duża
wjazdowa

Oddzielana od ziarna

Wieś
nad Wartą
(gorzow.)

Jednoma-
sztowiec

Omen,
wróżba

Dopływ
Rodanu

Leśne
runo

Angielskie
piwo

Stała
opłata

Józef -
były

premier

"Ich..."

Rodzaj
nawierz-

chni
drogowej

Małpeczka

Wąż z
"Księgi
dżungli"

Legenda mapy

Grecki
Amor

Rodzaj
rygla

Społeczny
rodem
z PRL

Sigur - islan.
zespół

Płótno
parciane

Uwielbiany
przez
fanów

Pióro
w skrzydle

ptaka

Poeta
perski

Pociecha
lochy

Zbiornik
wodny

Składnik
powierza

Zapachowa
ciecz

z fiołków

Biblia
Islamu

Pracuje
przy

krośnie

Rodzi-
cielka

Boisko
tenisowe

Tym-
czasowy
budynek

W atlasie

Zwój,
rulon

Kryta
strzechą

Na
datki

Sprzedaje
powierzony

towar

"Smutny"
wehikuł

Sułtańska
leżanka

Krai
z Bamako

Karciany
dzwonek

Marzenie
filmowców

Kąśliwy
owad

Filipińska
wyspa

Np. egida

Szybo-
wanie

Figura
akrobacji
lotniczej
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Kuzynka sielawy

Wóz z amunicją

Kajet

Ojciec

Przedpokój w chacie

Dyktator
mody

Zamysł

Technika
malarska
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N
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9

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Danuta Śmigiel, Stanisława Pokorska, Da-

nuta Salamon, Jerzy Siedlecki, Edyta Poźniak, 
Siedlecka Grażyna, Bogdan Krystkiewicz, Jó-
zef Dobrowolski, Szczepan Falaciński, Teresa 
Młynarska, A. Wypych, Józef Górzyński, Jadwi-
ga Maknia, Pelagia Feliksiak, Marlena Szwajda- 
Wasiak, Patrycja Baran, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Januszonek, 
Adam Stefański, Agnieszka Skowrońska, Halina 
Stefańska

Zwycięzcy:
Stanisława Pokorska
Wiesław Borowik
Patrycja Baran

HISTORIA SIĘ POWTARZA 
Słyszałem nie raz takie oto słowa:
„Niech o mnie gada, co chce, ten czy inny, 
Bylebym ja sam w duszy był niewinny!” 
Nieprawda! Trzeba mądrze postępować, 
Jeśli u ludzi. 
Szacunek chcesz wzbudzić. 
I dobrą sławę zachować.
Dobra sława często bywa 
Bardziej niż motyl płochliwa.
Choć czystą macie duszę i sumienie 
Dają pretekst do obmowy.
I  już wyrok potępienia polityka gotowy. 
A więc nie patrzeć? Przemyśleń się strzec?
Tego nie mówię, lecz wszystkie kroki 
Winien poprzedzać namysł głęboki, 
Aby oszczerca nie miał co rzec. 
Liderzy pełni złości mówią - „E tam, głupstwa 
Plotą!” 
Niczego dobrego nie widzieli, ino samo 
Błoto. „ 
Kto ma złość w swym charakterze, 
Ten dużo krzyczy, na oponentów się zżyna: 
Gdziebykolwiek się znalazł, 
Dobrych nie dostrzeże, 
Zgody z nimi nie utrzyma. 
Niechaj to porównanie nikogo nie tyka!
Lecz jak świnią nie nazwać takiego krytyka, 
Który co tylko krytykować zacznie, 
Z  najgorszej strony wszystko widzi  i
Opacznie.
Tu powstaje problem, czytelnicy mili 
Na kogo głosować? 
Ci co nami rządzi, po kolei już byli. 
A jak rządzili? - pozostawiam to bez 
Komentarza. 
Niestety, jak widzicie, historia się powtarza.
Z wyborami jest tak, jak z kart tasowaniem, 
Pozornie zmienia się figury, 
Raz na wierzchu walet, raz na 
Wierzchu dama, 
Ale talia tych figur jest wciąż taka sama. 
Wybrańcy , po zdobyciu stołka szybko 
Zapominają 
O trzech rzeczach podstawowych: 
Kto ich wybrał, po co wybrał i skąd 
Mają kasę. 
Jakoś tego nie pojmuję ich leniwe głowy, 
Za te sute diety i świętych krów przywileje, 
Społeczeństwu należy się szacunek, 
A tak się nie dzieje.
Żeby ten kabaret w jakiś sposób zmienić, 
Trzeba, by w stu procentach te figury
Wymienić!
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regUlarNa lINIa mI kro BU so Wa seroCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze sZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ osÓB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNIeDZIałkU Do PIątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
soBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NoWogarD - reWal - PoBIeroWo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NoWogarD - goleNIÓW - sZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZCZeCIN - goleNIÓW - NoWogarD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

AEROBIK

instruktor
Monika
Durajte

l.
6
0
5

8
5
6

5
8
4

(ZAJĘCIA w SP 1)

wtorek, czwartek
od godz. 18 -19

00 00

PELTING CENTER

ROZPOCZĘCIE PRACY: LISTOPAD
CZAS TRWANIA: ok. 5 m-cy,
LOKALIZACJA Ł i i l G it 12 72 100 G l ió

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ

LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

TEL. KONTAKTOWY: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1600)
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oGŁo sZE NIA drob NE

NIerUChomoŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; 
I piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• sprzedam dom na ul jesionowej. 604 
284 597

• sprzedam, wynajmę lub wydzierża-
wię stoisko na targowisku miejskim. 
512 012 823

• Sprzedam działkę o pow. 0,44 ha 12 zł/
m2 okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam dom wolnostojący lub zamie-
nię z możliwością dopłaty. 662 678 895

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691 054 010.

• Kawalerka do wynajęcia 721 383 983.

• sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha 
ziemi w Błotnie przy głównej trasie do 
Nowogardu. 91 39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam dom wolnostojący, dział-
ka 720 m2 pow. Domu 140 m2. 
662 678 895

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od 
Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże poko-
je. Ogród. Możliwość adaptacji strychu. 
Cena 95 tys. Tel. 889927772 Proszę dzwo-
nić po godzinie 15.00

• mieszkanie do wynajęcia dwupokojo-
we. 697 119 963

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe  w 
przystępnej cenie. 600 436 364

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 
501-411-106

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie. 601 775 037

• Wynajmę garaż. 668 722 412

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10. 
502 032 422 

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojo-
na. 91 39 18 307

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe naj-
chętniej małżeństwu niepalącemu w 
centrum miasta tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w 
centrum miasta z dala od ulicznego zgieł-
ku blisko boisko dla dzieci. 668 452 615

• sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz z bu-
dynkami gospodarczymi. 91 39 26  698 
lub 605 856584

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
centrum.  668 44 77 28 

• Sprzedam garaż na ul. 700lecia. Pow. 
0,0151 ha. 793 930 059. 

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. 
Tel 606 621 142

• Posiadam do wynajęcia kawalerkę z an-
tresolą nad jeziorem. 722 300 700

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nad-
torowej. Cena 280 tys. 511  859  647; 
510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszyst-
kie media, woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Woj-
cieszynie 1439 m2, pozwolenie na bu-
dowę, projekt domu, przydomowej 

oczyszczalni ścieków, komplet dokumen-
tów. Tel. 796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 606 379 759

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum Szczecina. 693  700  073; 
665 313 231.

• Sprzedam działkę ogrodową (ogród zam-
kowa) tel. 513 157 137

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam działkę 10 ar budowlana 
przy ul Asnyka, media w drodze 55 tys. 
503 120 436

• sprzedam część domu 82 m2 z nie-
zależnym wejściem wraz z budyn-
kiem gospodarczym i działką budow-
laną w Warnkowie. Cena do uzgod-
nienia. Proszę dzwonić po 16-stej. tel. 
501 318 555

• sprzedam piękny i funkcjonalny dom 
w Nowogardzie przy ul. Boh. War-
szawy 93a (wejście od ul. Światowi-
da). Pow. użytkowa 210 m2, działka 
700m2. Dom z dużym potencjałem, 
łatwo wyodrębnić 2 samodzielne 
mieszkania, garaż z kanałem, wysokie 
piwnice- możliwość prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Bardzo dobre 
położenie, duży parking. 601 161 050

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 50m2 przy ul. Luboszan. Z własnym 
ogrzewaniem. 601 410 758

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 a i 77 
a okolice Nowogardu. 600 791 675

• sprzedam dom jednorodzinny 185 m2 
w Nowogardzie stan surowy otwar-
ty, garaż dwustanowiskowy, działka 
1100 m2 z mediami. 534 007 398. Cena 
380tys. do negocjacji

• Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886

• Zamienię własnościową kawalerkę III pię-
tro 24 m2 na większe do II piętra za do-
płatą. 600 782 741

• Sprzedam działkę o nr 224 pow 597 m2 
przy ul Dąbrowszczaków. 512  608  474; 
724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i mani-
curzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 
23 540

• Sprzedam piekarnię połączoną ze skle-
pem spożywczym w miejscowości Dobra 
k/Nowogardu. Obiekt z pełnym wyposa-
żeniem i bieżącą produkcją. Są również 
do „przejęcia” pracownicy oraz kontra-
henci. Tel. kom. 887467309, stacjonarny 
913920334.

• sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 50,4 m2 w goleniowie na ul aka-
cjowej. Cena 230 tys. do negocjacji. 
609 730 476

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Dobra sprzedam 1/2 domu. 668 431 301

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 
umeblowane. 509 530 073

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
umeblowane. 601 870 798

• Mieszkanie do wynajęcia. 91 39 23 209

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą miesz-
kanie 3 pokojowe + garaż ze strychem 

INformator lokalNY - NoWogarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 
Piotr słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700 Lecia 6A, Nowogard

tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

• pożyczki hipoteczne

• kredyty konsolidacyjne

• Leasing bez BIK - KRD

• kredyty gotówkowe

• kredyty samochodowe

• pożyczki bez BIK

PUNKT TANICH OPŁAT
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OFERTA 20 BANKÓW

SPRAWDZANIE W BAZACH

BIK, KRD i BIG !!!
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

oGŁo sZE NIA drob NE

Zatrudnię 
do pracy 

fizycznej osobę 
z umiejętnościami 

budowlanymi. 
Wiadomość: 

Sklep Meblowy 
Kwadrat 

ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard. 

Tel. 91 39 21 470

+ 3 murowane pomieszczenia w 
ogrodzie. Zamiana na 2 pokoje w 
bloku w centrum (I piętro lub par-
ter) 724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam kontener handlowo-biu-
rowy Bamor- Resko. 790 405 650

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie trzypokojowe. 516 084 754 lub 
506 382 151

• Sprzedam tanio mieszkanie trzy-
pokojowe w bloku do remontu. 
785 387 903 dzwonić wieczorem.

motorYZaCja

• Sprzedam sportowy tłumik do sku-
tera + gratisy. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 607 988 955

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
rok prod. 08/2006, przeb. 151000 
km  (serwisowany w ASO), srebrny 
met., klimatronik, zadbany, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony Continental Con-
ti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, cena 
450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blachar-
skich. Cena 1200 zł do uzgodnienia. 
Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 
Cena 600 zł. 783 019 357

• Sprzedam Ford Fiesta poj. 1.3 ben-
zyna + gaz, rok prod. 1996 wspom. 
kier. Tel. 91 39 20 773, cena 2000 zł. 

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

rolNICtWo

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + ko-
szenie łąk kosiarką. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam króliki samice- 
605 576 908

• Kury nioski 1,5 roczne wyprzedaż. 
91 39 106 66 

• gospodarstwo ogrodnicze a. 
Wawrzyniak Nowogard poleca 
świeże pomidory na soki, prze-
ciery w cenie 2zł kg. 608 529 366

• Kupię niedrogo mieszankę zbóż dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam prosięta. 91 39 18 316

• Sprzedam sadzonki cyprysika wy-
sokość 5075 cm ok. 200 szt tel 
886 880 743

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam kosiarkę typu traktorek 
cena 2750 zł, sadzarkę do ziem-
niaków cena 4000 zł i kombajn do 
ziemniaków 4000 zł. 603 852 270

• Sprzedam ciągnik C360 - 3P cena 15 
tys. 668 316 103

• Sprzedam mieszankę zbóż dla kur. 
665 355 351

• Sprzedam prosiaki. 888 757 586

• Maliny sprzedam tanio (zbiór wła-
sny). 502 853 573

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Tanio sprzedam każdą ilość aroni 
665 785 735 - własne rwanie

UsłUgI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? salon komputerowy 
ms BIoss zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
Co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tIr
-y). tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu agD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUgI INformatYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury Vat. 
tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Ka-
zański szkolenia BHP i PPOŻ kom-
pleksowa obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, 
ławki, stoły, inne drewniane ele-
menty. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na 
lotnisko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budow-
nictwa. Budowa domu, glazura, re-
gips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUs i Urzędu skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego. 
607 545 991

• Mycie dachówek i dachów prepa-
ratem przeciw porostom, czyszcze-
nie rynien, odśnieżanie dachów. 
793 231 274

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy jako opiekunka osób star-
szych. Tel. 514 903 786.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię murarzy, betoniarzy. 
504 595 424

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 
25 900; 667 900 901

• Zatrudnię do pracy przy produkcji 
ogrodzeń metalowych.512 509 179

• Poszukuję fachowców na wy-
kończenia murarzy i dekarzy. 
723 432 323

• Zatrudnię pracowników na elewa-
cje, płytkarza i murarzy. Praca od 
zaraz. tel. 501 055 337

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię do dociepleń. 782 860 130

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 15 zł/
m2, zbrojarzy i cieślę. 694 455 280

• Zatrudnię pilarza do pracy w lesie. 
696 630 538

• Pedagog zaopiekuję się dzieckiem. 
668 732 944

• Zatrudnię murarza. 608 817 214

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
662 125 970

• sortowanie rozsady truskawek w 
Nowogardzie. tel: 506 492 763

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Drewno opałowe – tanio sprzedam. 
660 135 921

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe. 667 788 820

• Sprzedam wózek głęboki firmy Ma-
ritta i chodak. 725 797 076

• Sprzedam szczeniaki rasy mieszanej 
(średnia i duża), zaszczepione, odro-
baczone, maści czarnej podpalanej. 
Cena 50 zł. 694 305 811

• Sprzedam akwarium 600l z szafką. 
600 791 675 

• Sprzedam półautomat na gwaran-
cji. 728 194 904

• Sprzedam tanio wózek i łóżeczko. 
696 987 322

• Sprzedam karpia kroczek cztery na 
kilogram tanio. 10zł/kg. 724 049 451

• Sprzedam owczarki niemieckie 
4-miesięczne, po rodzicach z rodo-
wodem. 91 39 21 828

• Sprzedam harmonię w dobrym sta-
nie 40 basów. 511 627 210

• Sprzedam ładne 10-tygodniowe 
szczeniaki, rasy mieszanej, zaszcze-
pione i odrobaczone maści czar-
no-brązowej i brązowej. Cena 50zł. 
694 305 811

• Sprzedam profesjonalny zestaw 
monitoringu rok używany. Faktury 
do wglądu. Okazyjnie. 790 405 650 

• Sprzedam wózek dziecięcy. 
607 289 903
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

27 września br.
od 9.00 - 10.00 wtorek

udzielane będą
bezpłatne  

porady prawne

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl
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Forum

Ludowo-Narodowe
"Ojcowizna"

Lista nr 10

Czytaj s. 3

"OSTATNI DZWONEK"

Arkadiusz

LITWIŃSKI
Zaprasza na bezpłatne porady prawne.
Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt pod nr tel. 91 4332255
Więcej informacji na stronie

Poseł na Sejm RP

www.litwinski.com.pl

17 IX 1939

 „Tych dni historia  
nie zapomni”

Czytaj s. 5

Nowy sprzęt  
w szpitalu

Operacja 
bez skalpela, 
rentgen na CD
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Joanna Synowiec -  Wszyscy myślą, że ceny 
na rynku są niższe, a w rzeczywistości ceny ryn-
kowe i sklepowe niczym się nie różnią od siebie. 
Osobiście chodzę rzadko na rynek ze względu 
na utrzymujące się na takim samym lub podob-
nym poziomie ceny podstawowych artykułów 
takich jak  np. owoce. 

Robert Kowalczyk z córką - Często robię za-
kupy na rynku, bo sprzedawane owoce są do-
bre i świeże, a co najważniejsze polskie. Wiado-
mym jest, że nie wszystkie towary można dostać 
w sklepie. Na rynku jest większy wybór.  Ostat-
ni raz robiłem zakupy na rynku w ubiegłym ty-
godniu. Głównie kupuję tam owoce i warzywa. 
Uważam, że rynek powinien dalej prowadzić 
swoją dzielność, bo spełnia swoje zadanie i daje 
ludziom zatrudnienie. 

Norbert Piotrowski – Robię zakupy na rynku 
kilka razy w miesiącu.  Najczęściej kupuję wa-
rzywa i owoce, a nawet czasami jakieś mięso lub 
artykuły spożywcze. Osobiście jestem zadowo-

lony z obsługi na targowisku i uważam, że jego 
działalność powinna być dalej kontynuowana. 
Co do cen rynkowych i sklepowych to nigdy ich 
nie porównywałem, więc trudno mi się wypo-
wiadać.  

Agata Adamelak - Lubię robić zakupy na ryn-
ku. Przeważnie kupuję tam owoce i warzywa, 
ponieważ są one  zawsze świeże i dobre. 

Monika Leśniczak - Na rynek nowogardz-
ki nie chodzę prawie wcale, bo nie lubię, ponie-
waż  uważam, że jest tam zmowa cenowa. Towa-
ry  nie są atrakcyjne, bo prawie na każdym sto-
isku są te same rzeczy. A jeżeli już tam jestem ,to 
zwracam uwagę  na artykuły  galanterii skórza-
nej i odzież damską. 

Sabina Kotas z rodziną - Najczęściej na rynek 
po zakupy chodzę z dziećmi, bo jest  tam duży 
wybór zabawek.  Kupuję również słodycze, bo 
dzieci bardziej  od owoców  wolą słodkości. Za-
kupy robimy najczęściej przy okazji spacerów. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

12.09.11 r. 
Godz. 01.10
Kradzież samochodu osobo-

wego marki VW Passat przy 
ul. Leśnej.

Godz. 8.20
włamaniem do sklepu przy 

ul. Batalionów Chłopskich, 
skąd dokonano kradzieży al-
koholu. 

Godz. 12.00
Uszkodzenie płyt marmuro-

wych na podjeździe dla osób 
niepełnosprawnych banku PE-
KAO przy ul. Bankowej.

Godz. 22.50
Funkcjonariusze Straży Gra-

nicznej na ul. Gen. Bema za-
trzymali do kontroli drogowej 
samochód marki Skoda, które-
go kierujący znajdował się w 
stanie nietrzeźwości. Grzegorz 
L. miał 0,54 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

13.09.11 r. 
Godz. 9.40 
Uszkodzenie ogrodzenia po-

sesji w miejscowości Długołę-
ka.

14.09.11 r. 
Godz. 8.10
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka poinformował o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej, Stanisław P. doko-
nał zaboru alkoholu. 

Godz. 15.00
Kradzież samochodu Fiat 

Cinquecento zaparkowanego 
przy ul. 15 Lutego. 

15.09.11 r. 
Godz. 16.50
Włamanie do altanki na tere-

nie ogrodów działkowych przy 
ul. Armii Krajowej po uprzed-
nim wybiciu szyby, skąd skra-
dziono wiertarkę oraz 20 m 
przewodu elektrycznego.

16.09.11 r. 
Godz. 15.20
Włamanie do garażu miesz-

czącego się przy ul. Batalionów 
Chłopskich, gdzie dokonano 
kradzieży bojlera elektryczne-
go oraz 2 m rur miedzianych. 

Godz. 17.55 
Przy ul. Wyszyńskiego w za-

parkowany pojazd marki Peu-
geot uderzył samochód cięża-
rowy, a następnie odjechał z 
miejsca zdarzenia. 

Godz. 18.40 
Potrącenie rowerzystki przez 

samochód marki Volvo V70 
na wysokości ogrodów dział-
kowych przy ul. 3 Maja. 

Godz. 19.10 
Włamanie do szopy drew-

nianej na terenie działki ogro-
dowej w miejscowości Otrę-
by, gdzie dokonano kradzieży 
kosy spalinowej marki Stihl. 

17.09.11 r. 
Godz.  02.10 
Wybicie szyby wystawowej 

w sklepie rowerowym, skrzy-
żowanie ulic 3 Maja i Rzeszow-
skiego przez Jana Z. 

 Godz. 12.10
Pracownik sklepu Netto 

powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
Patrol na miejscu wylegitymo-
wał Wandę C. ,która ukarana 
została mandatem karnym w 
wysokości 50 zł. 

Godz. 18.00
Kradzież z pomieszczenia 

gospodarczego w miejsco-
wości Orzechowo telewizora, 
wiertarki oraz gry Play Station. 

Godz. 18.30
Patrol OPI w trakcie kon-

troli drogowej w miejscowości 
Dąbrowa ujawnił, iż kierują-
ca motorowerem m-ki Romet 
Teresa M. znajduje się  stanie 
nietrzeźwości 1,74 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

18.09.11 r. 
Godz. 08.30
Wybicie szyby wystawowej 

w sklepie z rzeczami używany-
mi przy ul Piłsudskiego. 

Godz. 13.15
Kolizja drogowa na ul. 3 

Maja, gdzie w tył samochodu 
BMW uderzył pojazd marki 
Hyundai. 

Godz. 17.55
Kolizja drogowa w miej-

scowości Wierzbięcin, gdzie 
w samochód marki Land Ro-
ver uderzył pojazd marki VW 
Passat. 

 st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

 W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców czy często robią zakupy na 
miejskim targowisku?

Nasza sonda

Czy lubimy chodzić na rynek?
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EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

SPRZEDAM:
1. Wózek widłowy elek-

tryczny z prostownikiem o 
udźwigu 2 ton na wysokość 
3,3 m. Baterie do wymiany

2. Mały samochód cięża-
rowy wywrotka o ładowno-
ści do 1 t. Silnik po remoncie 
kapiat. Ogólny stan dobry.

3. Barakowóz nadający 
się na budowę, składowanie 
materiałów itp.

Wiadomość 
tel. 91 39 22 329 do godz. 

16.00 lub 697 516 145

Powyższy sprzęt znajduje 
się na Składzie Opałowym  

w Nowogardzie 
przy ul. Nadtorowej 12.

Nowogardzki szpital wzbogacił się o kilka nowoczesnych urządzeń medycznych. Za 1 milion 150 tysięcy złotych zakupiono m. in. nowy 
aparat rentgenowski, a także respirator i laparoskop. 

Nowy sprzęt w szpitalu

Operacja bez skalpela, rentgen na CD
Sprzęt został zakupiony 

w ramach projektu „Popra-
wa jakości i dostępności usług 
świadczonych przez Samo-
dzielny Publiczny Szpital Re-
jonowy w Nowogardzie po-
przez zakup wyposażenia me-
dycznego” do którego 520 tys. 
zł dołożył Urząd Marszał-
kowski Województwa Za-
chodniopomorskiego, w ra-
mach  Programu Operacyj-
nego Pomorza Zachodniego. 
Nim przyznano refundację, 
szpital musiał zakupić sprzęt 
z własnych środków. Część 
z nich pochodziła z budżetu 
miasta, a część z kredytu za-
ciągniętego przez szpital, któ-
ry po przyznaniu refundacji 
przez Urząd Marszałkowski 
został spłacony.  Na co wyda-
no te pieniądze? 

Pracownica RTG została wy-
posażona m. in. w nowocze-
sny aparat płucno kostny ze 
ścianką do prześwietleń płuc-
nych. Aparat służy do wyko-
nywania wszelkich zdjęć rent-
genowskich z zakresu klasycz-
nej radiologii. Sprzęt jest o kil-
kadziesiąt lat nowocześniejszy 
od tego, który dotychczas słu-
żył pacjentom. 

Aparat jest przede wszystkim 

bezpieczniejszy, ponieważ wy-
konuje zdjęcia wykorzystując 
dużo mniejsze dawki promie-
niowania. Poza tym wykonane 
zdjęcia przetwarzane są cyfro-
wo. Nie ma już więc procesu od-
zyskiwania srebra i tzw. mokrej 
ciemni. Zdjęcia są wywoływa-
ne na specjalnych płytkach fos-
forowych. Pacjent w rezultacie 
dostaje płytę CD z nagranymi 
zdjęciami plus opis  - mówił w 
ubiegły piątek podczas oficjal-
nego oddania do użytku nowej 
pracowni RTG  dr n med. M. 
Kowalczyk, zastępca dyrekto-
ra nowogardzkiego szpitala ds. 
medycznych. 

Dzięki tzw. cyfrowemu sys-
temowi radiografii, w który 
również wyposażono pracow-
nię,  wywołane zdjęcia trafiają 
do specjalnej bazy komputero-
wej, dzięki której lekarz może 
od razu je oglądać i obrabiać 
na swoim monitorze w gabi-
necie. W ten sposób znacznie 
skraca się czas oczekiwania na 
zdjęcia, a co za tym idzie bada-
nia pacjenta. 

Szpital zakupił także mobil-
ny aparat RTG typu C model 
Siremobil Compatc L. Co kry-
je się pod tą obcobrzmiącą na-
zwą? 

Ten aparat pozwala  na wy-
konywanie operacji z jednocze-
snym podglądem.  Podkładamy 
uszkodzoną kończynę i od razu 
widzimy obraz. Jest to bardzo 
ważne przy  operacjach, gdzie 
trzeba wprowadzać ciało obce 
do uszkodzonej kończyny np. 
śruby mocujące – mówi dr Ko-
walczyk. 

O nowy sprzęt bogatszy jest, 
także oddział chirurgiczny 
nowogardzkiego szpitala. Kil-
ka miesięcy wcześniej,  w ra-
mach tego samego projektu 
dokonano, także zakupu apa-
ratów RTG oraz nabyto tor wi-
zyjny HDTV do wykonywania 
zabiegów laparaskopowych, 
stanowisko do znieczulenia i 
przewoźny respirator. 

Pierwsze z urządzeń składa 
się z kamery medycznej o naj-
lepszej rozdzielczości, monito-
ra medycznego, xenonowego 
źródła światła oraz światłowo-
dów i optyk laparoskopowych. 
Zakupiony sprzęt daje możli-
wość wykonywania wielu za-
biegów w technice mało inwa-
zyjnej z zakresu chirurgii czy 
ginekologii. Pacjenci chętnie 
decydują się na taką metodę 
leczenia. 

Za pomocą tego sprzętu mo-
żemy dostać się do wnętrza pa-
cjenta i zbliżyć do obiektu, któ-
ry nas interesuje na odległość 1 
cm, z jednoczesnym podglądem 
o 6-krotnym zbliżeniu na moni-
torze. Sprzęt znacznie zwiększa 
stopień precyzji wykonywanych 
zabiegów czy operacji, a także 
pozwala na szybki powrót do 

zdrowia pacjentów – tłumaczył 
dr M. Kowalczyk. 

Nie mniej zaawansowane 
technologicznie jest stanowi-
sko do znieczulenia model Fa-
bius Trio z monitorem. Sprzęt 
pozwala na przeprowadzenie 
znieczulenia o wysokiej jako-
ści u każdego pacjenta, nawet 
w gorszym stanie zdrowia. 

Zastosowano tutaj pojemnik 
z nowym gazem znieczulają-
cym, który jest wygodniejszy i 
bezpieczniejszy dla pacjentów. 
Dzięki temu możemy operować  
pacjentów w gorszym stanie i 
kondycji oraz mieć pewność, 
że nie wystąpią żadne powi-
kłania z tytułu działania nar-
kozy – tłumaczył dyrektor ds. 
medycznych nowogardzkiego 
szpitala. 

Trzecie urządzenie, które 
trafiło na oddział chirurgiczny 
to respirator przewoźny, po-
tocznie zwany sztucznym płu-
cem. Sprzęt może być wyko-
rzystywany do ratowania życia 
zarówno dorosłych jak i dzie-

ci. Szybko reaguje na indywi-
dualne wymagania pacjenta i 
zmiany stanu wentylacji.  Apa-
rat jest w pełni skomputeryzo-
wany i wyposażony w monitor 
informujących o wszystkich 
funkcjach życiowych pacjenta. 
Dzięki temu aparatowi w szpi-
talu w Nowogardzie można le-
czyć chorych, którzy wcześniej 
musieli być transportowani do 
innych szpitali. 

Wszystkie urządzenia już 
służą pacjentom. Odpowied-
nio przeszkolono, także perso-
nel do ich obsługi. Po zakoń-
czeniu budowy nowej bryły 
szpitala sprzęty zostaną prze-
niesione do nowych sal.  

Tekst i foto 
Marcin Simiński

Na zdjęciu nowoczesne stanowisko do znieczulania pacjentów, 
które znajduje się na sali operacyjnej oddziału chirurgicznego.

Dr n. med Marek Kowalczyk, zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych i jednocześnie ordynator 
oddziału chirurgicznego, opowiada o możliwościach nowego aparatu RTG, który od piątku służy 
pacjentom nowogardzkiego szpitala. 
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Kolejny dobry koncert w „CAFFE Piwnica”
W ubiegłą sobotę w restauracji „CAFFE Piwnica” zagrała szczecińska grupa  COVERBAND. Zespół zaprezentował przeboje polskiego 
rocka lat 80 i 90,  takich grup jak: Dżem, Landy Pank, Perfect, Oddział Zamknięty, Budka Suflera. 

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, 
która licznie wypełniła salę restauracji pod Ratuszem.

Zespół tworzą: Łukasz Mazurowski - vocal, Krzysztof Zabor-
niak - gitary, Zbigniew Księżopolski -gitary, Wojciech Gunia-
BASS I Grzegorz Majtas – perkusja. Tak, w krótkiej rozmowie z 
DN, mówią o swojej działalności koncertowej muzycy zespołu: 
„Inspiracją muzyczną są dla nas lata 80 i 90.To lata naszej młodo-
ści i  fascynacji muzyką, którą teraz prezentujemy dla publiczno-
ści. Nasze koncerty głównie gramy w klubach i pubach. W czasie 
koncertów dajemy z siebie wszystko.  Mamy nadzieje, że dzisiejszy 
koncert dla  spodobał się nowogardzkiej publiczności.  Jesteśmy w 
Nowogardzie po raz pierwszy, ale miejmy nadzieję, że nie ostatni”. 

Finał koncertu mógł być tylko jeden - gromkie brawa, które 
wywołały bisy. Rozbawiona publiczność jeszcze długo po kon-
cercie nie opuszczała sali. 

Jarek Bzowy 

Sprzątanie Świata 
w Błotnie

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Błotnie tradycyjnie 
wzięli  udział w akcji Sprząta-
nia Świata. Hasło tegorocznej 
edycji brzmiało: „Lasy to życie 
chrońmy je”.

W ten sposób uczniowie 
włączyli się również w obcho-

dy Międzynarodowego Dnia 
Lasów ogłoszonego przez 
ONZ. Sprzątano tereny okolic 
miejscowości Błotno. A głów-
nym założeniem  działań było 
zwrócenie uwagi uczniów na 
problem dzikich wysypisk. 

JB
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Burmistrz Nowogardu, 
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS" oraz 

Fundacja Talent-Promocja-Postęp 
organizują 

I Targi Organizacji Pozarządowych 
w Nowogardzie, 

które odbędą się w dniu 24 września 2011 r. 
w Nowogardzie (Plac Wolności), w godzinach 12:00-16:00.

Targi są doskonalą okazją zaprezentowania się organizacji pozarządowych z terenu 
Województwa Zachodniopomorskiego, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kon-
taktów, mogących przyczynić się do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Na targach istnieje możliwość zaprezentowania różnych form działalności danej orga-
nizacji - rękodzieło artystyczne, wyroby kulinarne (wraz z możliwością ich sprzedaży), 
a także prezentacje na scenie w przypadku występów artystycznych.

Warunkiem udziału w targach jest przesłanie przez organizację pozarządową formu-
larza zgłoszeniowego (ze strony www.rsozafos.szczecin.pl) na adres Zachodniopomor-
skie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS", Aleja Wojska Polskiego 69, 70-478 Szcze-
cin, bądź drogą mailową: kontakt@zafos.szczecin.pl, ewentualnie fax 91 812 09 12.

Kontakt telefoniczny i dodatkowe informacje - Pani Anna Dębowska (Tel. 501 223 
806).

Z poważaniem 
burmistrz Robert Czapla

Uwaga utrudnienia w ruchu
W związku z organizacją w dniu 24.09.2011 (sobota)  Pierwszych Targów 

Organizacji Pozarządowych, które odbędą się na pl. Wolności w Nowogar-
dzie plac ten zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Nie będzie możliwy 
wjazd zarówno z ulicy Warszawskiej jak i ul. Wyszyńskiego. Ruch w cen-
trum miasta odbywać się będzie ulicami Kardynała Wyszyńskiego Stefana 
Czarnieckiego, Luboszan i Stolarską

Za utrudnienia w ruchu przepraszam.
Robert Czapla 

Burmistrz Nowogardu

„Tych dni historia nie zapomni”

 Długośmy na ten dzień czekali
Z nadzieją niecierpliwą w duszy 
Kiedy bez słów towarzysz Stalin 
Na mapie fajką strzałki ruszy 
 
Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy 
I zanim zmilkł zagrzmiały działa 
To w bój z szybkością nawałnicy 
Armia Czerwona wyruszała 
 
A cóż to za historia nowa? 
Zdumiona spyta Europa 
Jak to? - To chłopcy Mołotowa 
I sojusznicy Ribbentropa 
 
Zwycięstw się szlak ich serią znaczył 
Sztandar wolności okrył chwałą 
Głowami polskich posiadaczy 
Brukują Ukrainę całą 
 
Pada Podole, w hołdach Wołyń 
Lud pieśnią wita ustrój nowy 
Płoną majątki i kościoły 
I Chrystus z kulą w tyle głowy 
 
Nad polem bitwy dłonie wzniosą 
We wspólną pięść, co dech zapiera 
Nieprzeliczone dzieci Soso 
Niezwyciężony miot Hitlera 
 
Już starty z map wersalski bękart 
Już wolny Żyd i Białorusin 
Już nigdy więcej polska ręka 
Ich do niczego nie przymusi 
 
Nową im wolność głosi „Prawda” 
Świat cały wieść obiega w lot 
Że jeden odtąd łączy sztandar 
Gwiazdę, sierp, Hakenkreuz i młot 
 
Tych dni historia nie zapomni 
Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł 
I święcić będą wam potomni 
Po pierwszym września – siedemnasty

Jacek Kaczmarski

17 września 1939 roku Pol-
ska znalazła się w potrzasku. 
W tym czasie już od dwóch ty-
godni atakowana bezlitośnie 
od zachodu przez Niemców, 
przy biernej postawie aliantów, 
stała się przedmiotem  agresji 
Sowietów działających w po-
rozumieniu z Niemcami. W 
ubiegłą sobotę,  w rocznicę 17 
września, na cmentarzu komu-
nalnym w Nowogardzie  pod 
pomnikami upamiętniającymi 
poległych na wschodzie i tych, 
którzy na zawsze pozostali w 
syberyjskiej ziemi, po raz ko-
lejny przypomnieliśmy sobie 
tamte chwile i uczciliśmy pa-
mięć ofiar sowieckiej napaści. 

W uroczystości wzięli udział 
ks. kanonik Kazimierz Łu-

kjaniuk, duszpasterz Sybira-
ków, przedstawiciele władz lo-
kalnych, poczet sztandarowy 
kombatantów, Sybiracy, przed-
stawiciele ZS nr 1 oraz miesz-
kańcy miasta. 

Niestety smutną tradycją 
stała się niska frekwencja na 
tak ważnej uroczystości, miej-
my nadzieję, że 11 listopada 
będzie nas znacznie więcej.

Doskonałym komentarzem 
do tych wrześniowych wyda-
rzeń jest „Ballada wrześniowa” 
Jacka Kaczmarskiego. Warto 
dziś pochylić się i zreflektować 
nad słowami tekstu piosenki 
barda „Solidarności”.

Piotr Słomski

Sybiracy pogrążeni w zadumie nad ofiarami sowieckiej napaści
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Dożynki w Ostrzycy

Ziemia odpłaca się plonem tym, którzy ją miłują...
W ubiegłą sobotę w słoneczne, ciepłe popołudnie mieszkańcy Ostrzycy podziękowali za tegoroczne plony. 

Dożynki rozpoczęły się uro-
czystą Mszą św. w kościele fi-
lialnym w Ostrzycy. Euchary-
stię sprawował ks. proboszcz  
z Wierzbięcina Andrzej Wą-
sik. W swoim kazaniu mówił 
o uprawie ziemi, którą można 

rozumieć jako współdziałanie 
Boga i człowieka – Rolnik rzu-
ca ziarno w ziemię, ale to Bóg 
zsyła życiodajny deszcz i słońce. 
A kiedy to rzucone w glebę ziar-
no obumrze, to Bóg sprawia, że 
wydaje ono kłos, z którego rodzi 

się ziarno, a z ziarna chleb. Ks. 
proboszcz podkreślił również 
znaczenie chleba, szczegól-
nie uświęconego przez Stwór-
cę, gdyż podczas każdej Mszy 
św. przeistacza go w swoje cia-
ło – pokarm duchowy człowie-

ka. Stąd też - chleb trzeba sza-
nować nie tylko w wymiarze ze-
wnętrznym, ale i duchowym. 
Ks. Andrzej zwrócił również 
uwagę na fakt, że istotnym ele-
mentem polskiego etosu jest 
szacunek dla chleba, nawiązał 

w tym miejscu do słów Nor-
wida „do kraju tego, gdzie kru-
szynę chleba Podnoszą z ziemi 
przez uszanowanie Dla darów 
Nieba…”

Po zakończeniu Mszy św. ka-
płan poświęcił wieniec dożyn-
kowy oraz pierwociny w posta-
ci świeżych bochnów chleba, 
które zostały następnie rozda-
ne pomiędzy uczestników do-
żynek. 

Druga część uroczystości 
odbywała się w miejscowej 
świetlicy przy stole zastawio-
nym bigosem, grochówką i do-
mowymi wypiekami.

Dożynki wpisały się już 
trwale w krajobraz Ostrzycy  
w czas przechodzenia z pory 
letniej w okres jesienny. Mówi 
Dariusz Olejnik, sołtys Ostrzy-
cy. – Uroczystości dożynkowe 
są dokumentowane od 1995 
roku. W przygotowanie doży-
nek od lat włącza się również 
część mieszkańców naszej wsi, 
za co pragnę im serdecznie po-
dziękować. Dożynki nie są je-
dyną imprezą, jaka odbywa się 
w ciągu roku w Ostrzycy – w 
ostatni weekend stycznia ob-
chodzimy „Dzień Seniora”, dla 
dzieci organizujemy „Dzień 
Dziecka” i bal mikołajkowy, a 
dla nieco starszych zabawę syl-
westrową – w swoim gronie jest 
zawsze taniej, spokojniej i bez-
pieczniej.

Tradycją dożynek stał się 
także mecz piłki siatkowej po-
między drużynami Kawalerów 
i Żonatych. W tym roku po-

nownie zwycięstwo odnieśli 
Kawalerowie. 

Piotr Słomski
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Pomóżmy sobie
Rodzina z sześciorgiem dzieci przyjmie nieodpłatnie wyposa-

rzenie mieszkania, w tym tapczany, łóżko piętrowe, biurka itp., a 
także wyposażenie kuchni tj. kuchenkę, lodówkę, itp. 

Osoby, które mają możliwość i chciałyby pomóc proszone są o 
telefon pod numer: 699 680 298

   

   

            

zaprasza na 
 

 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
DLA DOROSŁYCH 

Zajęcia przeznaczone są dla ludzi dorosłych, którzy interesują się rysunkiem i malarstwem 
oraz innymi technikami plastycznymi, albo  chcą po prostu spróbować swoich umiejętności 
plastycznych. Zajęcia prowadzone są w grupach kilkuosobowych pod kierunkiem plastyka -

 pedagoga z wieloletnim doświadczeniem. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 19 października  o godz. 18.00  

w Nowogardzkim Domu Kultury – pracownia plastyczna 

Foto-pstryk

Tak nie powinno 
wyrzucać się śmieci 

Garaże przy ul. Poniatowskiego oprócz tego, że stoją non-stop 
w wodzie, gdy spadnie deszcz to jeszcze teraz stają się wysypi-
skiem śmieci. „ Pytam gdzie jest ktoś odpowiedzialny z spółdzielni 
mieszkaniowej lub firmy, która trudni się wywózką śmieci” - in-
formuje jeden z napotkanych mieszkańców osiedla.  Miejmy na-
dzieje, że pokazany przez DN. bałagan zainteresuje odpowiednie 
służby i zostanie prędko uprzątnięty. 

Jarek Bzowy 

Osoby, które nie ukończy-
ły 18 lat odpowiadają za prze-
stępstwa. Ta odpowiedzial-
ność jest uzależniona od wie-
ku dziecka, dlatego też zasady 
odpowiedzialności można po-
dzielić na kilka podgrup.

Osoby powyżej 17 roku ży-
cia odpowiadają za przestęp-
stwa jak dorośli, pomimo tego, 
że pełnoletność w Polsce osią-
ga się w wieku 18 lat.

Jeśli czyn karalny popełni-
ła osoba, która nie ukończy-
ła w chwili popełnienia prze-
stępstwa 17 roku życia, bę-
dzie odpowiadała na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 
26 października 1982 r. o po-
stępowaniu w sprawach nie-
letnich. Czynem karalnym 
jest przestępstwo, przestęp-
stwo skarbowe lub wykrocze-
nia wymienione w ustawie ko-
deks wykroczeń. Osoby, które 
w chwili popełnienia przestęp-
stwa ukończyły 13 lat, ale nie 
ukończyły 17 lat mogą zostać 
ukarane poprzez umieszcze-
nie w zakładzie poprawczym, 
jeśli  przemawiają za tym wy-
soki stopień demoralizacji nie-
letniego oraz okoliczności i 
charakter czynu, zwłaszcza 
gdy inne środki wychowawcze 
okazały się nieskuteczne lub 
nie rokują resocjalizacji nielet-
niego. Oprócz tego jako karę 
można zastosować wobec nich 

także środki wychowawcze, 
między innymi:

- udzielenie upomnienia,
zobowiązanie do określone-

go postępowania, a zwłaszcza 
do naprawienia wyrządzonej 
szkody, do wykonania okre-
ślonych prac lub świadczeń 
na rzecz pokrzywdzonego lub 
społeczności lokalnej, do prze-
proszenia pokrzywdzonego, 
do podjęcia nauki lub pra-
cy, do uczestniczenia w odpo-
wiednich zajęciach o charakte-
rze wychowawczym, terapeu-
tycznym lub szkoleniowym, 
do powstrzymania się od prze-
bywania w określonych śro-
dowiskach lub miejscach albo 
do zaniechania używania alko-
holu lub innego środka w celu 
wprowadzania się w stan odu-
rzenia,

- ustanowienie nadzoru od-
powiedzialnego rodziców lub 
opiekuna, lub nadzoru orga-
nizacji młodzieżowej lub in-
nej organizacji społecznej, za-
kładu pracy albo osoby godnej 
zaufania - udzielających porę-
czenia za nieletniego, nadzoru 
kuratora,

- orzec zakaz prowadzenia 
pojazdów,

- inne.
Jak zasygnalizowano po-

wyżej, dla odpowiedzialności 
karnej istotna jest chwila po-
pełnienia czynu. Czyn jest po-

pełniony w czasie, gdy sprawca 
działał lub zaniechał działania.

Jeśli dziecko w chwili popeł-
nienia przestępstwa nie ukoń-
czyło 13 lat można zastosować 
tylko środki wychowawcze, 
wymienione wyżej.

UWAGA: Dzieci poniżej 13 
roku życia nie można umieścić 
w zakładzie poprawczym (po-
tocznie w poprawczaku).

Niekiedy nieletni poniżej 17 
roku życia poniesie odpowie-
dzialność za przestępstwa jak 
osoba dorosła. Dzieje się tak, 
gdy dziecko w chwili popełnie-
nia przestępstwa ukończyło 15 
lat, a do tego za takim potrak-
towaniem przemawiają oko-
liczności sprawy oraz stopień 
rozwoju sprawcy, właściwości i 
warunki osobiste, a w szczegól-
ności jeśli poprzednio zastoso-
wane środki wychowawcze lub 
poprawcze okazały się niewy-
starczające. Aby potraktować 
w procesie karnym osobę 15 
letnią jak dorosłego, musi zo-
stać spełniony jeszcze drugi 
warunek, a mianowicie popeł-
nienie przez tę osobę konkret-
nego przestępstwa, np.:

-zamach na życie prezyden-
ta RP,

-zabójstwo,
-spowodowanie ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, chyba 
że sprawca działał nieumyśl-
nie,

Należy przestrzegać młodych ludzi przed popadaniem w konflikt z prawem, ponieważ niewinna z ich punktu widzenia zabawa może 
okazać się niezwykle przykra w skutkach. Niekiedy młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że nieszkodliwe ich zdaniem żarty mogą 
być w rzeczywistości poważnymi przestępstwami lub wykroczeniami. Konsekwencje popełnienia przestępstwa przez nieletniego po-
nosi niekiedy cała rodzina.

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi

Twoje dziecko też może trafić do więzienia
-sprowadzenie zdarzenia po-

wszechnie niebezpiecznego, 
chyba że sprawca działał nie-
umyślnie,

-zawładnięcie statkiem wod-
nym lub powietrznym,

-sprowadzenie katastrofy w 
ruchu wodnym, lądowym lub 
powietrznym, chyba że spraw-
ca działał nieumyślnie,

-zgwałcenie wspólnie z inną 
osobą lub ze szczególnym 
okrucieństwem,

-wzięcie lub przetrzymywa-
nie zakładnika,

-rozbój.
Wobec tego należy pamię-

tać, że można potraktować w 

procesie jak dorosłego osobę, 
która ukończyła 15 lat, dopie-
ro wtedy, gdy dziecko popeł-
ni któreś z powyższych prze-
stępstw, a jednocześnie prze-
mawiają za tym okoliczności 
sprawy oraz stopień rozwoju 
sprawcy, właściwości i warun-
ki osobiste, a w szczególności 
jeśli poprzednio zastosowane 
środki wychowawcze lub po-
prawcze okazały się niewystar-
czające.

Przepisy przewidują szcze-
gólne zasady wymierzania 
kary, dla osób, które będą od-
powiadały jak dorośli, ale są 
niepełnoletnie.
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Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Tapczan
Krzyś

459 zł

Kanapa Beata

499 zł

Zaprasza
na zakupy

• pralki, lodówki, kuchnie, zmywarki

Autoryzowany
dystrybutor

Możliwość negocjacji cen

Najtańsze
raty w mieście

Atrakcyjne ceny

WSZYSTKO DLA DOMU
(o

bok Lid
la)

Pomimo, że sezon kolarski zbliża się ku końcowi, 
nowogardzkie „Chrabąszcze” nie odpuszczają i wy-
trwale powiększają medalowe konto.

Nasi kolarze  
na podium!

„Chrabąszcze” odnieśli po-
trójny sukces podczas zawo-
dów w ramach „Ligi Torowej”, 
które odbyły się w czwartek 15 
września na torze kolarskim w 
Szczecinie przy ul. Wojska Pol-
skiego. Mówi trener Ryszard 
Posacki – czwartkowe zawody 
odbywały się w strugach desz-
czu, co dodawało temperatu-
ry i dodatkowych emocji zma-
ganiom młodych zawodników. 
Tego dnia, w różnych katego-
riach, na podium stanęło aż 
trzech „Chrabąszczy”. W kate-
gorii o nazwie „Żak młodszy”, 
pierwsze miejsce, po przeje-
chaniu 3, a następnie 3 okrążeń 
ze startu wspólnego, zajął Jakub 
Lenko. Wśród „Żaków star-
szych”, srebro zdobył Damian 
Ubych; wystartował w następu-
jących konkurencjach - wyścig 
duński, australijski i punktowy. 
Po raz kolejny naszych nadziei 
nie zawiódł również Remigiusz 
Komisarek zajmując pierwsze 
miejsce w kategorii „Młodzik”.

Nasi kolarze wzięli również 
udział w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Polski 
Młodzików, które odbyły się w 
sobotę i niedzielę w Raszkowie 
koło Ostrowa Wielkopolskie-
go. – Niestety nasz główny fa-
woryt do złota, Remigiusz Ko-
misarek, przeziębił się tuż przed 
zawodami, przez co osłabił wy-
dolność organizmu. Skutkiem 
tego było 5. miejsce. W zawo-
dach wziął udział również inny 
obiecujący zawodnik „Chra-
bąszczy” Jakub Wojdalski. A 
oto miejsca, jakie nasi repre-
zentanci zajęli w trakcie sobot-
nio-niedzielnych zawodów: w 
kategorii – jazda indywidual-
na na czas Remigiusz był 8. a 
Jakub zajął 32. pozycję; w jeź-
dzie w parach zajęli 14 miejsce. 
W wyścigu ze startu wspólne-
go Remigiusz przekroczył linię 
mety jako piąty, natomiast Ja-
kub był 32.

(ps)

Na pierwszym miejscu Jakub Lenko (na zdjęciu: trzeci od lewej)

Dyplom za zwycięstwo na torze w Szczecinie odebrał Remigiusz 
Komisarek (na pierwszym planie najlepszy sprinter kolarski w Polsce 
Damian Zieliński)
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

KURSY 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- MATURALNE
- DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
- DLA FIRM I INSTYTUCJI

Zajęcia odbywają się w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości
w Nowogardzie, ul. Woj. Polskiego 3 pok. 117

Informacje i zapisy: tel. 609 287 737,  535 958 191
www.angielskinowogard.pl   •   e-mail: kate@angielskinowogard.pl

KURSY 

- profesjonalna kadra m.in.:  lektorzy szczecińskich uczelni wyższych
- podręczniki w cenie kursu
- małe grupy 6 - 8 osób

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
U
T
O 

T
O
P

UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE

Toyota Nowogard MK
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard
Salon  tel. 91 39 25 700

e-mail: 002@toyota.pl
www.toyotanowogard.pl

Serwis  tel. 91 39 25 702
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Szlachetna Paczka
Po roku przerwy Szlachetna Paczka wznawia działalność w na-

szym Rejonie. Pierwszy etap to pozyskanie wolontariuszy. Po-
szukujemy chętnych do współpracy pełnoletnich wolontariuszy. 
Dlatego jeśli chcesz poczuć się potrzebny i jednocześnie wspo-
móc rodzinę? Jeśli czujesz potrzebę pomagania, rozumiesz ideę 
wolontariatu i stać Cię na odstąpienie swojego czasu innym - do-
łącz do akcji szlachetna paczka. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej: http://www.szlachetnapaczka.pl/ zgłoszenia siebie 
jako wolontariusza proszę kierować na adres strony interneto-
wej: http://www.superw.pl/

 wybierając rejon Nowogard.
Drużyna SUPER W czeka także na Ciebie. Dołącz do nas bo 

naprawdę warto! Start 19 IX 2011 r. 
O dalszych etapach działalności Szlachetnej Paczki w Rejonie 

informować będzie na bieżąco Dziennik Nowogardzki.
LR Karolina Sałaga

Pomorzanin - kolejna porażka u siebie
Pomorzanin Nowogard przegrał trzeci mecz z rzędu na własnym boisku. Tym razem lepsza okazała się Sparta Węgorzyno, która poko-
nała nasz zespół 3:1.

Cztery minuty po pierw-
szym gwizdku arbitra pierw-
szą okazję do zdobycia bramki 
mieli goście. Jeden z piłkarzy 
Sparty znalazł się z piłką z pra-
wej strony pola karnego, lecz 
jego uderzenie obronił stojący 
w bramce Pomorzanina Ma-
teusz Krupski. Dwie minuty 
później nasz zespół przegry-
wał już 0:1. Goście mieli rzut 
rożny, a Krzysztof Śmierzchal-
ski wygrał pojedynek główko-
wy z naszymi obrońcami i tra-
fił do siatki. Po kilku chwilach 
szansę na wyrównanie miał 
podopieczny Tomasza Sur-
my. Po dośrodkowaniu z rzutu 
wolnego bramkarz Sparty po-
pełnił spory błąd wypuszcza-
jąc piłkę z rąk. Z szansy tej nie 
skorzystał jednak Dawid Lan-
gner. W 19. minucie spotkania 
nowogardzianie mieli kolejną 
okazję do trafienia, ale Paweł 
Galus uderzył obok bramki. 
Pięć minut później po zgraniu 
piłki przez Tomasza Marszał-
ka stuprocentową okazję miał 
Langner lecz z kilku metrów 
uderzył nad poprzeczką.

Pod koniec drugiego kwa-

dransa gry Galus podał do sto-
jącego przed polem karnym 
Łukasza Olechnowicza, który 
zdecydował się na uderzenie. 
Piłka odbiła się jednak od jed-
nego z rywali i wpadła w ręce 
golkipera Sparty. Osiem mi-
nut przed końcem pierwszej 
połowy Pomorzanin miał rzut 
wolny z prawej strony boiska. 
Strzał Macieja Dobrowolskie-
go trafił jedynie w mur, a do-
bitka Łukasza Olechnowicza 
przeleciała wysoko nad bram-
ką. Gracze Sparty grali coraz 
ostrzej, czego efektem były ko-
lejne stałe fragmenty gry dla 
naszego zespołu. Po kolejnym 
rzucie wolnym strzelał Michał 
Soska, ale uderzenie minęło 
lewy słupek bramki. Do prze-
rwy wynik nie uległ zmianie 
i Pomorzanin przegrywał ze 
Spartą 0:1.

Drugą część spotkania Po-
morzanin rozpoczął od zdecy-
dowanych ataków. Trzy minu-
ty po wznowieniu gry z rzutu 
wolnego uderzał Olechnowicz, 
ale piłka poleciała w sam śro-
dek bramki i golkiper rywa-
li złapał futbolówkę. Po chwi-

li tuż przed 
bramkarzem 
Sparty zna-
lazł się Ga-
lus, lecz nie 
zdołał umie-
ścić piłki w 
siatce. W 
55. minucie 
po błędzie 
golkipera z 
Węgorzyna 
przed szansą 
na wyrów-
nanie stanął 
Langner, nie 
trafił jed-
nak czysto 
w piłkę i ta 
nie znala-

zła drogi do bramki. Pod ko-
niec pierwszego kwadransa 
gry drugiej połowy trener Po-
morzanina zdecydował się na 
dokonanie pierwszej zmiany 
w składzie swojego zespołu. 
Galusa zastąpił Dawid Kurek. 
W 65. minucie spotkania było 
już 2:0. Sparta dośrodkowała z 
rzutu wolnego, a z bliska Krup-
skiego po raz drugi w tym spo-
tkaniu pokonał Śmierzchalski. 

Cztery minuty później Po-
morzanin musiał radzić sobie 
w osłabieniu. Kurek wycho-
dził na czystą pozycję i był fau-
lowany przez jednego z rywa-
li. Gracz Sparty ukarany został 
jedynie żółtą kartką, a Kurek… 
wyleciał z boiska za popchnię-
cie rywala. Był to jednak do-
piero początek emocji. Pomo-
rzanin miał bowiem rzut wol-
ny, który wykonywał Olech-
nowicz. Jeden ze stojących w 
murze rywali po strzale za-
grał piłkę ręką. Ukarany został 
drugą żółtą, a w konsekwen-
cji czerwoną kartką i siły zo-
stały wyrównane. Pomorzanin 
miał rzut karny, a do piłki pod-
szedł Olechnowicz. Uderzył w 
prawą stronę bramki, niestety 
rzucił się tam również bram-
karz rywali i znakomita szan-
sa na gola kontaktowego zo-
stała zaprzepaszczona. W 76. 
minucie nowogardzianie prze-
grywali już 0:3. Po rozegranym 
rzucie wolnym i dośrodkowa-
niu w pole karne z bliska pił-
kę do siatki wpakował Jarosław 
Kiernicki.

Siedem minut później oży-
ły nadzieje na zdobycz punk-
tową w tym spotkaniu, choć 
do końca spotkania pozosta-
ło wówczas jedynie osiem mi-
nut regulaminowego czasu 
gry. Z rzutu wolnego gola zdo-
był bowiem Soska. W 86. mi-
nucie jasne stało się jednak, że 

trzy punkty zdobędą goście z 
Węgorzyna. Pomorzanin koń-
czył to spotkanie w dziewiąt-
kę, ponieważ za taktyczny faul 
i dyskusje z sędzią głównym z 
boiska wyleciał Soska. Chwilę 
wcześniej arbiter nie odgwiz-
dał natomiast rzutu karnego 
dla naszego zespołu po ewi-
dentnym faulu na Jarosławie 
Fijałkowskim. Ciągłe ataki Po-
morzanina przynosiły ryzyko 
w postaci groźnych kontr. Po 
jednej z nich już w doliczonym 
czasie gry jeden z napastników 
gości znalazł się w sytuacji 
sam na sam z Krupskim, pró-

bował go minąć, lecz trafił je-
dynie w słupek. Po chwili arbi-
ter zakończył to spotkanie. Po-
morzanin przegrał trzeci mecz 
z rzędu na własnym boisku, a 
tym razem trzy punkty zdoby-
ła Sparta Węgorzyno, pokonu-
jąc nasz zespół 3:1.

Pomorzanin: Krupski – Do-
browolski, Bednarek, Soska, 
Fijałkowski – Wnuczyński, 
Olechnowicz, Marszałek(79’ 
Grzejszczak), Wawrzyniak 
(76’ Gaik) – Galus (59’ Kurek), 
Langner

Maciej Pietrasik 

Michał Soska ukarany czerwoną kartką musiał opuścić 
boisko
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PODZIĘKOWANIA
Dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
składają serdeczne podziękowania 
Panom Grzegorzowi Mieleńczukowi 

i Mariuszowi Koniecznemu, 
właścicielom farm norek Bono Fur Farm, 

za zakup kosiarki spalinowej 
na potrzeby szkoły.

„SPRZĄTANIE ŚWIATA 
– POLSKA 2011”   

W ZESPOLE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
W piątek (16 września) uczniowie klas pierwszych 

ZSP wraz z nauczycielami chwycili w dłonie worki i 
ruszyli na wyznaczone rejony okolic szkoły i Nowo-
gardu, by w ramach akcji „Sprzątania świata – Polska 
2011” posprzątać swoje otoczenie. Hasło tegoroczne-
go sprzątania świata to: „Lasy to życie – chrońmy je”. 
Akcja przebiegała sprawnie, uczniowie zebrali sporą 
ilość z odpadów, wśród których przewagę stanowiły 
papier i plastik. Mamy wielką nadzieję, że tego typu 
akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środo-
wisko.

Uczniowie podczas akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011”

W czwartek (15 września) uczniowie naszej szkoły 
mieli możliwość uczestniczenia w Międzynarodowych 
Targach Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 
i Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych 
POLAGRA- FOOD, które odbyły się w ramach Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. Wczesnym ran-
kiem uczniowie klasy IV Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego wraz z opiekunami Panią Katarzy-
ną Bielas i Panią Beatą Woźnicą -Stanisławek wyruszyli 
w podróż do Poznania. Przed wejściem na targi ucznio-
wie otrzymali „Vademecum zwiedzającego” i rozpoczęli 
swoją wędrówkę po pawilonach (POLAGRA – FOOD, 
POLAGRA-TECH, GASTRO TRENDY, PAKFOOD, 
SMAKI REGIONÓW). W pawilonie POLAGRA-FOOD  
młodzież miała okazję zapoznania się z szerokim asorty-
mentem różnorodnych produktów: mięs i przetworów 
mięsnych, ryb, ziół, przypraw, produktów mleczarskich, 
wyrobów cukierniczych, win, wódek i likierów, żywno-
ścią zdrową i dietetyczną oraz wieloma innymi artyku-
łami.

Uczniowie w pawilonie oferującym wyroby cukiernicze

W pawilonie POLAGRA-TECH uczniowie oglądali 
zaś maszyny, urządzenia, nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne oraz dodatki do żywności dla branży mię-
snej, chłodniczej, klimatyzacyjnej, grzewczej, spożyw-
czej w tym dla przemysłu owocowo-warzywnego, maka-
ronowego, ziemniaczanego, soków i napojów. 

Uczennice na tle maszyny wykorzystywanej w przemyśle 
spożywczym

 Po zakończeniu zwiedzania pawilonów ucznio-
wie wraz z opiekunami udali się do Starego Browa-
ru, gdzie mogli oddać się zakupom oraz smakowaniu 
pysznych wyrobów cukierniczych, które są dostęp-
ne w tamtejszych cukierniach. Po wizycie w  galerii 
wszyscy udali się na Stare Miasto i  podziwiali pięk-
ne poznańskie zabytki architektury. Zobaczyli między 
innymi ratusz (niestety koziołki schowały się gdzieś 
głębokoL), kościół franciszkanów, kościół farny, stu-
dzienkę Bamberki, fontannę Prozerpiny oraz prze-
piękne zabytkowe kamienice. Ostatnim etapem wy-
cieczki było zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, gdzie 
według przypuszczeń archeologów mogą znajdować 
się grobowce Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Przed fontanną Prozerpiny (w tle ratusz)

Uczennice kl.  IV TŻ  z wychowawcą (w tle fontanna Apolla)

Uczestniczenie uczniów w MTP było doskonałą 
okazją do zapoznania się z technologiami i wyrobami 
spożywczymi, z którymi mają do czynienia podczas 
zajęć w szkole, ale także wspaniałą okazją do zobacze-
nia Starego Miasta w Poznaniu.

Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

UCZNIOWIE ZSP NA MIĘDZYNARODOWYCH 
TARGACH POZNAŃSKICH 
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Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

TOYOTA  NOWOGARD

zatrudni
SRZĄTACZKĘ 
 Oferty kierować na adres:
kadry@toyotanowogard.pl

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 

poszukuje świadków 
dewastacji ogrodzenia nieruchomości 

przy. ul. gen. J. Bema 13A 
(teren dawnej kotłowni przy byłej gorzelni). 

Wybryk ten przypuszczalnie miał miejsce 
w dniach 2-4 września br. 

Za wskazanie sprawców czeka nagroda Prezesa 
Spółk. tel. 91 39 21 582 lub 91 39 21 322.

Zaproszenie  
do złożenia oferty

Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty na 
wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 
napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV w drodze 
wojewódzkiej nr 106 w miejscowości Błotno, gm. No-
wogard w ramach budowy chodników w tej drodze. 

Dokumentację techniczną należy sporządzić zgodnie 
z warunkami technicznymi określonymi przez ENEA 
Operator Sp z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania doku-
mentacji wraz z formularzem ofertowym oraz warun-
ki techniczne i załączniki graficzne zamieszczone są na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
www.bip.nowogard.pl. 

Termin i miejsce składania ofert do dnia: 27 wrze-
śnia 2011 r. do godz. 12:00, Biuro Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 
pok. nr 5

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod 
numerem telefonu 913 926 238 lub 913 926 243 od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Serdecznie zapraszam do składania ofert.
BURMISTRZ NOWOGARDU

Robert Czapla

Nadzieja wraca do Olimpii
Przed sobotnim pojedynkiem z Radowią Radowo Małe nikt nie wierzył w zespół nowogardzkiej Olimpii. Szkoda, bo niewielka liczba 
osób obejrzała na stadionie w Wierzbięcinie jej efektowne zwycięstwo. Powróciły marzenia o kl. okręgowej.

Po zmianach na stanowisku 
trenera i w kadrze zespołu, któ-
re dokonały się w przerwie let-
niej zespół rundę jesienną roz-
począł od dwóch remisów. Do 
tego doszła jeszcze porażka z 
beniaminkiem Orkanem Dale-
wo. Na drużynę rozpoczęła się 
krytyka, a pozytywnego wyni-
ku trudno było się spodziewać.

- W pierwszych meczach gra-
liśmy naprawdę dobrze. Nikt o 
tym nie wiedział, bo jak zawsze 
mówi się tylko o wynikach. Bra-
kowało tylko skuteczności. Po 
Radowi spodziewaliśmy się wię-
cej – mówi Gracjan Golema, 
trener Olimpii.

W sobotę Olimpia przejęła 
inicjatywę od początku spotka-

nia. Gospodarze mocno przy-
cisnęli Radowię. Jej obrońcy 
kilkakrotnie wybijali piłkę w 
niebezpiecznych sytuacjach. 
Ta sztuka nie udał im się jed-
nak w 18 min. Wykorzystał to 
pomocnik Olimpii Rafał Żuk, 
który świetnie znalazł się w 
podbramkowym zamiesza-
niu i mocnym strzałem umie-
ścił piłkę w bramce przeciw-
nika. Goście chcieli rzucić się 
do odrabiania strat. Wyraźnie 
na dobrze grających obroń-
ców Olimpii nie mieli jednak 
sposobu. Dodatkowo skrzydła 
podciął im Krzysztof Kieruzel. 
Rozgrywający Olimpii moc-
nym strzałem z 20 m. pokonał 
bramkarza gości. 

Dominacja Olimpii trwała 
do ostatnich minut pierwszej 
części gry. Gra podopiecznych 
Gracjana Golemy zaskoczyła 
wszystkich.

Początek drugiej połowy, tak 
jak cała ta część gry była po-
dobna do tej pierwszej. Tylko, 
że tym razem do bramki Rado-
wi dwukrotnie trafiał Wojciech 

Witoń. Najpierw głową po do-
środkowaniu Żuka. A dru-
gim razem wykorzystując błąd 
bramkarza Radowi.

Dodać należy, że w dwóch 
bardzo dogodnych sytuacji nie 
wykorzystał Mariusz Stacho-
wiak. Raz w świetniej sytuacji 
pudłował jeszcze Witoń i Ad-
rian Płuciennik.

- Zagraliśmy dobrze jako ze-
spół, gratulacje dla wszystkich 
chłopaków. W końcu udało się 
też poprawić skuteczność. Cie-
szymy się bardzo, ale po zaba-

wie czas szybko zejść na zie-
mię. Już w następną sobotę cze-
ka nas trudny mecz w Barzko-
wicach – stwierdził po meczu 
szczęśliwy Golema.

To pierwszy, tak ważny wy-
grany mecz drużyny prowa-
dzonej przez młodego trenera. 
Do Olimpii wróciła więc na-
dzieja o awansie do kl. okręgo-
wej. Z taką grą są one bardzo 
realne. Trzeba jednak bardziej 
mobilizować się przed spotka-
niami z mniej „renomowany-
mi” przeciwnikami.  

  Olimpia – Radowia 4:0 (2:0)

Bramki: Żuk, Kieruzel, Witoń (x2)
Olimpia: Dwojak - Chmielnicki, Stachowiak D., Woźniak, 

Żmudziński – Wyrzykowski (K. Nowak 77 min.), Żuk, Kieruzel, 
Płuciennik - Witoń, Stachowiak M.

MS

Tabela A-klasy: M pkt. br.
1. Dąb Debice 4 8 13/4
2. Unia Stargard 4 7 15/8
3. Dąbrovia Stara Dąbrowa 4 6 7/4
4. Zorza Tychowo  4 6 6/3
5. Orzeł Grzędzice 4 6 7/4
6. Olimpia Nowogard 4 5 9/6
7. Rolpol Chlebowo 4 5 5/6
8. Radowia Radowo Małe 3 4 4/5
9. WODR Barzkowice 3 4 3/5
10. Pomorzanin Krapiel 4 3 6/7
11. Orkan Dalewo 4 3 4/14
12. Zenit Koszewo 4 1 4/17

Uwaga wędkarze!
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 25 września 2011 r., zawody wędkarskie spinin-

gowe z łodzi. Spotkanie zawodników o godz. 8.00 koło Neptuna. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dnia 22.09.11. Startowe 5 zł. 

Zarząd 

Rusza kolejny sezon NALP
Zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania drużyn piłkarskich do 30.09.2011r. Nowo-

gardzka Amatorska Liga Piłkarska rozpocznie się w tym roku 9.10.2011r. ( niedziela ). Roz-
grywki będą odbywały się w I i II lidze na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Spotkanie organizacyjne z kapitanami zgłoszonych zespołów odbędzie się 3.10.2011r. o g.19.00 
w pubie Pasadena.

Zgłoszenia zespołów pod numerem Tel. 664037266
TS
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zgoda” z/s w Wierzbięcinie 

zatrudni pracownika 
na 3/8 etatu na stanowisko obsługa hydroforni, spisywanie 

liczników zimnej wody oraz utrzymanie zielonego terenu na 
Osiedlu mieszkaniowym należącego do spółdzielni. 

Oferta jest dla mieszkańców wsi Wierzbięcin. 
Zainteresowanych zapraszamy do biura Spółdzielni w każdy 

roboczy poniedziałek od godz. 18:00 lub telefonicznie pod nr 
91 39 10 790

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGARD - REWAL - POBIEROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGARD - GOLENIÓW - SZCZECIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZECIN - GOLENIÓW - NOWOGARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165 • TEL. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

AEROBIK

instruktor
Monika
Durajte

l.
6
0
5

8
5
6

5
8
4

(ZAJĘCIA w SP 1)

wtorek, czwartek
od godz. 18 -19

00 00

PELTING CENTER

ROZPOCZĘCIE PRACY: LISTOPAD
CZAS TRWANIA: ok. 5 m-cy,
LOKALIZACJA Ł i i l G it 12 72 100 G l ió

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ

LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

TEL. KONTAKTOWY: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1600)

Informacja
dla odbierających żywność  

z programu PEAD z PKPS-u w Nowogardzie
Na zgłaszane wnioski podopiecznych, by jakoś zmienić zasady 
wydawania żywności, by mogli ją wszyscy zarejestrowani ode-
brać, a nie tylko stali stacze - od września zmieniamy zasady i go-
dziny wydawania.
I tak od września zaczynamy wydawanie od 15,30- do 18-tej.
Obsługujemy Tylko 70 osób każdego dnia. Terminy wydawania 
w oknie naszej organizacji. 
Najbliższy termin to - 20, 21, 22, września
Żywność tak rozdzielimy, by starczyło dla każdego (w mniej-
szych ilościach). Powodem do takiej zmiany jest również to,że 
przed dniem wydawania podopieczni przez całe noce koczowali 
i zawsze byli ci sami ludzie jako pierwsi. Ponadto miejsca w ko-
lejkach były nawet sprzedawane. A jest to teren monitorowany, 
więc po 19-tej nie powinno tam nikogo być. Miejsce przy naszym 
biurze gdzie wydajemy żywność zanieczyszczone jest petami, pa-
pierami,znoszonymi z innych miejsc meblami.
Tak nie może być. By to uregulować, zmieniamy zasady i godzi-
ny. Teraz wszyscy osobiście będą mieli możliwość odbioru. Pro-
simy dostosować się do zmian i nie ustawiać się w większej ilości 
jak 70 osób, byśmy do 18,30 tej mogli zakończyć i opuścić teren. 
Mam również nadzieję, że za dnia istnieje większa możliwość 
zbierania wszelkich podpisów, niż w nocy.

Jadwiga Cichecka
W-ce Prezes Zarządu

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

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. Rozrywka:
 Lesław M. Marek. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 

el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwo-
ścią zabudowy w Wyszomierzu 
- 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena 
do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 70 m2 III piętro 
604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesiono-
wej. 604 284 597

• Sprzedam, wynajmę lub wy-
dzierżawię stoisko na Targowi-
sku Miejskim. 512 012 823

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy 
ul. Poniatowskiego, tel. 691  054 
010.

• Sprzedam lub wydzierżawię 
8,10 ha ziemi w Błotnie przy 
głównej trasie do Nowogardu. 
91 39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam część domu na wsi, 10 
km od Nowogardu. 86 m.kw. dwa 
duże pokoje. Ogród. Możliwość 
adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 
889927772 Proszę dzwonić po go-
dzinie 15.00

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJO-
WE NA PARTERZE. KONTAKT 501-
411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKO-
JOWE NA PARTERZE O POW. 62.9 
M2. KONTAKT 501-411-106

• Sprzedam garaż przy ul. Zamko-
wej. 693 162 256.

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszaw-
ska 10. 502 032 422 

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe 
najchętniej małżeństwu niepalą-
cemu w centrum miasta tel.668 
452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe w centrum miasta z dala od 
ulicznego zgiełku blisko boisko dla 
dzieci. 668 452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam dom w Strzelewie wraz 
z budynkami gospodarczymi. 91 
39 26 698 lub 605 856584

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 
3e. 669 910 736

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, pow. 77 m2I piętro na ul. 
Boh. Warszawy. Tel 606 621 142

• Oddam ziemię Warnkowo. 
510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy 

ul. Nadtorowej. Cena 280 tys. 
511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, 
prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. 
Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 
na Wojska Polskiego cena do 
uzgodnienia. 791  040  647 lub 
785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie 1439 m2, pozwo-
lenie na budowę, projekt domu, 
przydomowej oczyszczalni ście-
ków, komplet dokumentów. Tel. 
796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 606 379 759

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w Centrum Szczecina. 
693 700 073; 665 313 231.

• Sprzedam działkę ogrodową 
(ogród zamkowa) tel. 513 157 137

• Sprzedam działkę 10 ar budowla-
na przy ul Asnyka, media w drodze 
55 tys. 503 120 436

• Sprzedam część domu 82 m2 
z niezależnym wejściem wraz 
z budynkiem gospodarczym 
i działką budowlaną w Warn-
kowie. Cena do uzgodnienia. 
Proszę dzwonić po 16-stej. Tel. 
501 318 555

• Sprzedam piękny i funkcjonal-
ny dom w Nowogardzie przy ul. 
Boh. Warszawy 93a (wejście od 
ul. Światowida). Pow. użytkowa 
210 m2, działka 700m2. Dom z 
dużym potencjałem, łatwo wy-
odrębnić 2 samodzielne miesz-
kania, Garaż z kanałem, wysokie 
piwnice- możliwość prowadze-
nia działalności gospodarczej. 
Bardzo dobre położenie, duży 
parking. 601 161 050

• Sprzedam działki pod zabudowę 
41 a i 77 a okolice Nowogardu. 
600 791 675

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny 185 m2 w Nowogardzie stan 
surowy otwarty, garaż dwusta-
nowiskowy, działka 1100 m2 
z mediami. 534  007  398. Cena 
380tys. do negocjacji

• Zamienię własnościową kawaler-
kę III piętro 24 m2 na większe do II 
piętra za dopłatą. 600 782 741

• Sprzedam działkę o nr 224 pow. 
597 m2 przy ul Dąbrowszczaków. 
512 608 747; 724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam piekarnię połączoną ze 
sklepem spożywczym w miejsco-
wości Dobra k/Nowogardu. Obiekt 
z pełnym wyposażeniem i bieżącą 
produkcją. Są również do „przeję-
cia” pracownicy oraz kontrahenci. 
Tel. kom. 887467309, stacjonarny 
913920334.

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 50,4 m2 w Goleniowie 
na ul Akacjowej. Cena 230 tys. 
do negocjacji. 609 730 476

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Dobra sprzedam 1/2 domu. 
668 431 301

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we, umeblowane. 509 530 073

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe umeblowane. 601 870 798

• Mieszkanie do wynajęcia. 91 39 
23 209

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie 3 pokojowe + garaż ze 
strychem + 3 murowane pomiesz-
czenia w ogrodzie. Zamiana na 2 
pokoje w bloku w centrum (I piętro 
lub parter) 724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam kontener handlo-
wo-biurowy Bamor- Resko. 
790 405 650

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie trzypokojowe. 516 084 754 lub 
506 382 151

• Sprzedam tanio mieszkanie trzy-
pokojowe w bloku do remontu. 
785 387 903 dzwonić wieczorem.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504422809.

• Sprzedam działki budowlane w 
Nowogardzie. 665 503 129

• Sprzedam tanio mieszkanie trzy-
pokojowe w bloku do remontu. tel. 
785 387 903. Dzwonić wieczorem

• Sprzedam pół w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we parter przystępna cena. 91 39 
25 836

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 
20 banków w jednym miejscu. 
Dojeżdżamy do klientów. Cen-
trum finansowe AVANTIS. Tel. 
513 264 203

MOTORYZACJA

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 
1.8 16V. Stan bardzo dobry, świe-
że OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
rok prod. 08/2006, przeb. 151000 
km  (serwisowany w ASO), srebrny 
met., klimatronik, zadbany, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 4 
sztuki, cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 
Cena 600 zł. 783 019 357

• Sprzedam Ford Fiesta poj. 1.3 ben-
zyna + gaz, rok prod. 1996 wspom. 
kier. Tel. 91 39 20 773, cena 2000 zł. 

• Sprzedam VW T2 bus diesel, 
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Zatrudnię 
do pracy 

fizycznej osobę 
z umiejętnościami 

budowlanymi. 
Wiadomość: 

Sklep Meblowy Kwadrat 
ul. Armii Krajowej 49, 

72-200 Nowogard. 

Tel. 91 39 21 470
661 960 881

poj. 1.6 (blaszak) rok 1984. 
502 853 573

• Kredyty samochodowe. 
Leasing samochody. Tel. 
513 164 203

ROLNICTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, 
zboże. 502 853 573

• Sprzedam prosiaki 
508 211 596

• Koszenie łąk rozdrabnia-
czem + koszenie łąk kosiarką. 
608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vi-
nieta. 692 125 122

• Gospodarstwo Ogrodnicze 
A. Wawrzyniak Nowogard 
poleca świeże pomidory na 
soki, przeciery w cenie 2zł 
kg. 608 529 366

• Sprzedam prosięta. 91 39 
18 316

• Sprzedam sadzonki cyprysika 
wysokość 5075 cm ok. 200 szt 
tel 886 880 743

• Sprzedam prosiaki. 
668 434 849

• Sprzedam kosiarkę typu trak-
torek cena 2750 zł, sadzarkę 
do ziemniaków cena 4000 zł i 
kombajn do ziemniaków 4000 
zł. 603 852 270

• Sprzedam ciągnik C360 - 3P 
cena 15 tys. 668 316 103

• Sprzedam mieszankę zbóż dla 
kur. 665 355 351

• Sprzedam prosiaki. 
888 757 586

• Maliny sprzedam tanio (zbiór 
własny). 502 853 573

• Sprzedam ziemniaki Denar Vi-
nieta. 692 125 122

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków "ANNA" Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel.692421192 lub 
+4915222976483.

• Tanio sprzedam każdą ilość 
aroni 665  785  735 – własne 
rwanie.

• Kredyty dla firm. Tel. 
513 164 203.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon 
komputerowy MS BIOSS za-
prasza! ul.700-Lecia 15 (nad 
apteką Jantar) tel.91-577-
53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty 
mieszkań, montaż i napra-
wa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, 
ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzę-
tu AGD. Tel. 697 55 33 10, 
693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– 
instalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska 
Polskiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108

• AWARIE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: 
banery, szyldy, wydruki wiel-
koformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607 083 893, www.bru-
k-linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. Proszę 
dzwonić po 17-stej. 695  181 
070

• Usługi remontowo- budowla-
ne; 726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, 
regipsy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega 
tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele. 788 566 432

• Remonty – tanio 508  920 
135

• Usługi budowlane- kafelki re-
gipsy. Szpachlowanie, malo-
wanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysz-
tof Kazański szkolenia BHP i 
PPOŻ kompleksowa obsługa 
firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 
792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 
506-323-560), prace dachowe 
oraz remontowo-budowlane 
- terminowo, solidnie tanio - 
tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Re-
gipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, po-
łożenie glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, 
docieplenia, glazura, kostka. 
662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i da-
chy. 692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. 
Glazura, terakota. Fachowo i 
solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę 
dla psa, ławkę, stół ogrodowy. 
660 206 833

• Budowa domu i inne prace 
wykończeniowe, malowa-
nie, glazura – wykonam. 
662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowa-
nie, malowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudo-
wy, remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością 
dojazdu do klienta. 693  946 
233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla 
psa, ławki, stoły, inne drew-
niane elementy. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pra-
cy, na lotnisko, zakupy itd. 
699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu bu-
downictwa. Budowa domu, 
glazura, regips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , 
regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez za-
świadczeń z ZUS i Urzędu 
Skarbowego. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 

na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego. 
607 545 991

• Mycie dachówek i dachów 
preparatem przeciw po-
rostom, czyszczenie ry-
nien, odśnieżanie dachów. 
793 231 274

• Usługi ogólnobudowlane, 
glazura, terakota. Fachowo i 
solidnie. 607 647 515

• Kredyty dla firm. Tel. 
513 164 203

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe- Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w No-
wogardzie przyjmie 1 os. Na 
praktyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 
39 25 900; 667 900 901

• Zatrudnię do pracy przy 
produkcji ogrodzeń metalo-
wych.512 509 179

• Zatrudnię pracowników na 
elewacje, płytkarza i mura-
rzy. Praca od zaraz. tel. 501 
055 337

• Zatrudnię dekarza 
518 246 587

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 
15 zł/m2, zbrojarzy i cieślę. 
694 455 280

• Zatrudnię brygadzistę z do-
świadczeniem ferma drobiu. 
Po okresie próbnym możli-
wość mieszkania. Tel 601 73 
38 91

• Zatrudnię pilarza do pracy w 
lesie. 696 630 538

• Pedagog zaopiekuję się dziec-
kiem. 668 732 944

• Zatrudnię murarza. 
608 817 214

• Przyjmę do wykończenia 
wnętrz. 662 125 970

• Zatrudnię konserwatora – 
„Złota Rączka”. 513 100 901

• N i e w y k w a l i f i k o w a n y c h 

do prac przydomowych. 
513 100 901

• Sortowanie rozsady truska-
wek w Nowogardzie. Tel: 
506 492 763

INNE

• Sprzedam drewno komin-
kowe, opałowe, transport. 
603 285 438.

• Drewno kominkowe i opało-
we 509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon ko-
mórkowy HTC Desire Z (nie-
używany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórko-
wy Sony Ericcson ELM, nowy 
nieużywany w sieci ERA, cena 
330 zł, tel. 605 522 340

• Drewno kominkowe tanio. 
Dowóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głębo-
ki firmy Maritta i chodak. 
725 797 076

• Sprzedam szczeniaki rasy 
mieszanej (średnia i duża), 
zaszczepione, odrobaczone, 
maści czarnej podpalanej. 
Cena 50 zł. 694 305 811

• Sprzedam akwarium 600l z 
szafką. 600 791 675 

• Sprzedam tanio wózek i łó-
żeczko. 696 987 322

• Sprzedam karpia kroczek 
cztery na kilogram tanio. 10zł/
kg. 724 049 451

• Sprzedam owczarki niemiec-
kie 4-miesięczne, po rodzi-
cach z rodowodem. 91 39 
21 828

• Sprzedam harmonię w do-
brym stanie 40 basów. 
511 627 210

• Sprzedam ładne 10-tygodnio-
we szczeniaki, rasy mieszanej, 
zaszczepione i odrobaczone 
maści czarno-brązowej i brą-
zowej. Cena 50zł. 694 305 811

• Sprzedam profesjonalny ze-
staw monitoringu rok używa-
ny. Faktury do wglądu. Oka-
zyjnie. 790 405 650 

• Sprzedam wózek dziecięcy. 
607 289 903

• Oddam kotki siedmioty-
godniowe samce. Czyste i 
zadbane. 662 877 991. (No-
wogard)

• Sprzedam krzesełko + stolik 
dla dziecka do 5 lat. Cena 150 
zł. 513 085 943

• Oddam meble w bardzo do-
brym stanie za niewielką do-
płatą; segment pokojowy, 
meblościankę z szafą dwu-
drzwiową, kanapo tapczan, 
trzy fotele, meble kuchenne, 
stolik kuchenny nakładamy, 
małą lodówkę „POLAR”, sza-
fę dwudrzwiową. Telefon. 
500 445 088
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Zaprasza do udziału w projekcie: 

„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy 
Nowogard” 

 Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia 
poprzez zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz 
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów: 
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą, 
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 
działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług.  
 Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych  
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości” oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach.  
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT”, otrzymają od 10 do 50 % zniżki stawki czynszu  za wynajmowany 
lokal, w okresie pierwszych trzech lat swojej działalności. 

Pierwsza edycja projektu realizowana będzie od września do grudnia 2011 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w 
Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, lub 
telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl 
                                               Serdecznie zapraszam ! 
Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST               

SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD  

   Jerzy Jabłoński                 

 

 

                   

 

  

 

 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

"OSTATNI DZWONEK"

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Popierany przez:
Forum

Ludowo-Narodowe
"Ojcowizna"

Lista nr 10

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.

INFORMACJA  
O PROMOCJI

w drogerii Witter 
ul. 700 Lecia 19B,C 

	 	 strona	13

B.Gała                        R. Szpilkowski    A.Kania            P Kolanek      M.Wolny

Pięciu przyjaciół z boiska...

Wycieczka za publiczne pieniądze

NDK tylko  
dla bogatych? 
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ReKLAMA

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Ładnie wykoszone trawniki przy ul. Dąbrowszczaków. Szkoda, 
tylko, że mieszkańcy musieli czekać na to wiele tygodni. 

Jednak maksyma  „jak cię widzą tak cię piszą” zadziałała na 
wyobraźnię osób odpowiedzialnych za porządek przy ul.700 Le-
cia. Zaśmiecony trawnik został wygrabiony i posprzątany. Od 
razu lepiej. 

Po naszej foto-interwencji góra śmieci na osiedlu „Gardno”  
została posprzątana. Należy mieć tylko nadzieję, że sytuacja wię-
cej się nie powtórzy. 

W minioną niedzielę na Placu Szarych Szeregów w Nowogar-
dzie wylądował helikopter by przetransportować chorego pa-
cjenta do szpitala specjalistycznego. 

Grupa pięciu nowogardzkich radnych udaje się dziś do Zakopanego. W górach 
mają wziąć udział w piłkarskich mistrzostwach Polski samorządów. Luksusowy 
pensjonat, piękne widoki na Tatry i sportowa rekreacja kosztować będą kilka ty-
sięcy złotych. Wszystko to za pieniądze mieszkańców.  

Pięciu przyjaciół z boiska...

Luksusowa wycieczka  
za publiczne pieniądze

Mistrzostwa Polski Samo-
rządów w piłce nożnej odby-
wają się po raz trzeci. Organi-
zatorem imprezy jest prywat-
na firma Almar - Sport.  Tur-
niej dotychczas  nie cieszył się 
zbyt dużym zainteresowaniem 
gmin. W ubiegłym roku udział 
w imprezie, która odbywała się 
w Rewalu, wzięło zaledwie 50 
zespołów, na ponad 2700 gmin 
w Polsce. Dla wszystkich dru-
żyn organizatorzy ufundowali 
sprzęt sportowy, a dla najlep-
szej z nich czeka nagroda pie-
niężna w wysokości 3 tys. zł. 

Tegoroczne zawody roz-
poczną się w sobotę i potrwa-
ją do niedzieli. Natomiast no-
wogardzcy radni w górach zo-
staną do poniedziałku. Kto 
wszedł w skład naszej repre-
zentacji? Lista osób, które mia-
ły jechać na turniej zmienia-
ła się kilka razy, ale ostatecz-
nie do Zakopanego wyjecha-
li: Rafał Szpilkowski (WN), 
Bogumił Gała (WN), Andrzej 
Kania (WN), Marcin Wolny 
(SLD), Paweł Kolanek (PSL) 
oraz dwóch nauczycieli z no-
wogardzkich szkół podstawo-
wych. Kolanek wszedł do gru-
py w ostatniej chwili, po tym 
jak z wyjazdu zrezygnował wi-
ceburmistrz Damian Simiń-
ski. Wcześniej już z wyciecz-
ki wycofał się skarbnik gminy 
Marcin Marchewka.  Obu pa-
nom na wyjazd nie pozwolił 
stan zdrowia. 

Grupa z Nowogardu zatrzy-
ma się  w trzygwiazdkowym 
pensjonacie „Dawidek” w cen-

trum Zakopanego. Do ich dys-
pozycji będą pokoje z własny-
mi łazienkami, TV SAT i tele-
fonem. Wśród atrakcji, z któ-
rych będą mogli skorzystać 
radni jest także sauna fińska, 
stół do tenisa i kawiarnia w gó-
ralskim stylu. Za pobyt w hote-
lu i pełne wyżywienia zapłaciła 
gmina Nowogard. Koszt poby-
tu na jedną osobę wynosi 320 
zł, co pomnożone przez ilość 
uczestników, daje kwotę 2 tys. 
240 zł. Gmina zapłaciła także 1 
tys. 600 zł opłaty startowej na 

konto firmy organizującej tur-
niej. Wszystko to po dolicze-
niu podatku Vat daje kwotę ok. 
4 tys 700 zł. Radni we własnym 
zakresie sfinansowali ponoć 
tylko transport w obie stro-
ny, wynajmując busa od firmy 
prywatnej. 

Stosowny raport z pobytu w 
Zakopanem radni mają ponoć 
przedstawić na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej, którą zwołano 
na przyszłą środę. 

Marcin Simiński 

W takich pokojach zatrzymają się nowogardcy radni
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SPRZEDAM:
1. Wózek widłowy elek-

tryczny z prostownikiem o 
udźwigu 2 ton na wysokość 
3,3 m. Baterie do wymiany

2. Mały samochód cięża-
rowy wywrotka o ładowno-
ści do 1 t. Silnik po remoncie 
kapiat. Ogólny stan dobry.

3. Barakowóz nadający 
się na budowę, składowanie 
materiałów itp.

Wiadomość 
tel. 91 39 22 329 do godz. 

16.00 lub 697 516 145

Powyższy sprzęt znajduje 
się na Składzie Opałowym  

w Nowogardzie 
przy ul. Nadtorowej 12.

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Nasz komentarz
Trzej przyjaciele z boiska, za nasze pieniądze
Nasi radni będą w Zakopanem walczyć o do-

bre imię miasta. Nie pozostaje nam nic innego 
jak tylko trzymać za nich kciuki. W końcu wy-
prawa w góry organizowana jest za nasze pienią-
dze. Niech, więc radny Szpilkowski zwija się sto-
jąc w bramce, radny Wolny strzela gole, radny 
Kolanek szarżuje po skrzydle, a radny Kania po-
wstrzymuje ataki przeciwników. I w ten właśnie 
sposób zostaniemy mistrzem Polski!

Śmieszne to, ale i za razem straszne. Za prawie 
pięć tysięcy złotych grupa miejskich radnych, 
nie mająca przecież w swoich obowiązkach re-
prezentowania gminy na zewnątrz urządza so-
bie daleką i drogą wycieczkę do Zakopanego. I 
wszystko to za pieniądze mieszkańców. Często 
takich, których nie stać na wysłanie swoich dzie-
ci choćby na jednodniowy wyjazd do teatru, o 
kolonii już nie wspominając. 

Dziwi nas skład nowogardzkiej reprezentacji. 
Wszak w grupie tej znalazło się trzech radnych 
Wspólnego Nowogardu (Szpilkowski, Gała, Ka-

nia), którzy wielokrotnie na sesjach Rady Miej-
skiej podkreślają dbałość o wydatkowanie pu-
blicznych pieniędzy. 

Radnemu Wolnemu i Kolankowi się nie dzi-
wimy. Udział w tym turnieju, to bowiem ich jed-
na z nielicznych od początku kadencji własnych 
inicjatyw.

Samej idei grania w piłkę nie krytykujemy. Je-
śli jednak grupa „starych koni” chce sobie poko-
pać w szmaciankę, to niech robi to za własne pie-
niądze. Przypominamy, że dieta radnego wyno-
si miesięcznie 700 zł. Netto. Pieniądze te właśnie 
mogą służyć do takich celów jak reprezentacja 
miasta na różnych wydarzeniach. 

Turniej jest też wątpliwą promocją miasta. 
Ciężko doszukiwać się wymiernych korzyści. 
Być może jedyna w tym korzyść, że kilku ludzi 
z Zakopanego dowie się gdzie leży Nowogard – 
perełka turystyczna Pomorza Zachodniego...

Jedźcie, więc „panowie szlachta” podbijać pił-
karski świat. A najlepiej jakbyście w tym Zako-
panem zostali na dłużej. 

Redakcja   

Ulica Kowalska rozświetlona  
w dzień, a w nocy ciemno jak... 
To ewidentny przypadek niegospodarności energii, tym razem na ulicy Kowalskiej. 
Światła palą się w dzień zamiast w nocy...Tylko, po co?  - Pytają czytelnicy. Miejmy 
nadzieję, że od jutra światła będą świeciły, ale już tylko o zmierzchu lub nocą. 

Jarek Bzowy 
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Skarga na dyrektora NDK

NDK tylko dla bogatych? 
Do redakcji DN, przesłano list, w którym rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia do Nowogardzkiego Domu Kultury protestują przeciwko zmianom w od-

płatnościach za udział w kołach zainteresowań. Treść pisma w oryginale, publikujemy poniżej. 
Z naszych informacji wynika, że cena za udział w niektórych zajęciach wzrosła o 10 zł miesięcznie. NDK wprowadziło co prawda jednocześnie system zniżek, 

ale nie są one satysfakcjonujące dla wszystkich rodziców. Informujemy jednocześnie, że redakcja DN o zmianach w płatnościach stosowanych przez NDK, będzie 
rozmawiać z dyrektorem placówki, Anetą Drążewską, już w najbliższy poniedziałek. Treść tej rozmowy przekażemy czytelnikom w kolejnych wydaniach DN. 

red. 

Nowogard dnia 17.09.2011 r. 
                  Pan Robert Czapla
               Burmistrz Nowogardu 
      

SKARGA 
My rodzice dzieci chcących żeby nasze dzieci mogły uczęszczać w zaję-

ciach Nowogardzkiego Domu Kultury składamy skargę na Panią dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury Panią Anetę Drążewską, która wprowadza 
zaporową politykę odpłatności naszych dzieci za wszelkie zajęcia, w których 
nasze dzieci do tej pory brały udział. Narzucone w tej chwili odpłatności za 
koła zainteresowań są nie do przyjęcia. Płacić musimy w tyk roku prawie 
100% więcej niż w roku ubiegłym. Odpłatności za zajęcia nie będą jedyny-
mi odpłatnościami jakie będziemy musieli ponosić w NDK. Płacić będziemy 
zmuszeni również za wykonanie strojów na przedstawienia. 

Nowogard jest miastem, gdzie ludzie nie zarabiają nie wiadomo jakich pie-
niędzy.  Poza tym czy Pani dyrektor ma świadomość, że stać będzie płacić 
tak wysokie kwoty tylko nielicznych i być wcale nie tych zdolnych tylko boga-
tych!!!

Panie Burmistrzu, mówiąc w swojej kampanii wyborczej, że szykuje Pan 
duże zmiany w działalności NDK,  miał Pan na myśli żeby dom kultury był 

tylko dla wybrańców finansowanych, a nie dla wszystkich dzieci, młodzieży, 
dorosłych nawet tych z niskim uposażeniem finansowym? Czy o to Panu cho-
dziło żeby do domu kultury mogły chodzić tylko ci, których stać będzie na tak 
wysokie odpłatności?

Panie Burmistrzu wierzymy, że ma Pan na względzie edukację pozalek-
cyjną wszystkich dzieci i leży Panu na sercu rozwój kulturalny całego społe-
czeństwa Miasta i Gminy Nowogard, prosimy więc Pana o interwencję w tej 
sprawie. 

Chcemy, żeby dom kultury był miejscem do którego będą mogły przycho-
dzić wszystkie osoby, nie tylko ci z bogatych rodzin, żebyśmy my i nasze dzie-
ci mogli przychodzić tam z radością. Nie podpisujemy się z imienia i na-
zwiska ponieważ jesteśmy wyrazicielami wszystkich rodziców, którzy przyby-
li w dniu 15 września 2011 do domu kultury na spotkanie z dyrektor NDK i 
wyrazili swoje oburzenie na zmiany jakie wprowadziła dyrektor NDK Pani 
Aneta Drążewska. 

Rodzice

Do wiadomości: 
Redaktor Naczelny „Dziennika Nowogardzkiego” - bardzo prosimy o opu-

blikowanie na łamach Dziennika naszej skargi.
Pan Antoni Bielida Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie – pro-

simy o odczytanie skargi na Sesji Rady Miejskiej

W sobotę wychowanek nowogardzkiej grupy kolarskiej Chrabąszcze Nowogard, Patryk Komisarek (jeden z trzech braci Komisarków) 
wystartuje w Mistrzostwach Świata w Kolarstwie Szosowym w Kopenhadze  (Dania). Relację z wyścigu będzie można obejrzeć na żywo 
na kanale Eurosport. 

Patryk Komisarek wystartuje w Mistrzostwach Świata 

Nasz kolarz w kadrze narodowej 
Na co dzień Patryk Komisarek reprezentuje bar-

wy Stali Grudziądz,  ale urodził się i mieszka w No-
wogardzie. Tutaj też stawiał pierwsze kroki w kolar-
stwie, będąc reprezentantem klubu Chrabąszcze. 

Ostatnio jego dobre wyniki zauważyli szkole-
niowcy kadry narodowej, którzy włączyli Patryka 
do składu reprezentacji  naszego kraju podczas mi-
strzostw. 

Jak dowiedziała się redakcja DN, zawodnik jest w 
dobrej kondycji. Liczymy na udany występ. 

MS
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Wraca problem bezpańskich psów
Kilka miesięcy temu bezpańskie psy zakłócały życie mieszkańców osiedla Bema oraz ul. Poniatowskiego, o czym informowaliśmy na 
swoich łamach. Problem wrócił. Tym razem, jak wynika z listu przesłanego drogą e-mail przez naszą czytelniczkę,  bezpańskie bądź 
nieupilnowane przez właścicieli czworonogi terroryzują mieszkańców osiedla przy Warszawskiej. Poniżej publikujemy treść krótkiego 
listu,  którego autorka prosi o interwencję w sprawie. 

Red.

Witam,
jestem mieszkanką osiedla na 

ul. Warszawskiej. Co pół roku 
osiedle nawiedzają plagi bez-
pańskich psów, poszukujących 
partnerek do kopulacji. Abso-
lutnie nikt się tym nie intere-
suje czekając chyba, aż w koń-
cu pogryzą jakieś dziecko. Po-
między kundelkami nie dużych 
gabarytów przewijają się przy-
najmniej trzy wilczury i jeden 
olbrzymich rozmiarów dalma-
tyńczyk, wszystkie bojowo na-
stawione! Proszę o interwencje 
w tej sprawie. Może wam uda 
się coś zrobić zanim kiedyś doj-
dzie do tragedii.

Pozdrawiam
Od redakcji
Szanowna Pani! Dziękuje-

my za wiarę w moc sprawczą 

redakcji DN. Niestety, kilka 
miesięcy temu mimo usilnych 
starań i kilku naszych publi-
kacji w tej sprawie ani policja, 
ani Urząd Miejski, nie czuły 
się odpowiedzialne za rozwią-
zanie tej kwestii. Służby tłu-
maczyły bowiem, że do inter-
wencji potrzebne jest oficjalne 
zgłoszenie mieszkańca. Spra-
wa po kilku tygodniach uci-
chła i na szczęście nikomu nic 
się nie stało. Ale, jak to bywa 
w życiu, pewno do czasu. Dla-
tego też opublikowaliśmy Pani 
list, z wiarą, że tym razem od-
powiednie służby potraktują 
sprawę poważnie, i nie będą 
się zasłaniały przepisami pra-
wa ze strachu przed groźnymi 
psami!

Red.

Artykuł sponsorowany 

Wybory, to gorący czas kampanii. W przeważającej większości jest to kampania wizerunkowa, czyli walka na plakaty, bilbordy, spoty… 
A przecież wielu z nas chciałaby wiedzieć „coś” o samym kandydacie, jak i to, z jakim zamiarem ubiega się o miejsce w parlamencie. Z 
kilkoma pytaniami zwróciliśmy się do Zygmunta Dziewguć – „jedynki” na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Rozmowa z Zygmuntem Dziewguciem, kandydatem na posła z listy PSL 

„Ludzie muszą mieć pracę i źródło utrzymania swoich rodzin”

Red.: Z jakim doświadcze-
niem ubiega się Pan o miejsce 
w Parlamencie? 

Zygmunt Dziewguć:  Sądzę, 
że wieloletnie doświadczenie sa-
morządowe w Sejmiku Woje-
wództwa daje mi dużą wiedzę 
o problemach naszego regionu. 
Także wieloletnie prowadzenie 
działalności gospodarczej w pol-
skiej rzeczywistości jest bezcen-
nym doświadczeniem. Wiem, 
które sprawy są najpilniejsze do 
załatwienia na szczeblu prawo-
dawczym – czyli w Sejmie. Mam 
tę przewagę nad większością 
kandydatów, że problemów tych 
doświadczyłem na własnej skó-

rze. I, jak każdy praktyk, chciał-
bym to zmienić. 

Jest Pan kandydatem PSL, 
któremu standardowo przypi-
suje się elektorat wiejski. Jak 
chce Pan przekonać inne śro-
dowiska, że warto na Pana od-
dać swój głos? 

PSL=wieś to od lat powielany 
stereotyp. W zachodniopomor-
skim PSL-u są oczywiście rol-
nicy, ale nie stanowią oni więk-
szości. Proszę spojrzeć na naszą 
listę: na 24 osoby tylko 4 osoby 
mają bezpośredni związek z rol-
nictwem. Reszta to mieszkań-
cy małych i dużych miast repre-
zentujący wiele środowisk i za-
wodów, którzy mają siłę i umie-
jętność do ciężkiej i efektywnej  
pracy. Są także dobrze wykształ-
ceni. Nasi kandydacki, to ludzie 
zarazem nowocześni i konser-
watywni, ceniący polskie oby-
czaje i tradycję. W gminach i 
miastach, w których wójtowie 
lub burmistrzowie są z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego ludziom 

żyje się lepiej. Są to miejscowo-
ści zadbane i przyjazne. 

Jakimi sprawami dla naszego 
regionu chciałby się Pan zająć 
jako poseł? 

Gospodarką! To najważniej-
sze. Ludzie muszą mieć pracę i 
źródło utrzymania swoich ro-
dzin. Mamy nadmiar przepisów 
krepujących przedsiębiorczość 
obywateli. Nadmierne są kosz-
ty państwa. Zachodniopomor-
skie, wypadło z pierwszej ligi re-
gionów. Szczecin wiele lat temu 
wypadł z pierwszej ligi miast 
polskich. Ściana wschodnia, o 
której tak dużo się mówiło w 
poprzedniej kampanii ma swo-
je lustrzane odbicie na grani-
cy zachodniej. Tu jest tak samo! 
A sytuacja się pogarsza. Przy-
pomnę w Szczecinie nie ma już 
żadnej centrali firmy o zasięgu 
ogólnopolskim.  Ostatnio traci-
my kolejną dużą firmę: Zakła-
dy Chemiczne w Policach. To w 
Tarnowie będą zapadały decy-
zje o polityce inwestycyjnej, za-

trudnieniu, czy planach rozwo-
jowych.  Dolna Odra to już nie 
Dolna Odra tylko PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjo-
nalna Spółka Akcyjna z siedzi-
bą w Bełchatowie, Oddział Ze-
spół Elektrowni Dolna Odra. 
Ta przydługa nazwa mówi jed-
no: podatki w większości wyje-
chały do Bełchatowa. Tam będą 
zapadały decyzje o rozwoju, in-
westycjach, zatrudnieniu, zaku-
pach usług i materiałów. Region 
na tym straci. Już stracił. A nasi 
posłowie? … Na pewno nie pra-
cują zgodnie dla dobra regionu. 
Mam zamiar stworzyć grupę w 
Sejmie, która w sprawach nasze-
go regionu rzeczywiście będzie 
mówiła jednym głosem. Kon-
kretne pytanie, konkretna od-
powiedź. Jak zagłosowałby Pan 
w sprawie obowiązku szkolne-
go dla sześciolatków? 

Przeciw! Nie należy dzieciom 
przedwcześnie zabierać dzie-
ciństwa. Jestem za obowiązko-
wym przedszkolem dla 5-6 lat-
ków finansowanym z budżetu 

Państwa. Powinna także istnieć 
ścieżka kształcenia dla dzie-
ci szczególnie zdolnych. Trzeba 
pracować nad tym, aby docho-
wać się sprawnej i bardzo do-
brze wykształconej grupy ludzi 
młodych, która, mam nadzieję, 
kiedyś poprowadzi nasz Naród 
w lepszą i bezpieczniejsza przy-
szłość. 

Czego w życiu wymaga Pan 
od siebie. Jakie cechy ceni Pan 
u innych ludzi? 

Być o pół kroku przed moją 
firmą, przed zespołem moich lu-
dzi, którzy bardzo ciężko pra-
cują. Po to, aby nie zaskoczy-
ła ich rzeczywistość, z która nie 
będą umieli sobie poradzić. Tak 
jest. Najwięcej energii wkładam 
w wyznaczanie celów dla firmy. 
Firma ma być konkurencyjna w 
długim okresie czasu. Oznacza 
to nieustanną naukę i nieustan-
ne przemiany.

Poza tym punktualność, rze-
telność, pracowitość. 
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFIA PW. WNIeBOWzIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINOWSKIegO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PARAFIA PW. MB FAtIMSKIeJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

 Natalia Gibka Lat:86, Zmarła:15.09.2011
Pogrzeb:19.09.2011, Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 
Józef Szczepaniak Lat:90, Zmarł:15.09.2011 
Pogrzeb:20.09.2011, Pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie 
Kazimierz Ryter Lat:55, Zmarł 18.09.2011 
Pogrzeb:20.09.2011, Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 
Andrzej Komisarek, Lat:55, Zmarł:18.09.2011 
Pogrzeb:21.09.2011, Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 
Kazimiera Miedźwiecka Lat:86, Zmarła:21.09.2011
Pogrzeb:24.09.2011, Pogrzeb odbędzie się  na cmentarzu w Nowogardzie 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 21,28-32):
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pe-

wien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 
Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie po-
szedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jed-
nak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten 
drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Niestety słowa dzisiejszej Ewangelii nie straciły na ważności. W dalszym ciągu są ak-
tualne i dobrze obrazują jak wygląda wiara wśród chrześcijan. Przypowieść opowie-
dziana przez Jezusa jest bardzo jasna, a słowa, które wypowiedział po niej jeszcze bar-
dziej dobitne: „celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”. 
Powiedzielibyśmy dzisiaj: złodzieje i prostytutki wejdą do nieba prędzej niż pobożni 
ludzie, kapłani.... Nie możemy odebrać tych słów powierzchownie jako usprawiedli-
wienie złych tych, którzy z Kościołem nie mają nic wspólnego, ani też uznać, że Ci co 
uczęszczają do kościoła są zawsze obłudnikami i hipokrytami.

Co w taki razie jest ważne? Jezus zadał pytanie słuchającym go arcykapłanom i star-
szym ludu, który z tych dwóch synów spełnił wolę Ojca? Na czym ona polega? W ży-
ciu mamy słuchać Boga,  życie układać według powołania, którym On nas obdarzył i 
żyć według słów zawartych w Piśmie św. Mamy pełnić nie swoją wolę, wybierać wła-
sne wygodne plany na życie, ale to co Bóg nakazuje. Inaczej będziemy jak ten pierwszy 
syn: powiemy Bogu, że spełnimy Jego polecenia, ale i tak zrobimy swoje uważając, że 
my wiemy lepiej.

Do tego potrzebne jest nawrócenie. Jezus powiedział, że prostytutki i złodzieje prę-
dzej wejdą do królestwa Bożego, ponieważ uwierzyli słowom Jana Chrzciciela. On na-
woływał do nawrócenia i to bardzo radykalnego. Głosił, aby porzucić całkowicie zło, 
którym Bóg się brzydzi. Sam własnym życiem pokazał ten radykalizm. Uważał się za 
pył na ziemi, nic nieznaczący przed Bogiem, ale Bóg był najważniejszy w jego życiu. 
Owi grzesznicy, którzy przychodzili do Jana nawracając się rozumieli swój błąd i chcie-
li to zmienić. Dlatego zwracali się do Boga o pomoc. Niestety ale kapłani uważali, że 
oni są blisko Boga i nie potrzebują nawrócenia. Przecież służyli Bogu, poświęcając całe 
życie Jemu, sprzeciwiali się też złu, brzydząc się nim. Nie widzieli jednak, że ich czyny 
były złe, bo potępiali innych, byli pełni pychy, obłudy i zarozumialstwa. Ich serca po-
trzebowały nawrócenia mimo że w postawie zewnętrznej uchodzili za sprawiedliwych. 
Po prostu Bóg nie był im potrzebny do zbawienia, gdyż uważali się za świętych.

Jeszcze teraz wielu ludzi w Kościele chciałoby organizować krucjaty, żeby nawracać 
rzesze grzeszników. Bóg jednak domaga się najpierw prawdziwej świętości od człon-
ków Kościoła. To wspólnota ludzi uważających się za wierzących najpierw powinna się 
nawrócić i wymagać wiele od siebie, aby później móc ewangelizować innych. Nie ma 
się co łudzić, w świecie jest wiele zła i chrześcijanie są od tego, aby walczyć z tym złem 
ratując ludzi przed potępieniem. Tylko, że bez własnego nawrócenia, dobrego świadec-
twa każdego z nas, to właśnie my, ludzie wierzący, jesteśmy bardziej godni politowania 
niż ludzie, którzy pobłądzili w swoim życiu.

Na zakończenie zacytuję Konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium, do-
kument Soboru Watykańskiego II: „Nie dostępuje jednak zbawienia, choćby był wcie-
lony do Kościoła, ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościo-
ła “ciałem”, ale nie “sercem”. Wszyscy zaś synowie Kościoła pamiętać winni o tym, że 
swój uprzywilejowany stan zawdzięczają nie własnym zasługom, lecz szczególnej łasce 
Chrystusa, jeśli zaś z łaską tą nie współdziałają myślą, słowem i uczynkiem, nie tylko 
zbawieni nie będą, ale surowiej jeszcze będą sądzeni”. To są słowa Kościoła, które każdy 
powinien sobie wziąć głęboko do serca.

ks. Piotr Buda

Msza św.  
z Życiem bez prądu

Tak jak każdego 25 dnia miesiąca zapraszamy w najbliższą niedzie-
lę już po raz siódmy na Mszę św. z Życiem bez prądu do najstarszego 
kościoła w Nowogardzie pw. Wniebowzięcia NMP na godz. 20:00. „Z 
Życiem”, ponieważ modlimy się w intencji każdego poczętego dziec-
ka oraz za obrońców życia, a „bez prądu”, ponieważ w kościele bę-
dzie ciemno, tylko światło świec w naszych rękach będzie rozświetlać 
mroki panujące w świątyni. Jest to symbol delikatności każdego życia, 
o które musimy walczyć i modlić się, aby mogło przyjść na świat. W 
czasie Mszy św. osoby chętne mogą podjąć dzieło Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego lub ją odnowić. Duchowa adopcja polega na mo-
dlitwie każdego dnia przez 9 miesięcy za jedno dziecko, którego imię 
Bogu jest wiadome dziesiątkiem różańca, specjalną modlitwą oraz do-
browolnym wyrzeczeniem. Dla nas to niewiele, ale komuś może ura-
tować życie. Powiadom bliskich i znajomych i przyjdź! Zapraszamy!

POMÓŻMY SOBIe
Oddam w dobrym stanie materac łóżkowy o wymiarach 190 na 160 
cm Informacje pod telefonem 913920508
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USC informuje:
W miesiącu  Sierpniu Urząd 

stanu cywilnego w Nowogar-
dzie odnotował:  

narodziny - 28   
zgony - 16, 
śluby - 34

Opr. Jarosław Bzowy 

„Mistrzostwo znowu nasze” 
Oldboje Pomorzanina obroni-
li wywalczony przed rokiem 
tytuł Mistrzów Europy Old-
bojów. W ubiegłym tygodniu 
uczestniczyli w silnie obsadzo-
nych Mistrzostwach Europy 
Oldbojów w duńskiej miejsco-
wości Aalborg. Już po raz trze-
ci prymat w imprezie pozosta-
je w gestii Nowogardzian. W 
roku 1999 tryumfatorem była 
ekipa Bosmana Nowogard w 
2000 Pomorzanina. W ubie-
głym tygodniu po raz drugi z 
rzędu swoje przodownictwo w 
turnieju potwierdzili Oldboje 
Pomorzanina, którzy z kom-
pletem zwycięstw nie pozosta-
wili rywalom złudzeń. W koń-

cowej tabeli Mistrzostw Euro-
py, Oldboje Pomorzanina zaję-
li oczywiście pierwsze miejsce, 
wyprzedzając Taxi Szczecin i 
Werder  Brema. Czwarte miej-
sce przypadło prowadzonemu 
przez Andrzeja Szafrana Bos-
maowi Nowogard. Turniej ten 
był, obok Mistrzostw Euro-
py, Otwartymi Mistrzostwami 
Danii, a drużyna Pomorzanina 
dzięki swojej wyśmienitej po-
stawie, do Nowogardu po praz 
pierwszy w historii przywiozła 
również i to trofeum. (...)

***
„Jesienne porządki” pod-

czas tegorocznego sprzątania 
świata (w sobotę 22.09.2001 
r.) na terenie gminy Nowogard 

zebrano ponad 12 ton śmieci. 
W akcji mimo niesprzyjającej 
pogody brali udział uczniowie 
wszystkich szkół, łącznie ok. 4 
tys. osób. Wcześniej Biuro Lo-
kalnej Agendy przygotowało 
i rozesłało do szkół 7 tys. par 
gumowych rękawiczek i 4 tys. 
sztuk plastikowych worków  
na śmieci. Odbiorem zebra-
nych odpadów, jak co roku za-
jęła się firma ZUK, która z tej 
okazji przygotowała specjalne 
nieodpłatne kursy. Obok tere-
nów przyległych do szkół ulic 
i chodników uczniowie wy-
sprzątali m.in. okolice stadio-
nu miejskiego i zieleńce nad 
jeziorem. Tradycyjnie posprzą-
tano kompleks leśny Sarni Las. 
Jedynym negatywnym akcen-
tem tegorocznej akcji podob-
nie, jak w latach poprzednich, 
było małe zainteresowanie nią 

osób dorosłych. Czyżby tylko 
młodzież brudziła?

***
„Cztery lata gehenny” Krót-

ki odcinek trasy E-6 relacji 
Szczecin-Gdańsk między wsią 
Olchowo, a Kikorzami  ludzie 
nazywają drogą śmierci. Nie 
bez kozery. Na tym odcinku 
miało miejsce kilka bardzo tra-
gicznych wypadków. 

„Mistrzostwo znowu nasze!”  
Oldboje Pomorzanina obroni-
li wywalczony przed rokiem 
tytuł Mistrzów Europy Old-
bojów. Zdobyli otwarte Mi-
strzostwo Danii, nowogardzki 
bramkarz Mirosław Zieleśkie-
wicz został najlepszym zawod-
nikiem imprezy. 

Wyszperali: Michalina 
Górzyńska, Jarek Bzowy 

„SOSNOWE DZIEDZIC-
TWO” i „PENSJONAT SO-
SNÓWKA” Marii Ulatowskiej 
to powieści, które w ostatnim 
czasie zdobyły serca wielu pol-
skich czytelników, a szczegól-
nie czytelniczek. Jest to histo-
ria kobiety, której przeszłość 
zgotowała najwspanialszą nie-
spodziankę – pomogła od-
naleźć własne miejsce na zie-
mi. Anna Towiańska  niespo-
dziewanie zostaje właścicielką 
Sosnówki, pięknego, starego 
dworku na Kujawach. Dziad-
kowie Anny zginęli podczas 
powstania warszawskiego, jej 
matkę wychowywali przyja-

ciele rodziny. Ocalał również 
testament przekazany przez 
dziadków Anny zaufanej oso-
bie. Przez całe lata dokument, 
zawierający prawo własności 
do Sosnówki i inne dokumen-
ty leżały ukryte w szafie.

Gdy Anna dowiaduje się o 
wszystkim, postanawia prze-
nieść się w to cudowne ma-
lownicze miejsce na Kujawach. 
Chce wyremontować dworek i 
osiąść w nim na stałe. Czy jej 
się to uda? Zachęcam do prze-
czytania tej lekkiej, czasami 
wręcz sielankowej powieści.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

10 lat temu                  pisał:

Biblioteka	poleca

 MAGICZNA, PEŁNA 
POGODY DUCHA I 

ŻYCZLIWOŚCI HISTORIA 
O TYM JAK LOS CZASAMI 

POMAGA NAM BYĆ 
SZCZĘŚLIWYMI

Podziękowania 
dla Joli, Luizy 

i Moniki 
oraz 

właścicieli 
apteki Jantar 

z wdzięcznością 
składa 

Wiesława Wątły

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiegow Nowogardzie 

zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu
„spotkaJmY sIĘ w BIBlIotECE”

27 września br. (wtorek) godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panem MARKIEM SŁOMSKIM na temat poezji 
   oraz Jego spotkania autorskiego z Panią JULIĄ HARTWIG
- poezję Pana Marka Słomskiego będzie czytała Pani Barbara Puścian

Zapraszamy

Uwaga wędkarze!
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 25 września 2011 r., zawody wędkarskie spinin-

gowe z łodzi. Spotkanie zawodników o godz. 8.00 koło Neptuna. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dnia 22.09.11. Startowe 5 zł. 

Zarząd 

ZAPROSZENIE
W związku z wprowadzeniem przez parlament ustawy o funkcjonowaniu przed-
szkoli publicznych, która wzbudziła olbrzymie kontrowersje wśród rodziców w 
całym kraju, skierowaliśmy do burmistrza Nowogardu prośbę o przeprowadze-
nie konsultacji społecznych i wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miejskiej 
pozwalających na zmianę zapisów, prowadzących do kompromisu pomiędzy 
uchwałodawcą a mieszkańcami, rodzicami.

W tym celu zaproponowali-
śmy przeprowadzenie konsul-
tacji pomiędzy pracownikami 
Urzędu Miejskiego a rodzica-
mi, które pomogłyby rozwiać 
wszelkie wątpliwości.

Pomimo braku typowych 
konsultacji, wypracowany zo-
stał na spotkaniu dyrektorów 
przedszkoli i pracowników 
oświatowych projekt nowej 
uchwały dotyczącej ustalenia 
opłat za świadczenia przed-
szkoli publicznych prowa-

dzonych przez gminę Nowo-
gard, który zostanie rozpatrzo-
ny podczas obrad sesji Rady 
Miejskiej w najbliższą środę 
(28.09.2011r.)

Zadowoleni z faktu szybkiej 
reakcji na zmianę dotychcza-
sowej uchwały, stoimy na sta-
nowisku, że tylko bezpośred-
nie zaangażowanie rodziców, 
poznanie ich obaw, opinii i 
propozycji pozwoli rozwiać 
wszelkie wątpliwości i pomo-
że wypracować zadowalający 

wszystkie strony konsensus.
Chcąc poznać wszystkie opi-

nie i propozycje dotyczące no-
wej uchwały zapraszamy za-
interesowanych rodziców na 
spotkanie konsultacyjne, któ-
re odbędzie się we wtorek 
27.09.2011r. w Sali obrad Ra-
tusza Miejskiego o g.17.00.

Zebrana wiedza umożliwi 
nam podjęcie najlepszych de-
cyzji.

Klub Radnych 
Wspólny Nowogard
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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Co godzinę stawiana jest komuś diagnoza białaczki!

Dzień Dawcy Szpiku w Nowogardzie 
W dniu 23 października w Nowogardzie po raz pierwszy zostanie przeprowadzona akcja pod nazwą „Dzień Dawcy Szpiku”. Organiza-
torem akcji jest Fundacja DKMS Polska, , która już od wielu lat zajmuje się badaniem i rejestracją potencjalnych dawców szpiku.  Ko-
ordynatorem akcji w Nowogardzie jest Małgorzata Kubicka, jedna z osób zarejestrowanych w bazie fundacji jako dawca szpiku. 

Dziennik Nowogardzki: 
Czy ktoś oprócz Pani  jest za-
angażowany w propagowanie 
akcji w Nowogardzie?

Małgorzata Kubicka: W tym 
projekcie oprócz mnie jest zaan-
gażowana również pani Lidia  
Bogus, która jest prezesem Fun-
dacji” ZDROWIE” w Nowogar-
dzie . 

DN. Wciąż nie wiele osób 
decyduje się na oddanie  szpi-
ku, stąd też takie akcje jak ta, 
która odbędzie się w Nowo-
gardzie. Z czego wynikają te 
obawy?

MK. Rzeczywiście istnieje 
błędny stereotyp związany z od-
daniem szpiku kostnego. Duża 
strzykawka, zastrzyk w kręgo-
słup i paraliż. Tymczasem jest 
to nieprawda. Zostanie dawcą 
szpiku  wiąże się jedynie z od-
daniem czegoś- komuś, kosztem 
nas samych – tak, jak to jest w 
przypadku oddania nerki, czy 
wykorzystania narządów w 
przypadku stwierdzenia śmierci 
klinicznej dawcy.

Drugim czynnikiem są oczy-
wiście finanse. Ale poprzez ist-
niejące fundacje i ich środki, te 
badania są już bardziej dostęp-
ne.  Na etapie rejestracji i ba-
dania materiału genetycznego 
w celu określenia cech zgodno-
ści antygenowej na podstawie, 
których poszukuje się zgodne-

go genetycznie bliźniaka, daw-
ca nie ponosi kosztów badania. 
Jeśli oczywiście ktoś może wes-
przeć Fundację i oprócz reje-
stracji pokryć koszty badania, 
to jesteśmy bardzo wdzięczni. 
Natomiast wsparcie finansowe 
nie jest warunkiem dokonania 
rejestracji. Na etapie pobrania 
komórek macierzystych z krwi 
obwodowej lub szpiku z tale-
rza kości biodrowej dawca nie 
ponosi żadnych kosztów. Zwra-
cane są wszystkie koszty dojaz-
du do kliniki, pobytu w hote-
lu, koszty nieobecności w pra-
cy, koszty opieki nad dziećmi w 
czasie zabiegu, etc. Należy pa-
miętać, że zostanie dawcą jest 
wolontaryjne i ustawowo nie 
może być z tego tytułu pobiera-
ne wynagrodzenie, zwracane są 
natomiast faktyczne koszty po-
niesione przez dawcę.

DN. Wiadomo ilu dawców 
w bazie fundacji pochodzi z 
gminy Nowogard? 

MK. Trudno jest mi odpo-
wiedzieć na to pytanie, gdyż te 
dane  nie są podawane do pu-
blicznej wiadomości, ale wyda-
je mi się, że są takie osoby, łącz-
nie ze mną. 

DN. O czym powinniśmy 
pamiętać, jeżeli zdecydujemy 
się zostać potencjalnym daw-
cą?

MK. Panie redaktorze, zo-

stanie potencjalnym dawcą, to 
bardzo poważna  decyzja, któ-
rą podejmujemy na całe życie. 
Należy pamiętać o tym, że reje-
stracja zajmuje chwilę, a pobra-
nie 4ml krwi, bądź wymazu z 
policzka nie boli, ale kiedyś, za 
rok, dwa, czy dziesięć lat, dawca 
może otrzymać telefon z infor-
macją, że jest pacjent, któremu  
można uratować życie. Ale jest 
to też moment, w którym może-
my zrezygnować z bycia dawcą. 
Istnieją dwie metody pobrania 
szpiku kostnego – stosowane w 
około 80% pobrań zarówno w 
Polsce, jak i na świecie to po-
branie komórek macierzystych 
z krwi obwodowej, druga, to 
pobranie szpiku z talerza kości 
biodrowej. O metodzie pobra-
nia decyduje lekarz dokonujący 
przeszczepu u pacjenta. Zanim 
dojdzie jednak do pobrania, 
dawca musi przejść badania, 
których celem jest sprawdzenie 
jego stanu zdrowia, zarówno 
pod kątem bezpieczeństwa dla 
pacjenta, jak i samego dawcy. 
W momencie ostatecznego po-
twierdzenia, że może dojść do 
przeszczepu zarówno dawca, 
jak i pacjent przygotowywani 
są do przeszczepu. Na pięć dni 
przed przeszczepem pacjent do-
staje chemię, która ma spowo-
dować obniżenie jego odporno-
ści do zera, po to, aby jego orga-
nizm przyjął komórki obce. Jeśli 
na tym etapie dawca wycofałby 
się lub z jakiegokolwiek powo-
du nie mogłoby dojść do pobra-
nia, a w efekcie do przeszczepu, 
życie pacjenta byłoby zagrożo-
ne. W przypadku pobrania ko-
mórek macierzystych z krwi ob-
wodowej, na pięć dni przed po-
braniem, dawca przyjmuje za-
strzyki stymulujące produkcję 
komórek macierzystych szpiku, 
które przedostają się do krwi 
obwodowej, a następnie są z 
niej bezpośrednio pobierane. 
Zastrzyki robi sobie dwa razy 
dziennie sam dawca, albo pod-
skórnie poniżej pośladków, albo 
w brzuch. Zastrzyki robi się cie-
niutką, ok. 1cm długości igieł-
ką. Samo pobranie komórek od-
bywa się na drodze tzw. Afere-
zy, jest to zabieg przypominają-
cy autotransfuzję. Siedząc lub 
leżąc mamy wbite igły jedną w 

zgięcie łokciowe, drugą w nad-
garstek. Z przetaczanej krwi se-
parowane są komórki macie-
rzyste. Cały zabieg trwa maksy-
malnie 4 godziny, a ilość pobra-
nego płynu to mniej niż puszka 
Coca-Coli. Po kilku godzinach 
odpoczynku możemy już nor-
malnie funkcjonować nie od-
czuwając praktycznie żadnych 
skutków ubocznych. Druga me-
toda, czyli pobranie szpiku z ta-
lerza kości biodrowej wymaga 
już ok. 2 dniowego pobytu w 
szpitalu, ponieważ zabieg wy-
konywany jest w pełnym znie-
czuleniu. Dawca przyjmowa-
ny jest na oddział wieczorem w 
dniu poprzedzającym pobranie, 
następnego dnia rano odbywa 
się zabieg, który wraz z narko-
zą trwa maksymalnie godzinę. 
W trakcie zabiegu dawca leży 
na brzuchu, a dwóch lekarzy 
równolegle pobiera szpik z ta-
lerza kości biodrowej ( dwa do-
łeczki, które każdy ma powyżej 
pośladków). Następnego dnia 
po zabiegu dawca wychodzi do 
domu. Szpik regeneruje się w 
ciągu dwóch tygodni. Ważnym 
jest, żeby informować DKMS 
o wszelkich zmianach adreso-
wych biorcy(chodzi tutaj o jak 
najszybszy kontakt z nim), czy 
o ewentualnym stanie zdrowia, 
a w przypadku kobiet o ciąży 
i terminie porodu. Kobiety w 
ciąży mogą dokonać rejestra-
cji, jednak na okres ciąży oraz 6 
miesięcy po porodzie blokowa-
ne są w bazie Fundacji. 

DN. Dołączając do bazy 
dawców DKMS stajemy się 
dawcą dla pacjentów w Pol-
sce, jak również  na całym 
świecie?

MK. Dołączając do bazy 
dawców Fundacji DKMS mo-
żemy zostać dawcą dla pacjenta 
zarówno w Polsce, jak na świe-
cie. Fundacja DKMS Polska za-
rządza pełnymi danymi osobo-
wymi dawców, jak również da-
nymi sensytywnymi czyli doty-
czącymi stanu zdrowia. Zbiór 
danych osobowych prowadzo-
nych przez Fundację DKMS 
Polska wpisany jest do księgi 
rejestrowej w GIODO (Głów-
ny Inspektorat Ochrony Da-
nych Osobowych) pod nume-
rem 077862. Dane dawców w 

postaci anonimowej (wiek, płeć, 
wyniki typowania antygenów 
HLA) są przekazywane do bazy 
światowej. Potencjalny dawca z 
Polski dostępny jest dla pacjen-
ta z Niemiec, Australii czy Nor-
wegii, tak samo, jak potencjal-
ny dawca z USA, Francji czy też 
Włoch może uratować życie pa-
cjenta z Polski. 

DN. Proszę przybliżyć w 
kilku zdaniach Fundację 
DKMS. 

MK. Fundacja ma swoje ko-
rzenie w Niemczech, gdzie roz-
poczęła swoją działalność od 
ponad 20 lat. W tym czasie sta-
ła się największą bazą poten-
cjalnych dawców na świecie li-
czącą ponad 2 200 000 poten-
cjalnych dawców. Swoje ko-
mórki oddało tam, ponad 25 
000 dawców. Każdy z dawców 
zarejestrowanych w Fundacji 
DKMS jest ubezpieczony, każdy 
przez  pięć lat od momentu po-
brania jest monitorowany pod 
kątem stanu zdrowia.

DN. W Nowogardzie  nie 
mamy danych o dawcach. A 
ile osób w Polsce jest zareje-
strowanych?

MK. Na obecną chwilę jest to 
liczba 115 000 potencjalnych 
dawców. To w dalszym ciągu 
kropla w morzu potrzebują-
cych, ale to kolejnych 121 000  
potencjalnych szans na nowe 
życie. 

DN. Czy dawcy  są ubezpie-
czeni w razie powikłań zwią-
zanych z pobieraniem pró-
bek?

MK. To jest bardzo ważne 
pytanie! Tak, dawcy są ubezpie-
czeni już w momencie dokony-
wania rejestracji. Podczas reje-
stracji, każdy dawca jest ubez-
pieczony na kwotę 50000 Euro, 
a w momencie uruchomienia 
procedury pobrania komórek 
macierzystych, bądź szpiku, 
każdy dawca ubezpieczony jest 
na kwotę 150 000 Euro. 

Jarosław Bzowy

Informacja dodatkowa 
Redakcja DN objęła  patrona-
tem  medialnym „Dzień Dawcy 
Szpiku w Nowogardzie”. 

Małgorzata Kubicka
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Było nas dwanaścioro w 
domu

Pan Wacław pochodzi z wie-
lodzietnej rodziny zamieszka-
łej we wsi Krechów, w powie-
cie Żółkiew pod Lwowem – w 
domu było nas 12 rodzeństwa, 
przed wojną czworo zmarło 
przeżywszy zaledwie kilka mie-
sięcy – mówi pan Wacław. Oj-
ciec rodziny, Michał Proskur-
nicki, był gajowym w jednym 
z pobliskich majątków. Przed-
tem służył w 14. Pułku Kawa-
lerii w Żółkwi. Życie rodzi-
ny Proskurnickich, które to-
czyło się w klimacie spokoj-
nej kresowej wsi nie było jed-
nak sielskie. – Rodzina była 
wielodzietna. Obowiązków co-
dziennych bez liku. Nie stało 
czasu na dzieciństwo – trzeba 
było szybko wydorośleć. W cią-
gu dnia musiałem sobie zorga-
nizować czas na szkołę, naukę, 
wypas krów, opiekę nad młod-
szym rodzeństwem. A dzie-
ci to ja umiałem bawić jak nie 
jedna mama. Mój najstarszy 
brat wychowywał się u dziad-
ków. Mama oprócz opieki nad 
licznym potomstwem chodziła 
również do pracy w majątku. 
Wygód nie było – codzienność 
nas hartowała. – wspomina 
przedwojenny okres pan Wa-
cław. Ktoś mógłby powiedzieć, 
że trudna rzeczywistość przed-
wojenna przysposabiała Pro-
skurnickich do dramatycznej 
rzeczywistości syberyjskiej. 

W lutym 1940 roku Sowie-
ci od paru miesięcy okupowa-
li wschodnie rubieże naszego 
państwa. Ojciec pana Wacła-
wa namówiony przez jednego 
z radzieckich lokalnych kacy-
ków rozpoczął budowę domu. 
Sowieci zajęli majątki właści-
cieli ziemskich i los był nie-
pewny. 

To był wieczór 10 lutego 1940 
roku. Mój ojciec miał przywieść 
drewno pod budowę domu do 
dziadków, aby je tam przecho-
wać. Długo nie wracał. Pod 
wieczór do dziadków przyje-
chał mój stryjek i obwieścił, że 
w miasteczku stoi tłum ludzi i 
czeka na deportację. A ojca jak 
nie było tak nie ma. To mi nie 
dało spokoju. Brat mnie uspo-
kajał – wyśpij się!, jutro poje-
dziemy do domu. Na pewno 

nic się nie stało – zapewniał 
mnie. Ale ja uparty chciałem 
do domu. Właśnie w tym cza-
sie do dziadków podjechał pe-
wien człowiek saniami i wracał 
w stronę naszej wioski, zabra-
łem się z nim. Gdy przyjecha-
łem, zastałem szokującą sytu-
ację,  mama siedzi z potarga-
nymi włosami, cała w łzach. – 
ojca już nie macie! – krzyczy. – 
Przyszli i zabrali go kacapy. Nie 
wiadomo gdzie.

Po pewnym czasie Proskur-
niccy dowiedzieli się, że ojciec 
rodziny został wywieziony na 
Sybir, do kraju krasnojarskie-
go, rejonu niemiejskiego, wsi 
Makłakowa. Pani Katarzyna 
Proskurnicka, żona Michała, 
miała przeczucie, że podobny 
los spotka całą rodzinę. Chcia-
ła schronić się u mieszkające-
go nieopodal stryja. Mówi pan 
Wacław – Powiedziała do niego 
– słuchaj! Skoro zabrali męża, 
to mnie z dziećmi też wezmą! 
Pomóż mi się wynieść z gajów-
ki. Bo jak po nas przyjdą to nie 
będzie ratunku. Stryjek odrzekł 
– nie martw się, jutro przyjadę 
po was wozem, weźmiemy co 
tam najpotrzebniejsze i uloku-
jecie się na jakiś czas u nas. Jak 
na ironię nad ranem byli już 
w naszym domu Rosjanie. Bu-
dzę się, a nade mną już pochyla 
się żołnierz – wstawać, ubierać 
się, ruszamy w drogę. W domu 
było 4 żołnierzy, oficer i dwóch 
pomocników z okolicznych wsi. 

Mieliśmy taki wielki kufer. Spa-
kowałem do niego pospiesznie 
kilka rzeczy. Nie było znikąd 
pomocy. Zabrali nas najpierw 
do majątku. Mama była dzień 
wcześniej u babci i wzięła od 
niej pół bochenka chleba – tyle 
mieliśmy do jedzenia. Wszy-
scy byli wystraszeni, kilku naj-
młodszych z rodzeństwa naro-
biło w majtki – ani gdzie prze-
winąć – przykro wspominać. 
Najmłodsze miało 8 miesięcy. 

Pierwszym przystankiem w 
drodze na „nieludzką ziemię” 
był Lwów. – We Lwowie umie-
ścili nas najpierw w budynku 
więzienia przy ul. Saperów 1. 
Było tam już wiele rodzin, od 
których odłączono ojców. Cze-
kaliśmy tam przez tydzień na 
„załadunek” do taboru liczą-
cego 52 wagony. Następnie je-
chaliśmy przez miesiąc w bydlę-
cych wagonach. Wyobraźmy so-
bie taką sytuację - na niewiel-
kim metrażu wagonu znajduje 
się, kilkadziesiąt osób, którym 
przez miesiąc odmawia się pod-
stawowych środków do życia i 
higieny osobistej – miesiąc bez 
kąpieli, w przenikliwym mrozie.

Dwoje dzieci z licznego ro-
dzeństwa, w wyniku nieludz-
kich warunków, zapłaciło naj-
wyższą cenę. -  Najpierw w wa-
gonie wykończył się nasz trzy-
letni braciszek. Następnie, w 
ósmym miesiącu życia, zmarł 
najmłodszy z nas, Władziu. 
Gdy dojechaliśmy do obozu 

mama poszła z nim do szpitala, 
ale nie udało się go uratować. 
Zmarł w wyniku wycieńczenia 
i pyłu, który odłożył mu się w 
płucach. 

Pierwsze dwa lata zsyłki 
Proskurniccy spędzili w pod-
moskiewskich łagrach. Mło-
dy Wacław zatrudniony został 
przy zrębie lasu.  – Ulokowali 
nas w barakach, panowały tam 
trudne warunki. Nie było się 
tam nawet gdzie się załatwić. 

W tym czasie matka pana 
Wacława nie traciła kontak-
tu z dziadkami, którzy zostali 
w Żółkwi. – Dziadkowie zdo-
byli i wysłali nam adres ojca. 
Tak więc po dwóch latach uda-
ło nam się do niego przyjechać. 
Tam pracowaliśmy w kołcho-
zie. Woziłem siano dla koni. 
Zimą wstawałem wcześnie rano 
i rozkuwałem pokrywę lodu w 
zbiorniku wody przeznaczo-
nej dla koni. We wsi, w której 
mieszkaliśmy stały 4 baraki dla 
Polaków. 

Śmiech przez łzy…
Wszy były powszechnym 

utrapieniem deportowanych. 
Stały się one towarzyszami co-
dziennej smutnej egzystencji 
na dalekim, zimnym wscho-
dzie. - Szamponu do włosów 
nie było. A na głowie tańczą 
sobie wszy. Siedzisz, rozma-
wiasz z kimś, a jemu zza ucha 
wychodzą te małe stworzenia 
jak robaki z ziemi. Ktoś  wy-

myślił nawet na to takie powie-
dzenie „niedawno jadły obiad i 
znów wychodzą na żer”. Ach… 
śmiech przez łzy. Była tylko 
jedna łaźnia, do której się raz 
na tydzień chodziło. Pamię-
tam jeszcze jak matki zasłania-
ły dziewczęta, aby te mogły się 
obmyć. Deportowani swoje po-
trzeby fizjologiczne też musieli 
załatwiać w jednym miejscu – 
starej szopie. Za potrzebą cho-
dzili tam wszyscy. Nikt nie dbał 
o sprzątanie nieczystości – odór 
był okropny, a do tego masa 
much. Po jakimś czasie robiło 
się tam śmierdzące bajoro pełne 
najrozmaitszej zarazy.

Nie będę więcej żebrał…
Głodowe racje żywnościo-

we spowodowały, że w pew-
nym momencie zesłania ro-
dzina zaczęła żebrać o jedze-
nie. – Pamiętam, że chodziłem 
żebrać z młodszymi braćmi. – 
Ale was mnogo! – odpowiada-
li. Wy Polaki, dziady, my wam 
nie pomożemy. Tyle chleba u 
nas niet. Mimo doskwierające-
go mi głodu powiedziałem ro-
dzicom – nie będę więcej że-
brał. Niemniej jednak u nie-
których Rosjan tliło się jeszcze 
poczucie empatii, jak wynika z 
opowiadań pana Wacława, po-
wodowane najczęściej własny-
mi, trudnymi doświadczenia-
mi – Byłbym niesprawiedliwy, 
gdybym nie powiedział, że byli 
i tacy, którym szkoda nas było 
i dzielili się tym co mieli. Jed-
na Rosjanka dając chleb mojej 
matce powiedziała – przeszli-
śmy straszny głód w latach trzy-
dziestych, wiemy co to znaczy 
jak kiszki wykręca z łaknienia. 
Jak przyjdziesz do mnie głodna 
i poprosisz dla siebie i dzieci to 
ci nie odmówię.

Pewnego dnia nadarzyła się 
okazja do zdobycia mięsa. – 
Mama znała pewną kobietę, 
której mąż właśnie zabił świ-
niaka. Mama wiedziała gdzie 
przechowywali mięso. Pewne-
go razu wzięła mnie na stronę i 
powiedziała mi – Kiedy ich nie 
będzie w domu, to tam pójdzie-
my, ty się do spiżarki zakrad-
niesz, bierz tyle mięsa ile zdo-
łasz. – Tak też uczyniłem. Mia-
łem ponad 15 lat, coś już tam 
mogłem za tę pazuchę wsadzić. 

Cykl: Świadkowie historii Syberia
Życie pana Wacława Proskurnickiego przypomina trochę scenariusz filmu fabularnego o czasach wojennych. W marcu 1940 roku zo-
stał wraz z matką i licznym rodzeństwem wywieziony na Syberię. W opowiedzianej przez niego historii ujrzymy osobiste tragedie, 
upodlenie, głód, skrajną nędzę… i zaskakujący finał. 

Tamtego czasu nigdy nie zapomnę…

Danuta i Wacław Proskurniccy



23-26.09.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Przynieśliśmy więc skradzione 
mięso do naszego baraku. Ale 
jak je przyrządzić? – pomyśla-
łem. Wtedy mama chwyciła na-
tychmiast garnek, trochę drze-
wa, mięso i poszła gdzieś da-
leko, w stronę pastwiska, żeby 
je ugotować. Nie mogła zrobić 
tego w baraku, zapach zwabił-
by innych deportowanych, a 
raczej powiedziałbym, wychu-
dzone ludzkie widma z wielki-
mi oczyma. 

Ojciec rusza na front
Po wyjściu z terenów ZSRR 

na Bliski Wschód „Armii gen. 
Andersa” w 1942 r.  w latach 
43 – 44 na terenach ZSRR, pod 
kierownictwem Armii Czer-
wonej, i przy współpracy pol-
skich komunistów, formowa-
ły się jednostki wojskowe, na 
których czele stanął gen. dyw. 
Zygmunt Berling, stąd potocz-
na nazwa tych sił określanych 
mianem „Armia Berlinga”. - W 
roku 44 mężczyzn powoływa-
no do wojska. Formowała się 
wtedy Armia Berlinga. Mój oj-
ciec też został do niej powołany. 
Jeden z braci chorował w tym 
czasie na tyfus, tak więc ojciec 
dostał dwutygodniowe odrocze-
nie. Gdy bratu się polepszyło 
ruszył na front. 

Zamarznięty chleb
Ze względu na to, że Wacław 

pracował w czasie deportacji, 
przysługiwała mu nieco więk-
sza porcja chleba. – Ci, którzy 
pracowali otrzymywali 80 dkg, 
natomiast osoby, które z powo-
du wieku lub stanu zdrowia 
nie mogły podjąć pracy 15 dkg. 
Czasami mama oddawała mi 
chleb nawet ze swego głodowe-
go przydziału, żebym miał wię-
cej sił do pracy. Zawsze kładłem 
sobie ten chleb za pazuchę, ale 
– tak bywało zimą przy 30,40 
stopniowych mrozach - jak do-
chodziłem do szkoły, w której 
pracowałem to był on już naj-
częściej zamarznięty. Pamiętam 
jeszcze, że cały chleb można 
było dostać tylko na wigilię. No 
i czasami trochę kartofli, które 
mama rozcierała i wrzucała do 
gotującej wody. 

Przyszedł rok 45. Wywieź-
li nas wtedy na wołoszygradz-
ką obłaść. Chcieliśmy jechać do 
domu, ale powiedzieli nam, że 
w Polsce jeszcze front i nie mo-
żemy wrócić, tak więc przezna-
czyli nas do pracy w kołchozie. 
Poszedłem na pomoc do cią-
gnika, a mama zajmowała się 
dziećmi. 

Rzucił mną o ziemię…
Głęboko w pamięci pana Wa-

cława zapisane są dwa epizody 
związane z wyjątkowo karnym 

radzieckim służbistą nieja-
kim Hudorenko. – Był zastęp-
cą komendanta. Źle go wspomi-
nam. Nieopodal miejsca, w któ-
rym pracowałem był magazyn, 
w którym w workach przecho-
wywano siemię lniane – takie 
ziarenka, do 2,3 mm długości. 
Było ze mną jeszcze kilku kole-
gów. Postanowiliśmy wziąć tro-
chę tego siemienia. Ledwo zdą-
żyłem wsadzić do kieszeni kilka 
garstek a już wparował Hudo-
renko. – A wy, swołocz, czto?! – 
krzyknął. Chwycił mnie za gna-
ty i cisnął jak rzecz o ziemię. 

Na Syberii nie było mowy o 
obchodzeniu świąt, niedzieli 
również. Wspomina pan Wa-
cław –  Pamiętam, że kiedyś w 
niedzielę przysiedliśmy sobie 
przy baraku. Syberyjska trau-
ma nie wyprała w nas świado-
mości o tym, że niedziela na-
leży się Bogu. A tu znowu ten 
Hudorenko; podchodzi do nas 
i mówi – A wy czto tak siedzi-
cie?! – Siewodnia woskriesienie, 
dziś niedziela – odpowiadam. A 
on zaraz na swą radziecką nutę 
– woskriesienie, niet woskrie-
sienie, niedziela nie niedziela, 
zdzies nie Polsza, tu nie Pol-
ska, u nas robota 7 dni w tygo-
dniu. - Tak właśnie pracowali-
śmy. Bez ustanku. U wielu osób 

niedostateczna ilość czasu na 
regenerację sił, głód oraz brak 
środków higienicznych powo-
dowały nadwątlenie odporno-
ści organizmu i dużą podat-
ność na liczne schorzenia, w 
wyniku których bardzo często 
dochodziło do zgonu. 

Wracamy!
W drodze powrotnej rodzina 

Proskurnickich przeżyła wie-
le nieoczekiwanych zdarzeń – 
Jechaliśmy do Polski ok. mie-
siąca. Na granicy zabrali nam 
dokumenty, w których był m.in. 

adres do ojca, który był już na 
Pomorzu. Moja mama prote-
stowała, ale oni ją tylko zbywa-
li – Polsza niewielka, znajdzie-
cie męża. – I tyle można było 
z nimi dyskutować. Następnie 
przejechaliśmy z Rawy Ruskiej 
do Kowla. Ze stacji ściągnęli 
nas w Lasy Janowskie. Między 
nami rozeszła się wiadomość, 
że w lasach tych grasują ban-
dy złoczyńców, które napada-
ją na tabory pociągów. Pierw-
sza noc była spokojna. Z nami 
jechało jeszcze czterech Rosjan. 
Drugiej nocy jacyś ludzie, naj-
prawdopodobniej członkowie 
tych band, próbowali dostać się 
do jednego z wagonów. Rozpę-
tała się strzelanina. Przeraża-

jący świst kul sprawiał, że jed-
ni brali się za głowy i kładli na 
podłogę, inni krzyczeli i zawo-
dzili – tam się nie udało, to tu 
nas wymordują! – pewien pan 
przebąkiwał przez zgrzytające 
ze strachu zęby. Na drugi dzień 
ktoś udał się do komendanta z 
prośbą, aby przenieśli nas z tych 
wagonów, bo nas wytłuką. Po 
kilkunastu godzinach przysła-
li z Zamościa parowóz, i stam-
tąd  wysłali nas do Lublina. Z 
Lublina pociąg ruszył w stronę 
Pomorza Zachodniego. Wysie-
dliśmy w Płotach. 

Powojenne losy Proskur-
nickich

Po powrocie nie było nieste-
ty miłego obrazka, tzn. ojca, 
dopiero co przybyłego z fron-
tu, i witającego się po latach 
z rodziną, powracającą z pie-
kła syberyjskich bezkresów. 
– Nie wiedzieliśmy gdzie jest 
ojciec i najstarszy brat, Józef, 
który mieszkał u dziadków i w 
związku z tym nie uległ wywóz-
ce - pozostał na kresach. Jeszcze 
na Syberii dostaliśmy wiado-
mość, że zaciągnął się do Woj-
ska Polskiego. Zamieszkaliśmy 
w Nowogardzie. Po dwóch ty-
godniach otrzymałem pracę 
na kolei w Szczecinie. Pozna-
łem moją żonę, Danusię. To 

był rok 46. Rok później przy-
szła na świat pierwsza córka. 
W międzyczasie mama starała 
się o dokumenty potwierdzają-
ce, że ojciec zginął na froncie – 
tyle lat rozłąki, zaczęła myśleć, 
że gdzieś zginął. Ale na wigilię 
Bożego Narodzenia 1948 roku 
stała się rzecz nieoczekiwana. 
Byłem wtedy w Szczecinie, aby 
wziąć wyprawkę dla córki. Kie-
dy urzędnik usłyszał moje na-
zwisko, nagle wydał się jakby 
nieco zaskoczony. Zapytał – u 
nas na kolei pracuje Józef Pro-
skurnicki. Uderzony tym stwier-
dzeniem, od razu pomyślałem – 
Józek, tutaj, nie może być. Do-
pytałem o miejsce jego zamiesz-
kania i wtedy drugie zaskocze-
nie – mieszka na wsi niedaleko 
swojego ojca pod Myśliborzem 
– odrzekł urzędnik. Dowiedzia-
łem się również, że ożenił się z 
córką kolejarza. Tak więc nie 
zważając, że przecież to wigi-
lia, pojechałem. Gdy przyby-
łem na miejsce, była już późna 
noc, stanąłem pod wskazanym 
mi wcześniej adresem i krzyczę 
– Józek! Obudził się, zdziwio-
ny, że ktoś włóczy się i nawołu-
je w środku nocy, i na dodatek 
w wigilię. Po kilku chwilach po-
znał mnie, uradowany zbudził 
żonę i teściów. Zaczęliśmy roz-
mawiać i wtedy dowiedziałem 
się, że ojciec mieszka niedale-
ko, ale z inną kobietą. - Jak to?  
- Pomyślałem. - Uznał, że już 
się nie zobaczymy?- Na drugi 
dzień pojechałem do ojca. Do-
jechałem do bram jego zagro-
dy, było mi niełatwo. Zapuka-
łem do drzwi. Otworzyła ład-
na, dwudziestokilkuletnia ko-
bieta. Powiedziałem, że przyby-
łem w interesach do pana Pro-
skurnickiego – w interesach, w 
pierwszy dzień świąt – dziw-
ne, przebąknęła, ale wpuści-
ła. Po paru chwilach wszedł oj-
ciec, postawny, w rogatywce na 
głowie. Krzyknąłem – Tato! To 
ja Wacek! Jestem… wszyscy je-
steśmy, wróciliśmy. - Co się da-
lej działo, chcę zostawić już dla 
siebie. Po pewnym czasie ojciec 
zostawił tamtą kobietę i powró-
cił do domu. 

Choć w historii życia pana 
Wacława nie brak tragedii i 
przykrych doświadczeń, to 
jednak kończy się ona szczę-
śliwie. Członkowie rodziny 
Proskurnickich zdołali się od-
naleźć i spędzić razem jeszcze 
wiele lat, z tym, że rzeczywi-
stość, w której przyszło im żyć i 
zmagać się z losem była już zu-
pełnie odmienna od tej, pozo-
stawionej na dalekich kresach.

Piotr Słomski

Na zdjęciu państwo Proskurniccy z najstarszą córką Krysią
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Bartosz syn Ilony 
Krzaczkowskiej 
ur. 16.09.2011 
z Węgorzyna

Nikola córka Moniki 
Studzińska ur. 
19.09.2011 z Łobza

Córka Eweliny Samel 
ur. 18.09.2011 
z Siedlic

Łukasz syn Anny 
Koťmider ur. 
20.09.2011 
z Ostrzycy

Syn Agnieszki 
Krawczyk-Zając 
ur. 18.09.2011 
z Nowogardu

Kornel syn Katarzyny 
Karpiuk 
ur. 21.09.2011 
z Kulic

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Zarząd Rodzinnych Ogrodów działkowych  
im. „J. Słowackiego” w Nowogardzie 

jednomyślnie popiera kandydaturę Antoniego Bielidy na posła RP. 
Antoniego Bielidę znamy jako autentycznego społecznika, człowieka 
wrażliwego i otwartego na problemy szarych obywateli. Pełniąc ważne 
funkcje samorządowe – radny, wiceburmistrz, wicestarosta, Przewod-
niczący Rady Miejskiej – wykazał się pragmatyzmem w podejmowaniu 
wyważonych i trafnych decyzji, rzetelnie wypełniając swoje zobowiąza-
nia wobec lokalnej społeczności. Konsekwentnie popiera nasze starania 
o zachowanie obowiązującej ustawy o Polskich Ogrodach Działkowych 
i sprzeciwia się przeznaczeniu terenów działkowych na inne cele. Dla-
tego w imieniu własnym i całego Zarządu ROD popieramy Jego kandy-
daturę na posła w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Razem 
oddajmy głosy na Antoniego Bielidę w dniu 9 października. 

Rusza kolejny sezon NALP
Zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania drużyn piłkarskich do 30.09.2011r. Nowo-

gardzka Amatorska Liga Piłkarska rozpocznie się w tym roku 9.10.2011r. ( niedziela ). Roz-
grywki będą odbywały się w I i II lidze na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Spotkanie organizacyjne z kapitanami zgłoszonych zespołów odbędzie się 3.10.2011r. o g.19.00 
w pubie Pasadena. Zgłoszenia zespołów pod numerem Tel. 664037266

TS

Ruszyły EKO-WYPRAWY ze stowarzyszeniem AWIS

,,Las jest blisko nas” bo, tak 
brzmi tegoroczne hasło Świato-
wego Dnia Ziemi, doskonale od-
daje idee wycieczek rowerowych 
organizowanych dla gimnazja-
listów oraz licealistów z terenu 
naszej gminy. Realizowany przez 
stowarzyszenie „AWIS” projekt 
pt. „Eko wyprawa” współfinan-
sowany z funduszy Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego jest od-
powiedzią na otwarty konkurs 

ofert z zakresu wspierania edu-
kacji ekologicznej w roku 2011. 
W ramach projektu zaplano-
wano na miesiąc wrzesień cykl 
wycieczek rowerowych propa-
gujących edukację ekologicz-
ną połączoną z ideą aktywne-
go wypoczynku. Rankiem dnia 
14.09.2011r spod budynku Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Boh. Warszawy wyru-
szyła pierwsza 29 osobowa grupa 
uczniów i opiekunów. Rajd mło-

dzieży w kamizelkach odblasko-
wych, pokonujących miejski od-
cinek „Eko wyprawy” wzbudzał 
nie małe zainteresowanie miesz-
kańców Nowogardu. Sama tra-
sa została wyznaczona poprzez 
pola, łąki i lasy tak, aby uczestni-
cy mogli w pełni docenić piękno 
malowniczych okolicznych kra-
jobrazów. Podróż przebiegała w 
atmosferze zaciekawienia, więk-
szość uczestników po raz pierw-
szy znalazła się w nieznanych so-
bie miejscach, które w rzeczywi-

stości znajdują się stosunkowo 
blisko od miejsca zamieszkania. 
Momentami wietrzna pogoda i 
piaszczysto-wyboista trasa spra-
wiała trudności nawet doświad-
czonym rowerzystom, tym bar-
dziej widok tablicy informującej 
o dotarciu do celu wywołał falę 
ogólnego entuzjazmu. Punktem 
docelowym był ośrodek eduka-
cyjny Zielona Kuźnia-Płotko-
wo, zlokalizowany w samym ser-
cu lasu, pośród wspaniałych sta-
rodrzew buka i dębu z urokli-
wą rzeką Trzechelską Strugą. Na 
miejscu na uczestników czekała 
gorąca kiełbaska z rusztu, krótka 

przerwa na regenerację sił i ko-
lejna wycieczka, tym razem pie-
sza prowadzona przez leśników 
Rafała Maruszewskiego oraz To-
masza Antasa. Połączenie bez-
pośredniego kontaktu z naturą 
z wykładem na temat lokalnego 
ekosystemu, sprzyjało utrwale-
niu zgromadzonej wiedzy. Po-
woli zbliżał się czas powrotu, 
łyk ciepłej herbaty, pamiątko-
we zdjęcie i w drogę. Wyprawa o 
łącznej dł. ok. 30km okazała się 
nie tylko doskonałą przygodą, 
ale i źródłem pożytecznej wie-
dzy o otaczającym nas ekosys-
temie. Kolejnej wyprawie która 
wyruszyła 16.09.2011(piątek), 
znacznie bardziej dopisała po-
goda, dzięki czemu wzbogaco-
no trasę o jeziorka w Czermni-
cy, następne rajdy odbywać się 
będą w środy i piątki przez ko-
lejne dwa tygodnie. Dziękuje-
my Nadleśnictwu Nowogard za 
udostępnienie obiektu eduka-
cyjnego Zielona Kuźnia w Płot-
kowie oraz za pomoc w organi-
zacji EKO WYPRAW.

Pozdrawiam Tobiasz Lubczyński
Stowarzyszenie „AWIS”, www.awis.org.pl 



23-26.09.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

                       NOWOGARD
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

Promocja!
W drogerii Witter 

ul. 700 Lecia 19B,C 

rabat - 10% dla każdego, 
kto zgłosi się z tym kupo-
nem i dokonana zakupu na 
dowolną kwotę w terminie 
do 1.10.2011 r. Zapraszamy! 

Życzymy  
udanych zakupów

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

29 WRZEŚNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 29 WRZEŚNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.ReKLAMA

e-mail: 
 reklama 

@domjudy.pl
teLeFON

 915 77 2007
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AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

„tOMASzeWSCY NIeRUCHOMOŚCI”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

Mieszkania:
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy:
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 280 m2, działka 700 m2, cena – 800 000 zł

„Noworim” Sp. z o.o. 

poszukuje kandydata na stanowisko 
kontroler w Dziale Produkcyjnym.  

Wymagane jest:
- wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspocyzyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów 
   sanitarno - epidemiologicznych. 

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 91 39 22 394.

„PROFILAKtYKA RAKA PIeRSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

01.10.2011r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. Oferta Składa się z 
kompleksowej porady: - badanie mammograficzne - wynik badania 
oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe informacje Sa-
modzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-
14.00 tel.91 3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji (budynek labora-
torium szpitala- pierwsze piętro), oraz u Lidii Bogus tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE 
MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie” rozpoczęła  program badań przesie-
wowych dla wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego.

Program kierowany jest do osób  od 35 roku 
życia

-  niezależnie od wywiadu rodzinnego, któ-
re nie mają objawów klinicznych sugerujących 
istnienia raka jelita grubego

- z obciążeniem genetycznym, tj. które mają 
co najmniej jednego krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpoznano raka jelita gru-
bego

- dla osób od 25 roku życia szczególnego ry-
zyka (tzw. przynależności do rodziny HNPCC 
w Poradni Genetycznej).

Opis realizacji programu;
 Badania przesiewowe w formie  ankiety pro-

wadzone są  w siedzibie fundacji(budynek la-
boratorium SPSR w Nowogardzie pierwsze pię-
tro)   w godz. od 8.00 do 14 .00 tel. 913921356 
wew.122,  dobrowolna wpłata na cele statutowe 
5 zł. Program będzie realizowany do miesiąca 
grudnia 2011 roku. 

 Wypełnione ankiety weryfikowane są przez 
lekarza specjalistę. Po weryfikacji ankiet, za-
kwalifikowane osoby zapraszane są na konsul-
tację lekarską. Osoby zakwalifikowane do kolo-
noskopii zgłaszają się po  skierowanie do leka-
rza rodzinnego, następnie pacjent rejestruje się 
na badanie w pracowni endoskopowej SPSR w 
Nowogardzie. 

Zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” 
Lidia Bogus

Cele programu:
cele główne:
- zmniejszenie umieralności z powodu raka 

jelita grubego;

cele szczegółowe:
-zwiększenie odsetka raków wykrywanych 

we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B 
wg Dukes’a),

-zwiększenie odsetka wyleczenia ( 5-letnich 
przeżyć),

- zahamowanie wzrostu liczby nowych przy-
padków raka,

- obniżenie umieralności na raka jelita gru-
bego.

Opis problemu zdrowotnego:
Rak jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) 

należy do jednego z  najczęstszych nowotwo-
rów złośliwych, zarówno pod względem czę-
stości zachorowań, jak również pod względem 
częstości zgonów (drugie miejsce wśród nowo-
tworów złośliwych po raku płuc u mężczyzn, 
trzecie miejsce w śród nowotworów złośliwych 
po  raku sutka i raku szyjki macicy u kobiet). 
Współczynnik zachorowalności zwiększa się 
stale w tempie około 2,5% rocznie. Również 
wyniki leczenia należą do najgorszych w Eu-
ropie. Odsetki 5-letnich przeżyć wahają się w 
granicach od21,2% do24,8% podczas gdy w 
Słowacji wynoszą 35,1%-38,9%, a w Holandii 
aż 52,4%-58,7%.Konieczna jest zatem inter-
wencja populacyjna, która zahamowała by nie-
korzystne tendencje wzrostowe. Jeżeli rak jelita 
grubego zostanie wykryty w najwcześniejszej 
fazie(stopień  zaawansowania A wg Dukes’a) 
odsetek 5-letnich przeżyć wynosi 90%. Nato-
miast gdy do rozpoznania dochodzi w najbar-
dziej zaawansowanym stadium choroby (sto-
pień D), szansę na przeżycie 5 lat ma zaled-
wie 5% pacjentów. Niestety w Polsce rak jelita 
grubego rozpoznawany jest zbyt późno, w mo-
mencie, gdy jest już znacznie zaawansowany. 

Inf. NFZ- Narodowy Fundusz Zdrowia- Za-
chodniopomorski Oddział Wojewódzki w 
Szczecinie

Dla Pań i Panów gminy Nowogard

Serdecznie zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
Biura Nieruchomości na ul. Warszawską 14
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

SPRzeDAM 
MIeSzKANIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BezPłAtNA POMOC W UzYSKANIU KReDYtU - OFeRtA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

 

Zaprasza do udziału w projekcie: 

„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy 
Nowogard” 

 Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia 
poprzez zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz 
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów: 
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą, 
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 
działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług.  
 Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych  
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości” oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach.  
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT”, otrzymają od 10 do 50 % zniżki stawki czynszu  za wynajmowany 
lokal, w okresie pierwszych trzech lat swojej działalności. 

Pierwsza edycja projektu realizowana będzie od września do grudnia 2011 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w 
Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, lub 
telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl 
                                               Serdecznie zapraszam ! 
Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST               

SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD  

   Jerzy Jabłoński                 

 

 

                   

 

  

 

 

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

TOYOTA  NOWOGARD

zatrudni
SRZĄTACZKĘ 
 Oferty kierować na adres:
kadry@toyotanowogard.pl

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 

poszukuje świadków 
dewastacji ogrodzenia nieruchomości 

przy. ul. gen. J. Bema 13A 
(teren dawnej kotłowni przy byłej gorzelni). 

Wybryk ten przypuszczalnie miał miejsce 
w dniach 2-4 września br. 

Za wskazanie sprawców czeka nagroda Prezesa 
Spółk. tel. 91 39 21 582 lub 91 39 21 322.

Sprzedaż ryb 
na ul. Sądowej 
wznowiona

PRD POL-DRÓg NOWOgARD SA
 72-200 Nowogard, ul. górna 2/1

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
następujące maszyny i środki transportu:

Przyczepka SORELPOL ZGL 54TP,                rok prod. 2002    cena wywoławcza          500 zł brutto
Przyczepka sam. SCX 0532, dmc 750 kg,   rok prod. 1996    cena wywoławcza          700 zł brutto
Samochód LDV, dmc 3500 kg,        rok prod. 1999    cena wywoławcza       5 000 zł brutto
Malowarka PROSIGN G-350, rok prod. 1997    cena wywoławcza       1 500 zł brutto
Frezarka WIRTGEN 1000C,  rok prod. 1999    cena wywoławcza   180 000 zł brutto
Przyczepa rolnicza ZGL 1EK3, rok prod. 1989  cena wywoławcza       3 500 zł brutto
Zbiornik na trociny z instalacją,   cena wywoławcza       5 700 zł brutto
Kocioł grzewczy RADAN na olej opałowy o mocy 56 kW,    cena wywoławcza       1 500 zł brutto
Zbiornik stalowy o poj. 9000 l,      cena wywoławcza       1 500 zł brutto
Samochód dostawczy LUBLIN ZGL X096, rok prod. 1998     cena wywoławcza       2 500 zł brutto
Układarka krawężników i kostek betonowych,  rok prod. 2001    cena wywoławcza     55 000 zł brutto
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie firmy. Wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej oferowanego przedmiotu należy wpłacić do godziny 10.30 w kasie spółki w dniu przetargu. Dodatkowych 
informacji dotyczących ww. oferty udziela Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu pod nr tel. 91 39 21 736 wew. 33. 
Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od dnia 26.09.2011 w godz. od 8.00 do 14.00.  
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.   

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGU!

R e K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

teL. 915 77 2007

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
U
T
O 

T
O
P

UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE

MIeSzKANIA NA SPRzeDAŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNA 33.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CeNA 255.000 zł NOWA CeNA!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CeNA 170.000 zł NOWA CeNA!!!
Nowogard – mieszkanie 3 pokojowe na parterze, pow. 58 m² – CENA 180.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
 Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł
 Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

DOMY NA SPRzeDAŻ
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CeNA 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CeNA 285.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Dobra – 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Ińsko – 4 pokoje,  pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.450000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CeNA 169.000 zł 
Połczyn zdrój – dom w dzielnicy uzdrowiskowej, pow 226m², działka 3688m² – 2.060.000 zł

LOKALe
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CeNA 1.200.000 zł
Nowogard – lokal o pow. 280m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal typu pub pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 piętro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto

Szkółka drzew owocowych 
i ozdobnych w Karsku 

poleca tuje szmaragd 
wysokość ok. 1m. 

Promocja 10 zł/szt. 
606 106 142; 662 650 649
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Humor	wyszukany
przez	Henia	SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

Kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiar-
skie Żabowo 13. 

91 39 106 66 

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00
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Arytmograf

Bliźniaki
W odpowiadających sobie polach obu diagra-
mów występują identyczne litery.
Litery z pól od 1 do 11 utworzą rozwiązanie - 
powiedzenie

Diagram górny:
1 – wulkan na Mindanao,
2 – np. żurek,
3 – duszek z podań ludowych,
4 – graniastosłup o podstawach prostokątnych

Diagram dolny:
1 ukrycie dla żołnierza,
2 – plajta ogłoszona wyrokiem,
3 – jest nim stal lub mosiądz,
4 – pora dnia,
5 – choroba zakaźna (skojarz z arą).

 Krzyżówka lubelska
Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 8 utworzą rozwią-
zanie.

Odgadnięte wyrazy wpisać rzędami do lewego 
diagramu, a następnie wszystkie litery prze-
nieść do diagramu prawego według odpowia-
dających im cyfr i odczytać rozwiązanie – myśl 
oraz inicjał imienia i nazwisko jej autora.

1 – określona liczba bitów,
5 – wstrząs,
9 – miasto w Oklahomie (wpisz ENID)
13 – uskrzydlony lew z głową orła (skojarz ze 
Szczecinem).

Wyrazy łamane:
1 – lubieżnik, zbereźnik,
6 – biała niewolnica w hare-
mie,
7 – typ suchej doliny (wpisz 
DEBRZE)
8 – dolinę tej rzeki uwiecznił 
Miłosz,
9 -  kuzynka szerszenia.

Wyrazy pionowe:
1 – imię marszałka ZSRR Ma-
linowskiego,
2 – miasto na Krymie,
3 - „najbardziej polskie ze 
śląskich miast” - Charles de 
Gaulle,
4 – mała zakładka, 
5 – część puzonu.

Idziemy na wybory
 
M asz dwie lewe ręce? Nie przejmuj się, zawsze możesz zostać 

politykiem.  
     Andrzej Majewski
 
Typowy polityk: mężczyzna po przejściach - z partii do partii.    
    Stanisław Fornal
 
Biedny polityk to głupi polityk. Bogaty polityk to podejrzany 

polityk.    
     Paweł W. Płócienniczak

Nowy rok 
szkolny
Mamusiu, może ja nie pójdę dziś 
do szkoły?
Synu kochany, a dlaczego?
Wiesz mamo, że ja tam już wy-
trzymać nie mogę -  czuję się 
szykanowany, wyśmiewany, na 
mój widok pokazują jakieś zna-
ki, przyklejają obraźliwe rysunki 
na moich plecach. Mam dość!
Ależ synku ty musisz iść, przecież 
jesteś dyrektorem tej szkoły...

NOWY SzeF...
Gdy przejął urząd na swe barki,
Zaczął od reform sekretarki.

NOWA eRA
Zachód nas bardzo kocha, żyć bez bas nie może,
Już dla nas przygotował swoje ślubne łoże. 
Lecz by zażyć rozkoszy w Zachodu objęciach, 
Trzeba najpierw wykonać pewne przedsięwzięcia, 
Musimy w pierwszym rzędzie zredukować wojsko.
Wtedy wyglądać będziemy ponętnej i swojsko
A więc czołgi rozbite, żołnierz do cywila, 
Zachód za to pochwali, dalej się przymila.
Ograniczcie rolnictwo, macie nadprodukcję ,
I w przemyśle koniecznie też zróbcie redukcję. 
Bo trzeba przecież chronić swoje środowisko, 
Więc Polacy posłusznie wypełniają wszystko. 
Duże bezrobocie, tysiące bez pracy, 
Zachód mówi, spokojnie.  To niewiele znaczy.
Będziemy teraz razem. Będzie nam wspaniale,
Musicie zreformować przychodnie, szpitale, 
Trzeba utrzymać bez rewaloryzacji 

renty i emerytury, 
Właśnie na te świadczenia idą forsy góry.
Wasz system opiekuńczy jest bardzo kaleki , 
Kto widział by emeryt miał bezpłatne leki. 
Przedszkola. Biblioteki , Ośrodki Kultury 
To ma być wolny rynek. To wierutne bzdury. 
Te sprawy rozwiązuje się we własnym zakresie ,
Kto innego żałuje, traci w swym biznesie. 
Aby wolność  Polakom nie biła do głowy,
Zaciskać dalej pasa Rząd jest gotowy. 
Reformy, programy są tu bez znaczenia, 
Ważniejsze by tyłek dopasować do siedzenia!

RADY eMeRYtA 
Nie płacz mój mały, nie płacz psia krew, 
Po co łzy próżno marnotrawić ?
Na starość się schowaj, by sie potem 
Rewaloryzacją świadczenia nie udławić.

Prawidłowe 
rozwiązania:

„Mimozami jesień się zaczyna” 
Prawidłowe odpowiedzi na-

desłali: Michał Furmańczyk, 
Krystyna Zawidzka, Józef Do-
browolski, Alicja Wypych, Ma-
rianna Machocka, Pelagia Felik-
siak, Urszula Kaczmarek, Danuta 
Śmigiel, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Teresa Januszonek, Adam  
Stefański, Krzysztof Kępa

Zwycięzcy:
Krzysztof Kępa, Marianna Ma-

chocka, Teresa Januszonek
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

RegULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SeROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

Regularna linia MetRO        tel. 505 619 600
ODJAzDY z NOWOgARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAzDY ze SzCzeCINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzeWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna   teL. 0607 310 591 
OD PONIeDzIAłKU DO PIątKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDzIeLA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOgARD - ReWAL - POBIeROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOgARD - gOLeNIÓW - SzCzeCIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzCzeCIN - gOLeNIÓW - NOWOgARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

R e K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

teL.  913 922 165 • teL. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

AEROBIK

instruktor
Monika
Durajte

l.
6
0
5

8
5
6

5
8
4

(ZAJĘCIA w SP 1)

wtorek, czwartek
od godz. 18 -19

00 00

PELTING CENTER

ROZPOCZĘCIE PRACY: LISTOPAD
CZAS TRWANIA: ok. 5 m-cy,
LOKALIZACJA Ł i i l G it 12 72 100 G l ió

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ

LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

TEL. KONTAKTOWY: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1600)
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oGŁo sZE NIA drob NEINFORMAtOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700 Lecia 6A, Nowogard

tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

• pożyczki hipoteczne

• kredyty konsolidacyjne
• kredyty samochodowe

• kredyty gotówkowe

• Leasing bez BIK - KRD
• Leasing konsumencki
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PUNKT TANICH OPŁAT
Pożyczki Chwilówki

bez BIK od 200 do 1000 zł
na dowód osobisty

NIeRUCHOMOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 
zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Ponia-
towskiego, tel. 691 054 010.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha zie-
mi w Błotnie przy głównej trasie do No-
wogardu. 91 39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od 
Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże pokoje. 
Ogród. Możliwość adaptacji strychu. Cena 
95 tys. Tel. 889927772 Proszę dzwonić po 
godzinie 15.00

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA 
PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-
411-106

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamko-
wej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 
91 39 18 307

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe najchęt-
niej małżeństwu niepalącemu w centrum 
miasta tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w 
centrum miasta z dala od ulicznego zgiełku 

blisko boisko dla dzieci. 668 452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. Tel 
606 621 142

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; tel. 
604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nadtoro-
wej. Cena 280 tys. 511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Wojska Pol-
skiego cena do uzgodnienia. 791  040  647 
lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Wojcie-
szynie 1439 m2, pozwolenie na budowę, 
projekt domu, przydomowej oczyszczal-
ni ścieków, komplet dokumentów. Tel. 
796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 606 379 759

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum Szczecina. 693  700  073; 
665 313 231.

• Sprzedam działkę ogrodową (ogród zam-
kowa) tel. 513 157 137

• Sprzedam działkę 10 ar budowlana przy ul 
Asnyka, media w drodze 55 tys. 503 120 436

• Sprzedam piękny i funkcjonalny dom 
w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 
93a (wejście od ul. Światowida). Pow. 
użytkowa 210 m2, działka 700m2. Dom 
z dużym potencjałem, łatwo wyodręb-
nić 2 samodzielne mieszkania, garaż z 
kanałem, wysokie piwnice- możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Bardzo dobre położenie, duży parking. 
601 161 050

• Sprzedam mieszkanie 60 m2. Cena 136 tys. 
wiadomość SM „Cisy”, ul. Poniatowskiego 
7A. tel. 91 39 25 161, 697 514 976.

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 a i 77 a 
okolice Nowogardu. 600 791 675

• Zamienię własnościową kawalerkę III piętro 
24 m2 na większe do II piętra za dopłatą. 
600 782 741

• Sprzedam działkę o nr 224 pow. 597 m2 
przy ul Dąbrowszczaków. 512  608  747; 
724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 

784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam piekarnię połączoną ze sklepem 
spożywczym w miejscowości Dobra k/No-
wogardu. Obiekt z pełnym wyposażeniem 
i bieżącą produkcją. Są również do „przeję-
cia” pracownicy oraz kontrahenci. Tel. kom. 
887467309, stacjonarny 913920334.

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Dobra sprzedam 1/2 domu. 668 431 301

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, ume-
blowane. 509 530 073

• Mieszkanie do wynajęcia. 91 39 23 209

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą miesz-
kanie 3 pokojowe + garaż ze strychem + 
3 murowane pomieszczenia w ogrodzie. 
Zamiana na 2 pokoje w bloku w centrum 
(I piętro lub parter) 724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam kontener handlowo-biurowy Ba-
mor- Resko. 790 405 650

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 516 084 754 lub 506 382 151

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypokojowe 
w bloku do remontu. 785 387 903 dzwonić 
wieczorem.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 504 422 
809.

• Sprzedam działki budowlane w Nowogar-
dzie. 665 503 129

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypokojo-
we w bloku do remontu. tel. 785 387 903. 
Dzwonić wieczorem

• Sprzedam pół w Nowogardzie. 513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe parter 
przystępna cena. 91 39 25 836

• Sprzedam mieszkanie w Bieniczkach dwu-
pokojowe 57 m2 + ogród i garaż z możliwo-
ścią adaptacji góry. 600 897 758

• Do wynajęcia mieszkanie w Nowogardzie o 
pow. 54,18 m2. 509 608 794

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie. Wszyst-
kie projekty i pozwolenia. 796 144 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
trzypokojowe 62,20m2. 668 732 944 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, par-
ter, przystępna cena. 91 39 25 836

• Do wynajęcia garaż dla osobowego lub 
busa przy ul. Nadtorowej. 607 886 856

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 62m2 
w Nowogardzie spiżarnia, weranda, piwni-
ca, garaż +ogród. 506 180 729

• Wynajmę kawalerkę w centrum od zaraz. 
723 26 10 36

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pw. 
użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Rado-
sław 501 594 804 lub 605 548 737 cena 
145.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro War-
szawska lub zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią do II piętra. 667 926 528 lub 91 39 
26 528

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 
maja 44(zjazd do Przystani). 694 513 242

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam działkę budowlaną 10 ar. Cena 
40 tys. zł ok. Nowogardu. 694 521 787

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681
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Zatrudnię 
do pracy 

fizycznej osobę 
z umiejętnościami 

budowlanymi. 
Wiadomość: 

Sklep Meblowy Kwadrat 
ul. Armii Krajowej 49, 

72-200 Nowogard. 

Tel. 91 39 21 470
661 960 881

MOtORYzACJA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRzeDAM OPeL VeCtRA C KOMBI, 
SReBRNY Met., ROK PROD 08/2006, 
PRzeB 152000 KM, 1.9 DIeSeL 150 
KM, SeRWISOWANY W ASO OPeL 
(FAKtURY), OStAtNI SeRWIS 20 
WRzeSIeŃ 2011, NOWe OPONY 
LetNIe CONtINeNtAL, KLIMAtRO-
NIK DWUStReFOWY, zADBANY, 
CeNA DO UzgODNIeNIA, teL. 605 
522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 
Cena 600 zł. 783 019 357

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam opony zimowe Klebera R14 
z felgami. 696 116 744

• Sprzedam opony zimowe firmy Ba-
rum 145/70 R13. 660 038 714

ROLNICtWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + kosze-
nie łąk kosiarką. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• gospodarstwo Ogrodnicze A. Waw-
rzyniak Nowogard poleca świeże 
pomidory na soki, przeciery w ce-
nie 2zł kg. 608 529 366

• Sprzedam prosięta. 91 39 18 316

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam kosiarkę typu traktorek 
cena 2750 zł, sadzarkę do ziemniaków 
cena 4000 zł i kombajn do ziemnia-
ków 4000 zł. 603 852 270

• Maliny sprzedam tanio (zbiór własny). 
502 853 573

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków "ANNA" Rok.Pr.1990.Stan bdb 
Tel.692421192 lub +4915222976483.

• Tanio sprzedam każdą ilość aroni 
665 785 735 – własne rwanie.

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Ziemniaki jadalne za zimę tanio sprze-
dam. 788 563 945

• Kupię dwa wiadra śliwek węgierek. 91 
39 22 979

• Sprzedam traktor Zetor 4718 trzy-

cylindrowy i Traktor Defenz z turem. 
692 504 282

• Sprzedam gołębie pawiki. 
667 146 812

USłUgI

• Producent pościeli dziecięcej „Karina” 
ul. Dworcowa 4 oferuje pościel do 
łóżeczek, rożki, baldachimy, ochrania-
cze i inne akcesoria dziecięce. Otwar-
te od 9-16. Zapraszamy!

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 15 
(nad apteką Jantar) tel.91-577-53-
73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tIR-y). 
tel. 604 373 143.

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

• Remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 715 839.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AgD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgI INFORMAtYCzNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VAt. tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-

sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i PPOŻ komplekso-
wa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, 
stoły, inne drewniane elementy. 889 
133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na lot-
nisko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budownic-
twa. Budowa domu, glazura, regips. 
662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510  335 
162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 miesią-
ce, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego. 
607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. Szybko, 
tanio. 503 424 933 lub 697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Kredyty dla firm. Tel. 513 164 203

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na start 
za 500 zł. 604 189 118

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 
25 900; 667 900 901

• Zatrudnię do pracy przy produkcji 
ogrodzeń metalowych.512 509 179

• Zatrudnię pracowników na elewacje, 
płytkarza i murarzy. Praca od zaraz. 
tel. 501 055 337

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 15 zł/m2, 
zbrojarzy i cieślę. 694 455 280

• Zatrudnię brygadzistę z doświadcze-
niem ferma drobiu. Po okresie prób-
nym możliwość mieszkania. Tel 601 
73 38 91

• Pedagog zaopiekuję się dzieckiem. 
668 732 944

• Zatrudnię murarza. 608 817 214

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
662 125 970

• Zatrudnię konserwatora – „Złota Rącz-
ka”. 513 100 901

• Niewykwalifikowanych do prac przy-
domowych. 513 100 901

• Zatrudnię samodzielnego stolarza. 
696 034 712

• Przyjmę pracownika ogólnobudowla-
nego i pomocnika. 663 160 884

• Przyjmę do pracy tynkarza. 
512 005 503

• Sortowanie rozsady truskawek w 
Nowogardzie. tel: 506 492 763

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki firmy Marit-
ta i chodak. 725 797 076

• Sprzedam szczeniaki rasy mieszanej 
(średnia i duża), zaszczepione, odro-
baczone, maści czarnej podpalanej. 
Cena 50 zł. 694 305 811

• Sprzedam akwarium 600l z szafką. 
600 791 675 

• Sprzedam tanio wózek i łóżeczko. 
696 987 322

• Sprzedam karpia kroczek cztery na 
kilogram tanio. 10zł/kg. 724 049 451

• Sprzedam owczarki niemieckie 4-mie-
sięczne, po rodzicach z rodowodem. 
91 39 21 828

• Sprzedam harmonię w dobrym stanie 
40 basów. 511 627 210

• Sprzedam wózek dziecięcy. 
607 289 903

• Oddam kotki ośmiotygodnio-
we samce. Czyste i zadbane. 
662 877 991. (Nowogard)

• Sprzedam krzesełko + stolik dla dziec-
ka do 5 lat. Cena 150 zł. 513 085 943

• Oddam meble w bardzo dobrym sta-
nie za niewielką dopłatą; segment 
pokojowy, meblościankę z szafą 
dwudrzwiową, kanapo tapczan, trzy 
fotele, meble kuchenne, stolik ku-
chenny nakładamy, małą lodówkę 
„POLAR”, szafę dwudrzwiową. Telefon. 
500 445 088

• Sprzedam pieski rasy YORK. 
669 610 925

• Sprzedam narożnik w dobrym stanie, 
kolor oliwkowy. 400 zł do uzgodnie-
nia. 665 742 224
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Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

UWAGA!

-50%

430,-

215,-
840,-

420,-
510,-

255,-

Wyprzedaż
ekspozycji do

od 23-30 września 2011 r.

NIE PRZEGAP

SKORZYSTAJ Z OKAZJI

SKÓROMetAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

R e K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

teL.  913 922 165
teL. 915 77 2007

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ mIEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
KONtAKt: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 4

27 września br.
od 9.00 - 10.00 wtorek

udzielane będą
bezpłatne  

porady prawne

Czytaj s. 5

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.soltysinski.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.
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Ludowo-Narodowe
"Ojcowizna"

Lista nr 10

Czytaj s. 3

"OSTATNI DZWONEK"

Czytaj s. 6

reklama

Zmasakrowane Renault 19, przywiezione zostało na parking w dwóch częściach. 

Tragiczny wypadek na krajowej 6

Redostowo: Zginęły trzy osoby

Legislacyjny 
bubel do 
poprawki

Burmistrz będzie  
oświecony

Czy ratusz  
przyćmi swoim  
blaskiem kościół?

Targi czy  
kampania?
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Kronika policyjna Już 9 października, kolejne wybory do Parlamentu. Kampania w pełni. Zapy-
taliśmy mieszkańców Nowogardu jak oceniają jej przebieg i czy już wiedzą na 
kogo będą zagłosować. 

Nasza Sonda – na kogo będzie-
my głosować?

Katarzyna Kister, pracownik administracyjny  - Niestety nie 
interesuję się polityką i na obecną chwilę nie mam konkretne-
go faworyta. Ostatnio czytałam w lokalnej prasie, że startuje syn 
pana Adama Fedeńczaka – Marcin.  Dziwi mnie jednak ten fakt, 
że będąc mieszkańcem  naszego miasta, nie pamięta o tym w spo-
tach telewizyjnych. Kampania dla mnie nie przedstawia żadnej 
wartości i nie będę uczestniczyła w wyborach. 

Jerzy Wąsik,  emeryt - Tę kampanię oceniam nie za bardzo. 
Bo wszystko w niej jest nie jasne,  oprócz wielkich bilbordów. Na 
obecną chwilę konkretnego faworyta nie mam i też nie znam po-
szczególnych programów wyborczych. Raczej będę głosował na 
kandydatów z partii PiS, ale  nie wybrałem  jeszcze konkretnego 
nazwiska. 

Eugeniusz Krugły,   ekonomista - Uważam, że cała kampa-
nia jest wyjątkowa, bo jest prowadzona nie  dla wyborców , ale 
jest to kampania sporów i kłótni polityków między sobą  o  ich,  
nie wyborców sprawy. Co do kandydata,  to nie mam go i nie będę 
go miał do ostatniej chwili. Na razie śledzę poszczególne progra-
my wyborcze, by dobrze wybrać. Z programów wyborczych żaden 
nie do końca mnie przekonuje. Wyborcom życzę, by uczestniczyli 
w wyborach, bo jest to nasz obywatelski przywilej, z którego po-
winniśmy  korzystać. 

Mateusz Markiewicz,   kierowca i przyszły student - Nieste-
ty, nie mam możliwości ocenić dokładnie kampanii w Nowogar-
dzie, bo mieszkam w Szczecinie. W Szczecinie widziałem bilbor-
dy pana Fedeńczaka , jednak  oprócz bilbordów nie znam jego 
programu i postulatów. Aktualnie  nie mam konkretnego fawory-
ta i jeszcze nie wiem na kogo będę głosował. Co do programów, to 
nie wiem czy będę miał czas na ich dokładne poznanie ale może 
skorzystam z Internetu i pokrótce je przeanalizuje. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy  

19.09.11 r. 
Godz. 11.50
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie pod-
czas kontroli drogowej na ul. 
Bohaterów Warszawy, ujawni-
li nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki VW Passat, 
Henryk B. miał 1,94  promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 18.15
Kradzież telefonu mar-

ki Samsung na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 1.

Godz. 20.00
Kradzież roweru spod skle-

pu w miejscowości Wyszo-
mierz. 

Godz. 20.10
Włamanie do piwnicy na ul. 

Gen. Bema, skąd dokonano 
kradzieży wiertarki i szlifierki 
kątowej. 

Godz. 21.50
Zgłoszenie o uszkodzeniu 

kilku drzwi wejściowych do 
piwnic w bloku przy ul. War-
szawskiej. 

21.09.11 r. 
Godz. 11.00
Zgłoszenie o uszkodze-

niu szyby antywłamaniowej 
w sklepie Jubilerskim przy ul. 
Rzeszowskiego. 

Godz. 14.00
Zgłoszenie o kradzieży kabli 

linii napowietrznej na trasie 
Bochlin-Grabin o długości 120 
m oraz na trasie Błotno-Błotny 
Młyn o długości 400 m. 

Godz. 20.00
Zgłoszenie o pozostawio-

nym rowerze przy sklepie na 
ul. Gen. Bema. 

22.09.11 r. 
Godz. 01.40
Patrol OPI podczas kontroli 

na ul. Armii Krajowej pojazdu 
Ford Eskort ujawnił nietrzeź-
wego kierującego. Kazimierz 
K. miał 1,36 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 10.30
Ochrona sklepu Biedronka 

przy ul. Warszawskiej powia-
domiła o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu 
Partol wylegitymował Izabe-
lę I.

23.09.11 r. 
Godz. 10.50
Na ul. Gen. Bema doszło do 

włamania do piwnicy i kra-
dzieży roweru. 

Godz. 14.00
Przy ul. Wojska Polskiego 

na terenie Szpitala w zaparko-
wany samochód marki Ford 
Transit uderzył samochód 
osobowy o ustalonych nume-
rach rejestracyjnych, który od-
jechał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 22.00
Ujawnienie środków odu-

rzających w postaci marihuany 
i amfetaminy u kierującego sa-
mochodem marki Mercedes 
na u. Gen. Bema.

24.09.11 r. 
Godz. 21.10
Powiadomienie o leżącym 

na dachu samochodzie mar-
ki Renault Megan na  drodze 
Świerczewo – Strzelewo. 

25.09.11 r. 
Godz. 3.30
Na ul. 3 Maja zatrzymano 

nietrzeźwego kierującego sku-
terem. Dariusz M. miał 2.06 
promila w wydychanym po-
wietrzu, ponad to nie posiadał 
ubezpieczenia OC oraz doku-
mentów pojazdu. 

Godz. 13.30
Kradzież paliwa na stacji Or-

len przez kierującego samo-
chodem VW Golf. 

Godz. 18.00
Kradzież telefonu w restau-

racji Przystań.
st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie 

zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne 
spotkanie z cyklu

„SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE”
27 września br. (wtorek) godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panem MARKIEM SŁOMSKIM na temat 
poezji 
   oraz Jego spotkania autorskiego z Panią JULIĄ 
HARTWIG
- poezję Pana Marka Słomskiego będzie czytała Pani 
Barbara Puścian

Zapraszamy

700 Lecia rozkopana!
Na części Ulicy  700 Lecia trawa wymiana, 
nie rur kanalizacyjnych, a kabla elektrycz-
nego, którego  dokonuje grupa pracowni-
ków Zakładu Instalatorstwa Elektryczne-
go i Robót Budowlanych  ze Szczecina.  

Od ubiegłego tygodnia  na ul. 700 Lecia trwa wy-
miana kabla ziemnego, który ma usprawnić wydaj-
niejszy przepływ energii elektrycznej do pobliskich 
mieszkań. Jak mówią pracownicy naprawa potrwa 
jeszcze około 2-3 dni i na pewno zostanie zakoń-
czona zgodnie z terminem. 

Jarek Bzowy 
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

EnTEr  II 
LAPTOP

 SErWIS - KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748

SPRZEDAM:
1. Wózek widłowy elek-

tryczny z prostownikiem o 
udźwigu 2 ton na wysokość 
3,3 m. Baterie do wymiany

2. Mały samochód cięża-
rowy wywrotka o ładowno-
ści do 1 t. Silnik po remoncie 
kapiat. Ogólny stan dobry.

3. Barakowóz nadający 
się na budowę, składowanie 
materiałów itp.

Wiadomość 
tel. 91 39 22 329 do godz. 

16.00 lub 697 516 145

Powyższy sprzęt znajduje 
się na Składzie Opałowym  

w Nowogardzie 
przy ul. Nadtorowej 12.

komunikat  
wyborczy

Komitet Wyborczy Prawica informuje, że w ubie-
gły czwartek Piotr Słomski, kandydat do Sej-
mu Komitetu Wyborczego Prawica udzielił wy-
wiadu w programie red. Tomasza Chacińskiego 
„W kontrze” na antenie Polskiego Radia Szcze-
cin. Rozmowę można zobaczyć na stronie in-
ternetowej Polskiego Radia Szczecin, klikając 
na zakładkę „W kontrze”, lub wpisując w wy-
szukiwarce: http://www.radio.szczecin.pl/index.
php?idp=203&idx=10

Tragiczny wypadek na krajowej 6

Redostowo: Zginęły trzy osoby
Samochód  m-ki Renault 19 jechał od strony Nowogardu, w kierunku Goleniowa.  W okolicach Redostowa auto, z nie wyjaśnionych do-
tychczas przyczyn,  zjechało na przeciwległy pas ruchu, wpadło do rowu i uderzyło w drzewo  i rozpadł o się na dwie części.  Samocho-
dem podróżowały trzy osoby. Niestety wszyscy zginęli. 

Wczoraj, o godzinie 07:30 o 
wypadku policję poinformo-
wał przypadkowo jadący kie-
rowca. Policja wciąż nie wie 
jednak,jak i kiedy dokładnie 
doszło do tragicznego zda-
rzenia. 

Wciąż nie wiadomo, jaka 
była przyczyna tego wypad-
ku. Wiemy tylko, że samochód 
zjechał na przeciwległy pas 
ruchu, wpadł do rowu i ude-
rzył w stojące tam drzewo – 
mówi rzecznik prasowy po-
licji podkom. Marta Macie-
juniec. 

Nie udało się także zidenty-
fikować ofiar wypadku. Żad-
na z osób, które jechały sa-
mochodem nie posiadała 
przy sobie dokumentów. Pro-
kurator zlecił przeprowadze-

nie sekcji zwłok, która być 
może pozwoli ustalić więcej 
szczegółów z przebiegu zda-
rzenia. 

Z informacji, do których 
dotarła jak na razie tylko re-
dakcja DN wynika, że właści-
cielami samochodu były dwie 
osoby,  jedna pochodząca z 
Goleniowa, druga ze Szczeci-
na.  Auto było zarejestrowane 
w powiecie goleniowskim. 

Jak widać, mimo moder-
nizacji, droga krajowa nr 6, 
jest nadal miejscem, w któ-
rym dochodzi do wielu tra-
gicznych wypadków. Przypo-
mnijmy, że około rok temu, w 
okolicach zjazdu na Krzywi-
ce zginęły dwie osoby, a dwie 
kolejne były ciężko ranne. 

JB. MS Do wypadku doszło, na wysokości tego lasu, kilkadziesiąt metrów od skrętu do Redostowa.

komunikat 
Policji

Informujemy, że w dniu 21 
września 2011 r. przy sklepie 
na ul. Gen. Bema ujawnio-
no rower typu damka, kolo-
ru czarnego oraz reklamów-
kę z odzieżą. Właściciel zguby 
proszony jest o zgłoszenie się 
do  Komisariatu Policji w No-
wogardzie. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Andrzej Sawicki,  Lat:47, Zmarł: 23.09.2011 
Pogrzeb: odbył się 24.09.2011 na cmentarzu w Nowogardzie 
Helena Lipka, Lat:87, Zmarła:24.09.2011 
Pogrzeb: Odbył się 26.09.2011 na cmentarzu w Nowogardzie 
Zenon Stefański, Lat:59, Zmarł:25.09.2011
Pogrzeb: Odbędzie się 28.09.2011 na cmentarzu  w Nowogar-

dzie
Informacje podał administrator cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Opłaty przedszkolne jeszcze raz 

Legislacyjny bubel do poprawki
W najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Radni będą głosować m. in. nad udzieleniem poręczenia tytułem zabez-
pieczenia pożyczki w celu realizacji inwestycji przez celowy Związek Gmin R XXI w Nowogardzie. W porządku obrad znalazło się tak-
że głosowanie nad zmianą przepisów dotyczących opłaty za przedszkola publiczne. 

Podczas sesji w czerwcu rad-
ni uchwalili nowe zasady opła-
cania pobytu dzieci w przed-
szkolach publicznych. Zmiany 
na samorządach wymusiło po 
części Ministerstwo Edukacji. 
Sprawa ucichła na czas waka-
cji. Tuż, po rozpoczęciu roku 
szkolnego, w wielu gminach 
w Polsce, rodzice zaczęli pro-
testować przeciwko nowym 
regułom naliczania opłat za 
przedszkola. W kilku gminach 
wojewodowie uznali, że przy-
jęte przez samorządy przepisy 
są niezgodne z prawem krajo-
wym.

Przyjęte zasady również w 
Nowogardzie wywołały falę 
protestów, a sama interpreta-
cja nowych przepisów sprawiła 
kłopoty dyrekcjom przedszko-
li. W związku z tym  urzędnicy 
miejscy, wspólnie z  dyrektora-
mi opracowali projekt zmian 
do przyjętej w czerwcu uchwa-
ły. 

Przypomnijmy  tylko, że 
zgodnie z obowiązującą jesz-
cze uchwałą, przedszkola pu-
bliczne mają zapewnić bez-
płatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę dzieci nie mniej niż 
przez 5 godzin dziennie. 

W sytuacji, gdy czas ten bę-
dzie przekroczony, nalicza-
ne są dodatkowe opłaty, które 
będą ponosić rodzice. Według 
treści uchwały za jedną ekstra-
godzinę rodzice płacą 2,50 zł.   
Nowe zasady uiszczania opłat 
w przedszkolach będzie okre-
ślała szczegółowo umowa cy-
wilno - prawna, jaką każdy ro-
dzic planujący zostawiać swoją 
pociechę w placówce dłużej niż 
5 godzin, będzie musiał podpi-
sać z jej dyrektorem. Zgodnie z 
zapisem uchwały,  jeśli ktoś nie 
podpisze umowy, a mimo to 
jego dziecko pozostanie dłużej 
w przedszkolu, zapłaci karę w 
wysokości 10 zł za każdą kolej-
ną rozpoczętą godziną. 

Zgodnie ze zmianami do 
uchwały, nad którą będzie gło-
sować Rada Miejska, znika 
m.in. karna opłata w wysoko-
ści 10 zł. Zmienią się także za-
sady naliczania opłat za dodat-
kowe godziny pobytu dziec-
ka w przedszkolu. Taki spo-
sób wprowadzenia zmian do 
uchwały nie podoba się jednak 
radnym ze Wspólnego Nowo-
gardu. Ich zdaniem, źle się sta-
ło, że w rozmowach nad zmia-
ną przepisów pominięto głos 

rodziców. 
Stoimy na stanowisku, że 

tylko bezpośrednie zaangażo-
wanie rodziców, poznanie ich 
obaw, opinii i propozycji po-
zwoli rozwiać wszelkie wątpli-
wości i pomoże wypracować 
zadowalający wszystkie strony 
konsensus - twierdzi Tomasz 
Szafran, przewodniczący WN. 

Ciekawie zapowiada się tak-
że głosowanie nad udzieleniem 
poręczenia na zabezpieczenia 
spłaty zaciągniętej przez Celo-
wy Związek Gmin R XXI po-
życzki,będącej wkładem wła-
snym związku w realizację bu-
dowy zakładu gospodarowania 
odpadami w Słajsinie. Inwesty-
cja, w którą zaangażowane jest 
27 gmin, ma kosztować pra-
wie 90 milionów złotych. Nie-
którzy radni już dzisiaj pytają, 
czy pozostałe gminy również 
udzielą poręczenia? 

Przypominamy, że każdy 
obywatel może wziąć udział w 
sesji Rady Miejskiej, w charak-
terze widza. Poniżej zamiesz-
czamy także szczegółowy po-
rządek obrad. 

Marcin Simiński

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierp-

nia 2011 roku.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności po-

między sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowo-

gard za I półrocze 2011 roku.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
      a) wyboru ławników, 
           b) zmiany uchwały (dot. Gminnego programu profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciw-
działania narkomanii na 2011 rok),

c) udzielenia poręczenia tytułem zabezpieczenia pożyczki 
w celu realizacji przedsięwzięcia przez Celowy Związek Gmin 
R-XXI w Nowogardzie, 

d) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy        Nowogard na lata 2011-2016, 

e) zmiany uchwały (dot. opłaty za świadczenia przedszkoli pu-
blicznych prowadzonych przez Gminę Nowogard),  

f) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu  gmin-
nych nieruchomości gruntowych oraz ich zbycia na rzecz ENEA 
OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu.  

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Komunikaty. 
11. Zakończenie obrad.

ZaPrOSZeNIe
W związku z wprowadzeniem przez parlament ustawy o funk-

cjonowaniu przedszkoli publicznych, która wzbudziła olbrzy-
mie kontrowersje wśród rodziców w całym kraju, skierowaliśmy 
do burmistrza Nowogardu prośbę o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych i wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miejskiej po-
zwalających na zmianę zapisów, prowadzących do kompromisu 
pomiędzy uchwało dawcą , a mieszkańcami, rodzicami.

W tym celu, zaproponowaliśmy przeprowadzenie konsultacji 
pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego, a rodzicami, które 
pomogłyby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Pomimo braku typowych konsultacji, wypracowany został na 
spotkaniu dyrektorów przedszkoli i pracowników oświatowych 
projekt nowej uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Nowogard, 
który zostanie rozpatrzony podczas obrad sesji Rady Miejskiej w 
najbliższą środę ( 28.09.2011r.)

Zadowoleni z faktu szybkiej reakcji na zmianę dotychczasowej 
uchwały, stoimy na stanowisku, że tylko bezpośrednie zaangażo-
wanie rodziców, poznanie ich obaw, opinii i propozycji pozwoli 
rozwiać wszelkie wątpliwości i pomoże wypracować zadowalający 
wszystkie strony konsensus.

Chcąc poznać wszystkie opinie i propozycje dotyczące nowej 
uchwały zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie 
konsultacyjne, które odbędzie się we wtorek 27.09.2011r. w Sali 
obrad Ratusza Miejskiego o godz.17.00

Zebrana wiedza umożliwi nam podjęcie najlepszych decyzji.
Klub Radnych 

Wspólny Nowogard
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Wiadomo już, kto zajmie się odbudową i remontem murów obronnych.  Najkorzystniejszą ofertę w ramach ogłoszonego przetargu zło-
żył Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg AZBUD Zdzisława Ajsa. Firma zadeklarowała, że odnowi nowogardzki zabytek 
za prawie 194 tysiące złotych. To mniej, niż zakładała gmina. 

Początek końca „historii remontu” historycznego muru.

Mury odbuduje AZBUD 
Przypomnijmy, że był to już 

drugi przetarg, jaki na renowa-
cję zabytkowych murów ogło-
siła w ostatnim czasie gmina. 
Pierwszy został unieważniony 
pod koniec lipca, po tym, jak 
żadna firma nie złożyła oferty 
w wymaganym terminie. Tym 

razem było inaczej. Po ogło-
szeniu drugiego przetargu naj-
korzystniejszą ofertę, na kwotę 
193 625, 89 zł.  złożył Zakład 
AZBUD.  Wszystko wskazu-
je więc na to, że gmina zaosz-
czędzi trochę na renowacji za-
bytkowej budowli. W budżecie 

na ten cel zarezerwowano bo-
wiem 250 tys. zł. 

Co zostanie zrobione za te 
pieniądze? Prace podzielo-
no na dwa etapy. W ramach 
pierwszego odbudowany zo-
stanie zniszczony przez wiatr 
odcinek muru. Do odbudowy 

ubytku wykorzystane zostaną 
kamienie polne, granitowe bez 
obróbki o określonych wymia-
rach. 

Drugi etap prac będzie obej-
mował remont i renowacje za-
bytku na całym odcinku. W 
ramach tego usunięte zostaną 
wszelkie porosty ze ścian. Na-
stępnie powierzchnia murów 
zostanie odgrzybiona. Wy-
pełnione zostaną także ubyt-
ki w murach. Pośród kamieni i 
czerwonych cegieł pojawią się 
również nowe spoiny. 

Przypomnijmy, że temat re-
montu zabytkowych murów 
pojawił się po tym, jak na je-
sieni ubiegłego roku zawaliła 
się cześć budowli. Rada Miej-
ska w budżecie na rok 2011 za-
bezpieczyła środki w wysoko-
ści 250 tys. zł i przygotowa-
ła dokumentację przetargową.  
Znaczna część tych pieniędzy 
miała być odzyskana w drodze 
dotacji zewnętrznych. Gmi-
na złożyła więc trzy wnioski o 
przyznanie środków: jeden do 

Marszałka Województwa, dru-
gi do Ministerstwa Kultury i 
trzeci do Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Szcze-
cinie. Urząd liczył, że z tego 
tytułu uda się odzyskać nawet 
do 50% kosztów poniesionych 
przy remoncie kilku wiecznego 
zabytku.  Niestety do remontu 
dołoży się tylko Konserwator 
Zabytków, który przeznaczył 
na ten cel zaledwie 20 tys. zł. 
Pozostałe wnioski zostały od-
rzucone.  Najpierw przez Mar-
szałka Województwa, a ostat-
nio także przez Ministra Kul-
tury. 

Mury obronne są wpisane 
w rejestr zabytków, więc pra-
ce renowacyjne  będą się odby-
wały pod ścisłą kontrolą Woje-
wódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Szczecinie. 

AZBUD ma trzy miesiące na 
wykonanie wszystkich robót. 
Prace mają ruszyć lada dzień. 

Marcin Simiński

Burmistrz Nowogardu ogłosił przetarg na kolejną zaskakującą inwestycję. Tym razem, za grubo ponad 100  tysięcy złotych, ma być za-
instalowane  oświetlenie budynku ratusza. 

Burmistrz będzie oświecony

Czy ratusz przyćmi swoim blaskiem kościół?
Po planowanej budowie dro-

gi do zakładu biopaliw oraz lo-
dowiska na Orliku, to kolejna 
inwestycja budząca poważne 
wątpliwości, przynajmniej w 
zakresie hierarchizacji potrzeb. 

Ogłoszenie o przetargu po-
jawiło się na stronie interneto-
wej UM w ubiegły piątek. Jak 
czytamy przedmiotem zamó-
wienia jest wykonanie oświe-
tlenia iluminacyjnego Ratusza 
Miejskiego w Nowogardzie z 
usytuowaniem słupa pod na-
świetlacz, opraw montowa-
nych w ziemi oraz naświetla-
czy na istniejących słupach 
oświetleniowych. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że już wkrótce Ratusz Miej-

ski będzie najlepiej oświetlo-
nym budynkiem w gminie. 
Przyćmi tym samym swoim 
blaskiem stary kościół, wokół 
którego, podobne oświetlenie 
zostało zamontowane dwa lata 
temu. 

Wielu radnych z którymi na 
gorąco rozmawialiśmy, jest za-
skoczonych przygotowywa-
niem takiej inwestycji i nie 
przypomina sobie dyskusji na 
ten temat. 

Jestem zaskoczony tą infor-
macją. To kolejny przykład in-
westycji, która nijak się ma do 
aktualnych potrzeb mieszkań-
ców. Jest wiele miejsc na terenie 
miasta i gminy, które wymaga-
ją inwestycji w oświetlenie m. 

in. przejścia dla pieszych  – ko-
mentował, nowe podboje in-
westycyjne burmistrza, radny 
Tomasz Szafran. 

Natomiast pytani przez nas 
urzędnicy twierdzą, że wyko-
nanie oświetlenia zostało prze-
widziane w budżecie miasta, 
pod hasłem „modernizacja ra-
tusza miejskiego”. 

Jak udało nam się ustalić, 
przewidywany koszt zamon-
towania świateł iluminacyj-
nych wokół magistratu wynie-
sie prawie 200 tys. zł. 

Ciekawe co na to mieszkań-
cy miasta? 

Marcin Simiński
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W sobotę na Placu Wolności odbyły się I Targi Organizacji Pozarządowych w Nowogardzie. Obok stowarzyszeń, promowali się także politycy.

Targi czy kampania?
Targi były  dobrą okazją dla stowa-

rzyszeń, klubów i organizacji pozarzą-
dowych do zaprezentowania  swoich 
form działalności. Namioty rozłożyło 
kilkadziesiąt organizacji, w tym kilka z 
Nowogardu. Obok stoisk klubów spor-
towych  można było odwiedzić namio-
ty organizacji promujących zdrowy styl 

życia, a także tych krzewiących folklor 
i rękodzieło. 

Okazało się jednak, że na targach 
swoją ofertę prezentowały nie tylko 
organizacje pozarządowe. Możliwość 
promocji skrzętnie wykorzystały, tak-
że niektóre komitety wyborcze, by pro-
mować swoich kandydatów do Sejmu 

i Senatu. Zdziwieni obecnością polity-
ków w takim charakterze byli zwłasz-
cza niektórzy organizatorzy targów. My 
się nie dziwimy, na targi przybyło wielu 
mieszkańców miasta, a na spotkaniach 
z politykami frekwencja na ogół mi-
zerna.  Z  okazji   promocji skorzystało 

zwłaszcza SLD – ci to wiedzą gdzie się 
kręcić.  

Organizatorami targów byli obok Bur-
mistrza Nowogardu, Zachodniopomorskie 
Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” 
oraz Fundacja Talent-Promocja-Postęp. 

MS

Stowarzyszenie „Nasza Ostrzyca”, tradycyjnie przygotowało wiele  produktów dla 
zwiedzających

Silna reprezentacja stowarzyszenia „Żabowiaki”.

Pożegnali lato w klubie „Hania” 

W stowarzyszeniu odnajdują siłę!  
Członkowie nowogardzkiego 

stowarzyszenia abstynen-
ta „Hania” mieszczącego się 
przy ulicy Zamkowej, poże-
gnali lato. Zjazd nie ograniczał 
się jedynie do członków z No-
wogardu, ale również z innych 
miast całej Polski. Trzebiatów, 
Gryfice, Toruń, a nawet War-
szawa   – to miasta, z których 
przybyli niepijący alkoholicy 

w towarzystwie przyjaciół i ro-
dzin. Klub odwiedzili również 
sympatycy stowarzyszenia, jak 
również władze miejskie z bur-
mistrzem Nowogardu na cze-
le. Każdy mógł podczas spo-
tkania znaleźć dla siebie coś 
interesującego: dzieci niepiją-
cych alkoholików miały dmu-
chany zamek, z którego wesoło 
zjeżdżały, a  uczestnicy, oprócz 

prezentacji wokalnych wymie-
niali przy cieście i napojach 
swoje wrażenia i życiowe rady, 
których najważniejszą kwestią 
jest wytrawiane w abstynencji. 
Finałem pożegnania lata była 
iluminacja świetlna „światełko 
do nieba”. Na pytanie, co dają 
takie spotkanie? Pan Bolesław 
- Prezes Stowarzyszenia „HA-
NIA” odpowiada: „działamy 

już w Nowogardzie od 18 lat, 
co daje ogromną satysfakcję i 
siłę, by po prostu już nigdy wię-
cej nie pić. Każde spotkanie jest 
dla nas bardzo ważne i inne. 
Staramy się wspólnie umacniać 
i budować wewnętrzną siłę po-
przez rozmowę czy wyjazdy, 
które czasami organizujemy. W 
stowarzyszeniu odnajdujemy 
w sobie moc i siłę, by zwyczaj-

nie nie pić”.    Przed członkami 
„Hani” wkrótce następne spo-
tkanie „Andrzejki” i w dalszej 
perspektywie spotkanie opłat-
kowe. Członkowie klubu „Ha-
nia” dziękują wszystkim spon-
sorom, którzy przyczynili się 
do organizacji spotkania.

Jarek Bzowy

 

Uczestnicy mogli również postrzelać do tarczyPan Bolesław Prezes Stowarzyszenia Hania
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Podziękowania
za udział w ostatniej  

drodze mojego  
Radzie Pracowniczej

i Pracownikom  
PUWiS
Ojca

śp. Józefa  
Szczepaniaka

składa syn

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 
w ostatnim 
pożegnaniu

śp. Józefa  
Szczepaniaka

serdeczne 
podziękowania
składa Rodzina

POdZIękOWaNIa POdZIękOWaNIa

II Wieczór Tadeusza
„Nasza Szóstka - od Tadeusza” oraz Nowogardzki Dom Kultury organizuje II-
gi  wieczór Tadeusza

W związku z tym tematem prosimy wszystkich Panów o imieniu Tadeusz o kontakt z naszą 
grupą lub NDK. Proponujemy wpisowe wraz z potwierdzeniem swojego przybycia z osobami 
towarzyszącymi . W programie naszego wieczoru: muzyka, śpiew, poezja, taniec, wystawa, au-
kcja charytatywna, wspólne zdjęcia oraz mały poczęstunek. Spotkanie „Tadeuszów” planujemy 
na 26.10.20011r o godz. 18,00 (środa) w NDK w Nowogardzie.

Liczymy na obecność naszych solenizantów, do miłego spotkania.
Organizatorzy 

Pomóżmy sobie
Oddam w dobrym stanie materac łóżkowy o wymiarach 190 na 160 cm.
 Informacje pod telefonem 913920508

TAKIE NASZE WĘDROWANIE…
W dniach od 12 do 16 września dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie wraz ze swoimi opieku-
nami s. Maksymilianą Lik,s. Maksymilią Grzyśnik i p. Elżbietą Dolot przebywały na wycieczce szkolnej.

Dzieci poznawały bliżej 
miejsca związane z kultem M. 
Bożej : Licheń - Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej i Sank-
tuarium narodzin  świętej Sio-
stry Faustyny – Głogowiec 
oraz miejsce chrztu s. Fausty-
ny -   Kościół Parafialny w Świ-
nicach Warckich. Dzieci bar-
dzo uważnie i z wielkim zain-
teresowaniem słuchały historii 
życia Świętej s. Faustyny Ko-
walskiej Apostołki Miłosier-
dzia Bożego. Były zdziwione, 
że Helenka siostra Faustyna 
pochodziła z biednej rodzi-
ny chłopskiej i skończyła tylko 
trzy klasy szkoły podstawowej, 
a mimo to Pan Jezus wybrał ją 
na swoją „Sekretarkę”, która 
spisała słowa Pana Jezusa prze-
kazane światu o Bożym Miło-
sierdziu, w książce którą zaty-
tułowała „Dzienniczek”.

Dzieci zwiedzały również  
miejsca związane z historią 
Polski takie jak : Poznań, Gnie-
zno, Ostrów Lednicki, Bisku-
pin.

 Na zakończenie wycieczki 
dzieci spędziły miło i radośnie 
czas w „Miasteczku Westerno-
wym” w Żninie. Było trochę 
efektów specjalnych  podczas 
których dzieci czuły się jak na 
prawdziwym Dzikim Zacho-
dzie. Nie zabrakło też prze-
jażdżki na koniu...Mam na-
dzieję, że spędzony tak aktyw-
nie czas pozostanie na długo w 
pamięci dzieci.

Dziękujemy Dyrekcji Szko-
ły Podstawowej Nr 3 i całe-
mu Gronu Pedagogicznemu 
oraz rodzicom  za życzliwość 
i umożliwienie nam tego wy-
jazdu.

 s. Maksymiliana Lik Wieża widokowowa

Licheń - Bazylika

Stary Browar w Poznaniu
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reklama

W dniu 23 września w Zespole Szkół Publicznych w Osinie, odbył się finał dwóch konkursów: Najpiękniejsza Wieś oraz Najestetyczniej-
sza Zagroda w Gminie Osina. 

Osina: Wybrali najpiękniejsze wsie i zagrody

W kategorii „Najestetycz-
niejsza zagroda wiejska w 
Gminie Osina w 2011 roku”

Zgłoszonych zostało 5 za-
gród.

I miejsce 
Nagroda Przewodniczącego 

Rady Gminy Osina, dyplom 
oraz czek na sumę 800zł, 

Otrzymali Państwo Owcza-
rek z Krzywic,

II  miejsce
Dyplom oraz Czek na sumę 

500zł, otrzymali Państwo Stru-
mińscy z Krzywic,

III miejsce 
Dyplom oraz czek na sumę 

300zł, otrzymał Pan Rafał Ku-
ziora z Kościuszek,

Wyróżnienia  w tej katego-
rii otrzymali Państwo: Pawlak 
z Redła oraz Państwo Machol 
z Węgorzy.

W kategorii „Najestetycz-
niejsza zagroda w Gminie 
Osina w 2011 roku”

Zgłoszonych zostało 25 za-
gród.

I miejsce

Nagroda Wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Osina, 
dyplom oraz czek na sumę 
800zł, 

Otrzymali Państwo Goryń-
scy z Krzywic,

II miejsce 
Dyplom oraz czek na sumę 

500zł,
Otrzymali Państwo Bogu-

sławscy z Osiny
III miejsce
Dyplom oraz czek na sumę 

300zł,
otrzymali Państwo Adler z 

Redostowa.

Nagrody Prezesa Zakładu 
Usług Komunalnych (roczne 
zwolnienie z opłat za wywóz 
śmieci) otrzymali:

Pani Zofia Kamprath – Hof-
mann z Krzywic,

Państwo Nowosielscy z Re-
dostowa, 

Państwo Garbaciakowie z 
Bodzęcina,

Nagroda Prezesa ZUK 
(kwartalne zwolnienie z opłat 

za wywóz śmieci) otrzymali:
Państwo Żołnierun z Redła
Państwo Potrzeba z Węgo-

rzy
Pan Władysław Buriak z Ki-

korzy
Pozostali uczestnicy kon-

kursu otrzymali dyplomy oraz 
pamiątkowe nagrody. 

W kategorii „Najładniejsza 
Wieś w Gminie Osina w 2011 
roku”

I miejsce 
Nagroda Wójta Gminy Osi-

na oraz czek w wysokości 4000 
zł otrzymało 

Sołectwo Krzywice
II miejsce 
Dyplom oraz czek w wyso-

kości 3000 zł otrzymało 
Sołectwo Redło
III miejsce
Dyplom oraz czek w wyso-

kości 2000 zł otrzymało 
Sołectwo Węgorza

opr. i foto MS
info. M. Wiatr/UM Osina

Strażacy z OSP Węgorza – wyrazy uznania od wójta, za zajęcie  
drugiego miejsca na powiatowych zawodach pożarniczych.

Najmłodsi uczniowie ZSP w Osinie

„Najładniejsza Wieś w Gminie Osina w 2011 roku” - sołtysi mogą być 
dumni ze swoich mieszkańców!

Za sportową waleczność nagrodzono też najmłodszych sportowców 
– dumę miejscowej szkoły. Drużyna żaków z  klasy 4, zajęła drugie 
miejsce Liderowowskiech Mistrzostwach woj. Zachodniopomorskiego.

 Laureaci konkursu w kategorii „Najestetyczniejsza zagroda wiejska w Gminie Osina w 2011 roku”
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Kolarze nowogardzkiego klubu „Panorama Chrabąszcze”, prowadzeni przez Ryszarda Posackiego zakończyli z sukcesami Kolarską 
Ligę Torową. Odnieśli również zwycięstwa podczas weekendowego kryterium ulicznego w Maszewie.

Mistrzowie toru! Komisarek deklasuje rywali!  
Lenko objawieniem sezonu!
W ubiegły czwartek na torze kolarskim im. Zbysława Zająca przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie miała miejsce ostatnia w tym 
roku odsłona Ligii Torowej. „Chrabąszcze” po raz kolejny godnie reprezentowali Nowogard i barwy swojego klubu. 

W trakcie zawodów w ka-
tegorii „Żak młodszy” zwy-
cięstwo odniósł Jakub Lenko. 
Wygrał w wyścigu 2 x 800 m. 
Po dwunastu seriach, z któ-
rych składała się Liga Torowa, 
zdobył 83 punkty i został mi-
strzem toru kolarskiego. Nato-
miast w kategorii „Żak starszy” 
podczas czwartkowych zawo-
dów waleczną postawą wyka-
zali się bracia Ubych – Damian 
i Jakub. W „wyścigu duńskim” 
Jakub był czwarty, Damian 
ukończył go na piątej pozycji. 
Na uwagę zasługują również 
Piotr Sowiński, który zajął 10. 
miejsce, Maciej Sućko (13. po-
zycja)  i Dawid Ślązak na miej-
scu 16.

W drugiej konkurencji tej 
kategorii wiekowej, czyli tzw. 
wyścigu eliminacyjnym (daw-
nym australijskim) Jakub 
Ubych stanął na drugim stop-
niu podium. Tuż za pierwszą 
piątką znalazł się natomiast 
Piotr Sowiński, przejeżdżając 
linię mety na 7. pozycji. Sućko, 
Ślązak i Ubych zajęli kolejno 
15., 16. i 18. pozycję.

W klasyfikacji końcowej, po 
12 rundach, 4. miejsce zdo-
był Jakub Ubych (zdobył 131 
punktów), siódmy był jego 
brat, Damian. Poza pierwszą 
dziesiątką znaleźli się – Piotr 
Sowiński (miejsce 12.), Dawid 
Ślązak (miejsce 13.), oraz Ma-
ciej Sućko – miejsce 19.

Tego dnia, w klasyfikacji 
końcowej, laur zwycięscy w 
kategorii młodzik przywdział 
również niezawodny Remi-
giusz Komisarek wygrywając 
w wyścigach – na 400 m. ze 
startu wspólnego oraz elimi-
nacyjnym, a także zajmując 
2. pozycję w wyścigu punkto-
wym. Po dwunastu ligowych 
seriach Remigiusz zgromadził 
na koncie 274 punkty, wyprze-
dzając o 118 oczek! drugie-
go na podium Piotra Banka z 
Baszty Golczewo, który zdobył 
156 punktów. 

W kategorii „Junior młod-
szy” w końcowej klasyfika-
cji najlepszym z „Chrabąsz-
czy” okazał się Kornel Zwo-
liński, zajął 12. pozycję. Cztery 
miejsca za nim, na 16. pozycji 
uplasował się Mateusz Bej. 

Zdaniem Ryszarda Posac-
kiego zawody na torze udo-
skonalają w zawodniku techni-
kę jazdy i wzmagają czujność. 
– Uważam, że zawody przepro-
wadzane na torze są najbar-
dziej wymagające dla zawod-
nika, ze względu na mnogość 
momentów krytycznych, które 
decydują o zwycięstwie. Torow-
cy najszybciej odnajdują się na 
szosie. 

W trakcie zawodów „Chra-
bąszcze” mogli liczyć na po-
mocną dłoń sponsorów. Mówi 
trener Ryszard Posacki: - 
Chciałbym serdecznie podzię-
kować dyrekcji Domu Dziecka 
w Goleniowie za udostępnia-
nie naszym zawodnikom busa, 
w celu dojazdu na szczecińskie 
zawody.

Ubiegłotygodniowe sukce-
sy zawodników „Panoramy 
Chrabąszcze” nie zakończyły 
się jednak na szczecińskim to-
rze, nasi kolarze nie zawiedli 
nas również podczas zawodów 
w Maszewie. W sobotę odby-
ło się tam  kryterium uliczne. 
W kategorii „Żak młodszy” na 
dystansie 900 m. zwycięstwo 
odniósł Jakub Lenko. Wśród 
„Żaków starszych”, w wyścigu 
5 x 900 m., tuż za podium zna-
lazł się Jakub Ubych, natomiast 
w kategorii „Młodzik” złoty 
medal zawisł na szyi Remigiu-
sza Komisarka, który okazał 
się bezkonkurencyjny na dy-
stansie 5 x 900 m. 

Relacjonuje Ryszard Posacki: 
- Trasa wyścigu była wytyczo-
na ulicami miasta, jest to tzw. 
kryterium uliczne. Dodatko-
wym przeciwnikiem dla każde-
go z kolarzy była nawierzchnia 
brukowa – śliska i z wybojami, 
nie wolno było oderwać się od 
siodełka, gdyż – przy szybkim 
tempie – powoduje to oderwa-
nie się koła od ziemi, co skut-
kować może utratą panowania 
nad rowerem i upadek. Zawod-
nicy oprócz wytrzymałości fi-
zycznej i oporności psychicznej 
musieli wykazać się umiejętno-
ściami technicznymi.

Piotr Słomski

Na najwyższym stopniu podium Remigiusz Komisarek

Jakub Lenko odebrał puchar zwycięscy

Pomorzanin remisuje z Kastą
W meczu ósmej kolejki regionalnej ligi okręgowej Pomorzanin Nowogard zremisował na wyjeździe z Kastą Majowe Szczecin, która 
przed tą serią gier zajmowała pozycję lidera. Po remisie z Pomorzaninem, szczecinianie spadli na drugą lokatę, nasz zespół zajmuje na-
tomiast miejsce szóste.

Do sobotniego spotkania Po-
morzanin w każdym wyjazdo-
wym spotkaniu zdobywał trzy 
punkty i na mecz z Kastą jechał 
z podobnymi nadziejami. Od 
początku było jednak wiadomo, 
że o wywiezienie ze Szczecina 
kompletu oczek będzie bardzo 

trudno. Nasz zespół był bowiem 
osłabiony brakiem kilku zawod-
ników, a Kasta chciała utrzymać 
pozycję lidera. Pierwsza poło-
wa meczu nie przyniosła żadnej 
bramki, w drugiej części spo-
tkania inicjatywę zaczął nato-
miast przejmować nasz zespół. 

Mimo tego, to gospodarze za 
sprawą Kowalewskiego wyszli 
na prowadzenie w 55. minucie 
spotkania. Pomorzanin atako-
wał lecz szczecinianie dobrze 
się bronili i wydawało się, że za-
kończą ten mecz zwycięstwem. 
Trzy minuty przed końcem re-

gulaminowego czasu gry, jeden 
z zawodników Kasty trafił jed-
nak do własnej bramki i mecz 
zakończył się podziałem punk-
tów. Spory wpływ na przebieg 
pojedynku miał fatalny stan 
murawy na szczecińskim obiek-
cie. Teraz Pomorzanina czeka-

ją trzy spotkania na własnym 
obiekcie. Już w najbliższą środę 
do Nowogardu zawita grający w 
wojewódzkiej okręgówce Piast 
Chociwel, aby rozegrać mecz w 
ramach Pucharu Polski.

Maciej Pietrasik
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof Sulwiński, Błażej Szczubiał

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT  
„AS KOMPETENCJI” W ZSP

Relacja ze spotkania
19 września w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nowo-
gardzie odbyło się spotkanie 
podsumowujące dotychczaso-
we działania w ramach projek-
tu „AS KOMPETENCJI”. Na 
spotkanie przybyli zaproszeni 
goście, a pośród nich dyrek-
tor ZSP Pan Stefan Sitkowski, 

przedstawicielka firmy COM-
BIDATA Poland Sp. z o.o. Pani 
Joanna Blaut, nauczyciele oraz 
uczniowie ZSP. Spotkanie pro-
wadziły Alicja Cegielska, Paula 
Hofses z klasy III TH oraz Ines 
Penczek z klasy III TI. Uczen-
nice przedstawiły zgromadzo-
nym najważniejsze założenia  
projektu oraz prezentacje mul-

timedialne stworzone w ra-
mach zajęć projektowych.

Informacje o projekcie 
„AS KOMPETENCJI” to 

projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską w ra-
mach środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, 
jego celem jest umożliwienie 

uczniom szkół ponadgimna-
zjalnych rozwój kompetencji 
matematyczno –fizycznych lub 
kompetencji z przedsiębior-
czości poprzez udział w zaję-
ciach pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych. W ramach projektu w 
naszej szkole utworzono dwie 
grupy uczniowskie – jedna 
skupia się na rozwoju kompe-

tencji matematyczno – fizycz-
nych (jej opiekunem jest Pan 
Rafał Wasyluk), druga zaś roz-
wija kompetencje z przedsię-
biorczości (jej opiekunem jest 
Pani Patrycja Sierżant). Pro-
jekt realizowany jest od mar-
ca 2009 roku do sierpnia 2012 
roku.

TROCHĘ POEZJI…
Ja i ty – dziś wielka miłość
Jutro to tylko sen
Dlaczego to wszystko tak szybko się kręci?
Teraz, gdy widzę, że mam ciebie
Nie muszę się bać, bo ty kochanie jesteś zawsze blisko mnie
Zawsze przytulisz i pocałujesz mnie 
Ty może nie wiesz, ,że ja cię kocham
Aż do ostatnich moich łez 
Ty w sobie kochanie masz coś
Czego jest mi brak 

Karolina Salamon

Alicja Cegielska, Paula Hofses i Erwin Teodorczyk Pan Dyrektor Stefan Sitkowski przemawia do 
przybyłych osób

Pan Stefan Sitkowski oraz prowadzący zajęcia w 
ramach projektu „AS KOMPETENCJI” Pani Patrycja 
Sierżant i Pan Rafał Wasyluk

Ines Penczek podczas omawiania prezentacji 
multimedialnej

kUlINarNIe… 
Przepis na jabłka w cieście  
na leniwe jesienne popołudnia 
Składniki:
3-4 duże kwaskowe jabłka, 
2 jajka, 
szklanka mąki, 
6-7 łyżek mleka lub kwaśnej śmietany, 
czubata łyżka cukru, 
cukier waniliowy lub cynamon, 
tłuszcz do smażenia (olej bądź masło), 
cukier puder do posypania.
Sposób przygotowania:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać mleko i wymieszać z przesianą 

przez sito mąką oraz białkami, ubitymi na sztywną pianę. Jabłka 
umyć i wydrążyć gniazda nasienne. Potem pokroić na około pół-
centymetrowe krążki z dziurką pośrodku. Krążki nabijać kolej-
no na ostry szpikulec (ewentualnie patyczek do szaszłyków), za-
nurzać w cieście i na rozgrzanym tłuszczu smażyć na złoty kolor 
przez około 3 minuty z każdej strony. Usmażone jabłka posypać 
cukrem pudrem, zmieszanym z odrobiną cynamonu lub cukru 
waniliowego. Jabłka smażone w cieście najlepiej smakują poda-
wane na ciepło. 

SMACZNEGO!!!
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Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

Rusza kolejny  
sezon  
NALP

Zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania drużyn pił-
karskich do 30.09.2011r. Nowogardzka Amatorska Liga Pił-
karska rozpocznie się w tym roku 9.10.2011r. (niedziela ). 

Rozgrywki będą odbywały się w I i II lidze na hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Spotkanie organizacyjne 
z kapitanami zgłoszonych zespołów odbędzie się 3.10.2011r. o 
g.19.00 w pubie Pasadena.

Zgłoszenia zespołów pod numerem Tel. 664037266
TS

W imieniu własnym 
i Zarządu Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych 
im J. Słowackiego 
w Nowogardzie 

jednomyślnie 
popieramy 

kandydaturę 
Antoniego Bielidy 

w nadchodzących wyborach 
parlamentarnych.

Prezes Zarządu ROD
Ryszard Wajk

Festyn Parafialny
„Ocalić od zapomnienia”

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie

zaprasza 
w dniu 1 i 2 października 2011 r.

1.X.2011 r. (sobota)
godz. 11.00 - Msza św.
godz. 12.00 - otwarcie dwóch wystaw
                    „Magia Kresów”
                    „Eksterminacja ludności polskiej 
                     na Kresach”
godz. 13.00 - prelekcje 
                   Rafał Sommer - Magia Kresów
                   Jacek Stróżyński - Wybrzeże Wołyńskie
godz. 15.00 - wyświetlanie filmów o Kresach
                   Marsz Wyzwolicieli
                   Defilada Zwycięzców
godz. 17.00 - ognisko (pieczenie kiełbasek)
                    zaproszenie do śpiewu pieśni 
                    religijnych i patriotycznych

2.X.2011 r. (niedziela)
godz. 9.00 - Msza św. z udziałem Jego Ekscelencji
                      ks. abpa Andrzeja Dzięgi

- Poświęcenie kamienia 
   „Ku Czci Pomordowanych na Kresach”
- Otwarcie kiermaszu: 
   grochówka, sprzedaż ciasta i inne atrakcje

Civitas Christiana
parafia pw. sw. Rafała Kalinowskiego

Szlachetna  
Paczka

Po roku przerwy Szlachetna Paczka wznawia działalność w na-
szym Rejonie. Pierwszy etap to pozyskanie wolontariuszy. Po-
szukujemy chętnych do współpracy pełnoletnich wolontariuszy. 
Dlatego jeśli chcesz poczuć się potrzebny i jednocześnie wspo-
móc rodzinę? Jeśli czujesz potrzebę pomagania, rozumiesz ideę 
wolontariatu i stać Cię na odstąpienie swojego czasu innym - do-
łącz do akcji szlachetna paczka. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej: http://www.szlachetnapaczka.pl/ zgłoszenia siebie 
jako wolontariusza proszę kierować na adres strony interneto-
wej: http://www.superw.pl/

 wybierając rejon Nowogard.
Drużyna SUPER W czeka także na Ciebie. Dołącz do nas bo 

naprawdę warto! Start 19 IX 2011 r. 
O dalszych etapach działalności Szlachetnej Paczki w Rejonie 

informować będzie na bieżąco Dziennik Nowogardzki.
LR Karolina Sałaga
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPrZedam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
OdJaZdY Z NOWOGardU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdJaZdY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
Od PONIedZIałkU dO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGard - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGard - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGard
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

PELTING CENTER

ROZPOCZĘCIE PRACY: LISTOPAD
CZAS TRWANIA: ok. 5 m-cy,
LOKALIZACJA Ł i i l G it 12 72 100 G l ió

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ

LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY 

TEL. KONTAKTOWY: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 
(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1600)

Zakład Usług komunalnych sp. z o.o. 

poszukuje świadków 
dewastacji ogrodzenia nieruchomości 

przy. ul. gen. J. Bema 13a 
(teren dawnej kotłowni przy byłej gorzelni). 

Wybryk ten przypuszczalnie miał miejsce 
w dniach 2-4 września br. 

Za wskazanie sprawców czeka nagroda Prezesa 
Spółki. Tel. 91 39 21 582 lub 91 39 21 322.

 

Zaprasza do udziału w projekcie: 

„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy 
Nowogard” 

 Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia 
poprzez zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz 
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów: 
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą, 
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 
działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług.  
 Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych  
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości” oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach.  
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT”, otrzymają od 10 do 50 % zniżki stawki czynszu  za wynajmowany 
lokal, w okresie pierwszych trzech lat swojej działalności. 

Pierwsza edycja projektu realizowana będzie od września do grudnia 2011 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w 
Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, lub 
telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl 
                                               Serdecznie zapraszam ! 
Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST               

SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD  

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 

el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGard
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIerUCHOmOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691 054 010.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha 
ziemi w Błotnie przy głównej tra-
sie do Nowogardu. 91 39 17  937; 
697 744 657

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże po-
koje. Ogród. Możliwość adaptacji stry-
chu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 Proszę 
dzwonić po godzinie 15.00

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 
501-411-106

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojo-
na. 91 39 18 307

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe naj-
chętniej małżeństwu niepalącemu w 
centrum miasta tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
w centrum miasta z dala od uliczne-
go zgiełku blisko boisko dla dzieci. 668 
452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. 
Tel 606 621 142

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nad-
torowej. Cena 280 tys. 511  859  647; 
510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszyst-
kie media, woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Wojcie-
szynie 1439 m2, pozwolenie na budowę, 
projekt domu, przydomowej oczyszczal-
ni ścieków, komplet dokumentów. Tel. 
796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. 

Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 606 379 759

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum Szczecina. 693  700  073; 
665 313 231.

• Sprzedam działkę ogrodową (ogród 
zamkowa) tel. 513 157 137

• Sprzedam działkę 10 ar budowlana 
przy ul Asnyka, media w drodze 55 tys. 
503 120 436

• Sprzedam piękny i funkcjonalny dom 
w Nowogardzie przy ul. Boh. War-
szawy 93a (wejście od ul. Światowi-
da). Pow. użytkowa 210 m2, działka 
700m2. dom z dużym potencjałem, 
łatwo wyodrębnić 2 samodzielne 
mieszkania, Garaż z kanałem, wyso-
kie piwnice- możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej. Bardzo do-
bre położenie, duży parking. 601 161 
050

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 a i 
77 a okolice Nowogardu. 600 791 675

• Zamienię własnościową kawalerkę III 
piętro 24 m2 na większe do II piętra za 
dopłatą. 600 782 741

• Sprzedam działkę o nr 224 pow. 597 m2 
przy ul Dąbrowszczaków. 512  608  747; 
724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i ma-
nicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 
39 23 540

• Sprzedam piekarnię połączoną ze skle-
pem spożywczym w miejscowości 
Dobra k/Nowogardu. Obiekt z pełnym 
wyposażeniem i bieżącą produkcją. Są 
również do „przejęcia” pracownicy oraz 
kontrahenci. Tel. kom. 887467309, sta-
cjonarny 913920334.

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Dobra sprzedam 1/2 domu. 668 431 301

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 
umeblowane. 509 530 073

• Mieszkanie do wynajęcia. 91 39 23 209

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie 3 pokojowe + garaż ze stry-
chem + 3 murowane pomieszczenia 
w ogrodzie. Zamiana na 2 pokoje w 
bloku w centrum (I piętro lub parter) 
724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam kontener handlowo-biurowy 
Bamor- Resko. 790 405 650

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe. 516 084 754 lub 506 382 151

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypoko-
jowe w bloku do remontu. 785 387 903 
dzwonić wieczorem.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Sprzedam działki budowlane w Nowo-
gardzie. 665 503 129

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypokojo-
we w bloku do remontu. tel. 785 387 903. 
Dzwonić wieczorem

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
parter przystępna cena. 91 39 25 836

• Sprzedam mieszkanie w Bieniczkach 

dwupokojowe 57 m2 + ogród i garaż z 
możliwością adaptacji góry. 600 897 758

• Do wynajęcia mieszkanie w Nowogar-
dzie o pow. 54,18 m2. 509 608 794

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie. 
Wszystkie projekty i pozwolenia. 
796 144 980

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
trzypokojowe 62,20m2. 668 732 944 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
parter, przystępna cena. 91 39 25 836

• Do wynajęcia garaż dla osobowego lub 
busa przy ul. Nadtorowej. 607 886 856

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
62m2 w Nowogardzie spiżarnia, weran-
da, piwnica, garaż +ogród. 506 180 729

• Wynajmę kawalerkę w centrum od za-
raz. 723 26 10 36

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o 
pw. użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu 
Radosław 501 594 804 lub 605 548 737 
cena 149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro 
Warszawska lub zamienię na dwa poko-
je z kuchnią do II piętra. 667 926 528 lub 
91 39 26 528

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 
maja 44(zjazd do Przystani). 694 513 242

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam działkę budowlaną 10 ar. Cena 
40 tys. zł ok. Nowogardu. 694 521 787

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. 
JPII tel. 607 145 535

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Mieszkanie dwupokojowe w Centrum 
Nowogardu wynajmę. 695 426 050

• Tanio sprzedam budynek mieszkalny do 
remontu na wsi. 667 961 177

• kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 
banków w jednym miejscu. dojeżdża-
my do klientów. Centrum finansowe 
aVaNTIS. Tel. 513 264 203

mOTOrYZaCJa

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• SPrZedam OPel VeCTra C kOmBI, 
SreBrNY meT., rOk PrOd 08/2006, 
PrZeB 152000 km, 1.9 dIeSel 150 km, 
SerWISOWaNY W aSO OPel (FakTU-
rY), OSTaTNI SerWIS 20 WrZeSIeŃ 
2011, NOWe OPONY leTNIe CONTI-
NeNTal, klImaTrONIk dWUSTreFO-
WY, ZadBaNY, CeNa dO UZGOdNIe-
NIa, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok prod. 
1992, zarejestrowany, ubezpieczony do 
poprawek blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 Cena 
600 zł. 783 019 357
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Zatrudnię 
do pracy 

fizycznej osobę 
z umiejętnościami 

budowlanymi. 
Wiadomość: 

Sklep Meblowy Kwadrat 
ul. Armii Krajowej 49, 

72-200 Nowogard. 

Tel. 91 39 21 470
661 960 881

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam opony zimowe Klebera 
R14 z felgami. 696 116 744

• Sprzedam opony zimowe firmy Ba-
rum 145/70 R13. 660 038 714

• Sprzedam Skodę Octawia 1.6 ben-
zyna 1998 r, spala średnio 6,2 l ben-
zyny na 100 km. Cena 7600 do ne-
gocjacji. Tel 694 907 455

• kredyty samochodowe. leasing 
samochody. Tel. 513 164 203

rOlNICTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + ko-
szenie łąk kosiarką. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Gospodarstwo Ogrodnicze a. 
Wawrzyniak Nowogard poleca 
świeże pomidory na soki, prze-
ciery w cenie 2zł kg. 608 529 366

• Sprzedam prosięta. 91 39 18 316

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam kosiarkę typu traktorek 
cena 2750 zł, sadzarkę do ziem-
niaków cena 4000 zł i kombajn do 
ziemniaków 4000 zł. 603 852 270

• Maliny sprzedam tanio (zbiór wła-
sny). 502 853 573

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków "ANNA" Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel.692421192 lub 
+4915222976483.

• Tanio sprzedam każdą ilość aroni 
665 785 735 – własne rwanie.

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Ziemniaki jadalne za zimę tanio 
sprzedam. 788 563 945

• Kupię dwa wiadra śliwek węgierek. 
91 39 22 979

• Sprzedam traktor Zetor 4718 trzy-
cylindrowy i Traktor Defenz z turem. 
692 504 282

• Sprzedam gołębie pawiki. 
667 146 812

• Sprzedam ziemniaki jadalne różne 
odmiany, na terenie Nowogardu 
dowóz gratis. 518 488 714

• Kupię siano w balotach. 724 080 142

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• kredyty dla rolników. Tel. 
513 164 203.

USłUGI

• Producent pościeli dziecięcej „Kari-
na” ul. Dworcowa 4 oferuje pościel 
do łóżeczek, rożki, baldachimy, 
ochraniacze i inne akcesoria dzie-
cięce. Otwarte od 9-16. Zaprasza-
my!

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 

wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
mS BIOSS zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką Jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGd. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Ka-
zański szkolenia BHP i PPOŻ kom-
pleksowa obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• docieplenia budynków. 608  847 
784

• docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, 
ławki, stoły, inne drewniane ele-
menty. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na 
lotnisko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budow-
nictwa. Budowa domu, glazura, re-
gips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego. 
607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. 
Szybko, tanio. 503  424  933 lub 
697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań prywat-
nych, biur i posesji. 724 348 596

• Wykonam usługę, budowa domu, 
glazura. 662 678 895

• kredyty dla firm. Bez zaświad-
czeń z ZUS i US. Tel. 513 164 203

• leasing konsumencki - na 
oświadczenie do 100 tys. 513 164 
203 

• Pożyczki bez BIk na dowód osobi-
sty bez dochodu 200-1000 zł. 513 
164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 
25 900; 667 900 901

• Zatrudnię do pracy przy produkcji 
ogrodzeń metalowych.512 509 179

• Zatrudnię pracowników na elewa-
cje, płytkarza i murarzy. Praca od 
zaraz. tel. 501 055 337

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 15 zł/
m2, zbrojarzy i cieślę. 694 455 280

• Zatrudnię brygadzistę z doświad-
czeniem ferma drobiu. Po okresie 
próbnym możliwość mieszkania. Tel 
601 73 38 91

• Pedagog zaopiekuję się dzieckiem. 
668 732 944

• Zatrudnię murarza. 608 817 214

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
662 125 970

• Zatrudnię konserwatora – „Złota 
Rączka”. 513 100 901

• Niewykwalifikowanych do prac 
przydomowych. 513 100 901

• Zatrudnię samodzielnego stolarza. 
696 034 712

• Przyjmę pracownika ogólnobudow-
lanego i pomocnika. 663 160 884

• Przyjmę do pracy tynkarza. 
512 005 503

• Zatrudnię do pracy w sklepie. 
500 207 

• Rencista podejmie się pracy przy-
domowych. 507 984 640

• Firma informatyczna zatrudni oso-
bę studiującą. fortel.nowo.pl

• Sortowanie rozsady truskawek w 
Nowogardzie. Tel: 506 492 763

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki firmy Ma-
ritta i chodak. 725 797 076

• Sprzedam szczeniaki rasy mieszanej 
(średnia i duża), zaszczepione, odro-
baczone, maści czarnej podpalanej. 
Cena 50 zł. 694 305 811

• Sprzedam akwarium 600l z szafką. 
600 791 675 

• Sprzedam tanio wózek i łóżeczko. 
696 987 322

• Sprzedam karpia kroczek cztery na 
kilogram tanio. 10zł/kg. 724 049 451

• Sprzedam owczarki niemieckie 
4-miesięczne, po rodzicach z rodo-
wodem. 91 39 21 828

• Sprzedam harmonię w dobrym sta-
nie 40 basów. 511 627 210

• Sprzedam wózek dziecięcy. 
607 289 903

• Oddam kotki ośmiotygodnio-
we samce. Czyste i zadbane. 
662 877 991. (Nowogard)

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Oddam meble w bardzo dobrym 
stanie za niewielką dopłatą; seg-
ment pokojowy, meblościankę z 
szafą dwudrzwiową, kanapo tap-
czan, trzy fotele, meble kuchenne, 
stolik kuchenny nakładamy, małą 
lodówkę „POLAR”, szafę dwudrzwio-
wą. Telefon. 500 445 088

• Sprzedam pieski rasy YOrk. 
669 610 925

• Sprzedam narożnik w dobrym 
stanie, kolor oliwkowy. 400 zł do 
uzgodnienia. 665 742 224

• Oddam suczkę maści czarnej, szcze-
niaczka w dobre ręce. 661 933 969

• Sprzedam pianino. 724 080 142

• Sprzedam łóżeczko różowo-białe 
dla dziewczynki. 725 176 089
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama w dzienniku Nowogardzkim
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel. 91 577 20 07

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

UWAGA!
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
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ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

"OSTATNI DZWONEK"

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13
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Ludowo-Narodowe
"Ojcowizna"

Lista nr 10

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.bis.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.

3

Kto za, a kto przeciw...

Jeszcze nic nie  zbudowali,  
a już poręczyli

Podczas środowej sesji Rady 
Miejskiej, radni głosowa-
li m. in. nad uchwałą w spra-
wie udzielenia poręczenia cy-
wilnego tytułem zabezpiecze-
nia pożyczki w celu realizacji 
przedsięwzięcia przez Celowy 
Związek Gmin RXXI w Nowo-
gardzie. W trakcie debaty nad 
uchwałą między radnymi opo-
zycji, a Antonim Bielidą, któ-
ry jest jednocześnie Przewod-
niczącym Rady Miejskiej oraz 
szefem Związku, doszło do 
ostrej wymiany zdań. Czytaj s. 3

Niedziela: Abp. Andrzej 
Dzięga  w parafii pw. św. 
Rafała Kalinowskiego

Czytaj strona 6
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Foto tydzień

„Te opony leżą już jakiś czas i są wyrzucone specjalnie” - in-
formują mieszkańcy ul. Dąbrowszczaków. Mamy nadzieję, że po 
naszej interwencji zalegające gumy zostaną usunięte. 

Po naszej interwencji „ławeczki”, a raczej to co po nich pozo-
stało, przy  ul.15 Lutego zostały usunięte. 

Pierwsze ujęcia z nowego wiaduktu przy  ul. Leśnej, przez któ-
rą będzie przebiegać obwodnica. 

Ruszały pierwsze prace  przy budowie SKATE PARKU. Wielu 
mieszkańców miasta uważa jednak, że Plac Szarych Szeregów straci 
przez to swój urok,  jako miejsca doskonałego na rodzinne spacery.

Komunikat wyborczy
W ubiegły piątek na łamach „Głosu Szczecińskiego” ukazał się wywiad z Piotrem Słom-

skim, kandydatem do sejmu Komitetu Wyborczego Prawica (1 miejsce, lista nr 10). Wy-
wiad jest dostępny na stronie internetowej „Głosu Szczecińskiego”, w zakładce „wybo-
ry parlamentarne”, można go również przeczytać wpisując w wyszukiwarce http://www.
gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20110925%2FWYBORYPARLAMENTARNE-
01%2F507172284

W paśmie lokalnym TVP Szczecin emitowany jest również spot wyborczy KW Prawica. 
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.prawica-szczecin.pl

Nasza sonda - oświetlenie Ratusza
Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu DN, Burmistrz Nowogardu ogłosił 
przetarg na kolejną zaskakującą inwestycję. Tym razem, za prawie  200  tysięcy 
złotych, ma być zainstalowane  oświetlenie iluminacyjne budynku ratusza. 

W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców miasta, co sądzą na temat tej 
inwestycji?

Bogdan Lasowski  - Moje zdanie na temat iluminacji jest 
krytyczne, a powodem jego jest fakt, iż władza nie liczy się z 
pieniędzmi podatników. A może pan Burmistrz, by tak sam 
zasponsorował  tą iluminację? Jak wiemy, są inne ważniejsze  
potrzeby, niż oświetlenie Ratusza. Te pieniądze  można by-
łoby przeznaczyć np. na powiększenie parkingów w mieście, 
a nie wprowadzania jakiś bzdurnych stref parkingowo - cza-
sowych. Podsumowując -  władza chyba nie wie co czyni!!! 

Piotr Wojciechowski - Wydaje mi się, że to jest zła de-
cyzja. Tę sumę można byłoby przeznaczyć na   dożywianie 
dzieci z rodzin ubogich, czy też  Oświatę i Edukację czy szpi-
tal, który jak wiemy jest budowany. To nie rozsądna decyzja 
Burmistrza!.  

Zbigniew Sudomierski  - Panie Robercie,  co pan robi!, 
przecież wie Pan, jakie mamy ogromne  długi i ile inwestycji. 
Ponad to, brak dbałości o zieleń, niedokończone  chodniki, 
czy też budowana obwodnica. Czy wyłoży Pan własne środ-
ki za energię  elektryczną budowanej  obwodnicy za, którą 
rachunki gmina będzie musiała sama finansować . Zdecy-
dowanie jestem przeciwny tej inwestycji i jest ona po prostu 
niepotrzebna!. 

Katarzyna Kozieł - Myślę, że to  zły pomysł. Mamy w 
mieście tyle do zrobienia, a to wiąże się z wydatkami. A są 
to: niedokończone chodniki, drogi, rozbudowywany szpita-
la  i przede wszystkim obwodnica, która będzie musiała być 
oświetlona, a  za rachunki z jej oświetlenia  miasto będzie 
musiało zapłacić z własnych środków. To zupełnie nie po-
trzeba inwestycja. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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SPRZEDAM:
1. Wózek widłowy elek-

tryczny z prostownikiem o 
udźwigu 2 ton na wysokość 
3,3 m. Baterie do wymiany

2. Mały samochód cięża-
rowy wywrotka o ładowno-
ści do 1 t. Silnik po remoncie 
kapiat. Ogólny stan dobry.

3. Barakowóz nadający 
się na budowę, składowanie 
materiałów itp.

Wiadomość 
tel. 91 39 22 329 do godz. 

16.00 lub 697 516 145

Powyższy sprzęt znajduje 
się na Składzie Opałowym  

w Nowogardzie 
przy ul. Nadtorowej 12.

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

ReKlama

Po interwencji naszej redakcji Prokuratura Rejonowa w Goleniowie zajęła się spra-
wą p. Krystyny Wąsala. Przypomnijmy, że w dniu 16 sierpnia, przed godziną 8.00 
pani Krystyna wyruszyła rowerem na plantację borówek.  Przy ul. Boh. Warszawy, 
na wysokości dyskontu Biedronka, nagle podjechał do niej radiowóz i rozpoczął 
się cały ciąg dramatycznych zdarzeń, który p. Krystyna opowiedziała redakcji DN.

Zachowanie  
policjantów oceni  
prokurator 

 Sprawa została przez nas 
opisana w dniu 2 września. Je-
chałam ulicą. Nagle z lewej stro-
ny podjechał do mnie radiowóz 
typu „furgonetka”.  Samochód 
nadjechał tak blisko, że chcąc 
wjechać na chodnik przewróci-
łam się. Upadłam na bok ude-
rzając się w rękę i twarz – tak 
relacjonowała wtedy przebieg 
zdarzenia p. Krystyna. W wy-
niku upadku kobieta doznała 
złamania ręki w dwóch miej-
scach i wybicia barku.  Jesz-
cze przez kilka miesięcy będzie 
skazana na  noszenie  ortope-
dycznego temblaka. Do dziś 
jest również bardzo wstrzą-

śnięta tym,co ją spotkało. 
Pani Krystyna złożyła ofi-

cjalną skargę na zachowanie  
policjantów do Komendanta 
Powiatowego Policji Krzysz-
tofa Targońskiego.  Ten, wsz-
czął wewnętrzne postępowa-
nie wyjaśniające i stwierdził,  
że całe zdarzenie miało zupeł-
nie inny przebieg. Ze względu 
jednak na sprzeczności w re-
lacjach policjantów i kobiety, 
komendant postanowił prze-
kazać  materiały w sprawie do 
Prokuratury Rejonowej w Go-
leniowie, celem obiektywnej 
oceny przez niezależny organ i 
podjęcia decyzji co do dalsze-

go postępowania w tej sprawie. 
Kobieta została wezwana na 

przesłuchanie do Prokuratu-
ry w Goleniowie w charakte-
rze świadka. Prokurator będzie 
ustalał, czy w trakcie kontroli 
drogowej, policjanci przekro-
czyli swoje uprawnienia lub 
nie dopełnili swoich obowiąz-
ków działając na szkodę inte-
resu prywatnego. Jeśli organ 
ścigania uzna, że tak było, gro-
zi im kara nawet do 3 lat po-
zbawienia wolności. 

O sprawie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

MS

Kto za, a kto przeciw...

Jeszcze nic nie  
zbudowali, a już 
poręczyli

Poręcznie jest niezbędne  
na zabezpieczenia pożyczki w 
wysokości 17 mln złotych jaką 
ma zaciągnąć od Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej Związek R XXI. Kredyt ma 
być  wkładem własnym Związ-
ku w realizację budowy zakła-
du gospodarowania odpadami 
w Słajsinie. Inwestycja, w któ-
rą zaangażowane jest 27 gmin, 
ma kosztować prawie  120 mi-
lionów złotych. Tyle, że rad-
ni, mieli szereg wątpliwości 
w sprawie uchwały w sprawie 
udzielenia poręczenia. 

Radni Wspólnego Nowogar-
du mieli pretensje do A. Bie-
lidy, że ten nie przygotował 
się merytorycznie do dyskusji 
nad uchwałą. Pytali czy porę-
czenie ma wpływ na rzeczywi-

ste obciążenie budżetu. Nie ro-
zumieli również dlaczego po-
życzkę dla RXXI ma poręczyć 
tylko 5 gmin, a nie wszystkie 
zrzeszone w Związku.  Radny 
Marek Krzywania prosił, aby 
głosowanie nad uchwałą prze-
sunąć na kolejną sesję, by do 
tego czasu zaproponować po-
zostałym gminą poręcznie po-
życzki.  Radny Tomasz Szafran 
i Marcin Nieradka wątpliwi w 
powodzenie inwestycji, wska-
zując na dotychczasowe osią-
gnięcia markowane przez A. 
Bielidę, głównie nieudany, ich 
zdaniem biznes biopaliwowy. 

Jak ostatecznie zakończyło 
się głosowanie nad tą i innymi 
uchwałami?  O tym we wtor-
kowym  wydaniu DN.  

MS
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Zagrali va banque

5 tysięcy do zera 
Miesiące treningów. Dwie kontuzje. Zmiany w składzie. I wszystko na nic. Nasza drużyna radnych poniosła druzgocącą klęskę podczas 
Mistrzostw Polski Samorządów w Piłce Nożnej. 

Nasz komentarz

Poszli na całość, jak w kasynie
Nasi radni zagrali va banque, jak w kasynie. Tyle, że postawili 

nasze pieniądze. A na dodatek przywieźli wielkie zero i wstyd, 
skoro już mamy mówić o promocji gminy. Chociaż nie o wy-
graną, czy przegraną tutaj chodzi. Chodzi o naganny mecha-
nizm wydawania publicznych pieniędzy na własne zachcianki. 
Władza jest po to, by służyć ludziom, a nie dobrze się bawić 
za ich pieniądze. Natomiast media, powinny być jak sumienie, 
które ciągle przypomina o tym władzy. Bo, jeśli nie przypomi-
nają, to znaczy, że władza takiego sumienia nie ma.

 Na foto od lewej w drugim rzędzie, radni: A. Kania, R. Szpilkowski, B. 
Gała, P. Kolanek. Klęczą od lewej: B. Zdunowicz (nauczyciel), M. Wolny 
(radny), B. Sobolewski (nauczyciel).

Rozgrywki tego typu odbyły 
się po raz trzeci. W tym roku 
wzięło w nich udział zaledwie 
35 gmin. Organizatorem im-
prezy była prywatna firma Al-
mar - Sport. 

W Mistrzostwach naszą 
gminę reprezentowała druży-
na w skład, której weszło 5 rad-
nych: Rafał Szpilkowski (WN), 
Bogumił Gała (WN), Andrzej 
Kania (WN), Marcin Wolny 
(SLD), Paweł Kolanek (PSL) 
oraz dwóch nauczycieli z no-
wogardzkich szkół podstawo-
wych. Przypomnijmy, że pobyt 
w Zakopanem opłaciła gmina 
Nowogard. Radni zatrzymali 
się w trzygwiazdkowym hotelu 
„Dawidek” z wygodami. Mieli 
również zapewnione pełne wy-
żywienie. Wszystko to kosz-
towało prawie 5 tys. zł. Grupa 
pokryła jedynie koszty dojaz-
du. 

Niestety, mimo długich 
przygotowań do sportowej 
eskapady, prawie dwumie-
sięcznych treningów, wielo-
krotnych zmian w składzie, ze-
społowi nie udało się zaistnieć 
na boiskach Zakopanego. No-

wogard zajął ostatnie miejsce 
w swojej grupie. Na otwarcie 
turnieju nasi przegrali z Gmi-
ną Nadarzyn, aż 5:0. Kolejny 
mecz był jeszcze gorszy. Tym 
razem radni dostali tęgie lanie 
w meczu z Zieloną Górą, prze-
grywając 7:2. Najgorzej poszło 
im w spotkaniu z reprezentacją 
Nowego Sącza. Górale wcisnę-
li naszym aż 7 bramek, nie da-
jąc sobie strzelić ani jednej. W 
ostatnim pojedynku był jesz-
cze remis z Gnieznem 1:1, któ-
ry i tak nie dawał szans na wyj-
ście z grupy.

 By, nie siedzieć całkiem bez-
czynnie, nasza kadra wzięła 
udział w tzw. pucharze pocie-
szenia. Tam wygrała dwa me-
cze. 

Podsumowując. Cała rywa-
lizacja dała naszym chłopcom 
27 miejsce w ogólnej klasyfika-
cji turnieju.  W otchłań popły-
nęły marzenia o zwycięstwie, 
za które organizator płacił 3 
tysiące złotych. 

Podczas środowej sesji Rady 
Miasta, radni wciąż przytło-
czeni porażką, nie chcieli dzie-
lić się wrażeniami z wyjazdu. 

Spokoju nie dawali im koledzy. 
Radny Nieradka dopytywał, 
kto podjął decyzję o wydaniu z 
miejskiej kasy 5 tysięcy na wy-
cieczkę do Zakopanego. 

Co będzie jeśli z kilkoma kole-
gami z rady, też będziemy chcie-
li wyjechać na jakiś turniej np. 
do Ustrzyków Dolnych, a może 
jeszcze kilka innych wycieczek i 
z budżetu wówczas zniknie kil-
kadziesiąt tysięcy złotych – mó-
wił radny Nieradka przypomi-
nając, że w gminie są ważniej-
sze wydatki, jak na przykład 
zakup mebli do SP nr 2. 

Na pytanie radnego odpo-
wiedział wiceburmistrz Da-
mian Simiński, który przyznał, 
że to za jego zgodą przyznano 
środki na wyjazd grupy. Nato-
miast Burmistrz Czapla zare-
agował śmiechem  na wypo-
wiedź radnego Nieradki. 

Z kronikarskiego obowiązku 
informujemy, że w rozgryw-
kach zwyciężyła reprezentacja 
Zielonej Góry. Nam na pocie-
szenie pozostaje uznać za suk-
ces nie zajęcia ostatniego miej-
sca. 

Marcin Simiński

Żłobek receptą na dziurę budżetową           
@    Ludzie listy piszą  @ 

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej udało się osiągnąć kom-
promis i zmienić uchwałę do-
tyczącą funkcjonowania No-
wogardzkich przedszkoli, usu-
nięto z niej zapis mówiący o 
naliczaniu kary za odebranie 
dziecka po godzinie zadeklaro-
wanej przez rodzica oraz usta-
lono, że czas pobytu dziecka w 
przedszkolu będzie liczony w 
systemie godzinowym w ska-
li miesiąca, natomiast wszel-
kie kwestie przyprowadzania 

dziecka przed czasem i obie-
rania po czasie w ciągu dnia, 
będą zaokrąglane do pół go-
dziny. 

Biorąc aktywny udział w tej 
dyskusji wnioskowałem o to, 
aby zaokrąglenia dokonywano 
do 15 minut, a nie pół godziny. 

Burmistrz Czapla wyjaśnił 
jednak, że obecnie i rodzice 
i przedstawiciele przedszko-
la stosują już system połów-
kowy i kolejna zmiana wpro-
wadzi niepotrzebne zamiesza-
nie. Dyskusja w tym temacie 
była dosyć burzliwa, ponieważ 
oprócz kwestii formalnych do-
tyczyła przede wszystkim naj-
młodszych. Włączył się do niej 
również Wiceburmistrz Da-
mian Simiński oraz Pani Sekre-
tarz Gminy, przedstawiając za-

grożenia dla finansów gminy, 
jakie niesie za sobą obecny sys-
tem naliczania opłaty przed-
szkolnej, gdzie rodzic płaci za 
konkretną ilość godzin, nato-
miast w przypadku nieobecno-
ści dziecka opłata nie jest po-
bierana, jak to miało miejsce w 
latach ubiegłych, gdzie opłata 
miesięczna była stała i należało 
ją wnieść niezależnie od tego, 
czy dziecko jest w przedszkolu, 
czy np. jest chore. 

Tą kwestię bardzo mocno 
podnosił Pan Damian Simiń-
ski, obawiając się co będzie 
w  miesiącach październiku i 
listopadzie, gdzie zawsze dzie-
ci najbardziej chorują. Pani 
Sekretarz dodała, że w przy-
szłym roku problem się pogłę-
bi, ponieważ zostanie „dziura” 

po sześciolatkach, które obo-
wiązkowo w roku szkolnym 
2012/2013 pójdą do szkół, co 
może grozić nawet zamyka-
niem placówek. 

A przecież rozwiązanie może 
być prostsze niż się wszystkim 
wydaje. 

W mieście w którym na każ-
dym kroku widać mamy jeż-
dżące z wózkami oraz  pary, 
które spodziewają się potom-
stwa, nie funkcjonuje żaden 
żłobek. 

Rodzice posiadający maleń-
stwa w wieku od 1-3 lat stają 
przed bardzo trudnym wybo-
rem, co zrobić po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego. Naj-
częściej mamy rezygnują z po-
wrotu do pracy, albo pozosta-
je wynajęcie niani, której koszt 
w Nowogardzie kształtuje się 
w granicach 500 – 1000 zł. Dla 
młodych małżeństw, obciążo-
nych często kredytem miesz-
kaniowym jest to ogromny 
wydatek. 

Oczywistym wydaje się więc, 

że powstanie w Nowogardzie 
żłobka nie jest tylko potrzeb-
ne, ale KONIECZNE. 

Rozwiązałoby to problem 
wielu młodych rodziców, po-
nieważ koszt dziecka w żłob-
ku na pewno byłby niższy niż 
wynajęcie niani, poza tym roz-
wiązalibyśmy problem tzw. 
„dziury” po sześciolatkach. 
Wystarczyłoby utworzyć w to 
miejsce grupy żłobkowe, albo 
jedną z placówek przekształcić 
w żłobek i zapewne maluchy w 
wieku 1-3 uzupełniłyby pustkę 
po starszakach. 

Co będzie w przyszłym roku, 
czas pokaże, natomiast miesz-
kańców mogę zapewnić, że 
my, jako Klub Wspólnego 
Nowogardu będziemy robić 
wszystko, aby żłobek w Nowo-
gardzie powstał. Cieszy fakt, że 
rządzący zaczynają dostrzegać 
problem braku żłobka, jego 
powstanie będzie z korzyścią 
dla wszystkich. 

Michał Wiatr
Wspólny Nowogard
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Rozmowa z Piotrem Słomskim, kandydatem do Sejmu, nr 1 na liście Komitetu Wyborczego Prawica.

Jako Prawica jesteśmy za  
zachowaniem narodowej waluty…

Na początku kampanii wy-
borczej poinformował pan na 
łamach „DN”, że zebrał pan w 
Nowogardzie i okolicach po-
nad 2000 z 5000 wymaganych 
do zgłoszenia listy wyborczej 
podpisów.

Tak, to prawda. Uważam to za 
sukces. W trakcie zbierania pod-
pisów odwiedziłem osobiście 
ponad 1000 osób. Miałem wte-
dy niejednokrotnie okazję wsłu-
chać się w problemy mieszkań-
ców. Chciałbym podziękować 
i wyrazić swoją wdzięczność 
wszystkim osobom, które w róż-
ny sposób pomogły nam w zare-
jestrowaniu komitetu wyborcze-
go Prawica, zarówno tym, którzy 
zbierali podpisy jak i tym, którzy 
rozumiejąc wymagania ordyna-
cji wyborczej złożyli podpis na 
naszej liście. Łącznie w całym 
okręgu udało nam się zebrać 
prawie 6000 podpisów. Wiele 
osób, które odwiedziliśmy zade-
klarowało również chęć odda-
nia głosu na Prawicę, co stano-
wi istotną zachętę dla naszej dal-
szej działalności na rzecz dobra 
wspólnego.

Jakie są pańskie priorytety 
wyborcze?

Przede wszystkim chciałbym 
działać na rzecz zachowania wa-
luty narodowej. Waluta jest jed-
nym z atrybutów suwerenno-
ści państwa, a o tę suwerenność 

przyszło walczyć wielu pokole-
niom naszych rodaków. Dziś nie 
możemy tego zmarnować, i za-
chować to dobro, jakim jest zło-
tówka…

… czy to jedyne uzasadnienie 
pańskiego stanowiska wobec 
planów przyjęcia eurowaluty?

Nie. Wraz z przyjęciem euro 
gwałtownie podniosą się rów-
nież ceny, np. żywności. Ponadto 
wielu Polaków, także mieszkań-
ców naszej gminy, których sytu-
acja życiowa zmusiła do wyjaz-
du w celach zarobkowych za gra-
nicę, nie będzie już mogło czer-
pać z niej korzyści finansowych 
z powodu ujednolicenia waluty. 
Innym powodem dla zachowa-
nia złotówki jest to, że stworze-
nie tzw. jednolitego obszaru wa-
lutowego sprawdza się wyłącznie 
w przypadku krajów o wysokim 
rozwoju gospodarczym. Niestety 
Polska jeszcze do tego grona nie 
należy, podobnie jak inne kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
które jednak przyjęły eurowalu-
tę i poniosły tego przykre konse-
kwencje, za przykład niech po-
służy Słowacja. Kiedy Słowacy 
wprowadzili u siebie euro, ceny 
w ich kraju podskoczyły do tego 
stopnia, że zmuszeni zostali do 
robienia zakupów w sklepach na 
Podkarpaciu. 

W waszym programie mo-
żemy przeczytać, że jesteście 

przeciwnikami finansowania 
partii politycznych z budżetu 
państwa. 

Finansowanie partii politycz-
nych to dziś wydawanie ogrom-
nych sum pieniędzy z kieszeni 
podatnika. Uważamy, że podat-
nik powinien zadecydować czy 
chce finansować partię i ile pie-
niędzy zamierza na to przezna-
czyć. Możemy to osiągnąć wy-
korzystując możliwość odlicze-
nia 1% od podatku na działal-
ność partii, którą chce się wes-
przeć. Taki system ponadto  za-
pobiegnie widocznemu już dziś 
zawłaszczaniu sceny politycznej 
przez ugrupowania parlamen-
tarne i skazywaniu wyborców 
na… „brak wyboru”.

Proszę mi powiedzieć, o co 
chodzi z bonem oświatowym, o 
którego wprowadzenie pańskie 
ugrupowanie chce zabiegać w 
przyszłej kadencji?

Pomysł bonu oświatowe-
go oznacza w praktyce, że                                                                                                                                               
                                                                                                              pie-
niądze będą szły za uczniem, za 
wyborem jego rodziców, a nie za 
szkołą, placówką oświatową. Jak 
pisał laureat nagrody Nobla, wy-
bitny ekonomista Milton Fried-
man, bon będzie stymulował 
konkurencję między szkołami i 
w konsekwencji doprowadzi do 
tego, że szkoły, aby zdobyć jak 
największą liczbę uczniów będą 

musiały ulepszyć jakość świad-
czonych przez siebie usług edu-
kacyjnych, dlatego, że to nie 
szkoła a rodzice staną się dyspo-
nentem świadczenia dla ucznia 
w postaci bonu. Zwiększa to 
również wpływ rodziców na 
edukację i rozwój dzieci, gdyż, w 
razie konieczności przeniesienia 
swojego dziecka do innej szko-
ły, będą mieli pewność, że wyso-
kość nakładu edukacyjnego na 
dziecko pozostanie niezmienio-
na, ponieważ będzie ją określała 
niezmienna wartość bonu. 

Planujecie również poprzez 
odpowiednią politykę fiskalną, 
ukrócenie procederu wywozu 
zysków poza Polskę przez duże 
firmy, zwłaszcza te z kapitałem 
zagranicznym. Jak zamierzacie 
tego dokonać?

Chcemy wprowadzić podatek 
obrotowy. To znaczy, taki poda-
tek, który będzie naliczany od 
pełnego przychodu ze sprzeda-
nych dóbr – czyli od obrotu. Po-
datek ten jest alternatywą dla 
podatków dochodowych,  dziś 
wiele firm szczególnie tych z 
centralami za granicą skutecznie 
unika płacenia podatku docho-
dowego transferując zyski jako 
koszty zewnętrzne. W przypad-
ku podatku od obrotu jest to nie-
możliwe.

A jakie są wasze pomysły w 
związku z deklarowanym w 
programie działaniem na rzecz 
przywrócenia pozycji regionu 
w kraju?

W naszym regionie konieczne 
są inwestycje w przemysł, któ-
ry generuje trwałe miejsca pra-
cy w tym jako kluczowe zadanie 
rozumiemy reaktywację prze-
mysłu produkcji statków. Jakiś 
czas temu sformułowana zosta-
ła koncepcja odbudowy prze-
mysłu stoczniowego w oparciu 
o  stocznię remontową „Gryfia” 
oraz niezagospodarowane te-
reny i wyposażenie  po stoczni 
szczecińskiej. Jeśli ten plan się 
powiedzie, do Szczecina znów 
zawita przemysł stoczniowy i 
jako jeden z największych pra-
codawców, ponownie stanie się 
środkiem utrzymania dziesią-
tek tysięcy osób na Pomorzu Za-
chodnim oraz prawdziwą wizy-
tówka naszego regionu. Do tego 
potrzebna jest dobra wola i chęć 
porozumienia wielu środowisk. 

Proszę powiedzieć kilka słów 
o sobie.

Mam 27 lat. Urodziłem się i 
mieszkam w Nowogardzie. W 
roku 2003 ukończyłem I LO w 
Nowogardzie. W latach 2003-
2006 odbyłem studia licencjac-
kie w zakresie dziennikarstwa w 
Wyższej Szkole Kultury Społecz-
nej i Medialnej w Toruniu. Nato-
miast w latach 2006-2008 studio-
wałem politologię na Uniwersy-
tecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, na którym uzyska-
łem magisterium. Po ukończe-
niu studiów pracowałem na sta-
nowisku nauczyciela m.in. w LO 
nr 1 w Nowogardzie, a następnie 
w Zespole Szkół nr 1 w Szczeci-
nie. Od roku 2009 jestem dokto-
rantem historii na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Zajmuję się także 
dziennikarstwem, zdobywałem 
doświadczenie na tym polu w 
różnych rodzajach mediów – ra-
diu, telewizji, a także w gazecie 
lokalnej. Interesuję się literaturą, 
historią, publicystyką, kulturą i 
językami obcymi. Mówię po an-
gielsku i włosku. 

A propos pańskiej działalno-
ści na polu dziennikarskim w 
„Dzienniku Nowogardzkim”, w 
ostatnim czasie na łamach na-
szej gazety rozpoczął pan cykl 
„Świadkowie historii” skąd 
wziął taki pomysł?

Opisując wojenne losy Sybi-
raków chcę pokazać, zwłaszcza 
młodemu pokoleniu mieszkań-
ców naszej gminy, żywą historię, 
tzn. coś więcej niż podręczniko-
wy opis, który najczęściej spro-
wadza się do suchych faktów i 
liczb. Traumatyczne wydarzenie, 
opowiedziane ustami naocznego 
świadka, wywołuje w czytelniku 
poczucie empatii, dzięki temu  
może on nie tylko poznać poje-
dynczy wycinek opisywanej hi-
storii, ale i w pewnym sensie od-
czuć to, co przeżyli deportowani, 
których późniejsze losy związa-
ły z ziemią nowogardzką. Nato-
miast w aspekcie tożsamościo-
wym, to losy tych ludzi pozwa-
lają nam  jako społeczności od-
kryć swoje prawdziwe korzenie, 
bez których tak naprawdę nie 
ma świadomej wspólnoty i two-
rzonej przez nią kultury. 

Rozmowę przeprowadził 
Jarosław Bzowy
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Słowo Boże na Niedzielę:

PaRafia Pw. wNiebowZięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PaRafia Pw. Św. Rafała KaliNowsKiego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PaRafia Pw. mb fatimsKiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Mateusza 
(Mt 21,33-43):

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowie-
ści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej 
tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy 
nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należ-
ny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś uka-
mienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak 
samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mo-
jego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie 
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i 
zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli 
Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, ta-
kim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie 
czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą 
węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Kró-
lestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Podobnie jak w zeszłą niedzielę, tak i teraz słyszymy mocne słowa z ust Jezusa. W 
dalszym ciągu mówi do arcykapłanów i starszych ludu, którym zarzuca sprzeniewie-
rzanie się woli samego Boga. Opowiedziana przez Jezusa Chrystusa przypowieść w 
wielkim skrócie opisuje historię Izraela, a dokładniej rzecz ujmując, nieustanną nie-
wierność i brak posłuszeństwa tego ludu na napomnienia Boga. Tak o to w owej przy-
powieści rolę gospodarza pełni Bóg, założona przez Niego winnica, to Naród Wybra-
ny, o który Bóg jest zatroskany (otacza ją murem, wykopuje tłocznię, buduje wieżę). 
Następnie Bóg powierza opiece swój naród przywódcom i kapłanom (obraz rolników, 
którzy dzierżawią winnicę). Wszystko jest w najlepszym porządku dopóki Bóg nie wy-
syła swoje sługi, aby odebrali plon Jemu należy, czyli dobre owoce: dobre czyny i cześć 
należną Bogu. Owymi sługami są prorocy, których Bóg posyłał wielokrotnie do swo-
jego ludu, aby napominali ludzi sprzeciwiających się Bożym zamiarom. Niestety, ale 
prorocy zawsze byli prześladowani z powodu  głoszonej prawdy – słów samego Boga. 
Ostatecznie Bóg posyła swojego Syna, sądząc, że taką osobę na pewno uszanują. Oka-
zuje się, że przewrotność ludzka nie zna granic i zło bardzo mocno zakorzeniło się w 
ich sercach. Z Synem Boga postępują jeszcze gorzej niż z prorokami.

Słuchacze przypowieści doskonale wiedzieli, że Jezus oskarża właśnie ich o to be-
stialskie postępowanie. Ciekawe jest to, że słuchając przypowieści bardzo trafnie okre-
ślili jak ma postąpić ów gospodarz z ludźmi, którzy zabili jego sługi i syna: „nędzników 
marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą 
oddawali plon we właściwej porze”. Jednak oceniając opowiedzianą przez Jezusa histo-
rię nie potrafili wyciągnąć wniosków z własnego postępowania.

Jakie jest dla nas przesłanie przypowieści Jezusa? Tym razem Pan Jezus zwraca uwa-
gę na ogromną cierpliwość i miłosierdzie Boga względem ludzi. Żaden człowiek nie 
pozwoliłby, aby z jego własnością ktoś czynił tak jak bohaterowie przypowieści. A tym 
bardziej ze sługami oraz synem. Człowiek ma granice cierpliwości i w takiej chwili do-
maga się sprawiedliwości. Bóg ma większą cierpliwość – wielokrotnie napomina i cze-
ka na nawrócenie ze strony człowieka. Lecz w nieskończoność nie będzie czekał. Jeżeli 
nie zobaczy owoców nawrócenia, wtedy „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 
narodowi, który wyda jego owoce”.

ks. Piotr Buda

Odpust w Dąbrowie
W najbliższą niedzielę o godz. 13:00 odbędzie się odpust w kościele pw. św. 

Michała Archanioła w Dąbrowie. Mieszkańcy Dąbrowy serdecznie zaprasza-
ją na uroczystości odpustowe. Na parkingu koło marketu „Biedronka” o godz. 
12:30 będzie podstawiony bus dla osób, które nie mają żadnego środka trans-
portu, aby udać się na odpust.

Odpust to „świętowanie imienin” danego kościoła. Patronem świątyni w Dą-
browie jest Archanioł  Michał, którego święto wraz z Rafałem i Gabrielem ob-
chodzimy 29 września. Kim jest anioł? Jak pisał św. Augustyn: „Anioł oznacza 
funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – 
Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem”. 
Aniołowie są więc sługami Boga i są Mu posłuszni wypełniając Jego rozkazy.

Imię anioła najczęściej oznacza zadanie, które pełni. Hebrajskie imię Michał 
tłumaczy się na „Któż jak Bóg” oznacza więc potęgę Boga. Archanioł Michał 
przedstawiany jest jako walczący z demonami. Wizję stojącego na czele Zastę-
pów Anielskich, Michała, roztacza Księga Apokalipsy św. Jana. Ma on osta-
tecznie wtrącić do Otchłani szatana. Archanioł Michał jest patronem Kościoła, 
którego broni przed złymi mocami. Papież Leon XIII w czasie swojego ponty-
fikatu (1878-1903), zatroskany o Kościół, ułożył modlitwę do św. Michała (na-
zywana jest inaczej tzw. egzorcyzmem prywatnym) i zalecił, aby wierni odma-
wiali ją po Mszy św.:

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i za-
sadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 
o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które 
na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

festyn parafii św. Rafała Kalinowskiego

Arcybiskup Dzięga  
odwiedzi Nowogard

Parafia św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie zaprasza na Festyn Parafial-
ny, 1 i 2 października. 

Będzie on poświęcony tematyce Kresów Wschodnich. Rozpocznie się on w sobotę 
mszą świętą o godz. 11.00. 

O godz. 12.00 odbędzie się otwarcie dwóch wystaw: „Magia kresów”, „Ekstermi-
nacja ludności polskiej na kresach”. O godz. 13.00 odbędą się prelekcje naukowców: 
Rafała Sommera i Jacka Stróżyńskiego na temat „Wybrzeża Wołyńskiego”. 

O godz. 15.00 wyświetlenie filmów o kresach: „Marsz Wyzwolicieli”, „Defilada 
Zwycięzców”. 

O godz. 17.00 parafia zaprasza na ognisko ze śpiewem pieśni religijnych i patrio-
tycznych. 

W niedzielę( 02.10.2011) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. z udziałem ks. abp. 
Andrzeja Dzięgi. 

Po uroczystościach odbędzie się poświęcenie kamienia „Ku czci pomordowanych 
na kresach”. 

Po uroczystościach parafia zaprasza do wzięcia udziału w festynie, na którym: 
grochówka, sprzedaż ciasta i inne atrakcje. 

Organizatorem imprezy jest działający przy parafii św. Rafała Kalinowskiego ze-
spól Civitas Christiana. 

Red. 

 Tak, dwa lata temu, dziekan Kazimierz Łukjaniuk witał abp. Andrzeja Dzięgę 
na uroczystościach konsekracji kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego, 
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Nowogard ma posła -(in-
formacja powyborcza DN 28 
września 2001r) Posłem na 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
został Ryszard Bonda z Nowo-
gardu, który startował z listy 
Samoobrony . Do parlamen-
tu z naszego regionu startowa-
ło aż pięciu kandydatów. Naj-
większą liczbę głosów (u nas) 
otrzymał Kazimierz Ziem-
ba (PSL)- 562 głosy, Wojciech 
Krzemiński (SLD) - 561, Kazi-
mierz Rynkiewicz (PiS)- 239, 
Bożena Borowik (AWSP) - 
121. Frekwencja wyborcza w 
naszym regionie nie odbiegała 
od średniej krajowej i wynosi-
ła 48,6%     

***                                
Spłata długów zamiast ka-

nalizacji - ( DN z dnia 28 wrze-
śnia 2001r) budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Olchowie ,Ku-
licach i Wierzbięcinie stanęła 
pod znakiem zapytania. Mi-
lion złotych z emisji obligacji, 
który w tegorocznym budże-
cie przeznaczono na ten cel, a 
dokładnie na wykonanie do-
kumentacji technicznej prze-
kazany został na spłatę zadłu-
żenia Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie. Przypomnijmy, 
do spłaty zaległych zobowią-

zań finansowych (połączone-
go) szpitala powiatowego wo-
bec ZUS-u w kwocie 1,7 mln 
zł gmina Nowogard zobowią-
zała się w momencie przejęcia 
nowogardzkiej jednostki na 
początku czerwca tego roku. 
Warto też dodać, że jak dotąd 
nie wyjaśniono kwestii spła-
ty pozostałych zobowiązań fi-
nansowych szpitala wobec ca-
łej listy wierzycieli.

***
Klęska Pomorzanina ! - 

(DN 28 września 2001)Maso-
via Maszewo - Pomorzanin 
Nowogard 6:0 (4:0) Potycz-
ka Pomorzanina z maszewską 
Masovią, miała być kolejną z 
serii pewnych i wysokich zwy-
cięstw naszego zespołu. Ten 
jednak kto tak myśli, sromot-
nie się pomylił... Już od pierw-
szego gwizdka sędziego, Ma-
szewianie wypracowali sobie 
optyczną przewagę nad Pomo-
rzaninem.  Nasi piłkarze grali 
nonszalancko w ogóle nie re-
alizując przedmeczowych za-
łożeń taktycznych.  Maszewia-
nie przy biernej postawie na-
szych piłkarzy zdobyli zasłużo-
ne gole, gromiąc tym samym 
nasz zespół 6:0!   

Wyszperł: Mr. 

10 lat temu                  pisał:

Podziękowania
Radzie Pracowniczej

i Pracownikom  
PUWiS

za udział w ostatniej  
drodze mojego  

Ojca
śp. Józefa  

Szczepaniaka
składa syn

PodZięKowaNiaPodZięKowaNia

Rodzinie, sąsiadom, i wszystkim 
znajomym za udział w ostatniej drodze 

śp. Andrzeja  
Piaseckiego 

Serdeczne podziękowania 
składa rodzina

Eugeniusz Kulak, Lat:62, Zmarł: 25.09.2011 
Pogrzeb: odbył się 29.09.2011 na cmentarzu w Dobrej Nowo-

gardzkiej 
Zbigniew Jabłoński,  Lat:74, Zmarł: 28.09.2011 
Pogrzeb: Odbędzie się  30.09.2011 na cmentarzu w Nowogar-

dzie 
Informacje podał administrator cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

„odnaleziony w świetle”

Prozaik inspirowany światłem wolności  
W dniu 27.09.2011 o godz.16:30 w Miejskiej Bibliotece w Nowogardzie miało miejsce spotkanie Pana Marka Słomskiego z czytelnika-
mi tym razem, jako poety, a nie wydawcy.

 Lekki półmrok, zapalone 
świece na stołach stworzyły 
idealny nastrój, by zagłębić się 
w źródła poezji pisanej prozą, 
która jest inspirowana skrom-
nym życiem, jak również bo-
gactwem twórczości płynącym 
z wrażliwości i dbałości o kon-
kretne wzory, które są zaczerp-
nięte z dekalogu i wewnętrz-
nych czasami bardzo osobi-
stych refleksji.

„Wdzięczność” to cykl wier-

szy zawartych w 2 zeszytach. 
Ich tytuły jasno określają, że 
w twórczości autora najważ-
niejsza jest akceptacja i wraż-
liwość ukierunkowana wobec 
drugiego człowieka, charak-
teryzująca się przede wszyst-
kim jasnymi zasadami w życiu. 
Mimo codziennych obowiąz-
ków, które dzieli między kie-
rowaniem redakcją, a życiem 
osobistym, znajduje jeszcze 
czas na twórczość. Czy zatem 

„Wdzięczność” na stałe wpi-
sze się w twórczość poety? Kto 
wie, może i będzie miała kolej-
ną odsłonę z nowymi pomy-
słami na następne tytuły, które 
autor może wkrótce opubliku-
je w następnym 3 zeszycie. Po 
bardzo ciekawej rozmowie z 
czytelnikami przyszedł czas na 
prezentację wybranych wier-
szy, które odczytała  Barbara 
Puścian  z wykształcenia ak-
torka. Głos i nienaganna  in-

terpretacja recytowanych wier-
szy stworzyły niepowtarzalny 
nastrój dla licznie przybyłych 
gości.  

Tytuły: „ Odnaleziony w 
świetle” i „Co robimy ze swo-
ją wolnością” to dwa zeszyty 
wierszy, które napisał autor. Są 
one dostępne w nowogardzkiej 
bibliotece. 

Jarek Bzowy 



Nr 75 (2009)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

3.10.2011 r. 
godz. 16



30.09-3.10.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy skargę rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do NDK. W piśmie rodzice wyrazili sprze-
ciw wobec, tu cytat: „zaporowej polityki odpłatności”, czyli zmiany systemu naliczania opłat za koła zainteresowań, jaki został wpro-
wadzony przez  NDK wraz z nowym rokiem kulturalny 2011/12. Zdaniem rodziców, niektóre stawki wzrosły nawet o 100%! Zgodnie z 
zapowiedzią rozmawiamy z dyrektor NDK  Anetą Drążewską  na temat wprowadzonych zmian, a przy okazji także pytamy, co nowego 
ma do zaproponowania placówka na kolejny sezon. 

wywiad z anetą drążewską, dyrektorem domu Kultury w Nowogardzie 

NDK nie tylko dla bogatych? 

DN: Skąd tak duże podwyż-
ki w opłatach za zajęcia prowa-
dzone w NDK? 

Aneta Drążewska: Co to zna-
czy duże? 

Rodzice dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia do Domu Kul-
tury w skardze, którą opubli-
kowaliśmy w jednym z po-
przednich wydań DN  twier-
dzą, że opłaty za niektóre koła 
wzrosły nawet o 100%. 

System opłat, jaki opracowany 
został w NDK, nie jest moim „wi-
dzi mi się”. Opracowaliśmy go z 
instruktorami, poświęcając na to 
dwa spotkania (jedno w czerwcu, 
drugie na początku września). 
Doszliśmy do wniosku, że nie 
może być tak, aby uczestnictwo w 
każdym kole, które proponujemy 
kosztowało tyle samo tzn. tak jak 
dotychczas - 30 zł. 

Tak było przez wiele lat i do 
tej pory nikt nie narzekał.  Dla-
czego więc uznaliście, że teraz 
trzeba to zmienić? 

Chcieliśmy urealnić kwoty. Każ-
de zajęcia mają swój harmono-
gram.  Są zajęcia, które odbywają 
się raz w tygodniu, są takie, któ-
re odbywają się dwa razy w tygo-
dniu. Są  zajęcia indywidualne i  
zbiorowe.  Podczas zajęć używa się 
także drogich materiałów i tech-
nik (drogie farby do malowania 
na szkle, glina, szkliwo, koszt wy-
palenia wykonanego przedmiotu). 

Jak już wspominałam, w po-
przednich latach rodzic płacił 
tzw. opłatę stałą, w wysokości 30 
zł. Płacił za cały wrzesień, choć 
zajęcia zaczynały się w połowie 
września, płacił za cały luty, choć 
dwa tygodnie nie było zajęć, bo 
były ferie zimowe, płacił również 
za cały czerwiec, choć często za-
jęcia kończyły się w połowie mie-
siąca, płacił również wtedy, gdy 
dziecko  nie uczęszczało na zaję-
cia. 

W tym roku obniżyliśmy koszt 
zajęć, które odbywają się raz w 
tygodniu do 25 zł. Oczywiście 
podwyższamy opłatę za zajęcia, 
które odbywają się dwa razy w 
tygodniu z 30 do  40 zł. 

To jednak spora różnica. 
Tyle, że  realna podwyżka wy-

nosi nie 10 zł lecz 4 zł. 
To ciekawe. Jak Pani to poli-

czyła? 
Rachunek jest bardzo prosty.  

W poprzednich latach rodzic pła-
cił 30 zł za 10 miesięcy, czyli 300 
zł rocznie.  Jak już wspominałam 
wcześniej, zajęcia nie odbywają 
się przez 10 miesięcy, ale dokład-
nie przez ok. 8,5 miesiąca. Przy 
opłacie 40 zł,  daje nam to kwotę 
340 zł rocznie. Jeśli rodzic zechce 
opłacić zajęcia  za pół roku z góry 
dostanie zniżkę i zapłaci 323 zł 
(-5%),  a  jeśli zechce zapłacić za 
cały rok z góry, to kwota ta wy-
niesie 289 zł (-15%). 

Myśli Pani, że ktoś będzie za-
interesowany opłaceniem za-
jęć za rok z góry? W przypadku 
kiedy nie ma się pewności, jak 
długo dziecko będzie zaintere-
sowane uczęszczaniem na zaję-
cia, może to oznaczać wyrzuce-
nie pieniędzy w błoto. 

Niech mi Pan wierzy, że wielu 
rodziców dopytuje się o tę formę 
płatności. Mamy już kilku rodzi-
ców, którzy zapłacili za cały rok. 

A co jeśli na zajęcia rodzic 
zapisuje np. rodzeństwo, bądź 
jedno dziecko chce uczestni-
czyć w kilku kołach zaintereso-
wań? Czy może liczyć na jakieś 
zniżki?

Jeśli dziecko wybierze dwa 
koła, za drugie płaci 80% ustalo-
nej kwoty. Jeśli jest dojeżdżające 
zapłaci 80% ustalonej kwoty za 
pierwsze, a 60% za drugie koło. 
Jeśli brat lub siostra już uczęszcza 
na zajęcia do NDK, uczestnik za-
płaci również 80% za pierwsze i 
60% za drugie koło. Dziecko, któ-
rego rodzic zgłosi przynajmniej 
miesięczną nieobecność na zaję-
cia, również będzie zwolnione z 
opłaty za nieobecność.

W poprzednich latach, ro-
dzice mogli liczyć na 50% zniż-
ki w przypadku, gdy dziecko 
wybierało drugie koło. 

 Tak. To prawda. Powiem jed-
nak szczerze, że chcemy ograni-
czyć „wędrówkę”  dzieci po ko-
łach. Mieliśmy sytuację, że ro-
dzic, lub dziecko wybierali kilka 
kół, to powodowało, że dziecko 
wychodziło w połowie koła pla-
stycznego, żeby zdążyć na ta-
neczne, wychodziło z taneczne-
go, żeby uczestniczyć w kolejnym 
kole. W taki sposób, dziecko nie 
skorzystało w pełni z żadnego 
koła, a do tego przeszkadzało w 
pracy grupy. Żaden to pożytek, 
ani dla uczestnika, ani dla in-
struktora. Chcemy rozwijać dzie-
ci, a nie „przechowywać”. 

Wciąż jednak mówimy o ro-
dzicach, których w pewnym 
stopniu stać na opłacanie za-
jęć dodatkowych. W nowym 
regulaminie uczestnika kół 
zainteresowań NDK  nie ma 
wzmianki o tych, którzy są w 
trudnej sytuacji finansowej, a 

chcą, żeby ich pociechy roz-
wijały dodatkowe talenty. Czy 
taki rodzic może liczyć na ja-
kieś szczególne ulgi? 

Każdy, kto ma trudną sytu-
ację finansową może ubiegać się 
o zwolnienie z opłat. 

Czy już ktoś się zgłosił z taką 
prośbą? 

Na razie wpłynęło do mnie jed-
no podanie w tej sprawie. Nie 
było także zastrzeżeń, co do no-
wych zasad naliczania opłat. 
Do tej pory oprócz skargi, która 
zresztą nie wpłynęła do mnie, nie 
odebrałam żadnych sygnałów – 
myślę, że właśnie dlatego, że sys-
tem zniżek jest bardzo dogodny 
dla uczestników i każdy, kto po-
kusił się o kalkulację doskonale 
zdaje sobie z tego sprawę.

To nie znaczy, że ich nie ma. 
Wielu ludzi nie ma odwagi wy-
rażać swojej opinii, zwłaszcza, 
gdy chodzi o pieniądze. Być 
może to właśnie ta grupa na-
pisała list w sprawie zmian w 
opłatach. 

Zgadza się. Dlatego zapraszam 
tą rozczarowaną grupę rodziców 
do  rozmowy ze mną. 

15 września rozpoczął się ko-
lejny rok kulturalny w NDK. 
Tym razem od początku Pani 
za niego odpowiada. Czy w 
ofercie zajęć i kół zaintereso-
wań nastąpiły jakieś zmiany? 

W statucie mamy nie tylko 
działalność kulturalną, ale tak-
że edukacyjną. Nie możemy więc 
się ograniczyć do talentów arty-
stycznych. Dlatego, chcemy stwo-
rzyć także ofertę dla tych, któ-
rzy nie umieją śpiewać i tańczyć, 
albo chcą robić coś innego. Dla 
przykładu, ostatnio w Nowogar-
dzie zlikwidowano Zachodnio-
pomorski Zarząd Okręgowy P C 
K w Szczecinie Delegatura w No-
wogardzie. Udało nam się prze-
jąć fantom do ćwiczeń z zakresu 
pierwszej pomocy, który miał tra-
fić gdzieś do województwa. Chce-
my kontynuować szczytną ideę 
ratownictwa i  stworzyć dwie 
sekcje, chcemy również utworzyć 
Nowogardzką Grupę Ratowni-
czą.  Ta grupa będzie mogła np. 
obsługiwać imprezy masowe od-
bywające się na terenie naszej 

gminy. Oprócz tego ruszyło koło 
fotograficzne pod opieką p. Grze-
gorza Mielewczyka, który na co 
dzień pracuje w Goleniowskim 
Domu Kultury. Ruszyły także za-
jęcia dla zespołów rockowych i 
zespół  gitarowy  dla początku-
jących, prowadzone przez p. To-
masza Lewandowskiego. Powsta-
ły dwa zespoły tańca współcze-
snego i współczesnego -  estrado-
wego, zajęcia te prowadzi p. Ula 
Klimczak.

Poprzednia dyrektor NDK, 
zaplanowała kilka poważnych 
inwestycji, głównie dotyczą-
cych sali kinowej. Mówiło się 
o nowym ekranie i sprzęcie na-
głośnieniowym, na który, co 
rusz narzekają przyjezdni arty-
ści. Czy te  plany inwestycyjne 
są wciąż aktualne? 

Plany są dalej aktualne. Oprócz 
tego odświeżamy sale i gabinety. 
Ostatnio wymieniliśmy częściowo 
instalację elektryczną na piętrze. 
Jeśli chodzi o scenę, to  w pierw-
szej kolejności  wymienimy ekran 
i okotarowanie, które ma 40 lat. 
Złożyliśmy już zapytanie o cenę, 
Jednak dalej czekamy na zwrot 
środków z projektów, w których 
NDK uczestniczył w roku ubie-
głym. Jeśli zostaną jakieś wolne 
środki, to w dalszej kolejności po-
myślimy o kupnie nowego sprzę-
tu nagłośnieniowego. W planie 
mamy również dostosowanie to-
alet dla osób niepełnosprawnych. 
Mamy wprawdzie podjazd na ze-
wnątrz, ale nie pomyślano o toa-
letach i podjeździe wewnątrz bu-
dynku. Oprócz tego w tych dniach 
montowany jest monitoring we-
wnątrz i na zewnątrz budynku. 

Na jakie wydarzenie w NDK 
w najbliższym czasie będą mo-
gli wybrać się mieszkańcy mia-
sta? 

Już dziś zapraszamy na spek-
takl muzyczny „Cafe Sax” z pio-
senkami Agnieszki Osieckiej, któ-
ry odbędzie się 27 października o 
godz. 19.00 oraz na występ Ka-
baretu Skeczów Męczących (pa-
nowie przyjeżdżają z nowym 
programem) 6 listopada na godz. 
15.30. Bilety w obu przypadkach 
do nabycia w kasie NDK.

Rozmawiał Marcin Simiński

Aneta Drążewska
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ZSO wyróżnione przez Ministra 
Minister Edukacji Narodowej przyznała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów Ze-
społowi Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie. Ty-
tuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do 
odkrywania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. 

 Tytuł może być przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi 
prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia-dokonania w tym obszarze 
działalności pedagogicznej. 

ZSO jest jedną z trzech szkół w powiecie, która została wyróżniona przez resort edukacji. 
Red. 

Uwaga 
wędKaRZe 

Zarząd Koła Miejsko Gminnego PZW w Nowo-
gardzie Informuje, że będzie można budować kład-
ki z pomostem na jeziorze Kościuszki. Wnioski o 
zezwolenie na budowę prosimy składać w sklepie” 
WĘDKARZ.” Po rozpatrzeniu wniosku przez Za-
rząd Koła i uzyskaniu zezwolenia, będzie można 
przystąpić do budowy. 

ZARZĄD 

Pomóżmy sobie
Oddam w dobrym stanie materac łóżkowy o wymiarach 190 

na 160 cm.
 Informacje pod telefonem 913920508

forum Pokrzywdzonych przez Państwo 

Na co należy zwrócić uwagę 
przy kupnie nieruchomości? 

Dla większości z nas zakup 
nieruchomości to znaczny 
wydatek, częstokroć połączo-
ny z koniecznością kredyto-
wania przez bank. Nierucho-
mość to inwestycja, do której 
trzeba się odpowiednio przy-
gotować. Poniżej wskażę kil-
ka rzeczy, które należy spraw-
dzić przed zakupem nieru-
chomości.

Zanim kupimy nierucho-
mość, musimy w pierwszej ko-
lejności ustalić jej stan prawny.

W tym celu należy przejrzeć 
księgę wieczystą nieruchomo-
ści. Dostęp do ksiąg wieczy-
stych jest jawny. Jednak naj-
lepiej będzie uzyskać odpis z 
księgi wieczystej. Jeśli księ-
ga wieczysta jest elektronicz-
na- odpis kosztuje 30 zł. Moż-
na także skorzystać z elektro-
nicznej przeglądarki ksiąg wie-
czystych, do której jest nie-
odpłatny dostęp interneto-
wy. Niestety księgi wieczyste 
są dość trudne w interpretacji 
dla osób, które nie znają pra-
wa. Przede wszystkim z tego 
powodu, że wpisy znajdują się 
w tabelach, a sama księga li-
czy wiele stron. Dlatego przed 
zakupem nieruchomości war-
to skonsultować treść księgi z 
prawnikiem.

W księdze należy zwrócić 
uwagę na to, kto jest faktycz-
nym właścicielem nierucho-
mości – czy jest to jedna oso-
ba czy kilka osób. Należy tak-
że sprawdzić obciążenia nie-
ruchomości – na przykład czy 
nie ma ostrzeżeń o egzekucji, 
czy nieruchomość nie jest ob-
ciążona hipoteką, albo ograni-
czonym prawem rzeczowym 
np. służebnościami.

Następnie warto sprawdzić 
plan przestrzennego zagospo-
darowania, na którym znajdu-
je się nieruchomość oraz ewi-
dencję gruntów. Trzeba zorien-
tować się, jakie działki znajdu-
ją się w pobliżu nieruchomości 
(usługowe, budowlane, rolne), 
czy są planowane inwestycje 
typu drogi, markety itp.

Kolejnym krokiem jest 
sprawdzenie sprzedającego - 
jeśli sprzedającym jest wła-
ściciel, należy sprawdzić jego 
tożsamość. Natomiast, jeśli 
sprzedającym jest pełnomoc-
nik, to musi on posiadać peł-
nomocnictwo udzielone przez 
właściciela w formie aktu no-
tarialnego. Pełnomocnictwo 
sporządzone w innej formie 
jest nieważne przy sprzedaży 
nieruchomości. Co więcej, na 
tym pełnomocnictwie powin-
no zostać dokładnie napisane, 
że jest to pełnomocnictwo do 
sprzedaży konkretnej nieru-
chomości.

Sprzedaż nieruchomości 
może nastąpić w drodze umo-
wy sporządzonej w formie 
aktu notarialnego. Taką umo-
wę zawiera się przed notariu-
szem.

UWAGA: Sprzedaż nieru-
chomości w innej formie niż 
akt notarialny jest bezwzględ-
nie nieważna i nie ma znacze-
nia świadomość prawna sprze-
dającego ani kupującego.

UWAGA: Umowa przed-
wstępna dotycząca sprzeda-
ży nieruchomości, także musi 
zostać sporządzona w formie 
aktu notarialnego.

Umowę sporządza notariusz. 
Przed zakupem powinniśmy 
się zapoznać z treścią umo-

wy. Jeśli nie rozumiemy ja-
kiś zapisów - możemy popro-
sić notariusza o wyjaśnienie 
albo skonsultować tę kwestię z 
prawnikiem.

Po zawarciu umowy sprze-
daży, notariusz prześle stosow-
ny wniosek do Sądu prowadzą-
cego księgi wieczyste, z które-
go otrzymamy informację o 
zmianie wpisu - poprzedni 
właściciel zostanie wykreślo-
ny, a nowy właściciel zostanie 
wpisany.

Jeśli zastosujemy się do po-
wyższych zaleceń, to zwiększy-
my szansę bezpiecznego prze-
prowadzenia transakcji i zmi-
nimalizujemy ryzyko oszu-
stwa. Nie należy poddawać się 
presji czasu przy zakupie nie-
ruchomości i jeśli nie jesteśmy 
pewni stanu prawnego nieru-
chomości, czy innych kwestii 
związanych z nieruchomością 
– powinniśmy zasięgnąć pora-
dy prawnika. Forum Pokrzyw-
dzonych Przez Państwo czę-
sto spotka się z przypadkami,  
w których osoby nieświado-
mie nabyły nieruchomości np. 
z lokatorami, albo obciążenia-
mi w postaci ograniczonych 
praw rzeczowych. Dlatego 
warto przemyśleć zakup, aby 
potem nie żałować i nie pono-
sić kosztów związanych z do-
prowadzeniem stanu prawne-
go nieruchomości do naszych 
oczekiwań. Forum Pokrzyw-
dzonych Przez Państwo wy-
dało poradnik prawny „Z pra-
wem bez prawnika. Niezbęd-
nik Obywatelski”, który zawie-
ra porady dotyczące bezpiecz-
nego poruszania się w polskim 
systemie prawa.

II Wieczór 
Tadeusza

„Nasza Szóstka - od Tadeusza” oraz Nowo-
gardzki Dom Kultury organizuje II-gi  wie-
czór Tadeusza

W związku z tym tematem prosimy wszystkich Panów 
o imieniu Tadeusz o kontakt z naszą grupą lub NDK. 
Proponujemy wpisowe wraz z potwierdzeniem swoje-
go przybycia z osobami towarzyszącymi . W programie 
naszego wieczoru: muzyka, śpiew, poezja, taniec, wy-
stawa, aukcja charytatywna, wspólne zdjęcia oraz mały 
poczęstunek. Spotkanie „Tadeuszów” planujemy na 
26.10.20011r o godz. 18,00 (środa) w NDK w Nowogar-
dzie.

Liczymy na obecność naszych solenizantów, do miłe-
go spotkania.

Organizatorzy 
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W miniony wtorek na stadionie miejskim w Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców zorganizowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie.  W zawodach wystartowało łącznie 165 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięskie drużyny awansowały do zawodów na szczeblu powiatowym, które odbędą się 4 
października w Goleniowie.  

Sztafeta na stadionie 
WYNIKI - Szkoły Podstawowe
Dziewczęta
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 (opiekun Jarosław Je-

sionka) 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 (opiekun Jacek Cieślak) 
3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 (opiekun Monika Duraj) 
4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 (opiekun Wiesław Bu-

czyński) 
W zawodach uczestniczyło ok 44 osoby. Drużynę stanowi 10 

osób + 1 osoba rezerwowa
Do Mistrzostw Powiatu  Szkół Podstawowych w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych Dziewcząt awansowały:  Szkoła Podstawo-
wa nr 2 i  Szkoła Podstawowa nr 3.

Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt odbędą się  4 października w 
Goleniowie.

Chłopcy
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 (opiekun Artur Dani-

lewski) 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 (opiekun Grzegorz Gór-

czewski) 
3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 (opiekun Piotr Kazuba) 
4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 (opiekun Wiesław Bu-

czyński) 
5 miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie (opiekun Jó-

zef Korkosz)
W zawodach uczestniczyło ok 55 osób
Do Mistrzostw Powiatu  Szkół Podstawowych w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych Chłopców awansowały:  Szkoła Podstawo-
wa nr 1 i  Szkoła Podstawowa nr 2.

Mistrzostwa Powiatu  Szkół Podstawowych w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Chłopców odbędą się 4 października w 
Goleniowie.

WYNIKI – Gimnazja 
Dziewczęta
1 miejsce – Gimnazjum nr 3 (opiekun Wiesław Buczyński)
2 miejsce – Gimnazjum nr 2 (opiekun Iga Szymańska - Gło-

wicka) 
3 miejsce – Gimnazjum nr 1 (opiekun Janusz Raczyński) 
W zawodach uczestniczyło ok 33 osoby. Drużynę stanowi 10 

osób + 1 osoba rezerwowa.
Do Mistrzostw Powiatu  Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych Dziewcząt awansowały:   Gimnazjum nr 3 
i Gimnazjum nr 2.

Mistrzostwa Powiatu  Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt odbędą się 11 października w 
Goleniowie.

Chłopcy
1 miejsce – Gimnazjum nr 2 (opiekun Jacek Jackowski)
2 miejsce – Gimnazjum nr 3 (opiekun Bogdan Sobolewski)
3 miejsce – Gimnazjum nr 1 (opiekun Janusz Raczyński) 
W zawodach uczestniczyło ok 33 osoby.
Do Mistrzostw Powiatu  Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych Chłopców awansowały:  Gimnazjum nr 2 
i Gimnazjum nr 3.

Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Chłopców odbędą się 11 października w 
Goleniowie. 

Opr. MS
info. Liliana Szychowska/UM Nowogard 
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Julia córka Anny Gaik 
ur. 24.09.2011 
z Kościuszek

Nadia córka Edyty i 
KRzysztofa Szcześniak 
ur. 28.09.2011 
z Nowogardu

Zuzanna córka 
Edyty i Tomasza ur. 
26.09.2011 
z Nowogardu

Aleksandra córka 
Anny Kujawskiej 
ur. 28.09.2011 
z Osiny

Kacper syn Anny 
i Kamila Stokłosa 
ur. 27.09.2011 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Rusza kolejny sezon NALP
Zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania drużyn piłkarskich do 30.09.2011r. No-

wogardzka Amatorska Liga Piłkarska rozpocznie się w tym roku 9.10.2011r. ( niedzie-
la ). Rozgrywki będą odbywały się w I i II lidze na hali sportowej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. Spotkanie organizacyjne z kapitanami zgłoszonych zespołów odbędzie 
się 3.10.2011r. o g.19.00 w pubie Pasadena. Zgłoszenia zespołów pod numerem Tel. 
664037266

TS

„tomasZewscY NieRUcHomoŚci”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 62 m2, cena- 154 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

domy :
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł

serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo otwartego 
biura Nieruchomości na ul. warszawską 14

                 Nauka Jazdy Fedeńczak 

zaprasza na kurs kat. b
 Data rozpoczęcia kursu 03.10.2011 rok  - godz. 16.00

 Biuro przy ulicy 700 Lecia 17 czynne od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 11.00-17.00
 Przyjdź i sprawdź nowe, dogodne dla kursanta warunki 
szkolenia:
 - ciekawe promocje
 - atrakcyjne ceny dojazdów na jazdy praktyczne w Szczecinie
 - możliwość odbycia części praktycznej kursu w Szczecinie
 - ratalny system spłat
 - doświadczeni instruktorzy
 - nowoczesna, dobrze wyposażona sala wykładowa
 - auta do nauki jazdy tylko na benzynę 

Nr telefonu 91392161617 SIERPNIA 2009 r. g. 16.00

Nowogardzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaprasza

wszystkich emerytów i rencistów
do Nowogardzkiego Domu Kultury

5 października, godz. 16.55
na Inaugurację Roku Akademickiego 2011/2012

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie.

Jednocześnie informujemy, że po wielu analizach i uzgodnieniach propozycja zajęć w I seme-
strze jest bardzo szeroka i dość zróżnicowana. Należy zwrócić szczególną uwagę na terminy i 

czas rozpoczęcia zajęć. Więcej informacji będzie w siedzibie NUTW, w lokalnej prasie i na stro-
nie internetowej www.utw.nowogard.pl

PLAN ZAJĘĆ sem. I. 2011/2012

Lp. Nazwa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Uwagi

1 Nordic Walking 17.00 17.00
Zajęcia już się 

odbywają

2 Malowanie na szkle 17.00–18.30 od 26.09 –NDK

3 Ceramika 18.30–20.00 od 26.09 –NDK

4
Język angielski 

dla początkujących
15.00–16.30 15.00–16.30 Od 27.09 –ZSO

5
Język angielski  

dla średnio‑zaaw. 
12.00–13.30 12.00–13.30 Od 11.10 – 

6
Język niemiecki 

dla początkujących
15.00–16.30 15.00–16.30 Od 27.09 – 

7
Język niemiecki 

dla średnio‑zaaw.
15.00–16.30 15.00–16.30 Od 26.09 – 

8 AQUA AEROBIK
7.15

wyjazd

od 05.10
Pl. Wolności – przy 

NDK 
Limit miejsc: max 

19 os.

9 Gimnastyka 18.30
od 03.10

Świetlica „Promyk”

10 Pilates od 11.10 – 

11
Psychologia 

rozwoju człowieka

22.10.2011

9.00–14.00
CEiP

Miał przy sobie 
narkotyki

Policjanci z Nowogardu przed-
stawili 19-letniemu mężczyźnie 
zarzut posiadania marihuany – 
informuje rzecznik prasowy po-
licji.  Grozi mu teraz do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Nowogardzcy policjanci patro-
lując w ubiegły wtorek teren gmi-
ny zauważyli stojący na poboczu 
drogi samochód, a w nim czte-
rech mężczyzn. 

- Mundurowi zatrzymali się 
przy pojeździe, a wtedy jeden z 
pasażerów wyrzucił na podło-
gę trzymane w ręku zawiniątko. 
Nie uszło to uwadze policjantów, 

którzy sprawdzili jego zawartość. 
Okazało się, że jest to susz ro-
ślinny. Cała czwórka została za-
trzymana do wyjaśnienia. Byli 
to młodzi ludzie w wieku od 17 
do 19 lat. Podczas przesłuchania 
19-letni właściciel zawiniątka, 
przyznał się do posiadania środ-
ków odurzających – mówi mł. 
asp. Lilla Bawelska z Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie. 

Zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu narkomanii za ten czyn 
grozi mu do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Opr. MS 
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                       NOWOGARD
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

ReKlama
e-mail: 

 reklama 
@domjudy.pl

telefoN
 915 77 2007
913922165

Marcin
 Fedeńczak

kandydat na posła RP
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POSTAW NA SWÓJ DOBROBYT 

KURSY 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- MATURALNE
- DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY
- DLA FIRM I INSTYTUCJI

Zajęcia odbywają się w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości
w Nowogardzie, ul. Woj. Polskiego 3 pok. 117

Informacje i zapisy: tel. 609 287 737,  535 958 191
www.angielskinowogard.pl   •   e-mail: kate@angielskinowogard.pl

KURSY 

- profesjonalna kadra m.in.:  lektorzy szczecińskich uczelni wyższych
- podręczniki w cenie kursu
- małe grupy 6 - 8 osób

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

sprzedam mieszkanie, 
samodzielna część domu 
11 km od Nowogardu, 
dobra komunikacja, 57 
m kw. ogród, altanka, 
garaż. Po remoncie: gla-
zura, panele, nowa elek-
tryka, grzejniki panele, 
elewacja. możliwa ada-
ptacja strychu.

tel. 600 897 758
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Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
im. „J. Słowackiego" w Nowogardzie

popiera kandydaturę  Kazimierza Ziemby na posła RP. Ka-
zimierz Ziemba znany jako autentyczny społecznik, człowiek 
wrażliwy i otwarty na problemy szarych obywateli. Pełniąc 
ważne funkcje samorządowe - radny, burmistrz Nowogardu, 
doradca wicepremiera - wykazał się pragmatyzmem w podej-
mowaniu wyważonych i trafnych decyzji , rzetelnie wypełnia-
jąc swoje zobowiązania wobec lokalnej społeczności. Konse-
kwentnie popiera nasze starania o zachowanie obowiązują-
cej ustawy o Polskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych i 
sprzeciwia się przeznaczeniu terenów na inne cele. Musimy 
pamiętać jako działkowcy na kogo możemy liczyć w przy-
szłym parlamencie. Oczywistą wskazówką są deklaracje, któ-
re padły w kampanii wyborczej. Tylko PSL i SLD, zajęły ofi-
cjalne stanowiska w których zadeklarowały wolę obrony usta-
wy o ROD i dotychczasowych uprawnień działkowców.

Dlatego w imieniu własnym jak i całego Zarządu ROD po-
pieramy kandydaturę na posła w nadchodzących wyborach 
parlamentarnych. Razem oddajmy głosy na Kazimierza Zię-
bę w dniu 9 października.

Szanowni mieszkańcy 
gminy Nowogard

Szybkimi krokami zbli-
żają się wybory do Sejmu 
RP. 9 października opo-
wiemy się w jakiej Polsce 
chcemy  żyć przez następ-
ne cztery lata. O mandat 
poselski ubiega się w tym 
roku Antoni Bielida, osoba 

znana większości nowogardzian. Zwracam się z gorą-
cą prośbą o poparcie jego kandydatury do wszystkich 
mieszkańców gminy, zarówno do tych, którzy oddali 
na mnie swe głosy w ubiegłorocznych wyborach samo-
rządowych jak i do tych, którzy byli odmiennego zda-
nia. To jedyna w swoim  rodzaju szansa, aby posłem zo-
stał człowiek stąd. Antoni Bielida pełni aktualnie

funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie i wspólnie podejmujemy działania, które słu-
żą interesom ogółu mieszkańców ziemi nowogardzkiej. 
Pierwsze efekty tych działań już są widoczne – trwają 
intensywne prace przy rozbudowie szpitala, najwięk-
szej inwestycji w historii gminy, rozpędu nabrały ro-
boty  przy zagospodarowywaniu terenów koło jezio-
ra, ruszyła budowa skate parku. Nie zapominamy tak-
że o wioskach, gdzie prace wykonują osadzeni z Zakła-
du Karnego - ich przykład mobilizuje i wyzwala ener-
gię mieszkańców wsi. To są inspirujące fakty, ale przed 
nami jeszcze daleka droga pełna wybojów, nowych za-
dań i wyzwań. Jestem przeświadczony, że z Wami po-
trafimy pokonać wszystkie trudności. Już teraz widać 
jak z dnia na dzień pięknieje nasza gmina. Razem mo-
żemy dokonać dużo więcej.

Pragnę zachęcić Państwa do głosowania na Antonie-
go Bielidę, bo jestem głęboko przekonany, że jest to naj-
trafniejsza kandydatura. Jako lokalny patriota, wielo-
letni samorządowiec, człowiek znający problemy zwy-
czajnych ludzi – nigdy Was nie zawiedzie i nie zdradzi. 
Naprawdę warto Mu zaufać. Pamiętajcie o tym w dniu 
9 października br. Siła to WY!

Z wyrazami szacunku 
Robert Czapla  

sZlacHetNa PacZKa: 
dołącz do ekstraklasy wśród wolontariuszy!

Wolontariusze SZLA-
CHETNEJ PACZKI to druży-
na marzeń. A raczej od speł-
niania marzeń – w całej Pol-
sce pomagają ubogim rodzi-
nom wygrać z biedą. Zagraj w 
tym meczu razem z nami! Zo-
stań wolontariuszem SZLA-
CHETNEJ PACZKI w swojej 
miejscowości. 

SZLACHETNA PACZKA to 
ogólnopolski program pomo-
cy ubogim rodzinom. Wolon-
tariusze docierają do rodzin w 
potrzebie i włączają je do pro-
jektu stając się opiekunem wy-
branej rodziny i dbając o to, by 
otrzymała ona jak najlepszą 
pomoc.

Pomagając z Paczką wygry-
wasz!

Jako wolontariusz Paczki 
możesz sprawić, że do najbar-
dziej potrzebujących dociera 
konkretna pomoc – nie chodzi 
o to, żeby dać im to, czego zby-
wa, ale przygotować pomoc 
trafiającą w potrzeby konkret-
nych członków. To wyjątko-
wy wolontariat, bo masz także 
moc spełniania marzeń!

- Na liście potrzeb pana Zbi-
gniewa, który tracił wzrok, 
wpisaliśmy dyktafon - opo-
wiada Maciek, wolontariusz z 
Krakowa - Miał wielkie, nie-
zrealizowane marzenie - chciał 
napisać książkę. 

To Ty możesz zagrać w tej 
drużynie

Do drużyny SuperW są za-
proszeni wszyscy, którzy chcą 
mądrze pomagać! Sama chęć 
pomagania to jednak za mało 
– poszukiwane są osoby peł-
noletnie, wytrwałe w dąże-
niu do celu i samodzielne  
w działaniu. 

W drużynie SZLACHET-
NEJ PACZKI gra Jerzy Du-
dek i wielu innych celebrytów. 
Paczki zrobili m. in. para pre-
zydencka Anna i Bronisław 
Komorowscy, Ronaldo wraz z 
drużyną Real Madryt, siostry 
Radwańskie, rodzina Stuhrów 
i Czesław Śpiewa. 

W całej Polsce będzie dzia-
łać 8000 wolontariuszy, zorga-
nizowanych w 400 rejonów we 
wszystkich województwach. 
Wśród nich jest miejsce dla 
Ciebie!

Zasady tej gry
Na podstawie ankiety prze-

prowadzanej podczas spotka-
nia do projektu wybierane są 
tylko takie rodziny, które żyją 
w biedzie nie z własnej winy, 
nie są roszczeniowe.  Opis sy-
tuacji rodzin i lista ich kon-
kretnych potrzeb trafia do ano-
nimowej internetowej bazy, z 
której korzystają darczyńcy – 
osoby przygotowujące paczki 
dla poszczególnych rodzin. 

Wolontariusz jest przewod-

nikiem w robieniu paczki, 
podpowiada, w jakim rozmia-
rze powinny być buty dla dzie-
ci i co sprawi szczególną ra-
dość ich mamie. 

Projekt SZLACHETNA 
PACZKA jest w tym roku or-
ganizowany po raz jedenasty. 
Wartość przekazywanej po-
mocy z roku na rok rośnie, tyl-
ko w 2010 wyniosła ona ponad 
10 mln zł. 

- Byłem świadkiem tak wielu 
cudów – opowiada o ubiegło-
rocznej Paczce ks. Jacek WIO-
SNA Stryczek, prezes Stowa-
rzyszenia WIOSNA realizu-
jącego projekt - Mała dziew-
czynka wyciąga z pudeł różne 
rzeczy. Nagle zastyga, gdy w jej 
ręku znajduje się… majonez. 
Dla siedmioletniego chłopca 
rarytasem okazuje się puszka 
kukurydzy – w zachwycie bie-
ga z nią po pokoju. 

Sprawdź, czy w twoim mie-
ście działa rejon SZLACHET-
NEJ PACZKI i dołącz do nie-
go jako wolontariusz. Jeżeli w 
twojej miejscowości nie działa 
jeszcze Paczka – możesz zostać 
Liderem, zebrać własną druży-
nę SuperW i zorganizować po-
moc dla najbardziej potrzebu-
jących w twojej okolicy.

Wejdź na www.superw.pl i 
zgłoś się już dziś!
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sPRZedam 
miesZKaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

beZPłatNa Pomoc w UZYsKaNiU KRedYtU - ofeRta 20 baNKÓw

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

 

Zaprasza do udziału w projekcie: 

„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy 
Nowogard” 

 Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia 
poprzez zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz 
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów: 
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą, 
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 
działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług.  
 Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych  
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości” oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach.  
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT”, otrzymają od 10 do 50 % zniżki stawki czynszu  za wynajmowany 
lokal, w okresie pierwszych trzech lat swojej działalności. 

Pierwsza edycja projektu realizowana będzie od września do grudnia 2011 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w 
Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, lub 
telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl 
                                               Serdecznie zapraszam ! 
Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST               

SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD  

   Jerzy Jabłoński                 

 

 

                   

 

  

 

 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 

poszukuje świadków 
dewastacji ogrodzenia nieruchomości 

przy. ul. gen. j. bema 13a 
(teren dawnej kotłowni przy byłej gorzelni). 

Wybryk ten przypuszczalnie miał miejsce 
w dniach 2-4 września br. 

Za wskazanie sprawców czeka nagroda Prezesa 
Spółk. tel. 91 39 21 582 lub 91 39 21 322.

dZiałKi Na sPRZedaŻ
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – ceNa 60.000 zł oKaZja!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m² – CENA 105.000 zł
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, pow. 1094m², warunki zabudowy – ceNa 110.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²

Nowogard – działka o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 

Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 760m² – CENA 75.200 zł 

Długołęka gm. Nowogard- działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 

Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 

Jarchlino – działka o pow. 8900m² – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 

Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 

Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł
loKale

Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CENA 1.200.000 zł 
Nowogard – lokal o pow. 280m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal typu pub pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c

Szkółka drzew owocowych i ozdobnych w Karsku 

poleca  tuje szmaragd 
Wysokość ok. 1m. Promocja 10 zł/szt. 

606 106 142; 662 650 649

Zaproszenie  
do złożenia oferty

Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Remontu na-
wierzchni boiska wielofunkcyjnego – kortu tenisowego, zlokalizowanego przy świe-
tlicy socjoterapeutycznej PROMYK przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określony został w doku-
mentacji projektowej, w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo 
w przedmiarze robot, które zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl. 

Termin i miejsce składania ofert do dnia: 5 października 2011 r. do godz. 12:00, 
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 
pok. nr 5

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 913 926 238 
lub 913 926 243 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Serdecznie zapraszam do składania ofert.
BURMISTRZ NOWOGARDU

Robert Czapla

www.nowogard-hotel.pl

Restauracja
HOTEL

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Oświadczam, że mieszka-
nie przy ul. Żeromskiego 4B/1, 
w którym jestem zameldowa-
ny nie jest na sprzedaż wbrew 
ukazującym się ogłoszeniom o 
sprzedaży. 39 25 836 

Marek Piksa.

Uwaga wędkarze! 
Zarząd koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, 

że 16.10.2011 r. organizuje zawody wędkarskie 
towarzyskie w Trzebieszewie. 
Zapisy do dnia 14.10.2011 r. 

w sklepie wędkarskim Tęczak, ul. Waryńskiego, 
startowe wynosi 10 zł, wyjazd o godz 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapraszamy Zarząd Koła

R e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Hurtownia BHP
GARDIA
Nowogard, 

ul. Zamkowa 7 B
Tel. 91 39 25 570

sprzedaz@ppgardia.pl
www.ppgardia.pl

W ofercie:
•   obuwie robocze, 
• ochronne, 
• odzież robocza, 
• przeciwdeszczowa,
• gumowce, 
• gumofilce, 
• rękawice, 
• chemia gospodarcza,
• opał (węgiel orzech, miał)                      

TANIO!
Zapraszamy

od pon. do pt. 7.00 - 15.00

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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Nowy rok szkolny
Dyrektor szkoły przechodzi kory-
tarzem obok klasy, z której słychać 
straszny wrzask. Wpada, łapie za 
rękaw najgłośniej wrzeszczącego, 
wyciąga go na korytarz i stawia w 
kącie. Po chwili z klasy wychodzi ko-
lejnych trzech młodzianów, którzy 
pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan 
od matematyki stoi w kącie, to chy-
ba lekcji nie będzie, prawda? 

Odgadnięte wyrazy wpisać jednym ciągiem do 
diagramu lewego. Uporządkowane litery w dia-
gramie prawym utworzą rozwiązanie – myśl i 
jej autora.

14 – sarkoma (skojarz z mięsem),
27 – rodzaj żaglowca,
12 – szarak lub bielak,
4 – specjał, rarytas,
23 – prowincja w Chinach (wpisz SYCZUAN),
1 – subtelna różnica.Samosia

Wszystkie litery z diagramu lewego przenieść 
do diagramu prawego. W wolne (oznaczone 
kratki) wpisać takie litery aby powstało osiem 
nowych rzeczowników (ich znaczenia podano 
w przypadkowej kolejności). Dopisane litery 
utworzą rozwiązanie – przysłowie.

Diagram lewy:
6 – ważna w łazience,
23 – diabeł, licho,
32 – wyciąg z akt,
34 – choroba zbóż (wpisz ŚNIEĆ),
2 – prawo wyboru,

39 – górna część złoża,
16 – istota sprawy,
8 – posag.

Diagram prawy:
- czynności poznawcze i ich rezultaty,
- egzamin na stopień doktora,
- nie liczy się z nikim,
- maszyna na budowie drogi, buldożer,
- organ rozmnażania się roślin nasiennych,
- zamysł, motyw działania,
- sprawność, zręczność,
- zwolennik, propagator jakiejś idei.

Szyfrogram z logogryfem

Ciągówka – szyfr

W diagram należy wpisać takie rzeczowniki 
pospolite, aby powstała krzyżówka. Wpisa-
no już wszystkie samogłoski. (skojarz wy-
razy ze stonką, bojaźliwym, szermierzem i 
czymś bardzo łatwym).

6 przykazań wyborczych: 
1. Jeśli warto o coś walczyć, 
to tym bardziej warto wal-
czyć nieuczciwie.
2. Nie kłam, nie oszukuj, nie 
kradnij... bez potrzeby.
3. Szczera odpowiedź może 
Ci przysporzyć tylko proble-
mów
4. Fakty, aczkolwiek intere-
sujące, są bez znaczenia.
5. Prawda jest zmienna.
6. Obietnica nie jest gwaran-
cją

toto-loteK 
Dziwna mentalność  narodu:
Przed losowaniem milionowe nadzieje 
Po losowaniu - miliony jęków zawodu 

jaKi fiNał...
Igrzyska już się rozpoczęły, 
Widać ciągle zdarte twarze 
Zamiast programów puste hasła 
Głoszą ci nasi „kabareciarze” 
Czytelników, nie wątpię ja wcale,
,Że „wybrańców” należycie ocenisz głupotę. 
Lecz czyż, jak dawnej i dziś jota w jotę,
Elita nie tak samo zuchwale 
Gani wolę opatrzności? 
A pogrążona w bezmyślną głupotę,
Czyż widzi, jaki cel jej i drogi przyszłości. 
Senator ponad podziałami, 
Baron z Wolina, 
Kupił sobie nowy garnitur 
i kampanię rozpoczyna. 
Inny kandydat, jakby od nie chcenia 
Ma prywatne sprawy do załatwienia. 
Owszem do granic 
- każdą sprawę bierze z kopyta. 
Za długo się nie waha, o przepisy nie pyta. 
Słupy oblepione plakatami, 
oczy bolą od patrzenia, 
I mamy twardy „Olech” do zgryzienia. 
„Najważniejsza jest Polska,
Najważniejszy jest człowiek” 
, Czemu te slogany, banały maja służyć? 
Słuchając tego ciągle można się wkurzyć 
Że wyborca staje jak kołek:
Dlaczego żaden wybrańcem nie powie, 
Że w całej kampanii chodzi o STOŁEK. 

RÓŻNica
Sława od sławy zwykle tym różne, 
Że im jest mniejsza - tym próżna. 
ZWAŻCIE 
Zważcie, którzy się pniecie: 
Lepiej w czas zejść, czy zlecieć ?



30.09-3.10.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

RegUlaRNa liNia mi KRo bU so wa seRocKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKs 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

Regularna linia metRo        tel. 505 619 600
odjaZdY Z NowogaRdU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odjaZdY Ze sZcZeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZewÓZ osÓb - Ro maN biŃcZYK - linia Regularna   tel. 0607 310 591 
od PoNiedZiałKU do PiątKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiedZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NowogaRd - Rewal - PobieRowo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NowogaRd - goleNiÓw - sZcZeciN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZcZeciN - goleNiÓw - NowogaRd
szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

R e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
U
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O 

T
O
P

UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE
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oGŁo sZE NIA drob NEiNfoRmatoR loKalNY - NowogaRd
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 
Piotr słomski, jarosław bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700 Lecia 6A, Nowogard

tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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• pożyczki hipoteczne

• kredyty konsolidacyjne
• kredyty samochodowe

• kredyty gotówkowe

• Leasing bez BIK - KRD
• Leasing konsumencki
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PUNKT TANICH OPŁAT
Pożyczki Chwilówki

bez BIK od 200 do 1000 zł
na dowód osobisty

NieRUcHomoŚci

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I pię-
tro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 
663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) w 
Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 
70 m2 iii piętro 604 422 221

• sprzedam dom na ul jesionowej. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy ul. 
Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną przy 
ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Poniatow-
skiego, tel. 691 054 010.

• sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha ziemi w 
błotnie przy głównej trasie do Nowogardu. 91 
39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od No-
wogardu. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. 
Możliwość adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 
889927772 Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PARTE-
RZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PAR-
TERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-411-106

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 39 
18 307

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe najchętniej 
małżeństwu niepalącemu w centrum miasta 
tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe w cen-
trum miasta z dala od ulicznego zgiełku blisko 
boisko dla dzieci. 668 452 615

• sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, 

tel. 693 996 009

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 669 910 736

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, pow. 77 
m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. Tel 606 621 142

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• sprzedam mieszkanie 4-pokojowe podwyż-
szony standard, niski czynsz; tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nadtorowej. 
Cena 280 tys. 511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warun-
kami zabudowy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Wojska Pol-
skiego cena do uzgodnienia. 791  040  647 lub 
785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Wojcieszynie 
1439 m2, pozwolenie na budowę, projekt domu, 
przydomowej oczyszczalni ścieków, komplet do-
kumentów. Tel. 796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. Jana 
Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy ul. Jana 
Pawła II. 607 580 172

• sprzedam piękny i funkcjonalny dom w 
Nowogardzie przy ul. boh. warszawy 93a 
(wejście od ul. Światowida). Pow. użytkowa 
210 m2, działka 700m2. dom z dużym po-
tencjałem, łatwo wyodrębnić 2 samodzielne 
mieszkania, garaż z kanałem, wysokie piw-
nice- możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej. bardzo dobre położenie, duży 
parking. 601 161 050

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 a i 77 a oko-
lice Nowogardu. 600 791 675

• Sprzedam działkę o nr 224 pow. 597 m2 przy ul 
Dąbrowszczaków. 512 608 747; 724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicurzyst-
ki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam piekarnię połączoną ze sklepem spo-
żywczym w miejscowości Dobra k/Nowogardu. 
Obiekt z pełnym wyposażeniem i bieżącą pro-
dukcją. Są również do „przejęcia” pracownicy 
oraz kontrahenci. Tel. kom. 887467309, stacjo-
narny 913920334.

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 693 162 756

• Dobra sprzedam 1/2 domu. 668 431 301

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, umeblowa-
ne. 509 530 073

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą mieszkanie 
3 pokojowe + garaż ze strychem + 3 murowa-
ne pomieszczenia w ogrodzie. Zamiana na 2 
pokoje w bloku w centrum (I piętro lub parter) 
724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i cztero-
pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam kontener handlowo-biurowy Bamor- 
Resko. 790 405 650

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we. 516 084 754 lub 506 382 151

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypokojowe w blo-
ku do remontu. 785 387 903 dzwonić wieczorem.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 504 422 809.

• Sprzedam działki budowlane w Nowogardzie. 
665 503 129

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypokojowe w 
bloku do remontu. tel. 785  387  903. Dzwonić 
wieczorem

• sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• sprzedam mieszkanie w bieniczkach dwupo-
kojowe 57 m2 + ogród i garaż z możliwością 
adaptacji góry. 600 897 758

• Do wynajęcia mieszkanie w Nowogardzie o pow. 
54,18 m2. 509 608 794

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie. Wszystkie pro-
jekty i pozwolenia. 796 144 980

• sprzedam mieszkanie własnościowe, trzypo-
kojowe 62,20m2. 668 732 944 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, parter, 
przystępna cena. 91 39 25 836

• Do wynajęcia garaż dla osobowego lub busa 
przy ul. Nadtorowej. 607 886 856

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 62m2 w 
Nowogardzie spiżarnia, weranda, piwnica, garaż 
+ogród. 506 180 729

• sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pw. użyt-
kowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Radosław 501 
594 804 lub 605 548 737 cena 149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro Warszaw-
ska lub zamienię na dwa pokoje z kuchnią do II 
piętra. 667 926 528 lub 91 39 26 528

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 maja 
44(zjazd do Przystani). 694 513 242

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościuszkach. 
Pow. 1200 m2 wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam działkę budowlaną 10 ar. Cena 40 tys. 
zł ok. Nowogardu. 694 521 787

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 603 668 681

• sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. jPii tel. 
607 145 535

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe centrum. 
723 093 009

• Mieszkanie dwupokojowe w Centrum Nowogar-
du wynajmę. 695 426 050

• Tanio sprzedam budynek mieszkalny do remon-
tu na wsi. 667 961 177

• Sprzedam dom wolnostojący, pow. użytkowa 
210 m2, Nowogard ul. Roosevelta, Cena do 
uzgodnienia. 609 400 073

• Poszukuję pokoju do wynajęcia w mieście lub na 
wsi. 782 126 231

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na gabinety 
np. lekarskie, biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Poszukuję kawalerki bezczynszowej do wynaję-
cia. 796 746 927

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we. 500 + opłaty. 889 864 486

• sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• |Sprzedam garaż na Zamkowej. Tel. 725 590 955

• Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
1327m2 na ulicy Monte Casino. Tel. 511859650

• Do wynajęcia lokal handlowy w centrum Nowo-
gardu. tel. 513 383 667.

motoRYZacja

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. Cena 
50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. Stan 
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zatrudnię 
do pracy 

fizycznej osobę 
z umiejętnościami 

budowlanymi. 
wiadomość: 

Sklep Meblowy kwadrat 
ul. armii krajowej 49, 

72-200 Nowogard. 

Tel. 91 39 21 470
661 960 881

bardzo dobry, świeże OC i przegląd. Cena 
: 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 
65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• sPRZedam oPel VectRa c Kombi, sRebR-
NY met., RoK PRod 08/2006, PRZeb 
152000 Km, 1.9 diesel 150 Km, seRwiso-
waNY w aso oPel (faKtURY), ostatNi 
seRwis 20 wRZesieŃ 2011, Nowe oPo-
NY letNie coNtiNeNtal, KlimatRoNiK 
dwUstRefowY, ZadbaNY, ceNa do 
UZgodNieNia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok prod. 
1992, zarejestrowany, ubezpieczony do 
poprawek blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 Cena 
600 zł. 783 019 357

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 (bla-
szak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam opony zimowe Klebera R14 z 
felgami. 696 116 744

• Sprzedam opony zimowe firmy Barum 
145/70 R13. 660 038 714

• Sprzedam Skodę Octawia 1.6 benzyna 
1998 r, spala średnio 6,2 l benzyny na 
100 km. Cena 7600 do negocjacji. Tel 
694 907 455

• Sprzedam ROVER400, poj.1,6 benzyna, 
rok produkcji 1998. Cena 3900 do nego-
cjacji. 697119238

RolNictwo

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + koszenie 
łąk kosiarką. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• gospodarstwo ogrodnicze a. wawrzy-
niak Nowogard poleca świeże pomi-
dory na soki, przeciery w cenie 2zł kg. 
608 529 366

• Sprzedam kosiarkę typu traktorek cena 
2750 zł, sadzarkę do ziemniaków cena 
4000 zł i kombajn do ziemniaków 4000 zł. 
603 852 270

• Maliny sprzedam tanio (zbiór własny). 
502 853 573

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków "ANNA" Rok.Pr.1990.Stan bdb 
Tel.692421192 lub +4915222976483.

• Tanio sprzedam każdą ilość aroni 
665 785 735 – własne rwanie.

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 513 941 882

• Ziemniaki jadalne za zimę tanio sprze-
dam. 788 563 945

• Kupię dwa wiadra śliwek węgierek. 91 39 
22 979

• Sprzedam ziemniaki jadalne różne od-
miany, na terenie Nowogardu dowóz gra-
tis. 518 488 714

• Kupię siano w balotach. 724 080 142

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam prosięta. 666 313 733

• Sprzedam mieszankę zbóż dla kur. 
665 355 351

• sprzedam obornik. 793 908 098

• Kury nioski półtoraroczne. Wyprzedaż. 
913910666

• Sprzedam owies (8ton). Cena od 550-500 
zł za tonę ( w zależności od ilości zakupio-
nej) 600653124.

UsłUgi

• Producent pościeli dziecięcej „Karina” ul. 
Dworcowa 4 oferuje pościel do łóżeczek, roż-
ki, baldachimy, ochraniacze i inne akcesoria 
dziecięce. Otwarte od 9-16. Zapraszamy! 

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? salon komputerowy ms bioss 
zaprasza! ul.700-lecia 15 (nad apteką 
jantar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-
88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców co. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. tel. 604 373 143.

• Remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 715 839.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! serwis sprzętu agd. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUgi iNfoRmatYcZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (windows, li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
faktury Vat. tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• awaRie. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-budow-
lane - terminowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie gla-
zury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• Wykonam budowę domów, docieplenia, 
glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szyb-
ko solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• docieplenia budynków. 608 847 784

• docieplenia, remonty i dachy. 692 562 
306

• Remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, tera-
kota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ław-
kę, stół ogrodowy. 660 206 833

• budowa domu i inne prace wykończe-
niowe, malowanie, glazura – wyko-
nam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 697 784 540; 
609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, remon-
ty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, ław-
ki, stoły, inne drewniane elementy. 889 
133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pa-
nele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063

• Korepetycje matematyka. 668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na lotni-
sko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budownic-
twa. Budowa domu, glazura, regips. 
662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświadczeń z ZUs 
i Urzędu skarbowego. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez biK, 3000 na 3 miesiące, 
bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego. 
607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazura, tera-
kota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. Szybko, ta-
nio. 530 424 933 lub 697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań prywatnych, 
biur i posesji. 724 348 596

• Wykonam usługę, budowa domu, glazu-
ra. 662 678 895

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

PRaca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 500 
zł. 604 189 118

• Przyjmę do pracy geodetę. 91 39 25 900; 
667 900 901

• Zatrudnię do pracy przy produkcji ogro-
dzeń metalowych.512 509 179

• Zatrudnię pracowników na elewacje, 
płytkarza i murarzy. Praca od zaraz. tel. 
501 055 337

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 15 zł/m2, 
zbrojarzy i cieślę. 694 455 280

• Zatrudnię brygadzistę z doświadczeniem 
ferma drobiu. Po okresie próbnym możli-
wość mieszkania. Tel 601 73 38 91

• Pedagog zaopiekuję się dzieckiem. 
668 732 944

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
662 125 370

• Zatrudnię konserwatora – „Złota Rączka”. 
513 100 901

• Niewykwalifikowanych do prac przydo-
mowych. 513 100 901

• Zatrudnię samodzielnego stolarza. 
696 034 712

• Przyjmę pracownika ogólnobudowlane-
go i pomocnika. 663 160 884

• Przyjmę do pracy tynkarza. 512 005 503

• Zatrudnię do pracy w sklepie. 500  207 
560

• Rencista podejmie się pracy przydomo-
wych. 507 984 640

• Firma informatyczna zatrudni osobę stu-
diującą. fortel.nowo.pl

• sortowanie rozsady truskawek w No-
wogardzie. tel: 506 492 763

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film 
S Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 
zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki firmy Maritta i 
chodak. 725 797 076

• Sprzedam szczeniaki rasy mieszanej 
(średnia i duża), zaszczepione, odroba-
czone, maści czarnej podpalanej. Cena 50 
zł. 694 305 811

• Sprzedam akwarium 600l z szafką. 
600 791 675 

• Sprzedam wózek dziecięcy. 607 289 903

• oddam kotki ośmiotygodniowe sam-
ce. czyste i zadbane. 662 877 991. (No-
wogard)

• Sprzedam krzesełko + stolik dla dziecka 
do 5 lat. Cena 150 zł. 513 085 943

• Oddam meble w bardzo dobrym stanie 
za niewielką dopłatą; segment pokojo-
wy, meblościankę z szafą dwudrzwiową, 
kanapo tapczan, trzy fotele, meble ku-
chenne, stolik kuchenny nakładamy, małą 
lodówkę „POLAR”, szafę dwudrzwiową. 
Telefon. 500 445 088

• sprzedam pieski rasy YoRK. 
669 610 925

• Oddam suczkę maści czarnej, szczeniacz-
ka w dobre ręce. 661 933 969

• Sprzedam pianino. 724 080 142

• sprzedam łóżeczko różowo-białe dla 
dziewczynki. 725 176 089

• Oddam śliczne szczeniaczki (2 pieski, 2 
suczki), odrobaczone. 531 741 232

• Zapraszam wszystkie chętne dzieci na 
przejażdżkę kucem za worek owsa lub 
kostki siana. 691 138 076

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820

• Oddam w dobre ręce małego, czarnego, 
kudłatego szczeniaka. 698397889

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 
660135921
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

Nasza Sonda 
Czy bezpiecznie jeździmy po drogach? To pytanie zadaliśmy naszym czytelni-
kom w kontekście ostatnich dwóch tragicznych wypadków, które wydarzyły się 
na trasie nr 6 

Pani Krzysztofa - Niestety, jako kierowcy jeździmy bezna-
dziejnie i brawurowo, nie szkolimy się, a co za tym idzie nie zda-
jemy sobie sprawy z konsekwencji głupiego postępowania na dro-
dze. Uważam, że kandydaci na kierowców, powinni mieć robione 
częściej psychotesty  na  predyspozycje do  jazdy samochodem. A 
takim namacalnym ostrzeżeniem, które na pewno dałoby efekt i 
ostrzeżenie, byłaby wizyta w prosektorium, gdzie uświadomiło-
by to przyszłemu kierowcy, czym może  skończyć się brawurowa 
jazda.   

Mirosław Jaworski - Z tym bezpieczeństwem jest nie za bar-
dzo tu w Nowogardzie, nie bardzo można już normalnie jeździć 
samochodem ze względu na  ”korki”. Kierowcy sami stwarzają 
często niebezpieczne sytuacje, jeżdżą po alkoholu lub pchają się 
„na trzeciego”. Sam nie jeżdżę samochodem, ale rowerem i widz, 
co dzieje się na drogach. Główne grzechy kierowców to alkohol i 
często zmęczenie, które zagraża im samym, jak i innym uczest-
nikom ruch. 

Mieczysław Brzeczka  - Bezpieczna jazda w pewnym sensie 
jest dla obecnych kierowców  chyba dużym problemem.  Ostatnie 
lata spowodowały wzrost ilości kupowanych lub nabywanych sa-
mochodów, co wcale nie wiąże się ze zwiększeniem umiejętności 
kierowców. Te ostatnie wypadki drogowe wskazują właśnie na to 
,że brak kierowcom wyobraźni i zdrowego rozsądku. Mimo, że ta 
droga nie była trudna, to prawdopodobnie z powodu kierowców 
doszło do tragedii. Moja recepta na bezpieczną jazdę, to przede 
wszystkim prewencja i szkolenie umiejętności,  szczególnie tych 
młodych kierowców, których często ponosi fantazja  nie rozsądek 
i zdrowe myślenie. 

Pan Ludwik - Kierowcy jeżdżą nieuważnie i często rozma-
wiają przez telefony komórkowe, które rozpraszają ich koncen-
trację. A wygląda to tak, że jedną rączką trzymają kierownicę, 
a drugą telefon i gadają... nie patrząc na drogę. Nie myślą o jeź-
dzie, tylko zupełnie o innych rzeczach. Powiem tak, bardzo do-
brze, że są wysokie kary za rozmowy przez „komórkę”, chociaż 
czy to coś zmieni i nauczy – wątpię?.  Jestem zawodowym kie-
rowcą od 40 lat i osobiście apeluję do wszystkich kierowców – 
koncentrujcie się na drodze, a przede wszystkim myślcie  pod-
czas jazdy!!!

wysłuchał:  Jarek Bzowy

27.09.11 r. 
Godz. 10.00
Kradzież samochodu marki 

VW Passat na ul. Gen. Bema. 
Godz. 10.00
Ujawnienie kierującego sa-

mochodem marki VW Golf 
,znajdującego się stanie po 
użyciu alkoholu. Sławomir J. 
miał 0,21 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 12.20 
W miejscowości Długołęka, 

kierujący samochodem marki 
VW Golf Adrian B. posiadał 
przy sobie zawiniątko papiero-
we z zawartością suszu roślin-
nego. Po sprawdzeniu substan-
cji narkotekstem okazało się, 
że jest to marihuana. 

Godz. 13.30 
Kradzież kompletu obru-

sów w sklepie odzieżowym na 
ul. Kościelnej przez Lucynę O. 
Ukarana została mandatem 
karnym w wysokości 100 zł. 

Godz. 14.00
Zgłoszenie kradzieży w 

okresie 26-27.09.11 r. napo-
wietrznej linii telekomunika-
cyjnej pomiędzy miejscowo-
ściami Grabin-Bochlin. 

Godz. 15.15
Zgłoszenie o kradzieży w 

nocy z 26/27.09.11 r. czterech 
kołpaków z samochodu marki 
VW Passat, zaparkowanego na 
ul. Wiejskiej. 

28.09.11 r. 
Godz. 08.15
Włamanie do samochodu 

marki Iveco na ul. Zielonej, 
pod Hotelem Przystań, skąd 
sprawca dokonał kradzieży na-
wigacji oraz innych rzeczy. 

Godz. 10.10
Kolizja drogowa na ul. 700 

Lecia, gdzie doszło do zderze-
nia pojazdów Toyota Corolla 
oraz Ford Transit. Kierujący 
Fordem Transit ukarany został 
mandatem karnym. 

Godz. 11.45
Kradzież bron siewnych i 

ciężkich, beczki metalowej z 
terenu działki przy ul. Jana 
Pawła II. Elementy odnale-
zione zostały na skupie złomu 

przy ul. Boh. Warszawy.  Mie-
nie odzyskane w całości i prze-
kazane właścicielowi. 

29.09.11 r. 
Godz. 06.00 
Kradzież z włamaniem do 

sklepu spożywczo-przemysło-
wego przy ul. Zamkowej. 

 Godz. 08.30
Kradzież pienię-

dzy z kasy sklepu spo-
żywczego na ul. Bema.  
Godz. 10.50

Pracownik ochrony skle-
pu Biedronka przy ul. War-
szawskiej powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Okazał się nim być Janusz K. 

Godz. 23.15
Uszkodzenie linii napo-

wietrznej na odcinku drogi 
Błotno-Łęgno. 

30.09.11 r. 
Godz. 09.00
Kradzież roweru typu dam-

ka, marki Kross pozostawione-
go bez zabezpieczenia w kom-
pleksie leśnym miejscowości 
Węgorza.

Godz. 15.00
Kolizja drogowa na ul. Woj-

ska Polskiego pomiędzy pojaz-
dami Volvo oraz Skoda Fabia. 

01.10.11 r. 
Godz. 08.00
Kradzież portfela z zawar-

tością dokumentów w postaci 
dowodu osobistego, prawa jaz-
dy, dowodu rejestracyjnego od 
samochodu marki Ford Mon-
deo oraz telefonu komórko-
wego marki Samsung Galaxy z 
pomieszczenia szatni restaura-
cji SET-POL w Kikorzach. 

Godz. 9.30
Włamanie do sklepu w 

miejscowości Olchowo, skąd 
sprawca dokonał zaboru elek-
trycznego podgrzewacza 
wody. 

02.10.11 r. 
Zgłoszenie oszustwa do-

konanego na portalu allegro, 
gdzie zgłaszająca nie otrzyma-
ła zapłaty za sprzedany i wysła-
ny przedmiot. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Piotr Słomski  
w debacie „jedynek”

Komitet Wyborczy Prawica informuje, że 
dzisiaj (wtorek) w TVP Szczecin o godz.  
18.15 odbędzie się  transmitowana na żywo 
przedwyborcza debata  z udziałem naszego 

nowogardzkiego kandydata Piotra Słomskiego  miejsce 
1 na liście nr 10. Zapraszamy do oglądania debaty i głoso-
wania na Piotra 09. 10.2011 r

Komitet Wyborczy Prawica
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EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

SPRZEDAM:
1. Wózek widłowy elek-

tryczny z prostownikiem o 
udźwigu 2 ton na wysokość 
3,3 m. Baterie do wymiany

2. Mały samochód cięża-
rowy wywrotka o ładowno-
ści do 1 t. Silnik po remoncie 
kapiat. Ogólny stan dobry.

3. Barakowóz nadający 
się na budowę, składowanie 
materiałów itp.

Wiadomość 
tel. 91 39 22 329 do godz. 

16.00 lub 697 516 145

Powyższy sprzęt znajduje 
się na Składzie Opałowym  

w Nowogardzie 
przy ul. Nadtorowej 12.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta wybuchła ostra dyskusja pomiędzy radnymi opozycji, a Przewodniczącym Antonim Bielidą, nad 
przyszłością zakładu składowania odpadów komunalnych w Słajsinie. Zakład, ma wybudować Celowy Związek Gmin RXXI, w skład 
którego wchodzi obecnie 27 miast. Wczoraj, natomiast odbyło się otwarcie kopert z ofertami firm, które stanęły do przetargu na  budo-
wę zakładu. Tyle, że nie wszystkie gminy wchodzące w skład RXXI  nadal, są przekonane o pomyślności projektu. 

Wysypisko w Słajsinie: W Nowogardzie przepchnęli 

Kamień Pomorski nie dał wiary Bielidzie
Nowogardzcy radni podczas 

sesji, która odbyła się w ubiegłą 
środę głosowali  nad uchwałą 
w sprawie udzielenia poręcze-
nia cywilnego tytułem zabez-
pieczenia pożyczki w celu re-
alizacji przedsięwzięcia przez 
Celowy Związek Gmin RXXI 
w Nowogardzie. Poręcznie, w 
kwocie 3 mln  375 tys. 500 zł,  
jest niezbędne  na zabezpiecze-
nie pożyczki o łącznej wysoko-
ści 17 mln złotych, jaką ma za-
ciągnąć od Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Związek R 
XXI. Kredyt, ma być  wkładem 
własnym Związku, w realizację 
budowy zakładu gospodarowa-
nia odpadami w Słajsinie, który 
kosztować ma ok. 110 mln zło-
tych brutto. Blisko 70 mln zł na 
realizację projektu pochodzi z 
dotacji unijnej. 

W trakcie debaty nad uchwa-
łą między radnymi opozycji, 
a Antonim Bielidą, który jest 
jednocześnie Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej oraz sze-
fem Związku, doszło do ostrej 
wymiany zdań. 

- Do uzupełnienia inwestycji 
brakuje 17 mln wkładu własne-
go gmin. Zdawaliśmy sobie jed-
nak sprawę, że bardzo trudno 
będzie w przeciągu roku budże-
towego przeprowadzić konsulta-
cję z gminami i uzyskać te pie-
niądze. Dlatego Związek wystą-
pił do negocjacji z funduszem o 
zaciągnięciu pożyczki na ten cel. 
Fundusz zgodził się udzielić po-
życzki, ale zastrzegł, że musi 
ona być poręczona przez gminy, 
które są członkami RXXI.  Do-
szliśmy do wniosku, że poręcze-
nia udzielą tylko te gminy na te-
renie których, będą rzeczywiście 
realizowane inwestycje – tłuma-
czył radnym A. Bielida. 

Pomysł, by poręczenia udzie-
liło tylko kilka gmin, nie 
spodobał się radnym opozycji. 

Jaką mamy gwarancję, że 
gmina Drawsko Pomorskie albo 
Świnoujście nie zbankrutują i co 
wtedy z tym poręczeniem? Py-
tam, bo nie mamy takiej pew-
ności. Ponad to nie rozumiem, 
dlaczego tylko 4 gminy mają 
poręczyć za tą inwestycją, sko-
ro korzystać z niej będą wszy-

scy. Wszystkie gminy powinny 
wziąć po równo odpowiedzial-
ność finansową za ten projekt. 
Poza tym o inwestycji w Słajsi-
nie słyszymy od 10 lat i do tej 
pory nic tam się nie dzieje – py-
tał radny Marcin Nieradka. 

Gwarancji nikt nie ma. Ale, 
o ile mnie pamięć nie zawodzi, 
gmina Świnoujście istnieje już 
jakiś czas i nic nie zapowiada, 
żeby miało być inaczej – odpo-
wiedział pół żartem Bielida. 

Przewodniczący zapewniał 
radnych o zyskach, jakie No-
wogard będzie czerpał po wy-
budowaniu Zakładu w Słajsie-
nie. 

Gmina Nowogard, oprócz 
uciążliwości związanych z funk-
cjonowaniem tego zakładu, bę-
dzie miała korzyści z tego zakła-
du. Po pierwsze, będzie to poda-
tek od nieruchomości, po dru-
gie, zatrudnienie ok. 60 osób, po 
trzecie tzw. opłata marszałkow-
ska (zwrot od Marszałka Wo-
jewództwa za tonę odpadów 
składowanych na terenie dane-
go wysypiska, ok. 50 zł – dop. 
red.). Dla przykładu Godowo 
(k. Maszewa), gdzie obecnie wy-
wozimy śmieci, z tego tytułu za-
rabia ok. 2 mln zł rocznie – mó-
wił z optymizmem Bielida. 

O inwestycji w Słajsinie sły-
szymy od 10 lat i do tej pory nic 
tam się nie dzieje – komentował 
wypowiedzi A. Bielidy, Nierad-
ka. Nie tylko ten radny miał 
wątpliwości w sprawie inwe-
stycji i obiecanych zysków, ja-
kie ma ona za sobą nieść. Pa-

nie przewodniczący obserwuję 
Pana emocjonalne podejście do 
tej sprawy i prosiłbym o zdję-
cie temperatury dyskusji. Jest 
Pan  przedstawicielem Związ-
ku i radny. Związek ma spory 
budżet, a nie przygotował Pan 
żadnych materiałów pisemnych, 
żeby nas przekonać do tego, że 
to jest jedyna racja. Ja zawsze 
miałem ograniczone zaufanie 
do pokładania wiary w słowie. 
Pana wystąpienie trwało zaled-
wie 3 minuty, a mówimy o ob-
ciążeniu finansowym budże-
tu naszej gminy – mówi Rafał 
Szpilkowski. Chce Pan przepro-
wadzić to głosowanie, pomija-
jąc argumenty, które tu padają, 
strasząc, że jak dzisiaj nie zagło-
sujemy odpowiednio to inwesty-
cja nam przepadnie. Ja sprzeci-
wiam się takiemu pośpiechowi 
w momencie kiedy rozmawiamy 
o tak dużym obciążeniu naszego 
budżetu. Mówi Pan o jakiś do-
chodach, które przyniesie nam 
funkcjonowanie zakładu w Słaj-
sinie, ale nie potrafi Pan ocenić 
o jakich pieniądzach mówimy. 
Jedynym wynikiem działalno-
ści RXXI w naszej gminie jest to, 
że zamknięte zostało składowi-
sko w Słajsinie i zwyczajny oby-
watel nie rozumie, jakie korzy-
ści mamy z tytułu członkostwa 
w Związku.

Wyraźnie pod denerwowany 
Bielida tłumaczył, że przy każ-
dej inwestycji są pewne zagro-
żenia. Stwierdził jednak, że ce-
lem nadrzędnym jest rozwiąza-
nie problemów gospodarki od-

padami przez gminy, do czego 
zobowiązuje prawo. Zakład po-
zwoli ponad to na utrzymanie 
stałych stawek za wywóz śmie-
ci. 

Radny Marek Krzywania 
prosił, aby głosowanie nad 
uchwałą przesunąć na kolejną 
sesję, by do tego czasu zapro-
ponować pozostałym gminą 
poręcznie pożyczki. Jego wnio-
sek, mimo poparcia przez in-
nych radnych opozycji, został 
zlekceważony przez Przewod-
niczącego Bielidę. 

Przed głosowaniem ogłoszo-
no 5 minutową przerwę. W jej 
trakcie radni PSL szybko zwo-
łali posiedzenie klubu. Wszyst-
ko wskazywało na to, że losy 
uchwały o poręczeniu kredytu 
dla RXXI są nie pewne. Osta-
tecznie jednak uchwała została 
przyjęta głosami radnych ko-
alicji PSL-SLD. 

W Kamieniu czerwone 
światło

Bez emocji nie obyło się tak-
że w miniony piątek, kiedy nad 
poręczeniem kredytu finansu-
jącego budowę zakładu utyliza-
cji śmieci w Słajsinie głosowała 
Rada Miasta Kamień Pomor-
ski. Na sesji w Kamieniu zjawili 
się przedstawiciele RXXI – An-
toni Bielida i świeżo upieczo-
ny pracownik związku Cezary 
Marcinkowski. Ten drugi, gło-
su nie zabrał, a pierwszy około 
pół godziny tłumaczył miejsco-
wym radnym zasadność budo-
wy zakładu. Kamieńskich rad-
nych jednak nie przekonał. O 

ile występ A. Bielidzie poszedł 
całkiem nie źle, to odpowie-
dzi na konkretne pytania już o 
wiele słabiej. 

dokończenie s. 4

Podczas ostrej dyskusji nad uchwałą w sprawie poręczenia kredytu dla RXXI, Antoni Bielida nie potrafił ukryć emocji pytaniami zasypywał go 
radny Szpilkowski (po prawej).
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Kamieńscy radni pytali np. 
jak prezes RXXI zamierza zbu-
dować tak duży zakład w ciągu 
zaledwie 12 miesięcy. Ten od-
powiedział, że w życiu zmierzył 
się już z szybką  budową firmy 
wytwarzającej biopaliwa. Zapo-
mniał jednak dodać, że nowo-
gardzki zakład REM nie produ-
kuje jednak biopaliw.     

Dlaczego inwestycje poręcza 
tylko pięć, a nie wszystkie gmi-
ny? Kto będzie odbiorcą prze-
tworzonych w Słajsinie zakła-
dów? Gdzie leży Słajsino? Czy 
poręczenie  wejdzie w skład dłu-
gu publicznego gminy Kamień? 
Czy można przedstawić kal-
kulację cenową i ile mieszkań-
cy będą musieli płacić za odsta-
wianie śmieci do zakładu? Co 
z ceną odpadów, jeśli na rynek 
wejdą prywatne podmioty prze-
twarzające śmieci?

Na te pytania prezes Bieli-
da odpowiedzieć już nie umiał. 
Radni Kamienia zdecydowali, 
że nie poręczą związkowi zacią-
gnięcia kredytu. Bielida i Mar-
cinkowski opuszczali kamień-
ską salę obrad nie ukrywając 
emocji niezadowolenia. Miej-
scowi zaznaczyli, że gdyby te-

mat poręczenia wrócił, to pro-
szą o lepsze przygotowanie. De-
cyzji z tak dużą liczbą niewiado-
mych podjąć nie mogą.  

Jestem zaskoczony taką decy-
zją radnych z Kamienia Pomor-
skiego.  Na terenie ich gminy bę-
dzie realizowana inwestycja za 
6 mln zł (przeładownia śmieci), 
która pozwoli obniżyć opłaty z 
tytułu odstawianych odpadów. 
Nie będę jednak z tego powo-
du płakał. Mamy już poręczone 
ponad 10 mln złotych przez trzy 
gminy w tym: Nowogard, Draw-
sko Pomorskie i Świnoujście. 
Czekam jeszcze na decyzję Step-
nicy. Oczywiście, mamy dodat-
kowe rozwiązania np. poręczenie 
majątkiem. Zagrożenia dla tej 
inwestycji nie ma. Oświadczam 
jednocześnie, że Kamień Pomor-
skich jest lojalnym członkiem 
Związku i decyzja ta nie wyklu-
cza dalszej współpracy – sko-
mentował wczoraj w rozmowie 
z DN decyzję kamieńskich rad-
nych A. Bielida. 

Budimex najtańszy
Wczoraj w siedzibie związ-

ku w Nowogardzie odbyło się 
otwarcie kopert z ofertami 
na budowę Zakładu w Słajsi-
nie. Zamówienie dotyczyło ro-

bót budowlano- montażowych. 
RXXI zabezpieczyło na ten cel 
84 mln 268 tys. złotych. W dru-
gim przetargu wyłoniony zosta-
nie wykonawca, który wyposaży 
zakład w sprzęt ruchomy. 

Oferty złożyło 12 firm i kon-
sorcjów budowlanych. Najtań-
szą ofertę złożyła spółka Budi-
mex z Warszawy, która jako je-
dyna wyliczyła kosztorys robót 
na mniej niż 80 mln zł, a do-
kładnie na 79, 843, 436,49 zł. 
Wszystko wskazuje więc na to, 
że to ta firma, znana głównie z 
inwestycji drogowych, posta-
wi zakład w Słajsinie. Najdro-
żej koszt wybudowania zakładu 
gospodarki odpadami wyliczy-
ło konsorcjum reprezentowane 
przez firmę PBI Kornas z Koło-
brzegu. Oferta opiewała na po-
nad 113 mln zł. 

Teraz komisja przetargowa 
będzie oceniać złożone wnio-
ski pod względem formalnym. 
Trzeba też poczekać, czy któryś 
z oferentów nie wniesie zastrze-
żeń co do przebiegu postępowa-
nia przetargowego. Na ostatecz-
ną decyzję w sprawie rozstrzy-
gnięcia przetargu trzeba pocze-
kać ok. 3 tygodnie.

Marcin Simiński

Co to jest RXXI?
Celowy Związek Gmin 

R-XXI to zrzeszenie 27 gmin 
województwa zachodniopo-
morskiego, którego celem jest 
realizacja wspólnego zada-
nia z zakresu gospodarki od-
padami.  Głównym zadaniem 
Związku jest budowa nowo-
czesnego systemu gospodaro-
wania odpadami obejmujące-
go wszystkie gminy członkow-
skie. Główny zakład ma po-
wstać w Słajsinie. To tutaj będą 

trafiały śmieci z terenu gmin 
członkowskich. W trzech in-
nych gminach m. in. Kamie-
niu Pomorskim i Świnoujściu, 
ma powstać tzw. Stacja Prze-
ładunkowa wraz z zapleczem 
do magazynowania odpadów 
oraz placami kompostowania 
odpadów zielonych. Zakład 
ma przetwarzać ok. 80 tys. ton 
śmieci rocznie. Jego budowa 
ma się zakończyć pod koniec 
przyszłego roku. 

Wysypisko w Słajsinie: W Nowogardzie przepchnęli 

Kamień Pomorski nie dał wiary Bielidzie
dokończenie ze s. 3

Krzysztof Gralak, z RXXI, otwiera koperty z ofertami na budowę 
zakładu w Słajsinie. 

Mądry Polak po szkodzie?   
A może jednak nie

Częstym zjawiskiem, zna-
nym wszystkim z doświad-
czenia jest dość powszechne, 
po kilku miesiącach po wybo-
rach narzekanie na  wybrań-
ców narodu, że nie realizują 
wyborczych obietnic i znowu 
zawiedli.  Trudno nie przy-
znać racji tym, którzy mówią 

wtedy – tak sobie sami wy-
braliście. Rzeczywiście, bo-
wiem wybór został dokonany 
przez społeczność wyborców, 
ale i przez każdego z osobna. 
W tej matematycznej cząst-
ce, jaka przysługuje jednemu 
głosowi wybrał, także każdy 
z nas. Dlatego, tak ważne jest, 
aby zadbać o własną decyzję  
wyborczą  o jej  motywy o ja-
kość tego wyboru. A sprawa 
nie jest taka prosta. W okre-
sie, gdy wyborca zasypywany 
jest tysiącami obietnic polity-
ków większych i mniejszych, 
sugestiami sondażowymi, 
medialnymi manipulacjami, 
opiniami opłacanych prze-
cież przez  kogoś  ekspertów,  
trudno jest zachować zdro-

wy dystans i nie poddać się 
zbiorowym histeriom i fa-
scynacjom. Trzeba zatem ko-
niecznie zreflektować się i za-
ufać własnemu rozumowi, 
aby uchronić się od kolejne-
go zawodu, a kraj od niedo-
brej władzy. Przyjrzyjmy się, 
każdej z osób na listach, ro-
zum bowiem mówi, że jeśli 
postawimy na tych, którzy są 
godni naszego osobistego za-
ufania, to minimalizujemy 
istotnie ryzyko złego wybo-
ru i zwiększamy pewność, że 
nasze wspólne sprawy powie-
rzyliśmy we właściwe ręce. 
Jeśli nie ulegniemy zmasowa-
nej propagandzie  partyjnych 
grup nacisku, dbających je-
dynie o własną elekcję czy re-

elekcję, to wybierzemy ludzi 
cieszących się skumulowa-
nym jednostkowym zaufa-
niem obywateli,  a nie par-
tyjny aparat, których  interes 
obywateli szybko przestaje 
obchodzić (jeśli  kiedykolwiek 
miał  go szczerze na wzglę-
dzie). Dlatego nie dajmy się 
zwariować, nie kalkulujmy 
szans – to nie nasz problem, 
nie problem kraju, to pro-
blem szefów i aparatów par-
tii. Nie poświęcajmy nasze-
go losu w ręce strategów po-
myślności władzy, a nie oby-
wateli. Wybierzmy ludzi któ-
rym ufamy. Wystarczy taką 
osobę zlokalizować na liście 
i postawić obok krzyżyk. Je-
śli wszyscy, a przynajmniej w 

większości tak uczynimy,  to 
może się okazać, że będziemy 
mieli parlament działający w 
imieniu nas wszystkich i roz-
wiązujący  nasze problemy, a 
nie parlament zawłaszczony 
przez partyjną  nomenklatu-
rę służący sprawom niewiele 
mającym wspólnego z naro-
dową  racją stanu . Jeśli na-
tomiast damy sobie do koń-
ca zasugerować, że jesteśmy 
tylko  maszynką do głosowa-
nia, zdaną na potwierdzanie 
przy urnach sondaży i tzw. 
preferencji, to potwierdzimy 
przysłowie... mądry Polak po 
szkodzie. Mam nadzieję jed-
nak ,że nie  jest to nadzieja 
mimo wszystko trwała.

Marek Słomski 
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Czarna seria wypadków drogowych!!! 

Sześć ofiar w jednym tygodniu
W ciągu  ostatnich  kilku  dni na  drogach  naszego regionu doszło  do  kilku  tragicznych  wypadków. Ostatni  miał  miejsce  na  drodze  
Wierzchy -Miętno,  na której znaleziono  martwego 33 latka. Mężczyzna został potrącony przez samochód. Sprawca zdarzenia zbiegł z 
miejsca wypadku. 

Przypomnijmy  do pierw-
szego zdarzenia doszło w dniu 
26 września.  Samochód  m-ki 
Renault 19 jechał od strony 
Nowogardu w kierunku Go-
leniowa.  W okolicach Redo-
stowa, auto z nie wyjaśnionych 
dotychczas przyczyn,  zjecha-
ło na przeciwległy pas ruchu, 
wpadło do rowu i uderzyło w 
drzewo  rozpadając się na dwie 
części.  Samochodem podró-
żowały trzy osoby. Niestety 
wszyscy zginęli na miejscu. 

Prokuratura prowadzi czyn-
ności wyjaśniające okoliczno-
ści wypadku, między innymi 
przeprowadzona zostanie sek-
cja zwłok osób, które zginęły – 
informuje komendant Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie, 
Leszek Nowak. Wiadomo, że 
w samochodem podróżowa-
ło trzech młodych mężczyzn. 
Wszyscy byli mieszkańcami 
gminy Goleniów. 

Do kolejnego tragiczne-
go zdarzenia doszło w piątek 
przed godziną 14.00, praktycz-
nie kilometr od miejsca po-
przedniego wypadku.  Przy 
bardzo dobrej słonecznej po-
godzie i widoczności samo-
chód osobowy m-ki Peugeot z 

nieznanych przyczyn na pro-
stym odcinku drogi zjechał na 
przeciwny pas ruchu i zderzył 
się czołowo z samochodem 
ciężarowym TIR. Śmierć na 
miejscu poniosło starsze mał-
żeństwo, podróżujące samo-
chodem osobowym. Kierowcy 
samochodu ciężarowego nic 
się nie stało. Krajowa 6 na kil-
kukilometrowym odcinku zo-
stała zablokowana przez poli-
cję. W wyniku tego tragiczne-
go zdarzenia na miejscu zginę-
ły dwie osoby Peugeota.  

Niestety to nie koniec czar-
nej serii. W niedzielę nad ra-
nem policjanci z Nowogar-
du otrzymali informację, że 
na poboczu drogi Wierzchy 
– Miętno leży martwy męż-
czyzna.  Sprawa jest świeża, a 
śmiertelnie potrącony mężczy-
zna był mieszkańcem pobliskiej 
miejscowości. Na miejscu zo-
stało zabezpieczone ciało, trwa-
ją badania okoliczności wypad-
ku, które nadzoruje  Prokura-
tura Rejonowa z Goleniowa. 
Na chwilę obecną nie można 
stwierdzić, jak doszło do potrą-
cenia – mówi L. Nowak. 

Jarosław Bzowy 

 

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 29 września 2011 r. na kładce wędkarskiej nad Nowogardzkim 
jeziorem znaleziono klucze z brelokiem oraz pilotem od samochodu marki BMW. 
Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie.

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Zdjęcia z tragicznego wypadku, w którym zginęło starsze małżeństwo ze Szczecina
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Niszczejący  budynek zagraża pieszym 
Rozpadający się budynek z czerwonej cegły przy ul. Dąbrowszczaków w Nowogardzie stwarza niebezpieczeństwo dla przechodzących 
w pobliżu osób. 

Na redakcyjny telefon otrzy-
maliśmy informacje  z proś-
bą, aby zająć się tą sprawą. 
By  potwierdzić powyższy sy-
gnał udaliśmy się na miejsce i 
sprawdziliśmy. Jak widać, tak 
dach jak i sam budynek jest 
w katastrofalnym stanie i sta-
nowi realne  zagrożenie dla 

przechodzących w pobliżu bu-
dynku ludzi. Mamy nadzieję, 
że wkrótce ta sprawa zostanie 
przez właściciela budynku do-
strzeżona, a sam budynek zo-
stanie odpowiednio zabezpie-
czony lub przeznaczony do 
rozbiórki. 

 Jarek Bzowy 

W gminie Nowogard obecnie zarejestrowanych jest 2 603 podmioty gospodar-
cze. Tylko w przeciągu ostatniego miesiąca przybyło 43 przedsiębiorców. 

Przedsiębiorstw ani mniej, ani 
więcej

W tym samym czasie z ewidencji podmiotów gospodarczych zniknęło jednak 45 firm. To ozna-
cza regres. Znaczna część zarejestrowanych podmiotów, to firmy zajmujące się handlem i drobny-
mi usługami. Wiele z nich stanowią firmy jednoosobowe. 

Dobrze ma się za to, sprzedaż trunków wysokoprocentowych. Tylko we wrześniu Urząd Miejski 
wydał 9 pozwoleń na sprzedaż alkoholu. 

MS

TERMINARZ 
FILMOWY  

na m/c październik 2011

TERMIN PROJEKCJI TYTUŁ FILMU CENA 
BILETU

OD 
LAT...

07.10.2011 godz. 19.00
08.10.2011 godz. 19.00
09.10.2011 godz. 19.00

NIE BÓJ SIĘ 
CIEMNOŚCI

Horror, USA, 
Meksyk, Australia, 

2011, 99’

12 zł
11 zł 

ulgowy
15

14.10.2011 godz. 19.00
15.10.2011 godz. 19.00
16.10.2011 godz. 19.00

CONAN 
BARBARZYŃCA

 Fantasy, 
Przygodowy, USA 

2011, 113’

12 zł
11 zł 

ulgowy
15

21.10.2011 godz. 19.00
22.10.2011 godz. 19.00
23.10.2011 godz. 19.00

KRET

Thriller, Francja, 
Polska 2011, 168’

12 zł
11 zł 

ulgowy

15

28.10.2011 godz. 19.00
29.10.2011 godz. 19.00
30.10.2011 godz. 19.00

COLOMBIANA

Akcja, Francja, 
USA 2011, 107’

12 zł
11 zł 

ulgowy
15

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GO-
DZINĘ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.
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„Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio…- 
Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce…”
W niedzielę o godz. 13 w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Dąbrowie odbyły się uroczystości odpustowe. 

Tego dnia do kościoła w Dą-
browie przybyło wielu ludzi 
– nie tylko z Dąbrowy, także 
z okolic, m.in. z Nowogardu i 
Krzywic. Mszę św. odprawił i ka-
zanie wygłosił ks. Grzegorz Gie-
rek, natomiast posługę konfesjo-
nału pełnił w tym czasie ks. An-
drzej Kamiński. W trakcie kaza-
nia ks. Grzegorz scharakteryzo-
wał postać Michała Archanio-
ła – Kimże jest ten wielki anioł? 
Stojący jako pierwszy z aniołów, 
że nadajemy od jego imienia ty-
tuły kościołom, modlimy się do 
niego… w naszych świątyniach 
zostawiamy wizerunki upamięt-
niające jego obecność. […] Pię-
ciokrotnie Pismo Święte opisuje 
walkę Michała Archanioła z Lu-
cyferem i za każdym razem jest 
przedstawiony jako ten, który 
zwycięża i nie pozwala objąć sza-
tanowi władzy nad tym światem. 
Stąd nasze serca biegną do Mi-
chała Archanioła. Stąd także, gdy 
egzorcyści rozpoczynają egzorcy-
zmy zawsze zwracają się o wsta-
wiennictwo Michała Archanioła. 

Szatan działa na różne sposoby, 
demaskuje go Ewangelia, egzor-
cyści i literatura. Jedną z najcie-
kawszych definicji daje nam Wol-
fgang Goethe, cały świat jest mu 
wdzięczny za to, co włożył w usta 
dra Fausta w dialogu z Mefisto-
felesem […] na pytanie Fausta – 
Kim jesteś? Szatan odpowiada. 
– tej siły cząstka mała, która zła 
pragnie, a dobrze wciąż działa. 
– (ein Teil von jener Kraft, die 
stets das Böse will und stets das 
Gute schafft - Goethe).

Goethe chciał tu zapewne 
podkreślić fakt, że Bóg nawet z 
największego zła Szatana potra-
fi wyprowadzić wielkie dobro. A 
pomocą w tym jest mu właśnie 
ten, który stoi na czele jego nie-
bieskich zastępów – Archanioł 
Michał. 

Po Mszy św. wokół kościoła 
przeszła procesja z Eucharystią i 
figurą patrona parafii. Następnie 
w kameralnym otoczeniu neo-
romańskiego kościoła w Dąbro-
wie odbył się piknik. 

Piotr Słomski
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ks. abp andrzej Dzięga ogłosił:

Sanktuarium św. Rafała
 W niedzielę 2 października o godzinie 9 rozpoczęła się Msza św., którą celebrował ks. arcybiskup Andrzej Dzięga - Metropolita Szcze-
cińsko-Kamieński  w intencji Polaków pomordowanych bestialsko na Wołyniu i Kresach II Rzeczypospolitej przez nacjonalistów Ukra-
ińskich z OUN-UPA w latach 1939 -1947.

 Po Eucharystii wierni wraz z 
arcybiskupem i ks. dziekanem 
Kazimierzem Łukjaniukiem 
przeszli pod obelisk, gdzie ar-
cybiskup dokonał   odsłonię-
cia pamiątkowej tablicy, z na-
pisem „Jeśli zapomnę o Nich. 
Ty Boże na niebie zapomnij o 
mnie „

Adam   Mickiewicz w Hoł-
dzie Polakom z Wołynia i Kre-
sów Południowo - Wschodnich 
II Rzeczypospolitej bestialsko 
pomordowanym przez nacjo-
nalistów ukraińskich z OUN-
UPA w latach 1939-1947 Ro-
dacy,-( kamień stoi obok Krzy-
ża Misyjnego). Po pożegnaniu 
ks. arcybiskupa  świętowanie w 

parafii trwało nadal. Na festy-
nie  parafialnym  można było 
kupić naturalne wyroby, jak 
również posilić się przygoto-
wanymi przez wiernych cia-
stami i grochówką. Festyn  ten 
rozpoczął się już w sobotę  od-
bywały się m.in: projekcje fil-
mów o tematyce kresowej, 

śpiewano przy ognisku pieśni 
religijne i patriotyczne, moż-
na było kupić różnego rodzaju 
gadżety itp., a dzieci miały do 
dyspozycji dmuchany zamek. 
Głównym organizatorem  uro-
czystości i festynu było  Stowa-
rzyszenie CYVITAS CHRY-
STIANA, którego  przewodni-
czącą od 16 lat jest Pani Bar-
bara Gontarska, - „Idea od-
słonięcia tablicy pamiątkowej  
zrodziła się na początku tego 
roku podczas spotkaniu opłat-
kowego- mówi przewodniczą-
cą B. Gontarska - głównym jego 
zamysłem było  upamiętnie-
nie  pomordowanych Polaków 
na Wołyniu i Kresach Wschod-

nich. Choć przygotowania roz-
poczęliśmy od dość dawna, 
jednak główne przygotowania 
przypadły na wrzesień, w któ-
rym każdy pomagał jak mógł, 
by po wielu latach ziściło się 
marzenie, które dla mnie i wie-
lu osób jest bardzo ważne do 
tego stopnia, że ja i wszyscy za-

angażowani w powstanie tej ta-
blicy, czujemy osobiste wzrusze-
nie i  ogromną radość”. 

Jednak wydarzeniem o zna-
czeniu historycznym dla pa-
rafii był moment ogłoszenia 
przez ks. Arcybiskupa An-

drzeja Dzięgę  dekretu o nada-
niu kościołowi  św. Rafała Ka-
linowskiego   rangi-  Sanktu-
arium. Wywołało to wśród 
wiernych niesamowitą radość, 
a nawet łzy wzruszenia.

 Czym jest Sanktuarium 
  W Kościele rzymskokato-

lickim sanktuarium jest miej-
scem szczególnego kultu. Miej-
scem, którego charyzmat mo-
dlitewny i duszpasterski prze-
kracza granice parafii, na tere-
nie której się znajduje. Sanktu-
aria klasyfikuje się ze względu 

na władzę, która je erygowała, 
tak więc dzieli się je na:

- diecezjalne, które powołu-
je do istnienia lokalny biskup,

- narodowe – o powstaniu 
takiego sanktuarium decyduje 
Konferencja episkopatu,

- międzynarodowe – tego 

typu sanktuaria powstają na 
mocy decyzji Stolicy Apostol-
skiej.  

Nasze nowogardzkie Sank-
tuarium jest sanktuarium die-
cezjalnym o charakterze lokal-
nym. O decyzji uznania Ko-

ścioła św. Rafała Kalinowskie-
go za sanktuarium, przesądził 
ponadparafialny kult św. Rafa-
ła Kalinowskiego, patrona ofi-
cerów, żołnierzy, Sybiraków i 
orędownika w sprawach trud-
nych i beznadziejnych.

Jarek Bzowy 
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof Sulwiński, Błażej Szczubiał

MEMORIAŁ STANISŁAWA STECZKA  
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
28 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Nowogardzie odbył się Memoriał Stani-
sława Steczka w piłce ręcznej dziewcząt i chłop-
ców. Po emocjonujących rozgrywkach wyniki 
przedstawiły się następująco:

W kategorii dziewcząt:
I miejsce – ZSP Nowogard
II miejsce – Gimnazjum nr 3 Nowogard
III miejsce – LO Choszczno
Skład drużyny dziewcząt:
Sylwia Jeziorska
Jola Parszyk
Monika Nosek
Malwina Król
Michalina Waszak
Gabrysia Polak
Kinga Piwowarczyk
Monika Jasińska
Ola Laszkiewicz
Najwięcej bramek zdobyły: Kinga Piwowar-

czyk, Monika Nosek i Michalina Waszak.
Opiekunem zespołu dziewcząt jest Pan Zbi-

gniew Ceranka

W kategorii chłopców:
I miejsce - ZSP Nowogard 
II miejsce – LO nr 1 Nowogard
III Miejsce -  II LO Nowogard
Skład drużyny chłopców:
Jacek Kopiecki
Filip Kowalski
Mateusz Biskupski
Przemek Lelowski
Szymon Białecki
Marcin Wiplinger
Mateusz Trafankowski
Kryspin Krzywański
Arek Balcer
Tomasz Iwan 
Bartek Lorent
Najwięcej bramek zdobył Bartek Lorent, a wy-

różnionym zawodnikiem został Tomasz Iwan.
Opiekunem zespołu chłopców jest Pan Jerzy 

Stolf. 
Puchary zwycięskim drużynom wręczył dy-

rektor ZSP Pan Stefan Sitkowski.
Gratulujemy wielkiego sukcesu naszym dru-

żynom i ich trenerom!

Dziewczęta podczas meczu

Drużyna chłopców ZSP z trenerem Panem Jerzym Stolfem

Chłopcy podczas meczu

Narada 

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski podczas wręczania pucharu 
Kryspinowi Krzywańskiemu

Patryk Podbiegło otrzymuje puchar z rąk  Pana Zbigniewa 
Tarczykowskiego
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 Zdzisław Marciniak, Lat:52, Zmarł: 29.09.2011 
Pogrzeb: odbył się 01.10.2011 
Kazimierz Bardach, Lat:75, Zmarła:29.09.2011 
Pogrzeb: Odbył  się  01.10.2011 na cmentarzu w Nowogardzie 
Alfreda Kokoszka, Lat:84, Zmarła:01.10.2011 
Pogrzeb odbył się 03.10.2011 w Nowogardzie 
Stanisław Siuta, Lat:82, Zmarł.01.10.2011
Pogrzeb odbędzie się 04.10.11 w Nowogardzie 
Danuta Gruszczyńska, Lat:75, Zmarła:02.10.2011 
Pogrzeb odbędzie się 05.10.2011 w Błotnie 
Mieczysław Szałaj, Lat: 83, Zmarł:02.10.2011 
Pogrzeb odbędzie się 05.10.2011 w Nowogardzie 

Informacje podał administrator cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przełamanie Pomorzanina
Drużyna Pomorzanina Nowogard wreszcie zaczęła wygrywać na własnym boisku. Podopieczni Tomasza Surmy rozegrali w ubiegłym 
tygodniu dwa pojedynki. W środę w meczu Pucharu Polski nowogardzianie pokonali Piast Chociwel 2:1, a w sobotę okazali się lepsi w 
ligowym spotkaniu z Chemikiem II Police, wygrywając 3:0.

Środowe starcie z chociwel-
skim Piastem miało być oka-
zją do przełamania złej passy 
u siebie. Poprzednie trzy do-
mowe spotkania Pomorzanina 
kończyły się bowiem porażka-
mi. Pod koniec pierwszej poło-
wy do siatki trafił Kamil Mły-
narczyk, dając gospodarzom 
prowadzenie. W 59. minucie 
Pomorzanin miał stuprocento-
wą szansę na podwyższenie re-
zultatu. Rzutu karnego nie wy-
korzystał jednak Marcin Skór-
niewski, co szybko zemściło 
się na naszym zespole. Cztery 
minuty później do wyrówna-
nia doprowadził bowiem Le-
wandowski. W 73. minucie 
padła decydująca o losach tego 
spotkania bramka. Po ogrom-
nym zamieszaniu w polu kar-
nym piłka odbiła się od jedne-
go z obrońców gości i wpadła 
do siatki. Do końca spotkania 
rezultat nie uległ już zmianie i 
to nasz zespół awansował tym 
samym do kolejnej rundy. Na 
razie nie wiadomo jeszcze kto 
będzie kolejnym rywalem Po-
morzanina.

Od początku sobotniego 
spotkania z Chemikiem Po-
morzanin zdecydowanie ata-
kował. W pierwszych 10 mi-
nutach pojedynku niecelnie 
uderzali Maciej Dobrowolski, 
Paweł Galus i Kamil Młynar-
czyk. Pod koniec pierwszego 
kwadransa gry szansę miał Da-
wid Langner, lecz trafił jedynie 
w słupek. W 21. minucie spo-
tkania Langner stanął przed 
kolejną okazją, tym razem po 
jego strzale głową futbolówka 
przeleciała obok bramki. Do-
piero siedem minut później 
goście po raz pierwszy zagro-
zili nowogardzkiej bramce. Ich 
strzał z dystansu bez większe-
go problemu obronił Mateusz 

Krupski. Gdy wydawało się, 
że na przerwę piłkarze zejdą 
przy wyniku bezbramkowym, 
Pomorzanin wyszedł na pro-
wadzenie. W ostatniej akcji 
pierwszej połowy w pole kar-
ne dośrodkował Gracjan Wnu-
czyński, a piłkę do siatki skie-
rował Langner i do przerwy to 
nasz zespół prowadził 1:0.

Dziewięć minut po wzno-
wieniu gry dobrą sytuację do 
wyrównania mieli gracze Che-
mika, ale dobrą interwencją 
popisał się Krupski. Kilka-
dziesiąt sekund później było 
już za to 2:0. Po ładnej indy-
widualnej akcji do siatki trafił 
Paweł Galus. Kilka chwil póź-
niej on i Młynarczyk mieli ko-
lejne szanse do podwyższe-
nia rezultatu, ale nie trafili w 
światło bramki. W 66. minu-
cie Młynarczyk miał kolejną 
okazję, tym razem jego strzał 
obronił jednak golkiper gości. 
Cztery minuty później po do-
środkowaniu Wnuczyńskiego 
swojego drugiego gola w tym 
spotkaniu mógł zdobyć Galus, 
lecz gości po raz drugi w tym 
spotkaniu uratował słupek. 
Dziesięć minut przed końcem 
regulaminowego czasu gry 
znakomitą indywidualną ak-
cję przeprowadził Młynarczyk, 
mijając pięciu rywali, lecz 
ostatecznie strzelił obok bram-
ki. Tuż przed końcem spotka-
nia po kolejnym dośrodkowa-
niu Wnuczyńskiego rezultat 
ustalił Łukasz Olechnowicz, 
który chwilę wcześniej pojawił 
się na boisku, a kilkadziesiąt 
sekund później sędzia zakoń-
czył to spotkanie. Pomorzanin 
wygrał z Chemikiem 3:0, dzię-
ki czemu awansował na czwar-
tą pozycję w tabeli.

Maciej Pietrasik

ZAMIAST ARGUMEN-
TÓW...

Czyli kontrowersje wokół 
Glicka (DN. z 2 października 
2001r)

Teren Glicka powrócił na 
forum rady za sprawą klubu 
radnych NIS. Teren byłej jed-
nostki w planach przestrzen-
nego zagospodarowania ich 
zdaniem, powinien być prze-
znaczony pod funkcje usługo-
we, przemysłowe i przetwór-
cze z niezbędną infrastruktu-
rą z wyłączeniem utylizacji i 
przerobu odpadów produkcji 
mięsnej i padliny. Uchwała w 
takiej formie trafiła na czwart-
kową sesję. Nie wiele nowego, 
poza nowymi wątpliwościami, 
do tematu wniosła wypowiedź 
inwestora, który uspokajał, że 
obecne przepisy nie pozwala-
ją na przywożenie odpadów 
zwierzęcych z zagranicy, ale 
radni nie doczekali się jedno-
znacznej odpowiedzi, skąd bę-
dzie pochodził surowiec. Tym 
samym, zarówno władze gmi-
ny jak i inwestor usprawiedli-
wiali brak rzetelnej informacji 
społeczeństwa. Nie przeszko-
dziło to radnym SLD, którzy 
projekt uchwały odrzucili.

GIMNASTYKA TO 
KLUCZ ( DN. 2 października 
2001r)

TWOJEGO ZDROWIA
Po wakacyjnym wypoczyn-

ku mamy więcej energii i opty-
mizmu. Postarajmy się utrzy-
mać dobrą kondycję jak naj-
dłużej. Nie szukajmy wymów-
ki w zmęczeniu, nadmiarze 
domowych i zawodowych za-
jęć. Codzienna gimnastyka 
pomoże utrzymać naszą kon-
dycję. Dobra gimnastyka rów-
nomiernie rozwija mięśnie, 
pozwala spalać tłuszcz i ... nie 
jest nużąca. Niemal wszystkie 
te warunki spełnia aerobik i 
pokrewne mu style.

POCZTA  JAK NOWA ( 5 
października 2001r)

W miniony piątek (28 wrze-
śnia) odbyło się uroczyste 
otwarcie odnowionego pawi-
lonu obsługi klienta w Urzę-
dzie Pocztowym przy ul. 3 
Maja. Dużym wydatkiem była 
też zmiana systemu ogrzewa-
nia z tradycyjnego na gazo-
we. Wygenerowanie środków 
na remont było możliwe m.in. 
dzięki likwidacji placówek, 
które funkcjonowały na tere-
nie wsi. Obecnie w ich miej-

sce utworzone zostały agendy 
pocztowe. Obiekty poczty, któ-
re zostały na terenie wsi, a któ-
rych właścicielem jest Pocz-
ta Polska, będą wystawione na 
sprzedaż. Kiedy? Tego na dziś 
nie wiadomo.

TAK  DLA  JAJ... ( 5 Paź-
dziernika 2001r)

Po zakończeniu czwartkowej 
sesji, na której odrzucono pro-
jekt uchwały w sprawie Glicka, 
na wychodzących z sali obrad 
radnych SLD-PSL czekał pod 
ratuszem zadowolony p. Ja-
rosłwa Smal. Bardziej zaprzy-
jaźnieni radni podchodzili do 
inwestora, zagadywali, uśmie-
chali się, żartowali niczym sta-
rzy kumple. Z takich scenek w 
pamięci utkwiła mi szczegól-
nie jedna. - A Ty dlaczego nie 
głosowałeś? - zapytał inwestor 
stojącego obok radnego Ćmila, 
który na sesji wstrzymał się od 
głosu.- Ja? Tak dla jaj - odparł 
z uśmiechem radny, wyjaśnia-
jąc, że przecież za odrzuce-
niem projektu głosowała zde-
cydowana większość. Zamuro-
wało mnie. Cóż, w tym miej-
scu, pozostaje mi tylko zapro-
ponować, aby w zbliżających 
się wyborach samorządowych 
wyborcy ot tak, dla jaj nie gło-
sowali na(   )

Sporządził: Mr.

10 lat temu                  pisał:
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www.nowogard-hotel.pl

Restauracja
HOTEL

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Kupię ziemię 
rolną 

za gotówkę powyżej 5 ha. 
tel. 508 312 261

Nowogardzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaprasza

wszystkich emerytów i rencistów
do Nowogardzkiego Domu Kultury

5 października, godz. 16.55
na Inaugurację Roku Akademickiego 2011/2012

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie.

Jednocześnie informujemy, że po wielu analizach i uzgodnieniach propozycja zajęć w I seme-
strze jest bardzo szeroka i dość zróżnicowana. Należy zwrócić szczególną uwagę na terminy i 

czas rozpoczęcia zajęć. Więcej informacji będzie w siedzibie NUTW, w lokalnej prasie i na stro-
nie internetowej www.utw.nowogard.pl

PLAN ZAJĘĆ sem. I. 2011/2012

Lp. Nazwa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Uwagi

1 Nordic Walking 17.00 17.00
Zajęcia już się 

odbywają

2 Malowanie na szkle 17.00–18.30 od 26.09 –NDK

3 Ceramika 18.30–20.00 od 26.09 –NDK

4
Język angielski 

dla początkujących
15.00–16.30 15.00–16.30 Od 27.09 –ZSO

5
Język angielski  

dla średnio‑zaaw. 
12.00–13.30 12.00–13.30 Od 11.10 – 

6
Język niemiecki 

dla początkujących
15.00–16.30 15.00–16.30 Od 27.09 – 

7
Język niemiecki 

dla średnio‑zaaw.
15.00–16.30 15.00–16.30 Od 26.09 – 

8 AQUA AEROBIK
7.15

wyjazd

od 05.10
Pl. Wolności – przy 

NDK 
Limit miejsc: max 

19 os.

9 Gimnastyka 18.30
od 03.10

Świetlica „Promyk”

10 Pilates od 11.10 – 

11
Psychologia 

rozwoju człowieka

22.10.2011

9.00–14.00
CEiP

12 Art‑Strit 11.00

Bracia komisarek 
najlepsi w Sokółce!
Tym razem wychowankowie nowogardzkich „Chra-
bąszczy” zachwycili formą w Sokółce na Podlasiu, 
gdzie w niedzielę odbyło się kryterium uliczne.

Relacjonuje Ryszard Posac-
ki – Bracia wygrali w pięknym 
stylu. Najpierw popis talentu i 
wytrzymałości fizycznej i psy-
chicznej dał Patryk (obecnie 
zawodnik Stali Grudziądz), 
starszy brat Remigiusza, któ-
ry wystartował w kategorii „ju-
nior”. Odniósł zwycięstwo na 
dystansie 20x1200 m. nato-
miast Remigiusz był najlepszy 

wśród „młodzików”, przekra-
czając na pierwszym miejscu li-
nię mety po przejechaniu dwu-
nastokrotnie 1200 m. Dodatko-
wej rangi zwycięstwu Remigiu-
sza dodaje fakt, że wygrał z li-
derem i wiceliderem wyścigów 
w ramach Nadziei Olimpij-
skich, kuzynami Alanem i Nor-
bertem Banaszek. 

(ps)

Olimpia jest już druga
Piłkarze Olimpii Nowogard odnieśli w minioną sobotę bardzo cenne zwycięstwo. To już trzecia z rzędu wygrana, która daje naszym za-
wodnikom wysokie miejsce w tabeli.  

Olimpia zmierzyła się w wy-
jazdowym pojedynku z Dą-
brovią Stara Dąbrowa. Trudno 
ukrywać, że zespół przeciw-
nika, który w poprzednim se-
zonie spadł z klasy okręgowej 
jest jednym z typowanych do 
awansu. Do tego drużyna go-
spodarzy przed spotkaniem 
zajmowała pozycję lidera.

Początek spotkania należał 
do gospodarzy. Dłużej utrzy-
mywali się przy piłce, co raz 
podchodząc bliżej naszego 
pola karnego. Jednak w raz z 
upływem czasu to goście za-
częli zdobywać przewagę na 
boisku. Dowodem na to było 
stworzenie dwóch świetnych 
sytuacji bramkowych. Jednak 
ani Mariusz Stachowiak, ani 
Krzysztof Kieruzel nie zdołali 
strzelić bramki. Ta sztuka uda-
ła się dopiero w 35 minucie. Po 
strzale Mariusza Stachowia-

ka piłka uderzyła w poprzecz-
kę, by następnie trafić do Woj-
ciecha Witonia, który nie miał 
problemów z wykończeniem 
akcji.  

Drugą połowę Dąbrovia roz-
poczęła ze sporym animuszem 
próbując doprowadzić do wy-
równania. Jednak to Olimpia 
potrafiła stworzyć kolejne sy-
tuacje do strzelenia bramek. 
Prostopadła piłka do K. Kieru-
zela i po jego strzale zrobiło się 
już 0:2. Po chwili indywidual-
ne zagranie Rafała Żuka, który 
minął dwóch rywali i kolejne 
raz pika trafia do siatki. Dzie-
ło dokończył Patryk Wyrzy-
kowski strzelając technicznie, 
nie do obrony w samo okienko 
bramki Dąbrovii. 

Olimpia potrafiła w tym me-
czu wykorzystać wszystkie błę-
dy obrony gospodarzy. Bardzo 
skuteczna bronią okazały się 

prostopadłe zagrania, z których korzystali no-
wogardzcy napastnicy. Po raz kolejny nie zawio-
dła formacja obronna pod dowództwem Dariu-
sza Stachowiaka, która nie pozwoliła na stwo-

rzenie wielu sytuacji podbramkowych zawodni-
kom Dąbrovii. 

Inf. własna/DN

Dąbrovia Stara Dabrowa - Olimpia Nowogard 0:4 (0:1)
Bramki: W. Witoń, K. Kieruzel, R. Żuk, P. Wyrzykowski
Olimpia: M. Gralak, D. Stachowiak, S. Chmielnicki, A. Woźniak (K. Zawierucha), J. Garbat, R. Żuk, K. 

Kieruzel (M. Nowacki), P. Wyrzykowski (M. Rokosz), A. Płuciennik, M. Stachowiak, W. Witoń (D. Waiss).
Tabela A-klasy
Orzeł Grzędzice   6 12 15/5
OLIMPIA NOWOGARD  6 11 16/7
Dąb Dębice   6 11 15/7
Radovia Radowo Małe  5 10 13/6
Unia Stargard   6 10 18/13
Dąbrovia Stara Dąbrowa  6 9 10/9
Rolpol Chlebowo   6 8 10/11
Zorza Tychowo   6 7 9/11
Pomorzanin Krąpiel  6 7 12/10
WODR Barzkowice  5 4 4/10
Orkan Dalewo   6 3 6/21
Zenit Koszewo   6 1 6/24 
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama w Dzienniku Nowogardzkim
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel. 91 577 20 07

                 Nauka Jazdy Fedeńczak 

zaprasza na kurs kat. B
 Data rozpoczęcia kursu 03.10.2011 rok  - godz. 16.00

 Biuro przy ulicy 700 Lecia 17 czynne od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 11.00-17.00
 Przyjdź i sprawdź nowe, dogodne dla kursanta warunki 
szkolenia:
 - ciekawe promocje
 - atrakcyjne ceny dojazdów na jazdy praktyczne w Szczecinie
 - możliwość odbycia części praktycznej kursu w Szczecinie
 - ratalny system spłat
 - doświadczeni instruktorzy
 - nowoczesna, dobrze wyposażona sala wykładowa
 - auta do nauki jazdy tylko na benzynę 

Nr telefonu 91392161617 SIERPNIA 2009 r. g. 16.00

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, 

że 16.10.2011 r. organizuje zawody wędkarskie 
towarzyskie w Trzebieszewie. 
Zapisy do dnia 14.10.2011 r. 

w sklepie wędkarskim Tęczak, ul. Waryńskiego, 
startowe wynosi 10 zł, wyjazd o godz 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapraszamy Zarząd Koła
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka:
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 

tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIerUCHOmOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Po-
niatowskiego, tel. 691 054 010.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 
ha ziemi w Błotnie przy głównej tra-
sie do Nowogardu. 91 39 17  937; 
697 744 657

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże po-
koje. Ogród. Możliwość adaptacji stry-
chu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 Proszę 
dzwonić po godzinie 15.00

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE 
NA PARTERZE O POW. 62.9 M2. KON-
TAKT 501-411-106

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojo-
na. 91 39 18 307

• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe naj-
chętniej małżeństwu niepalącemu w 
centrum miasta tel.668 452 615. 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
w centrum miasta z dala od ulicznego 
zgiełku blisko boisko dla dzieci. 668 
452 615

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. 
Tel 606 621 142

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nad-
torowej. Cena 280 tys. 511  859  647; 
510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszyst-
kie media, woda, prąd, gaz dojazd dro-
gą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Woj-
cieszynie 1439 m2, pozwolenie na 
budowę, projekt domu, przydomowej 
oczyszczalni ścieków, komplet doku-
mentów. Tel. 796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy 
ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam piękny i funkcjonalny dom 
w Nowogardzie przy ul. Boh. War-
szawy 93a (wejście od ul. Światowi-
da). Pow. użytkowa 210 m2, działka 
700m2. Dom z dużym potencjałem, 
łatwo wyodrębnić 2 samodzielne 
mieszkania, Garaż z kanałem, wyso-
kie piwnice- możliwość prowadze-
nia działalności gospodarczej. Bar-
dzo dobre położenie, duży parking. 
601 161 050

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 a i 
77 a okolice Nowogardu. 600 791 675

• Sprzedam działkę o nr 224 pow. 597 m2 
przy ul Dąbrowszczaków. 512  608  747; 
724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i ma-
nicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 
39 23 540

• Sprzedam piekarnię połączoną ze skle-
pem spożywczym w miejscowości 
Dobra k/Nowogardu. Obiekt z pełnym 
wyposażeniem i bieżącą produkcją. Są 
również do „przejęcia” pracownicy oraz 
kontrahenci. Tel. kom. 887467309, sta-
cjonarny 913920334.

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Dobra sprzedam 1/2 domu. 668 431 301

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie 3 pokojowe + garaż ze stry-
chem + 3 murowane pomieszczenia 
w ogrodzie. Zamiana na 2 pokoje w 
bloku w centrum (I piętro lub parter) 
724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam kontener handlowo-biurowy 
Bamor- Resko. 790 405 650

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie trzypokojowe. 516  084  754 lub 
506 382 151

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypoko-
jowe w bloku do remontu. 785 387 903 
dzwonić wieczorem.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Sprzedam działki budowlane w Nowo-
gardzie. 665 503 129

• Sprzedam tanio mieszkanie trzy-
pokojowe w bloku do remontu. tel. 
785 387 903. Dzwonić wieczorem

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie w Bienicz-
kach dwupokojowe 57 m2 + ogród i 
garaż z możliwością adaptacji góry. 
600 897 758

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
trzypokojowe 62,20m2. 668 732 944 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
parter, przystępna cena. 91 39 25 836

• Do wynajęcia garaż dla osobowego lub 
busa przy ul. Nadtorowej. 607 886 856

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
62m2 w Nowogardzie spiżarnia, weran-
da, piwnica, garaż +ogród. 506 180 729

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o 
pw. użytkowej 55 m2 , II piętro na osie-
dlu Radosław 501 594 804 lub 605 548 
737 cena 149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro 

Warszawska lub zamienię na dwa poko-
je z kuchnią do II piętra. 667 926 528 lub 
91 39 26 528

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 
maja 44(zjazd do Przystani). 694 513 242

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. 
JPII tel. 607 145 535

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Mieszkanie dwupokojowe w Centrum 
Nowogardu wynajmę. 695 426 050

• Sprzedam dom wolnostojący, pow. 
użytkowa 210 m2, Nowogard ul. Roose-
velta, Cena do uzgodnienia. 609 400 073

• Poszukuję pokoju do wynajęcia w mie-
ście lub na wsi. 782 126 231

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Poszukuję kawalerki bezczynszowej do 
wynajęcia. 796 746 927

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe. 500 + opłaty. 889  864 
486

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• |Sprzedam garaż na Zamkowej. Tel. 
725 590 955

• Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 1327m2 na ulicy Monte Casi-
no. Tel. 511859650

• Wynajmę kawalerkę umeblowa-
na małżeństwu bezdzietnemu. 
667 994 240

• Pilnie poszukuję do wynajęcia miesz-
kaniu dwu lub trzypokojowego. 
888 478 572

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
725 590 955

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1327 m2 na ul. Monte Casino. 
511 859 650

• kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 
banków w jednym miejscu. Dojeżdża-
my do klientów. Centrum finansowe 
aVaNTIS. Tel. 513 264 203

mOTOrYZaCJa

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i prze-
gląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• SPrZeDam OPel VeCTra C kOmBI, 
SreBrNY meT., rOk PrOD 08/2006, 
PrZeB 152000 km, 1.9 DIeSel 150 
km, SerWISOWaNY W aSO OPel 
(FakTUrY), OSTaTNI SerWIS 20 
WrZeSIeŃ 2011, NOWe OPONY leT-
NIe CONTINeNTal, klImaTrONIk 
DWUSTreFOWY, ZaDBaNY, CeNa DO 
UZGODNIeNIa, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubezpie-
czony do poprawek blacharskich. Cena 
1200 zł do uzgodnienia. Tel. 692 117 524
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• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 

Cena 600 zł. 783 019 357

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam opony zimowe Klebera 
R14 z felgami. 696 116 744

• Sprzedam ROVER400, poj.1,6 ben-
zyna, rok produkcji 1998. Cena 
3200 do negocjacji. 697119238 

• Sprzedam Opel Corsa B, poj. 1.2. 
Cena 3200 zł do uzgodnienia. 
608 044 824

• kredyty samochodowe. leasing 
samochody. Tel. 513 164 203

rOlNICTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + ko-
szenie łąk kosiarką. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Gospodarstwo Ogrodnicze a. 
Wawrzyniak Nowogard poleca 
świeże pomidory na soki, prze-
ciery w cenie 2zł kg. 608 529 366

• Sprzedam kosiarkę typu trak-
torek cena 2750 zł, sadzarkę do 
ziemniaków cena 4000 zł i kom-
bajn do ziemniaków 4000 zł. 
603 852 270

• Maliny sprzedam tanio (zbiór wła-
sny). 502 853 573

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków "ANNA" Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel.692421192 lub 
+4915222976483.

• Tanio sprzedam każdą ilość aroni 
665 785 735 – własne rwanie.

• Ziemniaki jadalne za zimę tanio 
sprzedam. 788 563 945

• Kupię dwa wiadra śliwek węgierek. 
91 39 22 979

• Kupię siano w balotach. 
724 080 142

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam prosięta. 666 313 733

• Sprzedam mieszankę zbóż dla kur. 
665 355 351

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Kury nioski półtoraroczne. Wyprze-
daż. 913910666

• Sprzedam siewnik poznaniak. 
603 839 782

• Sprzedam owies (8ton). Cena od 
550-500 zł za tonę ( w zależności od 
ilości zakupionej) 600653124.

• Sprzedam prosiaki 504 610 342

• Kury nioski półtoraroczne. Wyprze-
daż. 91 39 10 666

• kredyty dla rolników. Tel. 
513 164 203.

USłUGI

• Producent pościeli dziecięcej „Kari-
na” ul. Dworcowa 4 oferuje pościel 
do łóżeczek, rożki, baldachimy, 

ochraniacze i inne akcesoria dzie-
cięce. Otwarte od 9-16. Zaprasza-
my! 662 216 

• Wyjazdy Niemcy, Holandia z domu 
pod dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
mS BIOSS zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką Jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700 lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Ka-

zański szkolenia BHP i PPOŻ kom-
pleksowa obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, 
ławki, stoły, inne drewniane ele-
menty. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na 
lotnisko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budow-
nictwa. Budowa domu, glazura, re-
gips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego. 
607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. 
Szybko, tanio. 530  424  933 lub 
697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań prywat-
nych, biur i posesji. 724 348 596

• Wykonam usługę, budowa domu, 
glazura. 662 678 895

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy wy-
bór okładek), bindowanie, ksero 
kolor a4-a3, laminowanie a4-a3, 
VIZarT Studio reklamy, Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
Jantar), tel. 605 522 340.

•  kredyty dla firm. Bez zaświad-
czeń z ZUS i US. Tel. 513 164 203

• Leasing konsumencki - na oswiad-
czenie do 100 tys. 513 164 203 

• Pożyczki bez BIK na dowód osobi-
sty bez dochodu 200-1000 zł. 513 
164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 15 zł/
m2, zbrojarzy i cieślę. 694 455 280

• Zatrudnię brygadzistę z doświad-
czeniem ferma drobiu. Po okresie 
próbnym możliwość mieszkania. 
Tel 601 73 38 91

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
662 125 370

• Zatrudnię konserwatora – „Złota 
Rączka”. 513 100 901

• Niewykwalifikowanych do prac 
przydomowych. 513 100 901

• Zatrudnię samodzielnego stolarza. 
696 034 712

• Przyjmę pracownika ogólno-
budowlanego i pomocnika. 
663 160 884

• Przyjmę do pracy tynkarza. 
512 005 503

• Zatrudnię do pracy w sklepie. 
500 207 560

• Rencista podejmie się pracy przy-
domowych. 507 984 640

• Firma informatyczna zatrudni oso-
bę studiującą. fortel.nowo.pl

• Zatrudnię kucharkę z doświadcze-
niem. 602 474 266

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki firmy Ma-
ritta i chodak. 725 797 076

• Sprzedam szczeniaki rasy miesza-
nej (średnia i duża), zaszczepione, 
odrobaczone, maści czarnej pod-
palanej. Cena 50 zł. 694 305 811

• Sprzedam wózek dziecięcy. 
607 289 903

• Oddam kotki ośmiotygodnio-
we samce. Czyste i zadbane. 
662 877 991. (Nowogard)

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam pieski rasy YOrk. 
669 610 925

• Oddam suczkę maści czarnej, szcze-
niaczka w dobre ręce. 661 933 969

• Sprzedam pianino. 724 080 142

• Sprzedam łóżeczko różowo-białe 
dla dziewczynki. 725 176 089

• Oddam śliczne szczeniaczki (2 
pieski, 2 suczki), odrobaczone. 
531 741 232

• Zapraszam wszystkie chętne dzie-
ci na przejażdżkę kucem za worek 
owsa lub kostki siana. 691 138 076

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Oddam w dobre ręce małego, 
czarnego, kudłatego szczeniaka. 
698397889

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 
660 135 921

• Sprzedam Pianino. 726 280 768

• Oddam w dobre ręce małego 
czarnego kudłatego szczeniaka. 
698 397 889

• Sprzedam biurko i komputer sta-
cjonarny. 504 703 568

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 
660 135 921

• Sprzedam komputer: procesor AMD 
Athlon XP 1243 MHz, płyta główna 
Gigabyte GA-7N400E, Pamięć 512MB, 
karta video NIVIDA GeForce4MX 
AGP8X 128MB, dysk twardy 80GB, 
Napęd dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i MSI 
CD-RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Master 
763MB, cena 590 zł, tel. 605 522 340.
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Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

1099,-

Jesień
niskich cen

1149,-

Stół + 6 krzeseł

Zestaw kuchenny 260 Stantard

Duży wybór kolorystyczny frontów

reklama

reklama

„Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki”

Pasowanie w SP nr 1
 Na ten dzień uczniowie, ro-

dzice i cała społeczność szkol-
na czekała z niecierpliwością, a 
jednocześnie z wielką radością. 
Po całym prawie miesiącu na-
uki, poznawaniu szkoły, a rów-
nocześnie przygotowując pod 
kierunkiem swoich wycho-
wawców program artystyczny 
związany z pasowaniem, trzy 
klasy pierwsze naszej placowi 
29 września zostały uroczyście 
przyjęte w poczet uczniów SP 

nr 1. Pragnąc zasłużyć na mia-
no uczniów zaprosili na tę uro-
czystość zarówno swoich naj-
bliższych, a także miłych go-
ści - Magdalenę Kochan po-
słankę na Sejm RP oraz pana 
Damiana Simińskiego - za-
stępcę Burmistrza. Ogólny po-
dziw wszystkich wzbudził pro-
gram artystyczny przygotowa-
ny przez naszych pierwszaków. 
Na szczególną uwagę zasłużył 
wspaniale zatańczony przez 

nich Krakowiak oraz walc. Za-
bawne teksty wierszy, piosenek 
tematycznie związanych z ślu-
bowaniem, recytowane na tle 
prezentacji zdjęć poszczegól-
nych uczniów rozbawiły zgro-
madzoną publiczność. Grom-
kie brawa były nagrodą dla 
wysiłku dzieci i jak zwykle za-
angażowanych duszą i sercem 
wychowawców obecnych klas 
pierwszych naszej szkoły. 

 Informacja własna 

Zielone Przedszkole  
powitało panią jesień...
W dniach 23 i 26 września br. pierwsze dni jesieni dzieci 
z Zielonego Przedszkola witały na sportowo oraz uczest-
niczyły w tworzeniu prac plastyczno-technicznych z 
uzbieranych „skarbów jesieni”. Impreza jesienna zorga-
nizowana została w ramach „Dnia Przedszkolaka”, który 
już na stałe wpisze się w tradycje tego przedszkola.

W pierwszym dniu impre-
zy integracyjnej odbyły się Je-
sienne Zawody Sportowe, w 
których udział wzięły chętne 
przedszkolaki z trzech grup: 
Zielone Motylki i Zielone 
Smoki (4-latki) oraz Zielone 
Jabłuszka (5,6-latki). Pozosta-
łe dzieci uczestniczyły w zawo-
dach, jako kibice i swoim do-
pingiem zachęcały „biegaczy” 
do zabawy. Zabawa była uda-
na, zawodnicy doskonale wy-
konywali kolejne konkurencje, 
a kibice dodawali im sił okrzy-
kami. Zawody ukończyły się 
remisem i wszystkie dzieci, za 
wspaniałą zabawę, otrzyma-
li słodkie nagrody. Na dzieci 
czekała również niespodzian-
ka! Do Zielonego Przedszko-
la przybyła w odwiedziny… 
Pani Jasień, która przyniosła ze 
sobą kosz pełen skarbów. 

W drugim dniu imprezy 

przygotowane były dla dzieci 
zajęcia plastyczno-techniczne 
z wykorzystaniem przyniesio-
nych „darów jesieni”. Przed-
szkolaki wykorzystały koloro-
we liście do wykonania pięk-
nych jesiennych bukietów róż-
nymi technikami plastyczny-
mi, które ustroiły korytarze 
Zielonego Przedszkola. Pod 
czujnym okiem nauczycielek 
powstały również wspania-
łe ludziki, pojazdy i inne cu-
daki z kasztanów, żołędzi i ja-
rzębiny. Podczas owocnej pra-
cy dzieciaki wspaniale się ba-
wiły i dzieliły swoimi wraże-
niami, spostrzeżeniami i do-
świadczeniami. Kto powie-
dział, że jesień to smutna pora 
roku? Przedszkolaki z Zielone-
go Przedszkola uważają zupeł-
nie inaczej!

Informacja własna
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Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

• Linie autobusowe i busy
• Busy pod adres
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

ZAGRANICZNE
PRZEJAZDY

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

"OSTATNI DZWONEK"

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Ludowo-Narodowe
"Ojcowizna"

Lista nr 10

POŻYCZKA EKSPRESOWA
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM
TERAZ BEZ PROWIZJI

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.bis.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.

Czytaj s. 2

Orzech II od 660
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kogroszek od 480

Supe ł od 470

TANI OPAŁ

tel. 509 95 455 91 422 37 123 •

W minioną środę funkcjo-
nariusze Straży Granicznej z 
Placówki w Szczecinie-Gole-
niowie (Nadodrzański OSG) 
w jednym z nowogardzkich 
mieszkań ujawnili niemalże 
100 krzewów konopi indyj-
skich i 5 kg suszu roślinne-
go o łącznej wartości 400.000 
zł. Właściciel narkotykowej 
uprawy został zatrzymany. 

Wpadł nowogardzki   
producent  narkotyków

 Fot. Straż Graniczna

W niedzielę  
– głosujemy!
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

W dniach 3 – 11 października 2011 r. przeprowadzana jest 
bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych  z czego  jak 
widać korzystają mieszkańcy, by pozbyć się niepotrzebnych rze-
czy. Przypominamy, że  ustalanie sposobu odbioru dokonują z 
ZUK  zarządcy nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty) oraz  
prywatni właściciele bądź w przypadku wsi- sołtysi.   

Takie dziury niestety są efektem „twórczości”  bezmyślnych 
wandali, którzy zapomnieli, do czego służy przystanek PKS. 
Budki na ulicach 700 Lecia i Boh. Warszawy są tego wyrazistym 
przykładem 

Czytelnicy  informują  DN.- ” Nie dawno był organizowany 
dzień „Sprzątania świata , ale jednak nie wszędzie”    Na przesła-
nym zdjęciu śmieci przy szkole nr 3 . Warto ten świat posprzą-
tać do końca.

W minioną środę funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Szczecinie-
Goleniowie (Nadodrzański OSG) w jednym z nowogardzkich mieszkań ujawnili 
niemalże 100 krzewów konopi indyjskich i 5 kg suszu roślinnego o łącznej war-
tości 400.000 zł. Właściciel narkotykowej uprawy został zatrzymany. 

Wpadł nowogardzki  
producent  narkotyków

Plantacja, zlikwidowana 
przez funkcjonariuszy SG, 
znajdowała się w jednym z 
nowogardzkich mieszkań i w 
przynależnych do niego po-
mieszczeniach gospodarczych. 
Straż Graniczna nie ujawnia, 
przy której ulicy znajdowa-
ło się miejsce produkcji nar-
kotyków. Wiadomo, że więk-
sze rośliny hodowano w po-
mieszczeniach gospodarczych, 
a mniejsze – w mieszkaniu, 

co może sugerować, że plan-
tacja znajdowała się w domu 
jednorodzinnym.  - Właściciel 
był bardzo dobrze przygotowa-
ny do uprawy – nie tylko miał 
zainstalowane specjalne lampy, 
mające zapewnić roślinom od-
powiednie warunki, ale posia-
dał również duży zapas odży-
wek dla roślin, przyspieszaczy 
wzrostu, nawilżaczy, ukorze-
niaczy itp. - mówi mł.chor. SG 
Anna Galon – rzecznik praso-

wy Komendanta Nadodrzań-
skiego Oddziału Straży Gra-
nicznej.

W związku z naruszeniem 
ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii mężczyzna został 
zatrzymany i pozostaje w dys-
pozycji oddziału SG do cza-
su sporządzenia dokumentacji 
procesowej. Za w/w czyn gro-
zi wysoka kara grzywny, którą 
wymierza sąd. 

Redakcja 

Spalone opony 
- co z nimi zrobić? 
W ubiegłym miesiącu opisywaliśmy groźny pożar, który wybuchł na terenie za-
kładu wulkanizacyjnego przy ul. Dworcowej.

Opony zapaliły się z nie-
wyjaśnionego do dzisiaj po-
wodu, a los ich utylizacji jest 

ciągle nie znany, nadal zalega-
ją teren zakładu. A wszystko 
to z powodu przepisów, któ-

re jak często bywa nie zawsze 
rozwiązują problem. Na py-
tanie, jak długo jeszcze opo-
ny będą składowane w zakła-
dzie wulkanizacyjnym - wła-
ściciel odpowiada. „ Jak pan 
redaktor widzi opon jest wie-
le, ale według specjalistycznej  
firmy, która zajmuje się utyli-
zują, jest ich za mało, aby je 
zabrać.  Minimalna ilość, któ-
rą powinno się zgłosi w tej fir-
mie, to około 800 sztuk, a my 
mamy ich trochę mniej, bo ja-
kieś 300 szt. Ostatnio obiecano 
mi, że opony zostaną zabrane 
w przyszłym tygodniu, ale czy 
tak będzie?„ Miejmy więc na-
dzieję, że opony zostaną szyb-
ko usunięte.

Jarek Bzowy 
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SPRZEDAM:
1. Wózek widłowy elek-

tryczny z prostownikiem o 
udźwigu 2 ton na wysokość 
3,3 m. Baterie do wymiany

2. Mały samochód cięża-
rowy wywrotka o ładowno-
ści do 1 t. Silnik po remoncie 
kapiat. Ogólny stan dobry.

3. Barakowóz nadający 
się na budowę, składowanie 
materiałów itp.

Wiadomość 
tel. 91 39 22 329 do godz. 

16.00 lub 697 516 145

Powyższy sprzęt znajduje 
się na Składzie Opałowym  

w Nowogardzie 
przy ul. Nadtorowej 12.

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reklama

reklama

Wciąż nie widać końca sporu między Stanisławem Mosiniakiem, a gminą w sprawie działki przy byłej przesypowni.  Do dnia dzisiejsze-
go Urząd Miejski w Nowogardzie nie dogadał się z właścicielem fragmentu nieruchomości, na temat jej wykupu lub zamiany na inną.  
Sprawę skutecznie przyblokował na ostatniej sesji Rady Miejskiej, również Przewodniczący Antoni Bielida.  

mosiniaka protestu ciąg dalszy

Władza gra na zwłokę

Przypomnijmy, że Stani-
sław Mosiniak nabył działkę, 
na której znajduje się spor-
ny odcinek drogi, w listopa-
dzie 2008 roku, w trybie użyt-
kowania wieczystego. Znajdu-
jący się na terenie nierucho-
mości fragment drogi  nie był 
jednak jeszcze wtedy ujęty w 
tzw. Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Miasta. To się jednak zmie-
niło w listopadzie 2010 roku. 
Wtedy to, poprzednia koalicja 
rzutem na taśmę, zatwierdzi-
ła nowy plan rysując na nim  
tzw. południową obwodnicę 
miasta  przecinającą działkę S. 
Mosiniaka. Dla przedsiębior-

cy stało się jasne, że nie będzie 
mógł korzystać dowolnie ze 
swojej nieruchomości. Zapro-
ponował więc burmistrzowi, 
albo wykup terenu, albo za-
mianę na inny w obrębie mia-
sta. Burmistrz odpisał, że nie 
jest zainteresowany propozy-
cją przedsiębiorcy. No i się za-
częło. Zdenerwowany brakiem 
woli rozwiązania problemu ze 
strony burmistrza S. Mosiniak,  
zasypał przejezdną drogę. 

Przedsiębiorca próbował 
walczyć o swoje prawa wystę-
pując na sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się pod koniec 
sierpnia. Wtedy też, złożył ofi-
cjalną skargę na działanie bur-

mistrza Czapli. Skarga miała 
być rozpatrzona na kolejnym 
posiedzeniu przez radnych. 

Tak się jednak nie stało. 
Na ostatniej sesji, która mia-
ła miejsce 28 września, o losy 
drogi i złożonej skargi dopy-
tywał radny Marcin Nieradka. 
Antoni Bielida, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, dość mgli-
sto tłumaczył, dlaczego zaża-

foto: Być może Mosiniak powodowany słuszną troską o mieszkańców zbyt wcześnie usunął barykadę z 
piasku na drodze. Szkoda, że takiej troski nie przejawia władza.  

lenie Mosianiaka nie znalazło 
się w porządku obrad.  Uznał 
jedynie, że trwają negocjacje z 
przedsiębiorcą, które prowa-
dzone są przez Urząd Miejski 
i poruszanie tej kwestii na sesji 
jest bezzasadne. Bielida nie po-
informował jednak radnych, 
że otrzymał do wiadomości 
pismo z odpowiedzią na skar-
gę i informacją o rozważanych 
propozycjach rozwiązania 
problemu, jaką do Mosiniaka 
napisał wiceburmistrz Damian 
Simiński już w dniu 22 wrze-
śnia, a więc 6 dni przed sesją. 
W piśmie, do którego dotarła 
redakcja DN  czytamy, że gmi-
na bierze pod uwagę wykup 
nieruchomości, albo zamianę 
na inną. Nie wiadomo jednak, 
jak potraktować tą korespon-
dencję. Z naszych informacji 

wynika bowiem, że  burmistrz 
Czapla oczekuje od przedsię-
biorcy ponownego złożenia na 
piśmie swoich propozycji. 

S. Mosiniak jest przekonany, 
że władza gra na zwłokę i nie 
ma zamiaru dojść z nim do po-
rozumienia. 

Przecież od kilku miesięcy 
wiadomo, jakie są moje pro-
pozycje. Powiedziano mi, że 
do środy otrzymam odpowiedź 
w mojej sprawie.  Teraz słyszę, 
że mam znów pisać do burmi-
strza.  Oczywiście skoro bur-
mistrz chce, aby tak było, zrobię 
to.  Nie sądzę jednak, żeby to 
miało coś zmienić – skomento-
wał styl prowadzenia negocja-
cji przez UM  Nowogard, roz-
żalony przedsiębiorca. 

Marcin Simiński 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza
aktywnych seniorów 

na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
11 października br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panem Pawłem Nowakiem 

kuratorem sądowym
Zapraszamy
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Wszystko, co piękne i upragnione niech 
będzie w Twoim życiu spełnione! 

Z okazji okrągłej rocznicy urodzin 

Bożenie Simińskiej 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i radości na każdy dzień 

składa 
syn Marcin z rodziną

ŻYCZeNIa

Czas dużych wyzwań dla słuchaczy  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W dniu  5 października o godzinie 17:00 w sali NDK odbyła  się  inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
w Nowogardzie.

 Inauguracja odbyła się 
po raz pierwszy w historii 
Nowogardzkiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Na po-
czątku odśpiewano Hymn Na-
rodowy i  wraz z chórem uro-
czystą pieśń „Gaudeamus Igi-
tur”. Gościem honorowym 
uroczystości  był   Prorektor 
d.s. kształcenia  Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego prof. dr hab. inż. 
Witold Biedunkiewicz. W wy-
stąpieniu powitalnym prezes  
UTW Ryszard Zagórski po-
wiedział: Ze wzruszeniem i po-
korą przyjąłem prowadzenie 
inauguracji roku akademickie-
go Nowogardzkiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Przeży-
wamy osobliwą chwilę, jedyną 
w swoim rodzaju. Jest wiele po-
glądów na to, czym są i czym 
powinny być studia w tzw. trze-
cim wieku. Można powiedzieć, 
że to życiowa szansa, to znak 
poprawy jakości życia. To w 
życiu seniorów etap, w którym 
jeszcze możemy formować oso-
bowość co może doprowadzić 
do ukoronowania wieloletnie-
go procesu edukacji. Edukacji 
nigdy nie dokończone. W mo-
jej ocenie studia na UTW to 
przede wszystkim ludzie, zna-
jomości, niepowtarzalna możli-
wość wymiany poglądów i zdo-
bywania wiedzy oraz umiejęt-
ności. Świadectwo młodości 
ducha. Swoista ucieczka przed 
stagnacją, nudą i bezradno-
ścią. Odsetek studiujących se-
niorów w Polsce wzrasta z każ-

dym dniem, bo dowiedziono, iż 
aktywność fizyczna i umysłowa 
odmładza. Pierwszy Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku powstał we 
Francji w 1973 roku. W Polsce 
Uniwersytet tego typu powstał 
już w 1975 roku w Warsza-
wie w  Nowogardzie zaczyna-
my...W dosyć krótkim czasie od 
zebrania 11 lutego br. w którym 
wzięło udział 25 członków za-
łożycieli - urośliśmy do 65 peł-
noprawnych członków. Jesteśmy 
już po semestrze zerwom, w 
którym odbywały się zajęcia w 
ramach fakultetów językowych, 
wykładów i spotkań semina-
ryjnych, warsztatów artystycz-
nych, zajęć o charakterze fizycz-
nym... Zgromadzeni goście, 
władze samorządowe, studenci 
wraz z przybyłą publicznością 
wysłuchali również   wykładu 
inaugurującego, który wygło-
sił  prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Zarzycki. Pierwszy rok na Uni-
wersytecie rozpoczęło   65 stu-
dentów, którzy z rąk Prorekto-
ra ZUT otrzymali  legitymacje 
studenckie.

Następnie w imieniu studen-
tów  głos zabrała Pani Miro-
sława Przybyłek - W Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku oprócz 
możliwości zdobywania no-
wych wiadomości i umiejęt-
ności, liczymy na łagodniejsze 
i lepsze przystosowanie się do 
nowych warunków życia, zmie-
nionych przejściem na emery-
turę czy rentę. Rozpoczynający 
się dla nas czas studiów w ra-
mach UTW będzie okazją do 

sprawdzenia się w różnych sy-
tuacjach, które będą wyma-
gać od nas zaangażowania, 
poświęcenia i wysiłku na mia-
rę akademickich wyzwań .Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że te 
szczególne studia, to nie tylko 
nauka, to również czas pozna-
wania samego siebie, realizacji 
młodzieńczych marzeń, które 
niejednokrotnie były nie do po-
godzenia z życiem zawodowym 
i obowiązkami wobec rodziny. 
Wierzę, że damy radę, podoła-
my.  

Na zakończenie inauguracji 
przyszedł czas na program ar-
tystyczny w wykonaniu  mło-
dzieży z NDK .Po uroczysto-
ści studenci UTW powiedzie-
li nam:

Ryszard Zagórski - Prezes 
UTW w Nowogardzie„ Bar-
dzo się cieszę, że powstał nasz 
uniwersytet. Oczywiście łą-
czy się to z pewnymi obowiąz-
kami dla mnie  jako prezesa,  
nie mniej zapewniam, że doło-
żę  wielu starań, by uniwersytet 
prawidłowo  funkcjonował.”

Studentki panie Krystyna 
i Maria ” Dzisiejszy dzień to 
dla nas duże przeżycie,  ale je-
steśmy bardzo zadowolone, bo 
wiemy, że będziemy miały wy-
pełniony czas, uczestnicząc w 
ciekawych zajęciach takich jak: 
nauka języków obcych, cerami-
ka, nauka pracy na komputerze 
to tylko nieliczne na które się 
zapisałyśmy. 

Jarosław Bzowy  

Studenci UTW i zgromadzona publiczność

Studentki UTW pani Maria i Krystyna z legitymacjami

Od lewej: prof. dr hab. inż. Zbigniew Zarzycki, Prorektor d.s. kształcenia  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prof. dr hab. 
inż. Witold Biedunkiewicz i prezes UTW Ryszard Zagórki
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Już w najbliższą niedzielę 

rusza kolejna edycja NalP- u
Do obecnej edycji zgłosiło się 20 zespołów, w związku z tym I liga powiększona została do 10 zespołów. W II lidze, również grać będzie 
10 zespołów. Ze względu na zmianę ilości drużyn w pierwszej lidze, zespół Herosów uratował się przed spadkiem, natomiast ostatni ze-
spół I ligi poprzedniego sezonu – Bóg Tak Chciał zmierzy się w meczu barażowym z 3 zespołem II ligi, czyli Skorpionami. Mecz praw-
dopodobnie odbędzie się w najbliższą sobotę i zdecyduje, która ekipa pozostanie w gronie pierwszoligowców.

Rozgrywki tradycyjnie rozpoczną się od godziny 
14.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 
104. Zmagania rozpoczną zespoły II ligi,  po których 
swoje mecze rozegrają pierwszoligowcy.

Harmonogram spotkań pierwszej kolejki ( po roz-
losowaniu par pierwszej rundy):

II liga:
14.00 - Dwa w Jednym – Nehuera
14.30 – PUWIS – Pędzące Trampki
15.00 – Ogień w Okopie – Jastrząb

15.30 – Bosman – Kumple z boiska
16.00 – Czarne Chmury – BTCH lub Skorpiony

I liga:
16.30 – Probud  - Tubisie
17.00 – Budowlani – Herosi
17.30 – Bad Boys – Jantar
18.00 – Pampeluna – Seniorzy
18.30 – Zamkowa 7 – BTCH lub Skorpiony

Patronat główny nad rozgrywkami objął Dzien-
nik Nowogardzki. 

Skład I ligi:
Budowlani
Bad Boys
Seniorzy
Probud
Tubisie
Pampeluna
Zamkowa 7
Jantar
Herosi
BTCH lub Skorpiony

Skład II ligi:
Czarne Chmury
Bosman
Ogień w Okopie
Nehuera
Pędzące Trampki
Kumple z boiska
Dwa w Jednym
Jastrząb
PUWIS
BTCH lub Skorpiony

Szanowny Panie Redaktorze!
Za Pana pośrednictwem chcieliśmy podziękować 

Panu Przewodniczącemu Antoniemu Bielidzie za 
nie załatwienie od sierpnia naszej petycji dotyczącej 
uciążliwego sklepu sprzedającego alkohol przy ulicy 
Warszawskiej. 

Typowa biurokratyczna spychologia  powoduje 
to,  że nadal nasze dzieci i osoby dorosłe w godzinach 
nocnych nie mogą wypoczywać. Hałasy głośnych do-
staw alkoholu, awanturujący się smakosze piwa są 
nie do przyjęcia w cywilizowanym świecie.

Władza odpoczywa w spokoju my niestety nie!
Mieszkańcy Ulicy Warszawskiej

@    Ludzie listy piszą  @ 

Rzeczywiście tu można się spić na umór

161 uczniów z nowogardzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu „Wyprawka szkolna”.  

rząd dopłacił do zakupu podręczników

„Wyprawka szkolna” 
Dane dotyczące uczniów z 

Nowogardu, których rodzice 
złożyli wniosek o otrzymanie 
pomocy, zostały przesłane do 
Kuratorium Oświaty  Szcze-
cinie. Zgodnie z tą listą, dofi-
nansowanie do zakupu ksią-
żek   otrzymało 49 uczniów z 
klas pierwszych, 37 uczniów 
z klas drugich i 36 uczniów z 
klas trzecich szkół podstawo-
wych. Do programu zgłoszono 
także 39 uczniów z klas trze-
cich gimnazjów.  Uczniowie 
klas I-III mogą liczyć na 185 

zł dopłaty do zakupu podręcz-
ników.   Dla przykładu zestaw 
podręczników do klasy I szko-
ły podstawowej kosztuje od 
250  nawet do 300 zł.   Gim-
nazjaliści otrzymają 325 zł., do 
ok. 70% kwoty, którą rodzi-
ce muszą wydać, by zakupić 
wszystkie książki. 

O dofinansowanie mo-
gły ubiegać się  rodziny, które 
znajdują się w trudnej sytuacji 
finansowej, ale także te, które 
wychowują dzieci niepełno-
sprawne. 

„ ..aby otrzymać pomoc, ro-
dzice musieli złożyć poda-
nie w poszczególnych placów-
kach oświatowych, do których 
uczęszcza ich dziecko” – obja-
śniała szczegóły programu dla 
DN, Barbara Sroka z Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie. 

Rodzice złożyli łącznie 161 
wniosków o przyznanie dofi-
nansowania. Wszystkie poda-
nia zostały ocenione pozytyw-
nie przez Kuratorium. Łącznie 

przyznano naszym uczniom 
35 tys. 200 zł  dofinansowa-
nia. Pieniądze, które trafiły na 
konta szkół, zostały wypłacone 
rodzicom po okazaniu przez 
nich dowodu (paragon, faktu-
ra) potwierdzającego dokona-
nie zakupu podręczników,

bezpośrednio przez dyrekto-
rów placówek. Liczba uczniów, 
którym zostanie udzielona po-
moc, zgodnie z wytycznymi 
programu, nie może przekro-

czyć w danej gminie 10% ogól-
nej liczby uczniów w roczni-
kach objętych dofinansowa-
niem. 

Szacuje się, że w całym kraju 
z programu „Wyprawka szkol-
na” skorzysta ponad pół mili-
na dzieci. Na realizację pro-
gramu w budżecie państwa za-
rezerwowano łącznie 115 mln 
złotych. 

MS

P O D Z I Ę K O W A N I A
 Katolickie Stowarzyszenie Cyvitas Chrystiana oddział 

Nowogard składa serdeczne podziękowania sponsorom 
i ludziom dobrej woli, którzy pomogli przy zorganizo-
waniu festynu parafialnego „Ocalić od zapomnienia” w 
parafii pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego:

- Intermarche Prezes Joanna i Paweł Małyszko
- Prezesowi Dziennika Nowogardzkiego Marek Słomski
- Piekarnia państwo Renata i Waldemar Pędziszczak
- Piekarnia „Saturn”
- Cukiernia Maria i Grzegorz Malinowscy
- Tadeusz Banachomski
- Henryk Grygowski
- Ewa Kasprzyk
- Przetwórnia Warzyw Irena – Zbigniew Kołodziej
- Kazimierz Jankowski
- Brygida i Ryszard Szmigiel
- Piekarnia Dobra
- wszystkim pocztom sztandarowym
- wszystkim osobą pomagającym przy obsłudze festynu
- Marcin Nieradka
- Piotr Słomski
- Ogrodnictwo Wiśniewscy Bohaterów Warszawy

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia
Cyvitas Chrystiana
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParafIa Pw. wNIebowZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa Pw. Św. rafała kalINowSkIego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa Pw. mb fatImSkIeJ: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae... W dniu 23.09.2011r o godz. 7.00 z pod kościoła p. w. WNMP 

w Nowogardzie  grupa 45 pielgrzymów  na czele z ks. Pro-
boszczem G. Legutko wybrała się na 5-dniową pielgrzymkę. 

Szlakiem górskich świątyń 
Pierwsza msza odbyła się w Pnie-

wach w Sanktuarium Św. Urszuli Le-
óchowskiej. Następnym duchowym 
przystankiem, a zarazem  głównym 
celem pielgrzymki było Sanktu-
arium Matki Boskiej Częstochow-
skiej, gdzie rozpoczęliśmy kilkugo-
dzinne czuwanie Apelem Jasnogór-
skim w kaplicy Cudownego Obrazu. 
O 24.00 odbyła  się pasterka dla piel-
grzymów z całej archidiecezji pod 
przewodnictwem Arcybiskupa An-
drzeja Dzięgi. Po nocnym czuwaniu 
przed obliczem Najświętszej Marii 
Panny, pielgrzymi udali się w dalszy 
podróż  do Krakowa, gdzie w koście-
le o. o. Franciszkanów modlili się 
na drodze krzyżowej poprowadzo-
nej przez ks. Proboszcza G. Legut-
kę. Odwiedzili również Łagiewniki. 
Tam modlili się odmawiając Koron-
kę Do Bożego Miłosierdzia.

Następny dzień -  kierunek Zako-
pane.  Po drodze msza św. w koście-
le Matki Bożej Jawożyńskiej Królo-
wej Tatr na Wiktorówkach. Po mszy 
św. wszyscy uczestnicy pielgrzym-
ki mieli możliwość podziwiać pięk-
no Tatr z Rusinowej Polany, później 
Krzeptówki i odwiedzenie Sanktu-

arium Matki Bożej Fatimskiej. Wie-
czorem spacer po Krupówkach. W  
poniedziałek (26.09) po mszy św. 
oraz dobrym śniadaniu w Księżówce 
- Ośrodku Rekolekcyjnym Episko-
patu Polski, gdzie przebywał przez 
kilka dni Papież Jan Paweł II będąc 
w Zakopanym, cała grupa udała się 
w góry. Bardziej wytrwali wybra-
li się na Giewont, a inni kolejką na 
Kasprowy Wierch. W ostatni wie-
czór pielgrzymi pojechali do Leco-
ci zanieść swoje prośby i błagania do 
Sanktuarium Matki Bożego Zwia-
stowania na Słowacji.  Tam spoty-
kając pielgrzymów z Czech stwo-
rzyli wspólnotę modlitewną. Po po-
wrocie do Księżówki było ognisko, 
po którym wszyscy udali się na od-
poczynek przed czekającym ich po-
wrotem. We wtorek rano po odpra-
wionej mszy św. i błogosławieństwie 
ks. dyrektora domu rekolekcyjnego, 
pielgrzymi z Nowogardu  udali się w 
długą podróż do domu. 

Cała podróż była wspaniałą okazją 
do duchowego odnowienia i minęła 
w fantastycznej atmosferze przepeł-
nionej modlitwą. 

Relacja Grażyna Rynkiewicz 
opr. MS/DN

Grupa pielgrzymów na Rusinowej Polanie 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 

Z Ewangelii wg św. Mateusza 
(Mt 22,1-14):

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Króle-
stwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu 
synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie 

chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przy-
gotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na 
ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni 
pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał 
swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: 
Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne dro-
gi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzi-
li wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł 
król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój we-
selny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on onie-
miał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciem-
ności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Po raz kolejny Jezus opowiada przypowieść o Królestwie niebieskim. Tym razem porównuje 
Królestwo Boże do uczty weselnej, którą wyprawił król swojemu synowi. Taka uczta jest pełna 
radości i kojarzy się z czymś niezwykle przyjemnym. Takie będzie Niebo i radość ze zbawienia. 
Dziwi zatem fakt, że zaproszeni zlekceważyli króla, który wiele starań włożył w przygotowanie 
wesela. Dla zaproszonych ważniejsze było pole, kupiectwo (czyli praca i bogactwo), a byli i tacy, 
którzy złem odpłacili dobroć króla zabijając jego sługi. Arcykapłani, którzy słuchali przypo-
wieści doskonale wiedzieli, że Jezus mówi o nich. To Naród Wybrany został zaproszony przez 
Boga, aby podążać Jego drogami. To jemu Bóg objawił się i prowadził przez królów i proroków. 
Jednak nie byli wierni Bogu, odchodzili od Niego i nie słuchali Jego słów. W przypowieści wy-
rażone jest to w nieprzyjęciu zaproszenia na ucztę. Bóg wybrał ich, ale oni Bogiem wzgardzili.

Jeszcze ciekawsza jest dalsza część przypowieści. Król postanowił zaprosić wszystkich na-
potkanych ludzi. Chodzi oczywiście o pogan, których Bóg także zaprosił na ucztę w swoim 
Królestwie za sprawą głoszonej Ewangelii przez Apostołów. Bóg w dalszym ciągu kieruje to 
zaproszenie do wszystkich ludzi na całym świecie przez działalność misyjną Kościoła: ewan-
gelizując ludy, które jeszcze nie poznały Boga i katechizację tych, którzy wierzą, ale potrzebują 
ciągłego wzrastania w tej wierze. Okazuje się, że pośród pogan znalazło się więcej ludzi, któ-
rzy odpowiedzieli na zaproszenie Boga, bo „sala zapełniła się biesiadnikami”. Jednak nie każdy 
z zaproszonych okazał się być godnym Królestwa Bożego. Znalazł się tam człowiek bez stroju 
weselnego. Król kazał go związać i wyrzucić w ciemności, co oznacza pozbawienie Królestwa 
niebieskiego.

Jakie znaczenie ma ta przypowieść dla nas? Wśród której grupy ludzi zaproszonych na ucztę 
weselną z Bogiem w Królestwie niebieskim możemy się odnaleźć? Z jednej strony słowa wy-
powiedziane przez Jezusa są dla nas pocieszające. Bóg bowiem jest bardzo hojny i zaprasza na 
ucztę wszystkich ludzi. Właściwie nie ma człowieka, który by nie był zaproszony.  Bóg pragnie, 
aby wszyscy zostali zbawieni. Problem leży po naszej stronie, nie każdy bowiem odpowiada 
na zaproszenie Boga. Wiele osób myśli, że mają jeszcze czas na Boga. Jak będą w podeszłym 
wieku, to wtedy zadbają o dobre relacje z Nim, zastanowią się nad własnym życiem i nad zba-
wieniem. Przypowieść przestrzega nas przed taką postawą. Może się okazać iż wiele spraw bę-
dzie ważniejszych niż Bóg (bogactwo, praca). Dobrym sprawdzianem naszej relacji do Niego 
jest uczestnictwo we Mszy św. Jest to zaproszenie Boga na ucztę eucharystyczną. Jeżeli teraz 
nie potrafimy poświęcić Bogu jednej godziny w tygodniu na spotkanie z Nim, bo są sprawy 
ważniejsze, to może się okazać, że wiele spraw naszego życia zamknie nam drogę do Niego w 
wieczności.

Samo przybycie na ucztę w niebie zakłada ubranie się w strój weselny, odświętny. Należy 
zrzucić zwykłe ubranie, często zabrudzone przez grzech. Chodzi oczywiście o przemianę życia. 
Nie można wejść do Królestwa Bożego tak „z marszu”, bez zmiany swojego grzesznego życia.

Warto wziąć sobie do serca ostatnie słowa Jezusa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „bo wielu 
jest powołanych, lecz mało wybranych”.

ks. Piotr Buda
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Wyrazy głębokiego 
smutku 

Czesławie 
i Henrykowi 

Synowiec 
z powodu tragicznej 

śmierci syna 
składają dyrektor, 

nauczyciele i pracownicy 
Szkoły Podstawowej 

w Orzechowie

koNdoleNCJe

XI Dzień Papieski
W najbliższą niedzielę w na-

szej Ojczyźnie przeżywać bę-
dziemy kolejny Dzień Papie-
ski poświęcony naszemu ro-
dakowi bł. Janowi Pawłowi II. 
Świętowanie tego dnia będzie 
szczególną okazją do dzięk-
czynienia za dar wyniesienia 
na ołtarze naszego Papieża. Jak 
każdego roku w kościołach bę-
dziemy mieli możliwość zło-
żenia ofiary na rzecz funda-
cji „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia”, które założył bł. Jan Paweł 
II. Jest to fundusz stypendial-
ny, który jest przeznaczony dla 
najbardziej uzdolnionych gim-
nazjalistów i licealistów, po-
chodzących z wiosek i małych 
miast. Każdego roku wzrasta 
liczba młodych osób, którym 
pomaga fundacja. W minio-
nym roku taką pomoc otrzy-
mało ok. 2500 osób, a wszyst-
ko to dzięki ofiarności ludzi 
dobrej woli w całej Polsce.

Na stronie internetowej 
Dzieła Nowego Tysiąclecia, ks. 
Dariusz Kowalczyk zastępca 
dyrektora fundacji tak napi-
sał na temat tegorocznego ha-
sła Dnia Papieskiego: „wśród 
wielu tytułów nadawanych 
Ojcu Świętemu Janowi Pawło-
wi II, prób definicji oraz okre-
śleń jego pontyfikatu pojawi-
ły się dwa ważne słowa: czło-
wiek modlitwy. Ksiądz Kardy-

nał Stanisław Dziwisz pytany 
o sam rdzeń osoby i geniuszu 
Ojca Świętego stwierdził, że 
był to po prostu mąż modlitwy 
i człowiek kontemplacji Boga”.

Tegoroczne hasło: „Jan Pa-
weł II – Człowiek Modlitwy” 
bardzo dobrze oddaje postać 
błogosławionego Papieża. My-
ślę, że każdy z nas ma w sercu 
obraz rozmodlonego człowie-
ka, którym był Jan Paweł II. 
Nie przeszkadzały mu światła 
reflektorów i fleszy oraz zwró-
cone dziesiątki kamer w jego 
stronę. Zawsze potrafił odna-
leźć spokój w modlitwie. Nie 
był to człowiek, który dużo 
się modlił, ale był to człowiek 
modlitwy, a to coś więcej. On 
zawsze przebywał w obecno-
ści Bożej. Gdy spacerował, od-
poczywał, spotykał się z ludź-
mi, pracował to zawsze otwar-
ty był na Boga. W nim samym, 
jego postawie i obliczu było 
„coś”, co trudno zdefiniować, 
ale pokazywało niezwykłą 
więź z Bogiem. Nie wspomi-
nając już czasu, który poświę-
cał całkowicie dla Boga: czyli 
sprawowanie Eucharystii, mo-
dlitwa, szczególnie różańcowa, 
którą bardzo miłował, Droga 
Krzyżowa i liczne nabożeń-
stwa, kiedy to całkowicie zata-
piał się w swoim Stwórcy.

Niech ten Dzień Papieski 
będzie dla nas okazją podzię-
kowania Bogu za osobę Jana 
Pawła II, męża modlitwy, a 
także zastanowieniem się nad 
miejscem modlitwy w naszym 
życiu. Warto zadać sobie py-
tanie: czy modlitwa przenika 
całe nasze życie, czy jest tylko 
dodatkiem do niego? Jeśli na-
sza relacja do Boga nie układa 
się najlepiej, to niech Jan Pa-
weł II będzie dla nas przewod-
nikiem po niełatwych drogach 
odkrywania Boga i naszego 
kontaktu z Nim w modlitwie.

Powieść „Urodzony w cie-
niu talibów” Andrei Busfield 
to efekt jej trzyletniego pobytu 
w Kabulu, gdzie była redakto-
rem naczelnym lokalnej gaze-
ty finansowanej przez NATO. 
To pełna humoru i ciepła opo-
wieść o wyniszczonym woj-
nami Afganistanie, w którym 
wciąż jest miejsce na naturalne 
ludzkie uczucia. Autorka za-
fascynowana ludźmi, historią, 
krajobrazem i kulturą Afani-
stanu w piękny sposób opisuje 
rytuały i obyczaje, które budu-
ją niesamowity nastrój i wzbo-
gacają fabułę.

„A Wasz kraj już od same-
go początku wydawał mi się 
zachwycający: niesamowita 
sceneria, te cudowne wezwa-
nia do modłów, które budzi-

ły mnie codziennie o piątej 
rano; ludzie którzy mimo tak 
ciężkiego życia potrafili za-
chować ducha. Pewnego dnia 
pojechałam odwiedzić obóz 
dla uchodźców, żeby poroz-
mawiać z nimi o nadchodzą-
cych wyborach. Ci ludzie byli 
tak przerażająco biedni … a 
jednak kiedy się pojawiliśmy, 
natychmiast poczęstowali nas 
herbatą i jakimiś resztkami 
chleba, które im zostały, bo by-
liśmy gośćmi”.

Bohaterem jest 11-letni Fo-
uad, który pod rządami funda-
mentalistów stracił ojca i bra-
ta, uprowadzono mu siostrę, 
żyje z matką w skrajnej nędzy. 
Gdy z pomocą przychodzi im 
młoda Angielka ich życie ulega 
całkowitej przemianie.

Gorąco zachęcam do prze-
czytania tej wzruszającej po-
wieści, od której trudno się 
oderwać.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„Kabul po obaleniu 
rządów talibów, widziany 
oczami jedenastoletniego 

afgańskiego chłopca”

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

ZAPRASZA

DZIECI od 2 do 3 lat we wtorki, DZIECI od 3 do 5 lat w środy 
/wraz z rodzicami i opiekunami/

na Poranki Malucha z książką
o godz. 11.00

Na zajęciach czytamy dzieciom, uczymy wyliczanek, piosenek, malujemy, wyklejamy, bawi-
my się przy muzyce...    

Dyrektor Biblioteki, Zofia Pilarz

Nowogardzki Dom Kultury 

ogłasza nabór do kameralnego zespołu 
wokalnego dla dorosłych! 

Mile widziane panie i panowie w wieku 17-40 lat. Repertuar 
różnorodny: od klasycznego po popularny. Zapraszamy wszystkich 

lubiących śpiewać, w każdy wtorek na godz. 18.00 do sali 21.
Instruktor Edyta Baryliszyn-Turowska

 Marianna Podgalska  lat 75, zmarła 04.10.2011, Pogrzeb odbędzie się 07.10.2011 na cmentarzu 
w Osinie 

Maria Dębicka lat 81, zmarła 05.10.2011, Pogrzeb odbędzie się 08.10.2011 w na cmentarzu w 
Sielsku 

Stanisław Wilczyński lat 76, zmarł 06.10.2011, Pogrzeb odbędzie się 08.10.2011 na cmentarzu  
w Strzelewie.

Informacje podał administrator cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

10.10.2011 r. 
godz. 16

Marcin
 Fedeńczak
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POSTAW NA SWÓJ DOBROBYT 

SkÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,
72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,
24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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Mecz z  Unią  Stargard
W sobotę 8 października o godz. 15.30 piłkarze Olimpii Nowogard rozegrają kolejne spotka-
nie, którego stawką będzie mistrzostwo A-klasy gr. 2. Drużyna prowadzona przez Gracjana Go-
lemę podejmie na własnym boisku w Wierzbięcinie Unię Stargard.

Po ostatnich trzech zwycię-
stwach piłkarze Olimpii awan-
sowali na drugie miejsce w 
tabeli. Do pierwszego Orła 
Grzędzice tracąc jeden punkt. 
Ewentualna wygrana w sobot-
nim meczu może mieć olbrzy-
mie znaczenie dla kolejności 
drużyn. Tym bardziej, że w 
tabeli nadal panuje olbrzymi 
ścisk.  

We wrześniu trener Gracjan 
Golema musiał radzić sobie 

bez kilku zawodników  z kadry 
seniorów, ale jego zespół nie 
miał problemów ze zdobywa-
niem cennych punktów. Mimo 
wszystko mocnymi ogniwami 
zespołu, byli zawodnicy wy-
stępujący w formacji obron-
nej (jedna stracona bramka w 
trzech meczach).  

Unia Stargard po sześciu ko-
lejkach zajmuje piąte miejsce 
w tabeli A-klasy. „United” gra-
ją w tym sezonie w kratkę. Po 

świetnym meczu z Orkanem 
Dalewo (9:2) przyszła kolej na 
porażkę 1:5 z  Radowią Rado-
wo Małe. Ogólnie drużyna ze 
Stargardu zanotowała dwie 
wygrane, tyle samo porażek i 
jeden remis.

Spotkania między tymi dru-
żynami z poprzedniego sezo-
nu wzbudzały emocje na bo-
isku. W Stargardzie wygra-
ła Olimpia 1:2 po bardzo za-
ciętym meczu, który trzymał 

w napięciu do 
ostatniej minu-
ty. W Wierz-
bięcinie to Unia 
wyszła na pro-
wadzenie 0:2, 
by ostatecznie 
przegrać 4:2. W 
tym sezonie li-
czymy na podobne emocje.

Czy Olimpia zanotu-
je czwartą wygraną z rzędu? 
O tym przekonamy się już w 

sobotę. Początek zawodów o 
15.30. Przedmecz o 13.00. Za-
praszamy wszystkich kibiców 
obu drużyn!   

Przemysław Saja

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów
W dniu 01.10.2011r. odbył się Ogólnopolski Tur-

niej Piłki Ręcznej Oldbojów  w Kamieniu Pom. W im-
prezie wzięło udział 8 drużyn męskich oraz 3 zespo-
ły żeńskie. Mecze w kategorii mężczyzn rozgrywane 
były w dwóch grupach, natomiast kobiety grały sys-
temem „każdy z każdym”. Ambicji i chęci wygrania 
nie brakowało żadnej z drużyn. Mecze były na bardzo 
wysokim poziomie. Po zaciętej walce grupę A wygrał 
zespół HANDBALL  NOWOGARD, za nimi uplaso-
wał się MKS WIELUŃ, trzecie miejsce zajął HAND-
BALL  SZCZECINEK ,czwarte TĘCZA KOŚCIAN. 
W grupie B zwycięzcą została POGOŃ SZCZECIN, 
za nimi uplasowała się GWARDIA KOSZALIN, trze-
cie miejsce zajął zespół DĄBIE SZCZECIN, czwar-
te HANDBALL GOLCZEWO. Po zakończeniu fazy 
grupowej odbyły się mecze finałowe. 

W meczu o VII miejsce spotkały się HANDBALL 
GOLCZEWO – TECZA KOŚCIAN wygrany przez 
zespół z Golczewa 17:13. Dla zawodników z Golcze-
wa jest to bardzo duży sukces, ponieważ, był to ich 
pierwszy turniej w tak krótkiej historii klubu. 

W meczu o V miejsce spotkały się DĄBIE SZCZE-
CIN – HANDBALL SZCZECINEK 22:12 z którego 
wygarną  mogli się cieszyć zawodnicy z DĄBIA. 

W meczu o III miejsce zmierzyły się GWARDIA 
KOSZALIN – MKS WIELUŃ, który zakończył się 
wygraną KOSZALINA 22:9. 

W meczu finałowym spotkały się HANDBALL  
NOWOGARD – POGOŃ SZCZECIN. Mecz mógł 
się podobać publiczności, która przybyła do Hali 
MOSiR w Kamieniu Pom.  ponieważ walki i deter-
minacji nie brakowało żadnemu z zawodników. Po 
ostatnim gwizdku sędziego wynik na tablicy był 12:10 
dla zespołu HANDBALL  NOWOGARD, który zajął 
pierwsze miejsce. 

Skład drużyny zwycięskiej HANDBALL  NOWO-
GARD:

SZYMON KOC, PAWEŁ KRAWCZYK, ARTUR 
WŁODARCZYK, TOMASZ PŁACHECKI, MI-
CHAŁ BŁAŻEWICZ, TOMASZ SZADKOWSKI, 
ZYGMUNT ZAMARA, ROBERT WIECZOREK, 
NORBERT DWORAK, ROMAN PIKULSKI, MI-
CHAŁ KACPRZAK, MIECZYSŁAW MACHOCKI, 
SZYMON ŁYSIAK, MACIEJ  BŁAŻEWICZ, PIOTR 
WOJCIECHOWSKI, WIESŁAW PIOTROWICZ  
 TRENER:  PIOTR MACHUT

W grupie żeńskiej zwycięską drużyną została PO-
GONI SZCZECIN pokonując w pierwszym meczu 
AZS KOSZALIN 11:9 oraz RELAX ŚWIDWIN 18:11. 
Na drugim stopniu podium uplasował się zespół AZS 
KOSZALIN, po wygranej z drużyną RELAX ŚWI-
DWIN 13:7. W takim układzie trzecie miejsce zajął 
zespół RELAX ŚWIDWIN. 

Skład drużyny zwycięskiej POGOŃ SZCZECIN:
TERESA JASIŃSKA, AGNIESZKA MARCINIAK, 

ANETA KUBICKA, MONIKA DĄBROWSKA, BE-
ATA FLORKIEWICZ, MAGDALENA JÓŹWIAK, 
BARBARA KWIATKOWSKA, MAŁGORZATA MA-
TUSIAK, ANNA ZAJĄC, JUSTYNA JASIŃSKA, 
WIOLETA BERGIEL, AGNIESZKA KAZIMIER-
CZAK

Najlepszą zawodniczką zawodów została MAJA 
ZIENKIEWICZ (AZS KOSZALIN)

Najlepszym zawodnikiem został BARTOSZ JUR-
KIEWICZ (DĄBIE SZCZECIN)

Dziękujemy wszystkim zespołom za przybycie i 
możliwość promowania piłki ręcznej. 

HANDBALL  NOWOGARD

             
   

GRUPY
Grupa A Grupa B Grupa C
HANDBALL   GWARDIA  POGOŃ
NOWOGARD KOSZALIN SZCZECIN
 
MKS  POGOŃ AZS
WIELUŃ SZCZECIN KOSZALIN

TĘCZA  DĄBIE RELAX
KOŚCIAN SZCZECIN ŚWIDWIN

HANDBALL   HANDBALL
SZCZECINEK GOLCZEWO

Wyniki Meczów
Handball  Nowogard – Mks Wieluń 13:8
Gwardia  Koszalin – Pogoń Szczecin 5:10
Tęcza  Kościan – Handball Szczecinek 2:14
Dąbie  Szczecin – Handball Golczewo 11:6

Handball  Nowogard – Tęcza Kościan 11:6
Gwardia Koszalin – Dąbie Szczecin 12:10
Mks Wieluń – Handball Szczecinek 10:10
Pogoń Szczecin – Azs Koszalin (Kobiety) 11:9
Pogoń Szcecin – Handball Golczewo  13:4
Handball Nowogard – Handball Szczecinek 10:6
Pogoń Szczecin – Relax Świdwin (Kobiety) 18:11
Gwardia Koszalin – Handball Golczewo 15:6
Mks Wieluń – Tęcza Kościan 20:5
Azs Koszalin – Relax Świdwin (Kobiety) 13:7
Dąbie Szczecin – Pogoń Szcecin 9:11

MECZ O VII MIEJSCE TĘCZA KOŚCIAN – 
HANDBALL GOLCZEWO  13:17

MECZ O V MIEJSCE HANDBALL SZCZECINEK 
– DĄBIE SZCZECIN 12:22

MECZ O III MIEJSCE MKS WIELUŃ – GWAR-
DIA KOSZALIN   9:22

MECZ O I MIEJSCE HANDBALL NOWOGARD 
– POGOŃ SZCZECIN 12:10

amatorska  
liga Piłki  
Siatkowej wkS

Do 12 października trwają zapisy do rozgrywek 
Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej. Chętne drużyny  
proszone są do zgłaszania się pod nr tel. 508-290-657. 
Start rozgrywek przewidywany jest na końcowe dni 
października. Liga odbywać się będzie w soboty na 
hali ZSO przy ul. Boh. Warszawy. 

Andrzej Kania 

Pomóżmy sobie
Przyjmę nieodpłatnie segment 
młodzieżowy. Tel 721 054-354



Nr 77 (2011)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Mizia
Marysia przyszła na świat w 

1935 roku. Tata, Florian był ga-
jowym. Służył w majątku księ-
cia Czetwertyńskiego w wo-
jewództwie nowogródzkim, 
powiecie Szczuczyn, w ma-
lowniczo położonej wiosce o 
wdzięcznej nazwie Żołudek. 
Jak wspomina pani Maria: - Ży-
cie płynęło zgodnie z naturą. W 
lesie, spokojnie. Tamtejsze bory 
są piękne, obfitują w grzyby, ja-
gody, w przeróżnego rodzaju 
kwiecie. W ogóle raj na ziemi. 
Miałam starszą siostrę Fran-
ciszkę. Mama Wiktoria, zajmo-
wała się domem. Hodowaliśmy 
krówkę, świnie, drób. Pielęgno-
waliśmy duży ogród przy domu. 
Był piękny koń, którego tata na-
zwał Hitlerem. Adolf Hitler był 
już w tamtych czasach u wła-
dzy, a ten koń miał taką czar-
ną grzywę i był bardzo charak-
terny. Do szkoły jeszcze nie cho-
dziłam, ale najbardziej utkwił 
w pamięci ogród, podwórko, 
dom. I biały piesek, mały szpic  
- Mizia - była wiernym przy-
jacielem dzieci i towarzyszyła 
nam w licznych wędrówkach po 
okolicznym lesie. Mizia potra-
fiła zaprowadzić mnie do lasu, 
do siostry, która poszła tam 
wcześniej na jagody. A jak zbyt-
nio dokuczałam siostrze, to od-
syłała mnie z pieskiem do domu 
- Mizia zaprowadź Marysię do 
domu! – dawała komendę sio-
stra. Mizia szła przodem i zer-
kała co chwilę, czy aby na pew-
no podążam za nią do domu. 
Bardzo sympatyczne i przyja-
cielskie stworzenie. 

… i skończyło się dzieciń-
stwo

Kiedy granice Polski wschod-
niej przekroczyły barbarzyń-
skie oddziały Armii Czerwo-
nej, dla tysięcy polskich dzie-
ci zakończyło się dzieciństwo. 
Symbolicznym aktem koń-
ca spokojnego życia było ta-
kie wydarzenie: - We wrześniu, 
kiedy Sowieci wtargnęli już na 
nasze wschodnie tereny, na dro-
dze, w pobliżu naszego domku 
był wzmożony ruch samocho-

dowy. Jeden z przejeżdżających 
z dużym impetem pojazdów 
potrącił śmiertelnie naszą Mi-
zię. To było straszne przeżycie. 
Po stracie tego małego pieska – 
wiernego przyjaciela, było nam 
tak smutno. I myślę, że była to 
również taka zapowiedź złego, 
które miało nadejść. Wraz ze 
śmiercią Mizi wszystko się od-
wróciło. Sielskie, spokojne ży-
cie zostało przerwane, i od tego 
momentu było już tylko gorzej. 
Tata wracał dość późno z pra-
cy, wieczorami słyszałyśmy ja-
kieś takie ciche rozmowy, w to-
nie głosu wyczuwało się zanie-
pokojenie. Sytuacja stawała się 
coraz bardziej napięta. W po-
wietrzu wyczuwało się coś nie-
naturalnego. Jako dzieci nie by-
łyśmy jeszcze wtajemniczane w 
to wszystko, ale gdzieś w pod-
świadomości tliło się przeczucie 
nadciągającego niebezpieczeń-
stwa. I w końcu nadeszła noc 
10 lutego 1940.

Kto tam? – Otwieraj!
W nocy 10 lutego cała wieś 

pogrążona była w błogim śnie, 
dachy przykryte grubą pie-
rzyną białego puchu.  Mimo 
wzrastającego poczucia zagro-
żenia chyba nikt się nie spo-
dziewał, że wielu mieszkań-
ców tej kresowej wioseczki ko-
lejną noc spędzi w ciągnącym 
na wschód bydlęcym wagonie. 
Należeć będzie do nich także 
rodzina Karpiejów.  – To była 
pamiętna i straszna noc. Kie-
dy już wszyscy spokojnie spa-
liśmy rozległo się stukanie i ło-
motanie do drzwi. Na pytanie 
kto tam? - padło wszystko wy-
jaśniające słowo – Otwieraj! I 
weszli. Tato otworzył drzwi, i 
w tym momencie enkawudzi-
sta zaczął popychać go kolbą 
karabinu. Ojciec, posadzony na 
krześle, musiał położyć ręce na 
stół. I tak w bieliźnie, musiał 
siedzieć przy stole. O co chodzi, 
co się stało?, co jest? – rodzice 
pytali przerażeni. A oni odrze-
kli, że będą przeprowadzać re-
wizję. Rewizja polegała na tym, 
że wszystko z szuflad, z szaf, co 
tylko się dało, wywalali na pod-

łogę. Następnie wchodzili, pene-
trowali wszystkie kąty brudny-
mi, oblepionymi śniegiem bu-
ciorami. Wśród tych najeźdź-
ców, oprawców był enkawudzi-
sta, jacyś czerwonoarmiści i… 
mało się o tym mówi, ale w tej 
trójce czy czwórce znajdował się 
często jakiś Żyd. I do nas rów-
nież zawitał był pewien Żydek 
z pobliskiego miasteczka. Ubo-
gi Żydek, cywil, przewodnik. W 
oczach czerwonoarmistów było 
niemałym zaskoczeniem, że 
zwykli ludzie pracy mają taki 
dorobek. U nas się tkało, przę-

dło, imaliśmy się różnych prac. 
I tak jakoś ten niewielki mają-
tek był sukcesywnie, ciężką, wy-
trwałą pracą, pomnażany.  - To 
wszystko pomieszczyk ( czyli 
ks. Czetwertyński)  musiał dać 
na przechowanie,  to niemożli-
we, żeby człowiek pracy dyspo-
nował takim majątkiem. – za-
chodził w głowę Sowiet. Wtedy 
Żyd uprzejmie potwierdzał - to 
na pewno ich, na pewno ich. – 
wyrzucał pośpiesznie z siebie, 
przytakując przy tym usłużnie 
łepetyną.  Po tej rzekomej rewi-
zji, sołdat rzucił jakieś ubranie 
i zawołał: - No dalej, dwadcać 
piat minut i do pojazdki. Noc, 
mama zaczęła budzić dzieci 
i ubierać w pośpiechu. Ubra-
nia starszej siostry wkładała 
na mnie, a starszej próbowa-
ła wcisnąć moje ubrania. Była 
cała w nerwach. No i zaczęła 
sama się ubierać. Do sypialni, 
gdzie mama się ubierała kaza-
no iść czerwonoarmiście, żeby 
mamę tam pilnował. Jakiś nie-
ogarnięty zaczął się przyglądać, 

a moja mama, dziecko polskich 
emigrantów, którzy w przeszło-
ści udali się do carskiej Rosji, do 
16 roku życia mieszkała w tym 
kraju. W związku z czym biegle 
znała język rosyjski. Rzekła do 
tego kacapa – proszu, odwrieni-
cie sia! Posłuchał i  odwrócił się. 
Chyba sumienie w nim drgnę-
ło bo powiedział – grażdanka, 
szto polu cieplej – obywatelko, 
niech pani założy co ma pani 
najcieplejszego. Mama zrozu-
miała całą prawdę. W końcu 
mama pyta - dokąd nas zabie-
racie? Do gminy na przesłu-

chanie. – odpowiedział dowód-
ca Sowietów. Ale po co na to 
przesłuchanie zabierać dzieci i 
babcię? Odpowiedziała mama. 
Sami pojedziemy. A oni odpo-
wiedzieli – jak nie winowat to 
uwolnim. Ale czego miałby być 
winowat? Chyba tego, że żył. 
Mama ubrała na siebie chyba 
ze trzy spódnice i dwa swetry 
po uwadze „tego z sumieniem” 
sołdata. Chyba rzeczywiście 
ubrała się jak najcieplej mogła. 
W tym czasie kiedy w naszym 
domu rozgrywała się ta cała re-
wizja i przygotowanie, pod do-
mem na saniach była już osa-
dzona rodzina gajowego z są-
siedniej gajówki. Była mniejsza, 
żona i córka jedna. Ci państwo 
byli zaprzyjaźnieni z moimi ro-
dzicami. Gajowy, kolega moje-
go ojca przekupił papierosami 
Sołdata, który pilnował ich na 
tych saniach. Wziął worek i po-
szedł na strych, gdzie była wę-
dzona słonina. Wziął tę słoninę 
do worka i wyniósł na sanie, a 
do drugiego worka włożył głów-

kę maszyny do szycia i położył 
na saniach. Tak więc dwie rze-
czy nie bez znaczenia, bo póź-
niej maszyna była naszą żywi-
cielką, a słonina pozwoliła na 
przetrwanie okresu adaptacji 
do niedogodności i głodu. Bab-
cia strasznie rozpaczała: - Oj, 
teraz to tak wszystko zostaje na 
poniewierkę. Wylamentowała 
tej nocy chyba wszystkie rozpa-
cze życia. Wrzucili nas na te sa-
nie i ruszyliśmy w drogę.

Karpiejowie mieli do koń-
ca nadzieję, że jednak powró-
cą tej nocy do swojej gajów-
ki. Nadzieję taką przejawiała 
przynajmniej mama pani Ma-
rii, ponieważ gdy sanie, na któ-
rych zostali umieszczeni, doje-
chały do rozstaju dróg prawa 
prowadziła do gminy a lewa 
w stronę stacji kolejowej pani 
Karpiej zawołała: - Przecież do 
gminy to w prawo! A oni - ach, 
niczego, pomylił się. - I zabra-
li nas na stację. A tam był już 
ogromny, długi pociąg. Nadjeż-
dżały podobne sanie, z podob-
nymi ludźmi, z tobołeczkami, 
płaczącymi dziećmi, lamentu-
jącymi kobietami. Obraz nędzy 
i rozpaczy. A w wagonie dziu-
ra w podłodze itd. czyli to, co 
już wszyscy wiemy z licznych 
opowiadań Sybiraków. Kiedy 
już załadowali, wagony zary-
glowano. I ruszyły na wschód. 
Dokąd? Nikt, nic nie wie. Kie-
dy jechaliśmy jeszcze przez na-
sze polskie tereny nikt nas nie 
otwierał, nikt nie wypuszczał. 
Później im dalej, dalej od Pol-
ski, następowały jakieś krótsze 
postoje i można było załatwiać 
sprawy fizjologiczne. Od cza-
su do czasu bo chyba nawet nie 
codziennie, było również odry-
glowywanie wagonów i okrzyk 
kipietok!, - wrzątek, który sta-
nowiła gorąca woda z lokomo-
tywy. Cmokaliśmy w drodze tę 
słoninę, którą udało się zabrać 
z domu i jakoś tak przeżyliśmy 
pierwszy etap syberyjskiej ge-
henny. W końcu dojechaliśmy 
do Kazachstanu. Wysadzono 
nas w tym Bestebe, miasteczku 
znajdującym się w akmolinskiej 

Cykl: świadkowie historii – Syberia
Będzie to opowieść o wojennych losach Marii Ejryszew (z domu Karpiej), która w wieku niespełna 5 lat, 10 lutego 1940 roku została 
wraz rodziną wywieziona do Kazachstanu. 

Moje dzieciństwo skończyło się, 
 gdy miałam niespełna pięć lat…(cz. I)

Ojciec Florian Karpiej Matka Wiktoria Karpiej
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obłaści, która obecnie nosi na-
zwę Aksana, w stalinskim rejo-
nie – dziś Aksu. Do najbliższej 
stacji kolejowej Makinka teraz 
Makinska, było 250 km. 

Dzień kobiet
Z Makinki samochody z de-

portowanymi dotarły na miej-
sce 8 marca – w Dzień Kobiet. 
Główną atrakcją dla zgroma-
dzonej tego dnia na placu i 
dokazującej wesoło radziec-
kiej tłuszczy miało być gnębie-
nie przywiezionych z zachodu 
„krwiożerczych” kapitalistów i 
kułaków. Scenariusz tego dnia 
potoczył się jednak inaczej: - 
To był 8 marca. Więc święto ko-
biet. Bardzo nastrojowo na sta-
cji, grała muzyka. Rozbawieni 
i roześmiani Rosjanie. Patrz-
cie! przywieźli polskich kuła-
ków, kapitalistów, krwiopijców. 
Tak głosiła propaganda. Więc 
prawie chciano na nas spluwać, 
ale jak zobaczyli tych biednych, 
wygłodniałych i zmęczonych lu-
dzi, to im naprawdę odechcia-
ło się nas w jakikolwiek sposób 
gnębić.

Codzienność 
Deportowani musieli nie 

tylko nauczyć się żyć w uwła-
czających ludzkiej godności 
warunkach, ale i znieść brak 
zrozumienia, ze strony miej-
scowej ludności. Ale spotkać 
można było też takich, którzy 
wiedli ciężki żywot na wywóz-
ce już od kilku lat: - Na miej-
scu mieszkały deportowane ro-
dziny Ukraińców z lat 30. Prze-
niesione tam, dlatego że np. 
sprzeciwiali się kolektywizacji. 
Ale byli tam przywożeni z ja-
kąś częścią dobytku. Np. ktoś 
miał krowę itd. Zakładali tam 
od nowa swoje siedliska życio-
we. Nas wygrużono na placu 
obok klubu. Później nastąpiło 
rozprowadzenie. Naszą rodzinę 
i rodzinę naszego sąsiada gajo-
wego umieszczono w ziemian-
ce, która do połowy znajdowa-
ła się metr pod ziemią i metr 
nad powierzchnią gruntu, zło-
żona była z dwóch izdebek. Po-
wierzchnia wynosiła 15 m2. W 
naszej ziemiance mieszkała już 
para starszych Kazachów. Nie 
bez kozery wspominam tych 
Kazachów i tę słoninę. Na na-
sze nieszczęście byli to Muzuł-
manie. Wiadomo, że nie spoży-
wają słoniny. Więc, gdy mama 
zaczęła tę słoninę smażyć, a na-
stępnie jeść i dawać nam, to Ko-
zaczka obwiązywała sobie gło-
wę jakimś ręcznikiem, szmata-
mi i mówiła, że jest jej niedo-
brze i że Polak, czuszka – po 
kozacku świnia i że świnię je. 
Już następnego dnia był przy-
dział pracy. Każdy musiał iść 
do roboty jeśli tylko mógł. Moja 

mama była chorowita, miała 
reumatyzm. W każdym bądź 
razie nie była zbyt zdrowa. Tak 
więc do pracy nie poszła. Ale 
tata pracował.  Miasto, w któ-
rym mieszkaliśmy - Bestiubie 
stanowiło tzw. rudnik. Rud-
nik czyli ruda złota. Ze wzglę-
du na wydobycie złota wzięła 
się właśnie nazwa miejscowo-
ści. Pracowało się albo w ko-
palni, albo na powierzchni przy 
tłuczeniu rudy na drobne gry-
zy. Było też podmiejskie gospo-
darstwo, gdzie trzymano konie, 
które były na usługach kopalni. 
Każdy element zagospodarowa-
nia terenu był sprzężony z dru-
gim. Jedni od drugich byli uza-
leżnieni. Tata pracował właśnie 

przy tych koniach, w podmiej-
skim chaziajstwie. Siostra co 
prawda miała 11 lat, ale pra-
cowała przy tłuczeniu tej rudy. 
Młot był cięższy od niej – ale 
co to mogło obchodzić Sowie-
tów. Babcia też tam pracowała. 
Imała się wszystkich prac. Stró-
żowała i pilnowała. Pracowała 
również na rudzie. Mama była 
nadal w domu, schorowana. 
Przeżywała bardzo to wszyst-
ko. A ja byłam takim domo-
wym zaopatrzeniowcem. Nie 
od razu, ponieważ w momencie 
deportacji miałam 4,5 roku, ale 
gdy skończyłam 6 lat byłam już 
„pełnoprawnym” obywatelem 
sowieckiego państwa. Rodzice 
wymienili niektóre rzeczy za-
brane z kraju na walonki - filca-
ki. Np. nasze obuwie nie nada-
wało się do użytku w kazach-
skim klimacie. A walonki to fil-
caki z wielbłądziej wełny. Bar-
dzo grubo utkane, uprzędzone, 
filcowane. Prawie nie przema-
kające, zresztą tam śnieg był su-
chy, obuwie nie przemakało. Te 
walonki sięgały mojej mamie 
pod kolana, mi sięgały pod pa-
chwiny. A kożuszek, który do-
stałam od mamy sięgał mi do 
kolan. Tak więc byłam cała do-
brze opatulona. Byłam mała, 
łatwo było mnie ubrać. Stawa-
łam również w kolejce po chleb. 
Załatwiałam różne sprawy. I 

dzisiaj ktoś ze znajomych powie 
- a co ty tam mogłaś wiedzieć?, 
przecież byłaś wtedy dzieckiem. 
Wtedy mam tylko jedna odpo-
wiedź - A jeżeli to dziecko czyn-
nie bierze udział w życiu rodzi-
ny i społeczności, to przesta-
je być dzieckiem. Przykre były 
tzw. odwiedziny - panowie en-
kawudziści potrafili o każdej 
porze dnia wejść do lepianki za-
mieszkałej przez polską rodzi-
nę i zajrzeć w każdy kąt – aby 
np. zobaczyć co tam jedzą jeże-
li jedzą, co posiadają, a już jak 
płachta na byka działały świę-
te obrazy. Jeśli któryś z nich zo-
baczył krzyżyk albo święty ob-
razek to zaraz sarkał – a czto 
za bohomazy? Polacy wtedy od-

powiadali, że to jest Bóg, w któ-
rego wierzymy tak jak wierzy-
my w powrót do ojczyzny! Tu 
– mówi – kaktus mi wyrośnie. 
Tak ty Polszu zobaczysz. Tak 
nas traktowano.

Tata rusza na front
Dla wielu deportowanych 

przełom stanowił rok 1941, 
kiedy to gen. Anders formo-
wał oddziały wojskowe, które 
podporządkowane były rzą-
dowi polskiemu na emigracji. 
Wojska te zostały utworzone 
po ataku III Rzeszy na ZSRR i 
zawarciu układu Sikorski-Maj-
ski 30 lipca 1941, który przy-
wracał stosunki dyplomatycz-
ne pomiędzy ZSRR a Polską: - 
Dobrze się stało, że Hitler przy-
łożył w końcu Sowietom. Objęto 
nas w związku z tym amnestią 
właśnie w 41 roku. Rozeszła się 
pogłoska, że Polacy mogą wcie-
lić się do wojska tworzonego 
przez Andersa. Nikt nie pytał 
jakie to wojsko i gdzie dokład-
nie było formowane, ci, którzy 
zdecydowali się do niego przy-
stąpić pragnęli po prostu wy-
rwać się z tego miejsca. Wszy-
scy mężczyźni i chłopcy ruszy-
li. Zostało zaledwie kilku. I w 
ten sposób trafili do armii An-
dersa. Mój tata również został 
wcielony 1 kwietnia 1942 roku. 
Sądzę, że tata nie przeżyłby ka-
torżniczej pracy w Kazachsta-

nie, przy tak marnych racjach 
żywnościowych. Zawsze, gdy 
wracał wieczorem z pracy, pa-
trzyłam jak jego wychudła i 
wygięta ze zmęczenia jak pałąk 
postać  jawiła się na horyzoncie 
pagórka i schodziła w dół. To 
był taki widok na tle zachodzą-
cego kazachskiego słońca. Pa-
trzyłam na ojca a za nim roz-
ciągał się zachód. I myślałam, 
że gdzieś tam jest Polska.  Gdy 
ojciec ruszył do armii, to pozo-
stał ten z jednej strony krzepią-
cy, a z drugiej ściskający za gar-
dło widok. Po pewnym czasie 
bodajże z Palestyny ojciec przy-
słał nam zdjęcie.  Był już nieco 
odżywiony. Zrobiłam mamie 
małą awanturę - Mama to chy-
ba sobie znalazła innego tatę, 
bo to nie jest mój tata! Tata to 
jest szczupły, a ten to jakiś taki 
wypasiony! Siostra potwierdza-
ła, że to na pewno nasz tata i 
nie ma wątpliwości, a ja bardzo 
długo jakoś się buczyłam.

 W brygadzie dzieciaków
W 43 roku dowiedziałam się, 

że podmiejskie gospodarstwo 
organizuje brygadę dzieciaków 
do pracy przy ubijaniu obor-
nika – warunkiem było ukoń-
czenie 10. roku życia. Bardzo 
chciałam pójść do tej bryga-
dy i pracować z innymi dzieć-
mi, chciałam zarabiać. Ale jak 
mam powiedzieć, że mam 10 
lat? Mama powiedziała mi wte-
dy – musisz powiedzieć, że je-
steś 33. rocznik. Byłam dość wy-
rośnięta, tak więc poszłam i po-
wiedziałam, że jestem 33. rocz-
nik. I wzięli mnie do tej bryga-
dy. Robota była okropna. Od-
leżały, robaczały obornik. Dali 
nam taką dużą drewnianą for-
mę, którą trudno było podnieść. 
Trzeba było wykonać normę. 
Obornik przywoziły specjalne 
furgonetki. Brało się widły, na-
kładało się do tej formy i noga-
mi się ubijało to g... Tak się pro-
dukowało opał dla sowieckiego 
państwa, przy braku warun-
ków higienicznych i mnóstwem 
robali. Ja też dostałam jakiejś 
robaczycy. Oj. Niesamowicie, 
to było okropne, ale nie ma w 
przyrodzie nic co jest zbytecz-
ne. W stepie rósł czosnek. I ten 
czosnek był zbawienny. Trze-
ba było go jeść, żeby się odro-
baczyć. Tak więc po wylepieniu 
tych wszystkich zapasów dano 
nam jakieś godziwe wynagro-
dzenie. Tzn. to było raczej w ta-
kich bonach towarowych. Do-
stałam 30 dkg cukierków lepio-
nych. Takich okropnych, ale to 
były cukierki, ale wtedy były dla 
mnie czymś cennym. Dostałam 
jakąś mąkę, kaszę i chyba jakiś 
tłuszcz. Dziś już dokładnie tego 
nie pamiętam. W każdym razie 

byłam bardzo dumna ze swego 
zarobku. Od 8 roku życia by-
łam regularnym pracownikiem 
tej letniej gromady dzieciaków.

Kazachskie kontrasty…
Zgotowane przez Sowietów 

upodlenie deportowanych Po-
laków kontrastowało z pięk-
nem kazachskiego krajobrazu. 
Pani Maria pamięta dokładnie 
swoją pierwszą dziecięca wy-
cieczkę: - Pewnego dnia całej 
tej naszej brygadzie gołodup-
ców zorganizowano dzień wy-
chodnoj – wycieczkę. Wędrów-
kę nad rzekę. Jestem z woje-
wództwa nowogródzkiego więc 
chyba romantyzm Mickiewicza 
mi się udzielił. Coś pięknego. 
Czysta woda źródlana, płyną-
ca żwawym strumieniem po ka-
mykach. Wokół nas kanion skał. 
Po jednej stronie mniejsze, a po 
drugiej już nieco wyższe, o kolo-
rze wrzosu. Niesamowity widok. 
Przy pustym, głodnym żołąd-
ku, przy tym poczuciu zagroże-
nia, człowiek potrafił dziecięcy-
mi oczami dostrzec piękno cze-
goś, co ożywiał trochę tę myśl, 
to marne życie. Rzeka była pięk-
na, prawdziwe uroczysko. Stepy 
były rozległe, jak morze bezkre-
sne. Jak za pociągnięciem cza-
rodziejskiej różdżki następowa-
ły pory roku. We wrześniu ro-
biło się zimno z dnia na dzień. 
W październiku już była zima. 
Zima trwała, trwała… i pod ko-
niec kwietnia przychodziły pro-
mienie słońca, które roztapia-
ły śnieg. I te wielkie roztopione 
hałdy śniegu sprawiały, że woda 
płynęła strumieniami. Następo-
wała wiosna i wtedy step zakwi-
tał. Wyrastały takie krzewin-
ki, które zakwitały. Tak było w 
maju. W czerwcu przychodzi-
ło tak palące słońce, że wszyst-
ko wysychało, a silne podmuchy 
wiatru wyrywały z ziemi krze-
wy. Taką uschniętą kulę miota-
ło długi czas po stepie. Ona jesz-
cze łapała inne wyschnięte tra-
wy i to stanowiło urok. Zima 
była mroźna, śnieżna, w stepie 
królowały tzw. burany czyli za-
miecie. Przywołam tutaj Pusz-
kina, który tak opisywał bura-
ny – buria mgłoju niebo krojet, 
wichry snieżnyje krucia to kak 
zwier ona zawojet to zapłaczet 
kak dziecia. Ten wicher tak szu-
miał, tak wył, że zdawało się, że 
ktoś płacze, woła, jęczy, nawet 
śpiewa. Wszystko się mogło wy-
dawać. I dlatego często w taką 
zadymkę, śnieżycę, czyli buran, 
ludzie ginęli. Ta zamieć powo-
dowała, że zbaczało się z dro-
gi, bo przecież nie było, żadnych 
znaków, nic tylko step. I zama-
rzała taka osoba w stepie.

Piotr Słomski
Ciąg dalszy za tydzień

1947 rok. Od lewej Maria (nasza bohaterka) i siostra Franciszka



Nr 77 (2011)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

„tomaSZewSCY NIerUCHomoŚCI”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mIeSZkaNIa:
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 60 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard kawalerka o powierzchni 38 m2, cena- 113 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 62 m2, cena- 154 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł

domY :
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 239 m2, działka 6400 m2, cena- 590 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 240 m2, działka 886 m2, cena- 649 000 zł

Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo otwartego 
biura Nieruchomości na ul. warszawską 14

Szanowni mieszkańcy 
gminy Nowogard

Szybkimi krokami zbliża-
ją się wybory do Sejmu RP. 
9 października opowiemy 
się w jakiej Polsce chcemy  
żyć przez następne czte-
ry lata. O mandat poselski 
ubiega się w tym roku An-
toni Bielida, osoba znana 
większości nowogardzian. 

Zwracam się z gorącą prośbą 
o poparcie jego kandydatury do wszystkich mieszkańców 
gminy, zarówno do tych, którzy oddali na mnie swe gło-
sy w ubiegłorocznych wyborach samorządowych jak i do 
tych, którzy byli odmiennego zdania. To jedyna w swoim  
rodzaju szansa, aby posłem został człowiek stąd. Antoni 
Bielida pełni aktualnie

funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie i wspólnie podejmujemy działania, które służą inte-
resom ogółu mieszkańców ziemi nowogardzkiej. Pierw-
sze efekty tych działań już są widoczne – trwają intensyw-
ne prace przy rozbudowie szpitala, największej inwestycji 
w historii gminy, rozpędu nabrały roboty  przy zagospo-
darowywaniu terenów koło jeziora, ruszyła budowa ska-
te parku. Nie zapominamy także o wioskach, gdzie pra-
ce wykonują osadzeni z Zakładu Karnego - ich przykład 
mobilizuje i wyzwala energię mieszkańców wsi. To są in-
spirujące fakty, ale przed nami jeszcze daleka droga peł-
na wybojów, nowych zadań i wyzwań. Jestem przeświad-
czony, że z Wami potrafimy pokonać wszystkie trudno-
ści. Już teraz widać jak z dnia na dzień pięknieje nasza 
gmina. Razem możemy dokonać dużo więcej.

Pragnę zachęcić Państwa do głosowania na Antoniego 
Bielidę, bo jestem głęboko przekonany, że jest to najtraf-
niejsza kandydatura. Jako lokalny patriota, wieloletni sa-
morządowiec, człowiek znający problemy zwyczajnych 
ludzi – nigdy Was nie zawiedzie i nie zdradzi. Naprawdę 
warto Mu zaufać. Pamiętajcie o tym w dniu 9 październi-
ka br. Siła to WY!

Z wyrazami szacunku 
Robert Czapla  

Obwód głosowania nr 1 
obejmuje ulice:
1. Bohaterów Warszawy
2. Gryfitów
3. Jana Pawła II
4. Krótka
5. Księcia Racibora I
6. Łąkowa
7. Radosława
8. Światowida
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr l - Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Nowogar-
dzie, ul. Bohaterów Warsza-
wy 78, tel. 91 39 26 291.

Obwód głosowania nr 2 
obejmuje ulice:
1. 15-go Lutego
2. Adama Asnyka
3. Księcia J. Poniatowskiego
4. Kwietniowa
5. Ogrodowa
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 2 - Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Nowogar-
dzie, ul. Stefana Żeromskie-
go 3, tel. 91 39 26 274.

Obwód głosowania nr 3 
obejmuje ulice:
1.  Cmentarna
2.  Dąbrowszczaków
3.  Jana Kasprowicza
4.  Jana Kochanowskiego
5.  Magazynowa
6  Adama Mickiewicza
7.  Młynarska
8.  Nadtorowa
9.  Polna
10  Mikołaja Reja
11. Władysława Reymonta
12. Henryka Sienkiewicza
13. Juliusza Słowackiego
14. Warcka
15. Zaciszna
16. Stefana Żeromskiego
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 3 - Przedszkole 
Miejskie nr 3 w Nowogar-
dzie, ul. Księcia Józefa Po-
niatowskiego 2a, tel. 91 39 
26 288. 
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.

Obwód głosowania nr 4 
obejmuje ulice:
1. Batalionów Chłopskich
2. Dworcowa
3. Górna,
4. Fabryczna
5. Kazimierza Wielkiego
6. Jana Kilińskiego
7. 700 lecia
8. 3 Maja
9. Pocztowa
10. St. Rzeszowskiego
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 4 Prywatny Ze-
spól Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nowogardzie, ul. 3 
Maja 22, tel. 91 39 22 181.

Obwód głosowania nr 5 
obejmuje ulice:
1. Bankowa

2. Stefana Czarnieckiego
3. Kardynała St. Wyszyńskiego
4. Lutyków
5. 5 Marca
6. Osiedlowa
7. Plac Wolności
8. Warszawska
9. Pustać
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 5 - Nowogardzki 
Dom Kultury, Plac Wolności 
7, tel. 91 39 26 262.

Obwód głosowania nr 6 
obejmuje ulice:
1.  Blacharska
2.  Brzozowa
3.  Bartosza Głowackiego
4.  Dębowa
5.  Stefana Grota Roweckiego
6.  Jesionowa
7.  Jodłowa
8.  Kosynierów
9.  Tadeusza Kościuszki
10. Lipowa
11. Macieja Rataja
12. Plac Szarych Szeregów
13. Racławicka
14. Teodora Roosvelta
15. Gen. Wł. Sikorskiego
16. Stolarska
17. Szkolna
18. Świerkowa
19. Wiejska
20. Zamkowa
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 6 - Przedszko-
le Miejskie nr 4 w Nowogar-
dzie, ul. Kościuszki, tel. 91 39 
26 287.

Obwód głosowania nr 7 
obejmuje ulicy i miejsco-
wości:                           
1.   Armii Krajowej
2.   Jarosława Dąbrowskiego
3.   Gen. Leopolda Okulickiego
4.   Kościelna
5.   Kowalska
6.   Luboszan
7.   Marsz. Józefa Piłsudskiego
8.   Monte Cassino
9.   Promenada
10.  Romualda Traugutta
11.  Wileńska
12.  Wojska Polskiego
13.  Smużyny
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 7 - Podstawo-
wa nr l w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 6, tel. 91 
39 26 270.
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.
Lokal dostosowany jest do po-
trzeb osób niedowidzących i 
niewidzących.
Komisja wykonuje związane z 
głosowaniem  korespondencyj-
nym  przez wyborców niepeł-
nosprawnych.

Obwód głosowania nr 8 
obejmuje ulice:
1. Gen, Józefa Bema
2. Leśna
3. Cypriana Kamila Norwida

4. Stanisława Staszica
5. Gen, Józefa Wybickiego
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 8 - Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Nowogar-
dzie, ul. Gen. Józefa Bema 
41, tel. 91 39 23 028, 
Lokal przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych

Obwód głosowania nr 9 
obejmuje miejscowości:
1. Boguszyce
2. Brzozowe
3. Jarchlino
4. Konarzewo
5. Maszkowo
6. Wojcieszyn
7. Żabowo
8. Żabówko
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 9 - Szkoła Pod-
stawowa w Żabowie, tel. 91 
39 10 694.

Obwód głosowania nr 10 
obejmuje miejscowości:
1. Bieniczki
2. Bieńczyce
3. Bromierz
4. Kulice
5. Osowo
6. Ostrzyca
7. Sąpolnica
8. Sąpole
9. Słajsino
10. Wierzbięcin,
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 10 - Szkoła Pod-
stawowa w Wierzbięcinie, 
tel. 91 39 10 795.

Obwód głosowania nr 11 
obejmuje miejscowości:
1.   Długołęka
2.   Gardna
3.   Krasnołęka
4.   Miękkie
5.   Nowe Wyszomierki
6.   Stare Wyszomierki
7.   Olchowo,
8.   Radiowo
9.   Sieciechowo
10.  Starogoszcz, ł l. Wyszomierz
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 11 - Szkoła Pod-
stawowa w Długołęce, tel. 
91 39 10 492.

Obwód głosowania nr 12 
obejmuje miejscowości:
1. Czermnica
2. Płotkowo
3. Strzelewo
4. Suchy Las
5. Świerczewo
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 12 - Szkoła Pod-
stawowa w Strzelewie, tel. 
91 39 10 224.
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.

Obwód głosowania nr 13 
obejmuje miejscowości:
1.   Bochlin
2.   Błotno

3.   Błotny Młyn
4.   Dąbrowa Nowogardzka
5.   Dobroszyn
6.   Grabin
7.   Karsk
8.   Łęgno
9.   Miodne
10.  Ogary
11.  Ogorzele
12.  Olszyca
13.  Ptaszkowo
14.  Sikorki
15.  Trzechel
16.  Warunkowo,
17.  Wierzchęcin
18.  Zakłodzie,
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 13 - Szkoła Pod-
stawowa w Błotnie, tel. 91 
39 10 190.
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.

Obwód głosowania nr 14 
obejmuje miejscowości:
1.   Drzysław
2.   Glicko
3.   Lestkowo
4.   Miętno
5.   Orzechowo
6.   Orzesze
7.   Otręby
8.   Struga
9.  Szczytniki
10. Wierzchy
11. Wołowiec
12. Zagórz
13. Zatocze
14. Zbyszewice
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 14 - Szkoła Pod-
stawowa w Orzechowie, tel. 
91 39 10 994.

Obwód głosowania nr 15 
obejmuje (obwód odrębny)
obejmuje Dom Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie, Smu-
żyny 2 filia w Nowogardzie przy 
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 9
Siedziba Obwodowej Komi-
sji Wyborczej - Dom Pomocy 
Społecznej nr l, ul. Marsz. 
Józefa Piłsudskiego 9, tel. 91 
39 21 253.

Obwód głosowania nr 16 
obejmuje (obwód odrębny)                            
Siedziba Obwodowej Komi-
sji Wyborczej - Dom Pomocy 
Społecznej nr 2, Smużyny 2, 
tel. 91 39 20 825.

Obwód głosowania nr 17 
obejmuje (obwód odrębny) 
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej - Zakład Karny w 
Nowogardzie, ul. Zamkowa 
7, tel. 91 43 26 600.

Obwód głosowania nr 18 
obejmuje (obwód odrębny) 
Siedziba Obwodowej Komi-
sji Wyborczej - Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy 
w Nowogardzie, ul. Wojska 
Polskiego 7, tel. 91 39 21 356.

W niedzielę – głosujemy!
Już w niedzielę dzień prawdy dla polityków - obywatele oddadzą swoje głosy w wyborach do 

Sejmu i Senatu. Przypominamy, że również nowogardzcy kandydaci startują w tych wyborach na 
listach różnych partii.  Zachęcamy do głosowania na nich - na naszych. I to  chociażby z tego po-
wodu, że w dzisiejszym świecie  trzeba szczególnie trzymać się razem i szczególnie uważać  na ma-
nipulantów i oszustów – naszych znamy i wiemy “któż zacz”.  Również dla przypomnienia poniżej 
publikujemy wykaz lokali wyborczych wraz z miejscowościami i ulicami które obejmują. 

Redakcja
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                       NOWOGARD
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

KURSY 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- MATURALNE
- DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY
- DLA FIRM I INSTYTUCJI

Zajęcia odbywają się w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości
w Nowogardzie, ul. Woj. Polskiego 3 pok. 117

Informacje i zapisy: tel. 609 287 737,  535 958 191
www.angielskinowogard.pl   •   e-mail: kate@angielskinowogard.pl

KURSY 

- profesjonalna kadra m.in.:  lektorzy szczecińskich uczelni wyższych
- podręczniki w cenie kursu
- małe grupy 6 - 8 osób

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

14 PAŹDZIERNIKA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 14 PAŹDZIERNIKA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

PIB "pro-BUD" s.c. 

sprZEDaŻ mIEsZkaŃ
w budynku mieszkalnym 48-rodzinnym 

na osiedlu Gryfitów 
koNtakt: 72-200 Nowogard, ul. 3 maja 14, tel: 91 39 25552, kom. 783 570 056

www: probud-nowogard.pl 
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Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny  przetarg nieograniczony 

na sprzedaż działki nie zabudowanej,  
położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard 

przy  ul. Radosława 7h.
Przedmiotem sprzedaży jest działka nie zabudowana o nr 

ewidencyjnym 35 o pow. 0,6626 ha  (symbol użytku grunto-
wego – Bp), położona  w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. 
Radosława 7h.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
18813 i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi pra-
wami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2011r. o godz. 1000 w 
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości          -  161.409,00 zł. 
Przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego „Nowogard – obręb nr 7” zatwier-
dzonym  Uchwałą nr XLV/386/10 z dnia 03 listopada 2010 r. 
- teren zabudowy usługowej, dopuszcza się lokalizację uzu-
pełniającej funkcji mieszkaniowej wyłącznie na potrzeby 
własne inwestora, symbol N7/23.U. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na stronie interne-
towej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

DZIEŃ PIECZONEGO  
ZIEMNIAKA W SP 1

Dwudziestego pierwszego września, czwarte klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 
wraz z wychowawcami : Marią Pastusiak, Agnieszką Soroką i Arturem Danilewskim uczestniczyły 
w zajęciach integracyjnych pt. DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA. 

Zajęcia odbywały się na po-
lanie w Sarnim Lesie. Pierwszy 
etapem było przygotowanie 
ogniska, nad którym dzielnie 
czuwał i pilnował ognia oraz  
bezpieczeństwa tata jednego z 
uczniów.

 Następnie dzieci zaprezen-
towały repertuar muzyczny 
przygotowany wcześniej. Po-
nieważ nasza dziarska gro-

madka szybko zgłodniała - 
upiekliśmy kiełbaski. Po zapeł-
nieniu brzuszków postanowi-
liśmy pospacerować po obrze-
żach lasu i poszukać grzybów. 
Następnie odbywały się gry i 
zabawy sportowe: wyścigi rzę-
dów, przeciąganie liny, gry w 
piłkę, skakanie na skakankach. 

Swoją obecnością zaszczyci-
ła nas dyrekcja Naszej szkoły . 

Po zabawach i śpiewach piekli-
śmy ziemniaki w ognisku, przy 
okazji dzieci poznały historię 
ziemniaka - skąd i jak dotarł aż 
do Polski. 

Dzień był słoneczny nie tyl-
ko na niebie, ale i w naszych 
sercach - śpiew, wspólna zaba-
wa i żar ogniska na długo zo-
stanie w naszej pamięci. 

Uczestnicy wyprawy.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

beZPłatNa PomoC w UZYSkaNIU kredYtU - oferta 20 baNkÓw

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

mIeSZkaNIa Na SPrZedaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CeNa 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 255.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow 57,8m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 180.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł – do negocjacji!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

domY Na SPrZedaŻ
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Nowogard – stan surowy otwarty, pow. 185m², działka 1100m² – CENA 380.000 zł 
Dobra – 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Ińsko – 4 pokoje,  pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.450000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CeNa 169.000 zł 
Połczyn Zdrój – dom w dzielnicy uzdrowiskowej, pow 226m², działka 3688m² – 2.060.000 zł

Szkółka drzew owocowych i ozdobnych w Karsku 

poleca  tuje szmaragd 
Wysokość ok. 1m. Promocja 10 zł/szt. 

606 106 142; 662 650 649

Uwaga wędkarze! 
Zarząd koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, 

że 16.10.2011 r. organizuje zawody wędkarskie 
towarzyskie w Trzebieszewie. 
Zapisy do dnia 14.10.2011 r. 

w sklepie wędkarskim Tęczak, ul. Waryńskiego, 
startowe wynosi 10 zł, wyjazd o godz 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapraszamy Zarząd Koła

W nawiązaniu do wtorkowej sondy tj. z 27.09 
„Na kogo będziemy głosować”, 

ucieszył mnie wybór Pana Jerzego Wąsika. 
Dlatego też przychylam się do tej wypowiedzi 

i również będę głosowała na kandydatów z listy 
PiS. Wybór ten mnie przekonuje, a zarówno 
do partii jak i przewodniczącego mam pełne 

zaufanie. Wyborcom życzę dużo zdrowia 
i uczestnictwa w wyborach 
według własnego sumienia.

Mieszkanka Nowogardu ul. Zielona

Uczniowie Szkoły  
Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie

 organizują 
zbiórkę 

karmy, smyczy, 
obroży, koców, 

misek itp. 
dla schroniska dla 
psów w Golczewie. 

Prosimy o przynoszenie 
rzeczy do sali nr 7 

SP nr 3. Zbiórka trwa 
od 7-14.10.2011 r. 

Uczniowie

Klub Radnych SLD przy Radzie Powiatu 
w Goleniowie udziela zdecydowanego poparcia 
Antoniemu Bielidzie, kandydatowi na posła 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Znamy Go od wielu lat jako dynamicznego 

i odważnego – ale i roztropnego samorządowca. 
Stoi przed nami możliwość posiadania w Sejmie 

swojego człowieka o długim doświadczeniu 
i profesjonalizmie, kogoś spośród nas, 

nie zaprzepaśćmy tej szansy.
Przewodniczący Klubu Czesław Siwek

Klub radnych przy Radzie Miejskiej 
w Nowogardzie udziela poparcia 

Antoniemu Bielidzie 
kandydatowi na posła do Sejmu RP. 

Jest uczciwym i pracowitym człowiekiem, 
wyczulonym na ludzką krzywdę i ludzkie potrzeby. 

Gmina potrzebuje takiego przedstawiciela 
w parlamencie.

Przewodniczący Klubu Roman Saniuk

Lutecja sp. z o.o. 
Intermache w Nowogardzie 

ul. S. Rzeszowskiego 4 
zatrudni masarza 

do rozbioru  
i produkcji własnej 

wyrobów. 
Oferty proszę składać 

w kasie głównej 
Intermarche 

do 15.10.2011 r.

Restauracja 
Kamena

organizuje
przyjęcia weselne

i imprezy 
okolicznościowe
ZAPRASZAMY

tel. 91 39 22 225
721 296 834

Gabinet

Pedagogiczny

www.pedagogika.szczecin.pl

tel. 695192443

STAROSTA GOLENIOWSKI
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w bu-
dynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac Wol-
ności 9, na tablicy ogłoszeń została podana informacja o prze-
znaczeniu do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego na czas nieoznaczony działka nr 28/3 o 
pow. 0,3109 ha, położona w obrębie 4 miasta Nowogard, sta-
nowiąca własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cel 
rolny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi (pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 238

Podziękowania
Idea stworzenia (wyremontowania) byłej remizy 

strażackiej, obecnie świetlicy wiejskiej w Długołęce 
była dla nas mieszkańców bardzo ważna.

Jak na każdej wiosce brakuje miejsca aby dzieci i młodzież spędzały 
swój wolny czas i zarazem rozwijała swoje umiejętności i zdolności.

Dzięki Panu Burmistrzowi Robertowi Czapli, koordynatorowi Paw-
łowi Lembasowi i drugiej grupie więźniów nasze dzieci, młodzież oraz 
my dorośli posiadamy czyste miejsce do różnych spotkań okoliczno-
ściowych. Dziękujemy za państwa wkład i bezcenne wsparcie. Ponad-
to nasza wieś z dnia na dzień piękniała: został wyczyszczony chodnik 
w kierunku szkoły, wyzbierane śmieci na całej wsi, wyczyszczony te-
ren gdzie się znajduje świetlica i wiele, wiele innych prac. Dziękuję 
również Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Jackowi Jankowskiemu za 
swój poświęcony czas, Iwonie Bowsz za zaangażowanie w różne kwe-
stie; Jolancie Jankowskiej, Władysławie Jankowskiej, Annie Kruszyń-
skiej za dostarczanie ciepłych posiłków; księdzu parafii Św. Anny w 
Długołęce oraz wszystkim mieszkańcom wsi.

Za wszystko jeszcze raz, serdecznie dziękujemy. 
Mieszkanka
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

ŚŚ

T

Z

W

B

Ż

1

2

3

1 3 7
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Na podstawie zdjęć odczytać dwuwyrazowe rozwiązanie: N.W.

W niedzielę idziemy...

Logogryf

W poziome rzędy diagramu 
wpisać odgadnięte wyrazy i w 
przyciemnionych rzędach od-
czytać rozwiązanie

1 – superata,
2 – szlagiery
3 - CV

Ciągówka

W diagram należy wpisać jed-
nym ciągiem odgadnięte wy-
razy (ostatnia litera jednego 
wyrazu jest pierwszą następne-
go). W przyciemnionym rzędzie 
odczytać rozwiązanie.
1 -  tylna część ciała stawonoga,

2 –  trudne czasy dla gospodar-
ki
3 – wolny dzień weekendu,
4 – złota myśl, maksyma,
5 – w zimie o ujemnej tempe-
raturze,
6 – wiec z paleniem opon,

Logogryf rysunkowy
Odgadnięte na podstawie ry-
sunków i zdjęć wyrazy wpisać 
w poziome rzędy diagramu (dla 
ułatwienia ujawniono już pierw-
sze litery). W przyciemnionej ko-
lumnie powstanie rozwiązanie.

SPrZedam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

KUPON krzyżówka z dnia 23 IX
Prawidłowe rozwiązania: „Najbardziej zryta droga do koryta” – T. 

szyfer, „Spaść z konia”, „Kres lata”
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Halina Stefańska, Barbara Bar-

tosik, Jadwiga Maknia, Halina Szwal, Urszula Kaczmarek, Sylwia Felik-
siak, Danuta Śmigiel, Józef Dobrowolski, Regina Czarnowska

Zwycięzcy: Jadwiga Maknia

KUPON krzyżówka z dnia 30 IX
Prawidłowe rozwiązania: „Kto zna siebie ten zna innych”, „Nauczając 

uczymy się sami” Seneka, Chrząszcz, pryszcz, tchórz, szczęk
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Pelagia Feliksiak, Jadwiga Mak-

nia, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Józef Dobrowolski, Barbara 
Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy: Michał Furmańczyk, Józef Dobrowolski, Halina Stefańska

www.nowogard-hotel.pl

Restauracja
HOTEL

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

K
U

PO
N

 7
7

lIderZY 
Na mnożyło się ostatnio
Liderów kopami, 
Co chcą naprzód tłumy zwodzić, 
Za tłumów plecami.

PrZYkład Na admINIStraCJę 
Rankiem  w swój urząd wkracza radośnie,
Na głowie łysina i brzuszek rośnie.
Godzinki płyną urzędowania, 
Pośród papierków podpisywania.
Dla odpoczynku papierosiki,
 Oraz herbatki spokojne łyki.
Konferencyjka przebiega szparko,
Oraz rozmówki z sekretarką. 
Gdy „stron” po drzwiami rośnie ogonek
Pogodnie, mile upływa dzionek.
Bo pan urzędas nie chce się trudzić,
On dla papierków jest - nie dla ludzi.
Tak mija dzionek na odsyłaniu, 
Podpisywaniu i utrudnianiu.
Lecz gdy się znajdzie na sali zebrań,
O pracy wtedy mówi jak z cebra.
Na dwóję administrację można ocenić, 
I nie ma mądrych, że by to zmienić.
Na sejmową arenę nowi się sposobią 
Oprócz „wyborczej kiełbasy” nic nie zrobią.
Kandydować na „ ciepłą ławę” każdy jest skory,
Później wszystko wraca na stare tory.

kołowrotek PrZedwYborCZY 
Jeśli jest gdzieś krętactwa szkoła, 
To właśnie u nas, moi mili...
Kręcą więc „wybrańcy” w pocie czoła,
Bo jeszcze się nie...rozkręcili!

loS emerYta
Z wieloletniego wiem  doświadczenia,
Że zmiana władzy niewiele zmienia:
Choć ZUS ostatnio ma się niezgorzej,
Tylko nędzne grosze, z łaski mi dołoży. 
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regUlarNa lINIa mI kro bU So wa SeroCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
odJaZdY Z NowogardU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odJaZdY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewÓZ oSÓb - ro maN bIŃCZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
od PoNIedZIałkU do PIątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • Nowogard - rewal - PobIerowo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 Nowogard - goleNIÓw - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - goleNIÓw - Nowogard
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do 31.VIII)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

SZAfY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
U
T
O 

T
O
P

UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE

www.nowogard-hotel.pl

Restauracja
HOTEL

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu
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oGŁo sZE NIA drob NEINformator lokalNY - Nowogard
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
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% • kredyty mieszkaniowe

• pożyczki hipoteczne

• kredyty konsolidacyjne
• kredyty samochodowe

• kredyty gotówkowe

• Leasing bez BIK - KRD
• Leasing konsumencki
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PUNKT TANICH OPŁAT
Pożyczki Chwilówki

bez BIK od 200 do 1000 zł
na dowód osobisty

NIerUCHomoŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biuro-
we w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I pię-
tro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 
663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), 
pod budowę garaży (wielkość dostosowana na 
busy lub auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 
70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej. 604 
284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy 
ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. Poniatow-
skiego, tel. 691 054 010.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha ziemi w 
błotnie przy głównej trasie do Nowogardu. 
91 39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km od No-
wogardu. 86 m.kw. dwa duże pokoje. Ogród. 
Możliwość adaptacji strychu. Cena 95 tys. Tel. 
889927772 Proszę dzwonić po godzinie 15.00

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PAR-
TERZE. KONTAKT 501-411-106

• SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA PAR-
TERZE O POW. 62.9 M2. KONTAKT 501-411-106

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 
39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, 
tel. 693 996 009

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. Tel 

606 621 142

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; tel. 
604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nadtorowej. 
Cena 280 tys. 511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warun-
kami zabudowy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Wojska Pol-
skiego cena do uzgodnienia. 791 040 647 lub 
785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Wojcieszy-
nie 1439 m2, pozwolenie na budowę, projekt 
domu, przydomowej oczyszczalni ścieków, 
komplet dokumentów. Tel. 796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. Jana 
Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy ul. Jana 
Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam piękny i funkcjonalny dom w 
Nowogardzie przy ul. boh. warszawy 93a 
(wejście od ul. Światowida). Pow. użytkowa 
210 m2, działka 700m2. dom z dużym po-
tencjałem, łatwo wyodrębnić 2 samodzielne 
mieszkania, garaż z kanałem, wysokie piw-
nice- możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej. bardzo dobre położenie, 
duży parking. 601 161 050

• Sprzedam działki pod zabudowę 41 a i 77 a 
okolice Nowogardu. 600 791 675

• Sprzedam działkę o nr 224 pow. 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 512 608 747; 724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam piekarnię połączoną ze sklepem 
spożywczym w miejscowości Dobra k/No-
wogardu. Obiekt z pełnym wyposażeniem 
i bieżącą produkcją. Są również do „przeję-
cia” pracownicy oraz kontrahenci. Tel. kom. 
887467309, stacjonarny 913920334.

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 693 162 756

• Dobra sprzedam 1/2 domu. 668 431 301

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą mieszkanie 
3 pokojowe + garaż ze strychem + 3 murowa-
ne pomieszczenia w ogrodzie. Zamiana na 2 
pokoje w bloku w centrum (I piętro lub parter) 
724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i czte-
ropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam kontener handlowo-biurowy Ba-
mor- Resko. 790 405 650

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypokojowe w 
bloku do remontu. 785 387 903 dzwonić wie-
czorem.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 504  422 
809.

• Sprzedam działki budowlane w Nowogardzie. 
665 503 129

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypokojowe w 
bloku do remontu. tel. 785  387  903. Dzwonić 
wieczorem

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, trzy-
pokojowe 62,20m2. 668 732 944 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, parter, 
przystępna cena. 91 39 25 836

• Do wynajęcia garaż dla osobowego lub busa 
przy ul. Nadtorowej. 607 886 856

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 62m2 w 
Nowogardzie spiżarnia, weranda, piwnica, ga-
raż +ogród. 506 180 729

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pw. 
użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Rado-
sław 501 594 804 lub 605 548 737 cena 
149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro Warszaw-
ska lub zamienię na dwa pokoje z kuchnią do II 
piętra. 667 926 528 lub 91 39 26 528

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 maja 
44(zjazd do Przystani). 694 513 242

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościuszkach. 
Pow. 1200 m2 wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. JPII 
tel. 607 145 535

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe centrum. 
723 093 009

• Mieszkanie dwupokojowe w Centrum Nowo-
gardu wynajmę. 695 426 050

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na gabinety 
np. lekarskie, biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. 500 + opłaty. 889 864 486

• Sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
1327m2 na ulicy Monte Casino. Tel. 511859650

• wynajmę kawalerkę umeblowana małżeń-
stwu bezdzietnemu. 667 994 240

• Pilnie poszukuję do wynajęcia mieszkaniu dwu 
lub trzypokojowego. 888 478 572

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
725 590 955

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1327 m2 
na ul. Monte Casino. 511 859 650

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe bez-
czynszowe. 502 560 931

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 602 677 563

• Sprzedam ładne dwupokojowe mieszkanie w 
centrum Nowogardu IV piętro tel. 695 426 044

• Mieszkanie trzypokojowe pow. 50 m2 III 
piętro przy ul. Luboszan. Samodzielne CO. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe parter. 
Przystępna cena. 91 39 25 836

• Sprzedam kontener handlowo – biurowy Ba-
mor Resko + zestaw monitoringu 8 kamer 
+ nagrywarka i monitor razem lub osobno. 
Atrakcyjna cena, idealna na komis lub parking 
strzeżony. 790 405 650

motorYZaCJa

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. Cena 
50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. Stan 
bardzo dobry, świeże OC i przegląd. Cena : 
3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 
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65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• SPrZedam oPel VeCtra C kombI, Srebr-
NY met., rok Prod 08/2006, PrZeb 
152000 km, 1.9 dIeSel 150 km, SerwISo-
waNY w aSo oPel (faktUrY), oStatNI 
SerwIS 20 wrZeSIeŃ 2011, Nowe oPo-
NY letNIe CoNtINeNtal, klImatroNIk 
dwUStrefowY, ZadbaNY, CeNa do 
UZgodNIeNIa, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok prod. 
1992, zarejestrowany, ubezpieczony do 
poprawek blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 Cena 
600 zł. 783 019 357

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 (bla-
szak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Opel Corsa B, poj. 1.2. Cena 
3200 zł do uzgodnienia. 608 044 824

• Daewoo Matiz kupię. 532 411 186

• Polonez Caro plus 1.6 GSI 1988 upezbie-
czenieczenie, rejestracja do końca roku. 
Cena do uzgodnienia. 692 081 808

rolNICtwo

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 

502 853 573

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + koszenie 
łąk kosiarką. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam kosiarkę typu traktorek cena 
2750 zł, sadzarkę do ziemniaków cena 
4000 zł i kombajn do ziemniaków 4000 
zł. 603 852 270

• Maliny sprzedam tanio (zbiór własny). 
502 853 573

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków "ANNA" Rok.Pr.1990.Stan bdb 
Tel.692421192 lub +4915222976483.

• Tanio sprzedam każdą ilość aroni 
665 785 735 – własne rwanie.

• Kupię dwa wiadra śliwek węgierek. 91 
39 22 979

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam prosięta. 666 313 733

• Sprzedam mieszankę zbóż dla kur. 
665 355 351

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Kury nioski półtoraroczne. Wyprzedaż. 
913910666

• Sprzedam siewnik poznaniak. 603  839 
782

• Sprzedam owies (8ton). Cena od 550-
500 zł za tonę ( w zależności od ilości 
zakupionej) 600653124.

• Sprzedam prosiaki 504 610 342

• Kury nioski półtoraroczne. Wyprzedaż. 
91 39 10 666

• Sprzedam kombajn Anna i fortshnitch 
100 KM.609 480 049

• Sprzedam ziemniaki jadalne bryza. 91 39 
25 967

• Nabywcę królików w Barzkowicach pro-
szę o kontakt. 661 900 901

• Oddam za darmo capa siedmiomiesięcz-
nego. 796 175 842

USłUgI

• Producent pościeli dziecięcej „Karina” ul. 
Dworcowa 4 oferuje pościel do łóżeczek, 
rożki, baldachimy, ochraniacze i inne 
akcesoria dziecięce. Otwarte od 9-16. 
Zapraszamy! 662 216 

• Wyjazdy Niemcy, Holandia z domu pod 
dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? Salon komputerowy mS bIoSS 
zaprasza! ul.700-lecia 15 (nad apteką 
Jantar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-
88-96

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców Co. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agd. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgI INformatYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. faktury Vat. tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• awarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regipsy. Szpa-
chlowanie, malowanie. 662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 

szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

•  U s ł u g i  o g ó l n o b u d o w l a n e . 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-560), 
prace dachowe oraz remontowo-bu-
dowlane - terminowo, solidnie tanio - tel. 
661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie gla-
zury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docieplenia, 
glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• docieplenia budynków. 608 847 784

• docieplenia, remonty i dachy. 692 562 
306

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazura, tera-
kota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, ław-
kę, stół ogrodowy. 660 206 833

• budowa domu i inne prace wykończe-
niowe, malowanie, glazura – wyko-
nam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, remon-
ty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, 
stoły, inne drewniane elementy. 889 
133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pa-
nele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na lotni-
sko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budownic-
twa. Budowa domu, glazura, regips. 
662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510  335 
162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez bIk, 3000 na 3 miesiące, 
bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego, przygoto-
wanie do matury i do wyjazdu za grani-
cę. 607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazura, tera-
kota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. Szybko, ta-
nio. 530 424 933 lub 697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań prywatnych, 
biur i posesji. 724 348 596

• Wykonam usługę, budowa domu, glazu-
ra. 662 678 895

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• oprawianie prac (największy wybór 
okładek), bindowanie, ksero kolor 
a4-a3, laminowanie a4-a3, VIZart 
Studio reklamy, Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad apteką Jantar), tel. 605 
522 340.

• Transport przeprowadzki solidnie, cała 
Polska. 511 448 871

• dachy remonty mieszkań. 794  115 
153

• Sprzątanie i czyszczenie nagrobków 
793 908 143

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na start za 500 
zł. 604 189 118

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 15 zł/m2, 
zbrojarzy i cieślę. 694 455 280

• Zatrudnię brygadzistę z doświadcze-
niem ferma drobiu. Po okresie próbnym 
możliwość mieszkania. Tel 601 73 38 91

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
662 125 370

• Zatrudnię konserwatora – „Złota Rączka”. 
513 100 901

• Niewykwalifikowanych do prac przydo-
mowych. 513 100 901

• Przyjmę do pracy tynkarza. 512 005 503

• Zatrudnię do pracy w sklepie. 500  207 
560

• Rencista podejmie się pracy przydomo-
wych. 507 984 640

• Firma informatyczna zatrudni osobę stu-
diującą. fortel.nowo.pl

• Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem. 
602 474 266

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze znajomością 
obsługi programów kadowskich. 91 39 
25 900; 667 900 901

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film 
S Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  
750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam wózek głęboki firmy Maritta i 
chodak. 725 797 076

• Sprzedam szczeniaki rasy mieszanej 
(średnia i duża), zaszczepione, odroba-
czone, maści czarnej podpalanej. Cena 
50 zł. 694 305 811

• oddam kotki ośmiotygodniowe sam-
ce. Czyste i zadbane. 662  877  991. 
(Nowogard)

• Sprzedam krzesełko + stolik dla dziecka 
do 5 lat. Cena 150 zł. 513 085 943

• Oddam suczkę maści czarnej, szcze-
niaczka w dobre ręce. 661 933 969

• Sprzedam pianino. 724 080 142

• Sprzedam łóżeczko różowo-białe dla 
dziewczynki. 725 176 089

• Oddam śliczne szczeniaczki (2 pieski, 2 
suczki), odrobaczone. 531 741 232

• Zapraszam wszystkie chętne dzieci na 
przejażdżkę kucem za worek owsa lub 
kostki siana. 691 138 076

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Oddam w dobre ręce małego, czarnego, 
kudłatego szczeniaka. 698397889

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 660 
135 921

• Sprzedam Pianino. 726 280 768

• Oddam w dobre ręce małego czarnego 
kudłatego szczeniaka. 698 397 889

• Sprzedam biurko i komputer stacjonar-
ny. 504 703 568

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 
660 135 921

• Sprzedam komputer: procesor AMD 
Athlon XP 1243 MHz, płyta główna Gi-
gabyte GA-7N400E, Pamięć 512MB, 
karta video NIVIDA GeForce4MX AGP8X 
128MB, dysk twardy 80GB, Napęd dys-
ków: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-RW CR52 
52X/32X/52X CD-RW, MONITOR SAM-
SUNG Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Zaginęła para psów rasy labrador. 
Znalazcę proszę o kontakt. 509  876 
705



Nr 77 (2011)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

1099,-

Jesień
niskich cen

1149,-

Stół + 6 krzeseł

Zestaw kuchenny 260 Stantard

Duży wybór kolorystyczny frontów

 ZAPRASZAMY DO SALONÓW: DREWNIKOWSKI SP. Z O.O
UL. RZEMIEŚLNICZA 12, 72-100 GOLENIÓW, TEL: 91 418 06 11; 91 418 42 27

UL. ANDRE CITROENA 1, 70-772 SZCZECIN, TEL: 91 461 48 85
UL. BOH. WARSZAWY 19 , 70-372 SZCZECIN, TEL: 91 488 57 12

Pojedyncze głosy zdecydują o tym, kto będzie rządził.  
Zagłosuj 9 października i pomóż nam  
wziąć odpowiedzialność za Polskę i region.

PS. Namów przyjaciół i rodzinę. Wygrajmy!
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 7

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 3

"OSTATNI DZWONEK"

REKLAMA

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.bis.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.
Orzech II od 660

r Mia

,-

E 50 ,-

,-

Brykiet kamienny 700,-

kogroszek od 0

Supe ł od 470

TANI OPAŁ

tel. 509 95 455 91 422 37 123 •

Czytaj s. 16

Czytaj s. 10

Czytaj s. 10

KOLARSTWO:
Remigiusz 
triumfuje  
w Pruszkowie!

Andrzej Piątak z Ruchu Palikota w Sejmie!

Nowogard wybrał swojego posła

Wyborcza niedziela za nami, 
kadencja przed posłami
Nieco poniżej średniej krajowej czyli 43,01% miesz-
kańców naszej gminy uprawnionych  do głosowa-
nia odwiedziło w niedzielę lokale wyborcze i wzię-
ło czynny udział w „święcie demokracji” jak wielu 
nazywa dzień wyborów. Jak na święto przystało wy-
borcy nawet strojem podkreślali doniosłość chwi-
li. Podobnie jak w całym kraju tak i w Nowogardzie 
zagłosowano generalnie na partie parlamentarne 
poza jednym jak wszędzie  wyjątkiem czyli wysokim 
poparciem udzielonym  Ruchowi Palikota - u nas 
11,15%.  Podobnie też jak w kraju wyborcy w sta-
tystycznym uśrednieniu nie zwracali większej uwa-
gi na osoby- głosowano  wyraźnie na szyld partyj-
ny.  Nawet kandydaci miejscowi uzyskiwali na ogół 
mniej głosów od liderów ich list.

Świetlica w 
Dąbrowie 
jak nowa

Zmiany w świadczeniach  
pielęgnacyjnych

Jak otrzymać  
dodatkowe  
100 zł z opieki?

Mała rozrywka 
za duże  
pieniądze

Lodowisko  
jednak  
będzie
PIŁKA NOŻNA:
Tylko remis 
Pomorzanina

Kolejne zwycięstwo  
piłkarzy z Wierzbięcin

Dobra passa 
trwa



Nr 78 (2012)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

03.10.11 r. 
Godz. 01.00 
Kradzież telefonu komórko-

wego marki Nokia w dyskotece 
w Strzelewie. 

04.10.11 r. 
Godz. 18.50
W Miętnie, na polu upraw-

nym kukurydzy ujawniono 
samochód marki Fiat Cinqu-
ecento, który nie posiadał kół. 

05.10.11 r. 
Godz. 19.45
Kradzież oleju napędowego 

na stacji HL, przez kierujące-
go samochodem marki Skoda 
Oktavia. 

06.10.11 r. 
Godz. 15.10
Kolizja drogowa w Olcho-

wie, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy, samochód marki 
Mercedes oraz Citroen Saxo. 
Sprawca kolizji ukarany został 
mandatem karnym w wysoko-
ści 500 zł. 

Godz. 17.30
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Węgorza pomiędzy po-
jazdami: Renault oraz Fiat. 
Sprawca ukarany mandatem 
karnym w wysokości 200 zł. 

Godz. 23.45
Kradzież paliwa na stacji Or-

len, gdzie kierujący samocho-
dem marki Mercedes po za-
tankowaniu oleju napędowego 
nie płacąc, odjechał z miejsca 
zdarzenia. 

07.10.11 r. 
Godz. 13.00
Pracownik ochrony skle-

pu Inter Marche powiadomił 
o ujęciu nieletniej sprawczyni 
kradzieży sklepowej. 

Godz. 15.30
Kolizja drogowa na ul. 700 

Lecia, gdzie doszło do zderze-
nia dwóch pojazdów, VW To-
uran i Ford Fiesta. Sprawca 
ukarany mandatem karnym w 
wys. 200 zł. 

Godz. 17.15
Kolizja drogowa na ul. 3 

Maja, gdzie kierujący samo-
chodem Renault  zderzył się 
z samochodem ciężarowym 
marki Volvo. Sprawca ukara-

ny mandatem karnym w wys. 
200 zł. 

Godz. 18.00
Zgłoszenie o oblaniu farbą 

pomnika na Cmentarzu Ko-
munalnym.

Godz. 18.30
Podczas interwencji w jed-

nej z miejscowości pod Nowo-
gardem Policjanci w pomiesz-
czeniu gospodarczym na jed-
nej z posesji ujawnili worek 
foliowy z zawartością amfeta-
miny, marihuany i haszyszu . 
W pomieszczeniu tym znaj-
dowało się kilkoro młodych 
osób, które  posiadały przy so-
bie wagę oraz tzw. fajkę wodną. 
Na miejscu zatrzymano Dawi-
da K., który przyznał się do 
posiadania i udzielania innym 
środków odurzających. Spra-
wa w toku. 

Godz. 22.30
Na ul. Dworcowej Partol 

OPI zatrzymał kierującego po-
jazdem, który posiadał przy 
sobie zawiniątko z zawartością 
białego proszku, badanie teste-
rem wykazało, że jest to amfe-
tamina. Sprawa ma charakter 
rozwojowy. 

08.10.11 r. 
Godz. 10.00
Z klatek schodowych przy  

ul. Warszawskiej skradziono 
sześć lamp podsufitowych z 
czujnikami ruchu.  

Godz. 21.00
Wypadek drogowy na dro-

dze w miejscowości Osowo, 
gdzie kierujący samochodem 
Opel Astra z nie wyjaśnio-
nych przyczyn zjechał na lewą 
stronę drogi uderzając w drze-
wo. Kierowca z urazem głowy 
przewieziony został do Szpita-
la w Gryficach, natomiast pa-
sażer z obrażeniami ciała do 
Szpitala w  Nowogardzie. 

Godz. 21.40
Patrol OPI w miejscowości 

Osowo zatrzymał nietrzeźwe-
go motorowerzystę, Tomasz F. 
miał 1,22 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Katarzyna Mielniczuk - Czas szkoły wspominam bardzo do-
brze i ubolewam , że minął już bezpowrotnie. Jednak chcę powie-
dzieć, że do  dziś utrzymuję kontakty z niektórymi znajomymi 
z ławy szkolnej. Jakich przedmiotów lubiłam się uczyć najbar-
dziej? Hm?.. biologia i chemia i oczywiście język polski. Wszyst-
kim moim nauczycielom życzę wszystkiego dobrego. 

Danuta Szczawińska - Okres szkoły, to najpiękniejszy okres 
w moim żuciu. Najbardziej lubiłam uczyć się przedmiotów ści-
słych. Nie dawno ukończyłam studia, co potwierdza fakt, że na  
naukę nigdy nie jest za późno. Co do pamięci o nauczycielach, 
to z niektórymi nadal utrzymuję kontakt. Wszystkim nauczy-
cielom życzę, by byli zdrowi i zadowoleni z życia. 

Jerzy Łęcki - Ja akurat w Nowogardzie się nie kształciłem. 
Szkołę ukończyłem w Żyrardowie, do której uczęszczałem m. in-
nymi z Leszkiem Millerem. Był to Zespół  Szkół w Żyrardowie 
,do którego zaliczało się również Technikum do którego uczęsz-
czałem. Wyniki z nauczania miałem dobre, a w szkole podsta-
wowej byłem nawet prymusem. Najbardziej mile wspominam 
lekcje z języka polskiego i moją panią profesor, która  była jak pa-
miętam bardzo wymagająca, otrzymać od niej ocenę bardzo do-
brą było ogromnym sukcesem. Podsumowując- lata szkoły wspo-
minam bardzo mile. 

Kazimierz Giziński - Lata szkoły wspominam bardzo dobrze. 
Do dziś pamiętam wszystkich nauczycieli, którzy mnie uczyli od 
1 do 8 klasy. Moją wychowawczynią była Pani Gertruda  Ka-
mińska, która mieszka obecnie w Szczecinie. Najlepiej wspomi-
nam takie przedmioty jak: przyrodę, wychowanie fizyczne i hi-
storię. Mimo, że już dziś pracuję zawodowo, to w wolnych chwi-
lach bardzo chętnie sięgam do książek, szczególnie tych histo-
rycznych. Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzę wszystkim 
nauczycielom, a szczególnie tym, którzy mnie uczyli, wiele zdro-
wia i samych radosnych chwil. 

Stanisław Rynkiewicz - Najbardziej miło wspominam  szkołę 
podstawową, która nieco się różniła od tej dzisiejszej. Bo nie było 
w niej tylu nowinek technicznych, które dziś, no cóż, wyparły 
swego czasu bardzo popularne gry i zabawy takie  jak np.: berek, 
gra w kapsle czy chowanego. Pamiętam, że uczniom sprawiało to 
wiele radości, w której nie było miejsca na zawiść czy zazdrość.  
Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela życzę dla nich bez 
wyjątku wiele zdrowia, jak również satysfakcji z wykonywania 
tego trudnego, ale pięknego zawodu.  

 Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Nasza Sonda 

Jak wspominamy naszych nauczycieli?
W dniu 14 października, najbliższy piątek, obchodzić będziemy Dzień Edukacji 
Narodowej, zwany „dniem nauczyciela”. Zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak 
wspominają swoich wychowawców oraz lata spędzone w szkole?
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EntEr  II 
laptop

 sErWIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

DN: Jak się Pan czuje w roli 
posła? 

Andrzej Piątak: Oczywi-
ście jestem szczęśliwy. Dostaję 
mnóstwo gratulacji i sms-ów, 
nawet od osób, których nie 
znam. To podsumowanie mo-

jej pracy na rzecz Ruchu Pali-
kota. Pasjonuje mnie program 
tej partii i działanie w polity-
ce. Od października ubiegłego 
roku angażowałem się w Ruch 
Poparcia Palikota. 

Czy Janusz Palikot pogra-

tulował Panu sukcesu?
Tak. Przysłał mi wiadomość 

sms. 
Znacie się osobiście? 
Tak. Znamy się. Często jeż-

dżę na spotkania krajowe par-
tii, więc rozmawialiśmy wielo-
krotnie. 

Wcześniej związany był 
pan z SLD. Z list tej partii 
startował Pan nawet w ostat-
nich wyborach samorządo-
wych. Dlaczego więc Ruch 
Palikota? 

To wynika z moich poglą-
dów politycznych. Wcześniej 
popierałem SLD.  W ostatnich 
wyborach głosowałem na PO, 
przeciwko PiS. Przypomnę, 
że to ja m. in. ściągałem krzyż 
w sali obrad rady Miejskiej w 
Szczecinie. Akcję tę, która była 
moim pomysłem,  pokazywał 

nawet CNN. Docenili oni, że 
w katolickim kraju dzieją się 
takie rzeczy.  Wiedziałem, że 
ludzie oczekują czegoś więcej. 
Chcą radykalnych zmian. Stąd 
mój start z listy Palikota. 

Skoro już rozmawiamy o 
tej akcji, to w programie Pa-
likota położono akcent na 
tzw. świeckość  państwa. Co 
jeszcze proponujecie? 

Chcemy budować państwo 
świeckie, społeczne i obywa-
telskie. Ale, nie tylko tym bę-
dziemy się zajmować. Chcemy 
ograniczyć ilość posłów przy-
najmniej o 100 mandatów, a 
także zlikwidować Senat. Nie 
ma potrzeby, żeby państwo 
tyle za to płaciło. 

Mieszkańcy Nowogardu 
obdarzyli Pana swoim zaufa-
niem. Zdobył Pan w gminie 
Nowogard 554 głosy, a w ca-
łym okręgu  ponad 15,5 tys. 
Czy w Pańskim programie 
znajdzie się miejsce na tema-
ty związane z naszym mia-
stem i regionem?

Ja, się pochylam nad Nowo-
gardem. W końcu tutaj miesz-
kam.  Chcę, żeby mieszkańcy 
czuli, że mają posła ze swo-
jej ziemi. Mam nadzieję, że 
w kolejnych wyborach dosta-
nę jeszcze więcej głosów.  Na-
tomiast ten wynik, to nie tyl-
ko mój, ale całej listy traktuję 
jako pewną odpowiedź na to 
,czego tak naprawdę oczekuje 
społeczeństwo.

Miał Pan wokół siebie 
groźnych rywali w walce o 
mandat poselski, którzy nie 
dostali się do Sejmu. Wśród 
nich jest wielu poważnych 
działaczy funkcjonujących w 
polityce od lat.  Czy radość z 
sukcesu jest w tym kontek-
ście jeszcze większa? 

Ja uważam, że przyszedł 
czas na zmiany. Proszę spoj-
rzeć na słaby wyniki Anto-
niego Bielidy. To też o czymś 
świadczy. Pewien etap już się 
kończy. Niektórzy zrobili też 
ogromną kampanię wizerun-
kową, ale okazało się, że to za 
mało. Znam wiele osób, które 
wydały na to dużo pieniędzy i 
nie osiągnęli żadnego rezulta-
tu. 

Wróćmy jeszcze na chwil-
kę do Pańskich przechadzek 
po różnych ugrupowaniach 

politycznych. Co takiego na-
prawdę się stało, że zrezy-
gnował Pan ze współpracy z 
SLD? 

Jak dostałem propozycję 
kandydowania z listy SLD 
od obecnego burmistrza Ro-
berta Czapli, nie było jeszcze 
idei stworzenia stowarzysze-
nia Ruchu Poparcia Palikota. 
To się zmieniło w paździer-
niku. Wtedy też zgłosiłem ak-
ces członkostwa w stowarzy-
szeniu. Chciałem od razu zre-
zygnować ze startu z list SLD, 
ale kolega Robert stwierdził, 
że mają już pełne listy i nama-
wiał mnie żebym został. Zgo-
dziłem się, ale nie prowadzi-
łem żadnej kampanii. Nawet 
nie oddałem głosu na siebie 
samego. 

Panie pośle! Czy już Pan 
wie, czym będzie się zajmo-
wał w Sejmie? 

Jest za wcześnie, żeby o tym 
mówić. 

To może niech Pan zdradzi 
w jakiej komisji chciałby Pan 
pracować? 

Pochodzę z małego miasta. 
Sądzę więc, że odpowiednia 
będzie dla mnie Komisja Rol-
nictwa. 

Czy Chciałby Pan za po-
średnictwem DN przekazać 
jakąś wiadomość mieszkań-
com naszej gminy, którzy 
wiele lat czekali, aby w Sej-
mie mieć swojego reprezen-
tanta?

Chciałbym podziękować 
wszystkim osobom, które 
wzięły udział w głosowaniu, 
ale także tym, które odda-
ły głos na moją osobę. Mam 
nadzieję, że ich nie zawiodę i 
przysłużę się rozwojowi naszej 
gminy. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Andrzej Piątak z Ruchu Palikota w Sejmie!

Nowogard wybrał swojego posła
Rozmowa z Andrzejem Piątakiem z Nowogardu, który został posłem startując  z pierwszego miejsca listy Ruchu Palikota w naszym okręgu. 

Kim jest Andrzej Piątak?
Urodził się w 1969 roku  w Szczecinie. Mieszka w No-

wogardzie. Żonaty. Ma dwoje dzieci.  Jest absolwentem 
Technikum Mechanicznego i Elektrycznego w Szczeci-
nie. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Szcze-
cińskiej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Już 
w trakcie studiów rozpoczął działalność gospodarczą. W 
latach 1991-2003 wraz z bratem wybudował sieć telewi-
zji kablowej m. in. w Nowogardzie, Łobzie i Myśliborzu. 
Jest także przedsiębiorcą rolnym. Od czerwca 2011 roku 
pełni funkcję przewodniczącego partii Ruchu Palikota w 
regionie.

Andrzej Piątak, fot. Facebook
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Wyborcza niedziela za nami, 
kadencja przed posłami

Nieco poniżej średniej kra-
jowej czyli 43,01% mieszkań-
ców naszej gminy uprawnio-
nych  do głosowania odwiedzi-
ło w niedzielę lokale wybor-
cze i wzięło czynny udział w 
„święcie demokracji” jak wie-
lu nazywa dzień wyborów. Jak 
na święto przystało wyborcy 
nawet strojem podkreślali do-
niosłość chwili. Podobnie jak 
w całym kraju tak i w Nowo-
gardzie zagłosowano general-
nie na partie parlamentarne 
poza jednym jak wszędzie  wy-
jątkiem czyli wysokim popar-
ciem udzielonym  Ruchowi Pa-
likota - u nas 11,15%.  Podob-
nie też jak w kraju wyborcy w 
statystycznym uśrednieniu nie 
zwracali większej uwagi na 
osoby- głosowano  wyraźnie 
na szyld partyjny.  Nawet kan-
dydaci miejscowi uzyskiwali 
na ogół mniej głosów od lide-
rów ich list. I tak Arłukowicz  z  
PO (39,12%) zdobył  1397 gło-
sów czyli  więcej  jak miejsco-
wy Fedeńczak (943), Napieral-
ski z SLD (13,34%) o prawie 
200 głosów więcej od Bieli-
dy (379) czy Brudziński (751 
głosów)  z PiS (17,20%) istot-

nie więcej jak Zarębska -Kule-
sza (146 głosów). Mimo  uzy-

skanych w Nowogardzie lekko 
ponad tysiąca głosów posłem 

nie został ubiegający się po 
raz trzeci były burmistrz Kazi-
mierz Ziemba z PSL (15,03%). 
Niestety nie zostanie też rad-
nym sejmiku w miejsce Dziew-
gucia mającego najlepszy w 
województwie wynik na tej li-
ście  ponieważ PSL nie prze-
kroczył w województwie pro-
gu wyborczego 5% i nie uzy-
skał żadnego mandatu. Mimo 
dość powszechnych narzekań 
na „partyjniactwo” ugrupowań 
parlamentarnych wyborcy w 
Nowogardzie ,też jak ci w kra-
ju nie zwrócili większej uwa-
gi,  na ugrupowania ideowe, 
skutecznie wyeliminowane z 

poważnej rozgrywki nie tylko  
przez brak publicznego finan-
sowania i dostępu do medial-
nego dyskursu ale także przez 
propagandę „zmarnowanego 
głosu”. Propagandę wlewaną w 
umysły głównie przez tych co 
podobno nad życie miłują de-
mokrację a tak naprawdę to jej 
ciepłe ławy czyli ławy posel-
skie. Tak więc uśredniając gło-
sowaliśmy  średnio tak jak w 
kraju . O sukcesie nowogardz-
kiej społeczności w postaci po-
sła piszemy w innym bardziej 
honorowym miejscu. 

Redakcja
foto JB

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza
aktywnych seniorów 

na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
11 października br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panem Pawłem Nowakiem 

kuratorem sądowym
Zapraszamy

Obwodowa Komisja Wyborcza w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie.

Głosowano całymi rodzinami
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Wyrazy głębokiego współczucia

Edwardowi Gała oraz 
dzieciom

z powodu śmierci
mamy i żony

składają członkowie Klubu Abstynenta „Hania”

KONdOLENcjE

W dniu  08. 10 2011 r odeszła do wieczności 
opatrzona Sakramentami świętymi   

 śp. Anna Gała  
z domu Fedeńczak

Uroczystość  pogrzebowa rozpocznie się 
w dniu 11. 10. 2011 o godz. 14. 

w kościele pw.  Matki Bożej Różańcowej  
w Żabowie.  

Po Mszy św.  nastąpi odprowadzenie   
i złożenie ciała zmarłej na cmentarzu   

w Żabowie.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną 
wziąć udział w ostatniej  drodze  śp. Anny.

Pogrążeni w smutku jaki niesie z sobą śmierć 
ukochanej osoby – rodzina i rodzeństwo

Przed remontem                  Po remoncie

Pomieszczenie w środku

7 października zakończono oficjalnie remont świetlicy w Dąbrowie prowadzony jako inwestycja gminy. Zakres robót na kwotę ponad 
90 000 zł obejmował m.in. wymianę pokrycia dachu, usunięcie ubytków ścian zewnętrznych i malowanie elewacji , odnowienie wnętrza  
w tym  malowanie  oraz  wymianę elementów stolarki okiennej. 

Świetlica w Dąbrowie jak nowa

Wyremontowano także to-
alety. Pozostało do wykona-
nie jeszcze nowe mocowanie 
instalacji elektrycznej, które 
mieszkańcy wykonają sami. 
Mówi sołtys Dąbrowy Zbi-
gniew Florkowski: 

Długo oczekiwany remont 
świetlicy po 30 latach w końcu 
doszedł do skutku. Oprócz pie-
niędzy, jakie przeznaczyła gmi-
na na remont zainwestowa-
no również fundusz sołecki na 
2011 rok oraz środki pozyska-

ne z różnych imprez np. zjazdu 
Dąbrowiaków. Świetlica w Dą-
browie, to jeden z ostatnich tego 
typu obiektów w naszym regio-
nie będących własnością spo-
łeczności gminnej, gdyż więk-
szość z nich od dawna znajdu-
je się już w rękach prywatnych. 
Chcielibyśmy, aby gmina for-
malnie przekazała obiekt sołec-
twu Dąbrowa, jeśli to się stanie 
poczynimy w nim dalsze inwe-
stycje”.

Warto tutaj dodać, że sołtys 

ma na myśli poważniejsze in-
westycje, jak bieżąca dbałość 
o stan świetlicy, w tym jej wy-
posażenie, które stanowi stałą 
jego i Dąbrowiaków troskę.   

Należy pogratulować miesz-
kańcom sołectwa w tym sołty-
sowi i radzie sołeckiej zapobie-
gliwości, gospodarskiej „ręki”  
i umiejętności pozyskania 
środków na największą w tym 
roku inwestycję gminy wyko-
naną na obszarach wiejskich.

ms, (ps) 
foto: UM Nowogard



Nr 78 (2012)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w tajnym głosowaniu radni wybrali 9 ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie. 

Wybrali ławników
Rada Miejska w Nowogar-

dzie mogła wybrać 12 ławni-
ków spośród zgłoszonych kan-
dydatur. Taką liczbę dla na-
szej gminy ustaliło Kolegium 
Sądu Okręgowego w Szczeci-
nie. Tyle, że za wielu chętnych 
nie było. Ostatecznie na ogło-
szenie Urzędu Miejskiego od-
powiedziało 9 osób, w tym 8 
kandydatów dla spraw pracy 
i 1 kandydatura dla spraw ro-
dzinnych. Termin zgłaszania 
kandydatów minął 30 czerw-
ca. Zgłoszony kandydat mu-
siał mieć minimum 30 lat i po-
siadać obywatelstwo polskie. 
Kandydaci musieli wykazać się  
m. in. nieposzlakowaną opi-
nią i zaświadczeniem o nieka-
ralności. Na temat kandyda-
tów został, także przeprowa-
dzony wywiad środowiskowy 
przez dzielnicowych. Wszyscy 
zgłoszeni kandydaci spełnili 
te kryteria i pozytywnie prze-
szli policyjne wywiady. Warto 
dodać, że ławnikami nie mogą 
być funkcjonariusze policji, 
służby więziennej, pracownicy 
organów ścigania, radcy praw-

ni, radni, a także duchowni i 
żołnierze. 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, która miała miej-
sce w dniu 28 września, rad-
ni wybrali ostatecznie ławni-
ków, przyjmując jednomyślnie 
uchwałę potwierdzają ten fakt. 
Zgodnie z wynikiem głosowa-
nia i przyjętą uchwałą ławni-
kiem do sprawa rodzinnych  
została Ewa Michalska, nato-
miast ławnikami w sprawie 
pracy zostali: Beata Elżbieta 
Augustynek, Beata Ławniczak, 
Joanna Kazimiera Owczarek, 
Urszula Pacocha, Helena Pie-
trasik, Elżbieta Reichert, Mo-
nika Natalia Saniuk - Grzelak, 
Mariola Tyrcha. 

Zgodnie z prawem, ław-
nik może być wyznaczony do 
udziału w rozprawach sądo-
wych do dwunastu dni w cią-
gu roku.  Liczba ta, może być 
zwiększona tylko z ważnych 
przyczyn. Za czas wykonywa-
nia czynności w sądzie otrzy-
muje on dietę.  W chwili obec-
nej rekompensata ta, wyno-
si nieco ponad 60 zł za jedno 

posiedzenie. Ławnicy, którzy 
mieszkają poza miastem, gdzie 
siedzibę ma sąd, otrzymu-
ją także zwrot kosztów dojaz-

du.  Pracodawca zatrudniający 
ławnika jest obowiązany zwol-
nić go od pracy na czas wyko-
nywania czynności w sądzie. 

Kadencja ławników trwa 12 
miesięcy i rozpocznie się do-
kładnie 1 stycznia 2012 roku. 

MS

Wybory ławników odbyły się podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w trybie głosowania tajnego. 

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Jak otrzymać dodatkowe 100 zł z opieki?
Osoby mające przyznane w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Wystarczy, że złożą wniosek w Opiece. 

Rada Ministrów w dniu 27 września 
2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą 
rządowy program wspierania osób po-
bierających świadczenie pielęgnacyjne. 
Natomiast w  dniu 4 października 2011 
r.,  przyjęto rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji 
tego programu. Zgodnie z jego zapisa-
mi, pomoc będzie wypłacana w przyję-
tym w danej gminie terminie wypłaty 
świadczenia pielęgnacyjnego w listopa-
dzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przy-
znawał i wypłacał organ właściwy re-
alizujący w danej gminie świadczenia 
rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta lub upoważniony kierow-
nik/pracownik ośrodka pomocy spo-
łecznej lub innej jednostki organizacyj-
nej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego musi zło-
żyć do odpowiedniego organu, w na-
szym przypadku Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej,  wniosek o przyznanie pomocy. 
Gotowe wnioski są do pobrania w po-
koju nr 8 i 9.  Wniosek powinien zostać 
złożony w terminie do 31 października 
2011r – informuje Iga Błażewicz, Kie-
rownik Działu Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego OPS w 
Nowogardzie. 

Osoby, którym świadczenie pielęgna-
cyjne za miesiąc listopad lub grudzień 
2011 r. będzie przyznane po    31 paź-
dziernika 2011 r., wniosek o przyzna-
nie pomocy powinny złożyć w terminie 
7 dni od dnia, w którym decyzja o przy-
znaniu prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego stała się ostateczna. Wnioski 
złożone po upływie ww. terminów, zo-
staną pozostawione bez rozpoznania. 

Pomoc będzie realizowana ze środ-
ków budżetu państwa. Rozporządzenie 
wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

MS
fot JB

Wnioski o uzyskanie dodatkowych świadczeń można pobrać w siedzibie OPS Nowogard 
przy ul. 3 Maja - trzeba sie po nie niestety wspinać po stromych schodach.
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

ZAPRASZA

DZIECI od 2 do 3 lat we wtorki, DZIECI od 3 do 5 lat w środy 
/wraz z rodzicami i opiekunami/

na Poranki Malucha z książką
o godz. 11.00

Na zajęciach czytamy dzieciom, uczymy wyliczanek, piosenek, malujemy, wyklejamy, bawi-
my się przy muzyce...    

Dyrektor Biblioteki, Zofia Pilarz

Nowogardzki Dom Kultury 

ogłasza nabór do kameralnego zespołu 
wokalnego dla dorosłych! 

Mile widziane panie i panowie w wieku 17-40 lat. Repertuar 
różnorodny: od klasycznego po popularny. Zapraszamy wszystkich 

lubiących śpiewać, w każdy wtorek na godz. 18.00 do sali 21.

Instruktor Edyta Baryliszyn-Turowska

Minister Sportu pozytywnie rozpatrzył wniosek Urzędu Miejskiego w Nowogardzie o dofinansowanie budowy rozkładanego lodowi-
ska w ramach rządowego programu  „Biały Orlik”. Obiekt, który ma kosztować 600 tysięcy złotych,  ma powstać na terenie obecnie już 
funkcjonującego boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.  

Mała rozrywka za duże pieniądze

Lodowisko jednak będzie
Gmina Nowogard złoży-

ła wniosek do Ministra Spor-
tu o dofinansowanie  budowy 
sztucznego lodowiska na po-
czątku sierpnia. Wniosek zo-
stał pozytywnie rozpatrzony. 
Zgodnie z założeniem pro-
gramu, rząd dopłaca w poło-
wie do budowy sztucznych lo-
dowisk. Drugie tyle, czyli do-
kładnie 300 tys. zł  musi doło-
żyć gmina.   

W dniu 22 września otrzy-
maliśmy odpowiedź z Mini-
sterstwa Sportu o zabezpiecze-
niu kwoty 300 tys. zł na zło-
żony wniosek. To oznacza, że 
nasz wniosek został przyjęty – 
powiedziała redakcji DN, Ur-
szula Berezowska -  kierownik 
Wydziału Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy UM w Nowogar-
dzie. 

Za nim jednak pieniądze 
trafią do miejskiej kasy, gmina 
musi wybudować lodowisko z 
własnych środków.  Pieniądze, 
które trzyma dla nas mini-
ster, trafią do ratusza w formie 
zwrotu połowy kosztów budo-
wy obiektu. Na razie nie wia-
domo, czy dofinansowanie zo-
stanie przelane w całości, czy 
w transzach. Urząd w Nowo-
gardzie czeka na umowę, która 
ma wkrótce zostać przesłana z 
resortu sportu. 

Przypomnijmy, że obiekt, 
który ma kosztować ok. 600 
tys. zł, miałby być rozkładany 
w czasie zimy na funkcjonu-
jącym już przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących boisku 
Orlik 2012. Inwestycja wywo-
łała wiele kontrowersji. Prze-
znaczenie na budowę ślizgaw-

ki z budżetu gmin, aż 300 tys. 
zł nie spotkało się z aproba-
tą radnych opozycji. Ich zda-
niem, miasto ma ważniejsze 
wydatki, a za tą kwotę moż-
na by np. wybudować boisko 
wielosezonowe przy szkole na 
osiedlu Bema. Wiadomo rów-
nież, że utrzymanie lodowiska, 
będzie generowało nie małe 
koszty. Tak wynika z doświad-
czenia gmin, które zainwesto-
wały w podobne obiekty.  Jak 
dowiedział się DN, w niektó-
rych miastach koszty utrzy-
mania ślizgawki sięgają kilku-
nastu tysięcy złotych miesięcz-
nie. 

Te argumenty, jednak wła-
dzy nie przekonały i lodowisko 
powstanie jeszcze w tym roku. 

Marcin Simiński

Na tym boisku zimą zostanie rozłożone sztuczne lodowsko

Szanowna Redakcjo  DN. 
Nie lubię krytykować ludzi, a szczególnie lekarzy, gdyż 

wiem, że ich praca jest bardzo odpowiedzialna i obciążo-
na dużym stresem, jak również brakiem czasu często pa-
radoksalnie dla pacjentów, ale jestem zmuszona opisać 
przypadek, który mnie spotkał i wydaje mi się, że postawa 
tej sprawy powinna być przestrogą dla innych. Mój pra-
codawca zlecił mi wykonanie badań okresowych. Udałam 
sie więc do właściwej przychodni, po zaświadczenie  o 
zdolności do pracy. Przyjmująca mnie osoba stwierdziła 
,że nie ma teraz czasu na badania i wypisała mi potrzebne  
zaświadczenie dla pracodawcy sugerując, aby  badania 
ewentualnie jeśli potrzebuję dla  siebie wykonać na własną 
rękę- oczywiście, takie badanie jest odpłatne.                                      

 Na tę informację zaniemówiłam i po prostu wyszłam z 
gabinetu zostając z problemem, który mnie nurtuje mimo, 
że dostałam pieniądze od pracodawcy na badania, to zo-
stały one przysłowiowo wyrzucone w błoto, gdyż badanie 
się nie odbyło.  Jestem rozczarowana, że wydałam, a wła-
ściwie mój pracodawca wydał te pieniądze, które zosta-
ły uiszczone po prostu bez sensu. Wydaje mi się, że takie 
podejście lekarza do pacjenta jest sprzeczne z przysięga 
lekarską, która mówi „Po pierwsze nie szkodzić”.

Jest mi ogromnie przykro, że zostałam zmuszona do napi-
sania tego listu, który na pewno wzbudzi refleksje, że takie 
podejście do pacjenta to nijakie podejście, dlatego bardzo 
proszę o odwołanie się do swojej etyki i postępowanie we-
dle jej zasad.

Z poważaniem pacjentka 
Dane osobowe do wiadomości DN . 

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Uroczystość w SP nr 4 im. jana Pawła II w Nowogardzie

Pasowanie na pierwszaka 
W dniu 05.10.2011 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie miało miejsce zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych. 

Uroczystość rozpoczęła się 
wprowadzeniem przez poczet 
sztandaru szkolnego  i  odśpie-
waniem Hymnu Narodowe-
go. Następnie dyrektor szko-
ły, Magdalena Zarębska-Kule-
sza dokonała uroczystego pa-
sowania pierwszaków, którzy 
po pasowaniu stali się już peł-
noprawnymi uczniami szkoły. 
Dzieci złożyły także uroczystą 
przysięgę, w której przyrze-
kli dbać o dobre imię szkoły i 
wypełniać należycie obowiąz-
ki ucznia. Na zakończenie, dy-
rektor szkoły życzyła świeżo 
upieczonym uczniom zapału 
do nauki i wielu pogodnych 
chwil spędzonych w murach 
„czwórki”. 

Uroczystość przygotowała i 
prowadziła nauczycielka SP nr 
4 Beata Siedlecka. 

Jarek Bzowy 

Pasowani uczniowie:

Uczniowie klasy I
Bartnicki Dominik

Basa Martyna
Biernacka Daria

Brzeziński Kacper
Dudek Kewin
Gajda Amelia

Jakóbowska Patrycja
Jeremicz Bartłomiej

Klusaczyk Oliwia
Kukuła Łukasz
Nagły Dawid
Nowak Piotr

Orłowska Emilia
Orłowski Maciej

Owczarek Martyna
Piotrowska Jagoda
Skowroński Marcin

Stawicka Maja
Szcześniak Wiktoria

Szoplik Martyna
Śmigielski Hubert

Wojciechowski Kacper
Wojciechowski Szymon

Zakrzewski Igor
Żelejko Bartosz

wychowawca klasy 
Beata Siedlecka

Wspólne zdjęcie klas pierwszych
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

SZLAcHETNA PAcZKA: 
Dołącz do ekstraklasy wśród wolontariuszy. Na zgłoszenia pozostało już niewiele czasu. 

Zgłoszenia wolontariuszy do 15 października! Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI to drużyna 
marzeń. A raczej od spełniania marzeń – w całej Polsce pomagają ubogim rodzinom wygrać z biedą. Za-
graj w tym meczu razem z nami! Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI w swojej miejscowo-
ści.  Pomagając z Paczką wygrywasz!

Jako wolontariusz Paczki możesz sprawić, że do 
najbardziej potrzebujących dociera konkretna po-
moc – nie chodzi o to, żeby dać im to, czego zbywa, 
ale przygotować pomoc trafiającą w potrzeby kon-
kretnych członków. To wyjątkowy wolontariat, bo 
masz także moc spełniania marzeń!

To Ty możesz zagrać w tej drużynie
Do drużyny SuperW są zaproszeni wszyscy, któ-

rzy chcą mądrze pomagać! Sama chęć pomagania 
to jednak za mało – poszukiwane są osoby pełno-
letnie, wytrwałe w dążeniu do celu i samodzielne  
w działaniu. 

W drużynie SZLACHETNEJ PACZKI gra Jerzy 
Dudek i wielu innych celebrytów. Paczki zrobili m. 
in. para prezydencka Anna i Bronisław Komorow-
scy, Ronaldo wraz z drużyną Real Madryt, siostry 
Radwańskie, rodzina Stuhrów i Czesław Śpiewa. 

W całej Polsce będzie działać 8000 wolontariuszy, 
zorganizowanych w 400 rejonów we wszystkich wo-
jewództwach. Wśród nich jest miejsce dla Ciebie!

Zasady tej gry
Wolontariusz jest przewodnikiem w robieniu 

paczki, podpowiada, w jakim rozmiarze powinny 
być buty dla dzieci i co sprawi szczególną radość ich 
mamie. 

- Byłem świadkiem tak wielu cudów – opowiada o 
ubiegłorocznej Paczce ks. Jacek WIOSNA Stryczek, 
prezes Stowarzyszenia WIOSNA realizującego projekt 
- Mała dziewczynka wyciąga z pudeł różne rzeczy. Na-
gle zastyga, gdy w jej ręku znajduje się… majonez. Dla 
siedmioletniego chłopca rarytasem okazuje się puszka 
kukurydzy – w zachwycie biega z nią po pokoju. 

Sprawdź, czy w twoim mieście działa rejon SZLA-
CHETNEJ PACZKI i dołącz do niego jako wolonta-
riusz. Jeżeli w twojej miejscowości nie działa jeszcze 
Paczka – możesz zostać Liderem, zebrać własną dru-
żynę SuperW i zorganizować pomoc dla najbardziej 
potrzebujących w twojej okolicy.

Wejdź na www.superw.pl i zgłoś się już dziś!
LR K. Sałaga, GG 2512236
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Tylko remis Pomorzanina
Pomorzanin Nowogard znów stracił cenne punkty na własnym boisku. Tym razem podopieczni Tomasza Surmy zremisowali 1:1 z dru-
żyną Wichru Brojce. Taki wynik pozostawia spory niedosyt, gospodarze byli bowiem w tym spotkaniu stroną zdecydowanie przewa-
żającą.

Pomorzanin od samego po-
czątku spotkania zdecydowa-
nie zaatakował. Nasi piłkarze 
byli dużo częściej w posiada-
niu piłki na połowie przeciw-
nika, bardzo długo nie przy-
nosiło to jednak efektów w po-
staci sytuacji podbramkowych. 
Pod koniec pierwszego kwa-
dransu gry, strzał oddali go-
ście. Uderzenie jednego z ich 
piłkarzy było jednak zbyt lek-
kie, aby mogło sprawić proble-
my Mateuszowi Krupskiemu, 
który bronił bramki Pomorza-
nina. W 19. minucie na bram-
kę rywali uderzał Olechno-
wicz, ale piłka przeleciała nad 
poprzeczką. Pięć minut póź-
niej niezwykle bliski zdobycia 
bramki był Kamil Młynarczyk, 
lecz trafił jedynie w poprzecz-
kę. Dobitka Olechnowicza po-
leciała za to zbyt wysoko.

Po kilku chwilach Młynar-
czyk miał kolejną znakomi-
tą szansę na odtworzenie re-
zultatu. Tym razem, środkowy 
pomocnik Pomorzanina zna-
lazł się w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem rywali. Niepo-
trzebnie zwlekał jednak z pod-
jęciem decyzji, piłkę zdołali 
wybić dwaj wracający obroń-
cy gości. Ta ,trafiła jeszcze do 
Olechnowicza, ale jego uderze-
nie zostało zablokowane. Na 
początku trzeciego kwadransu 
gry pod bramką Wichru znów 
zrobiło się groźnie. Tym ra-

zem z dystansu uderzał Marin 
Skórniewski, a bramkarz dość 
niepewnie piąstkował śliską 
piłkę. Piłkarze obu drużyn do 
przerwy nie stworzyli sobie już 
dogodnych sytuacji do zdoby-
cia bramki i pierwsza połowa 
zakończyła się rezultatem bez-
bramkowym.

Drugie 45 minut nie przy-
niosło większej zmiany obrazu 
gry. Znów przeważającą stroną 
był Pomorzanin. W pierwszym 
kwadransie gry swoje oka-
zje mieli Młynarczyk, Olech-
nowicz i Maciej Dobrowolski, 
ale piłka, albo mijała bram-
kę rywali, albo na posterunku 
znajdował się golkiper gości. 
W 60. minucie spotkania Mły-
narczyk znów był bardzo bli-
ski zdobycia bramki, oddając 
strzał głową z bliskiej odległo-
ści. Tym razem gości uratował 
jeden z obrońców wybijając 
piłkę z linii bramkowej. Dwie 
minuty później Młynarczyk po 
podaniu Skórniewskiego trafił 
już do siatki, bramka nie zo-
stała jednak uznana, gdyż sę-
dzia dopatrzył się bardzo wąt-
pliwego spalonego. Gdy, wy-
dawało się, że zdobycie bramki 
jest kwestią czasu, nasz zespół 
został niespodziewanie osła-
biony. Za dyskusję z arbitrem 
czerwoną kartką ukarany zo-
stał bowiem Michał Laszkie-
wicz.

Od tego momentu groźne 

sytuacje zaczęli stwarzać rów-
nież przyjezdni. Po jednym 
z kontrataków, ich strzał był 
jednak niecelny. W 71. minu-
cie to Pomorzanin mimo osła-
bienia objął prowadzenie. Z 
piłką z prawej strony boiska 
znalazł się Gracjan Wnuczyń-
ski i podał do Olechnowicza, 
który umieścił piłkę w siatce. 
Sześć minut przed końcem re-
gulaminowego czasu gry Wi-
cher doprowadził do wyrów-
nania, pokonując Krupskiego 
po ogromnym zamieszaniu w 
polu karnym. Minutę później 
goście po kontrze znów trafili 
do siatki, lecz sędzia odgwiz-
dał pozycję spaloną jedne-
go z napastników. Już w doli-

czonym czasie gry, Pomorza-
nin miał rzut wolny, ale Mły-
narczyk uderzył nad bramką, a 
sędzia zakończył to spotkanie. 
Nasz zespół zremisował zatem 
z Wichrem 1:1, a w najbliższej 
kolejce czeka go wyjazdowe 
spotkanie z mającą trzy punkty 
więcej Iskrą Golczewo.

Pomorzanin: Krupski – So-
ska, Bednarek, Laszkiewicz, 
Jutkiewicz – Wnuczyński, 
Skórniewski, Młynarczyk, Do-
browolski, Wawrzyniak (Le-
wandowski) – Olechnowicz

Maciej Pietrasik

Kolejne zwycięstwo piłkarzy z Wierzbięcin

Dobra passa trwa
Siedem bramek strzelonych i trzy stracone, to bilans sobotniego meczu Olim-
pii  z Unią Stargard. Hokejowy wynik oddaje to, co działo się na boisku w Wierz-
bięcinie. Mecz był rozgrywany w strugach deszczu, który nie ułatwiał rozgrywa-
nia piłki. 

Początek meczu zdecydowa-
nie należał do gospodarzy. Szyb-
kie strzelone trzy bramki kolej-
no w drugiej, trzeciej i ósmej 
minucie podcięły skrzydła dru-
żynie ze Stargardu. Nie do za-
trzymania przez przyjezdnych 
byli strzelcy bramek. Kolejno 
Krzysztof Kieruzel, Wojciech 
Witoń oraz Darek Stachowiak 
umieszczali piłkę w siatce rywa-
li. Bramkę na 4:0 zdobył po raz 
kolejny Witoń po indywidualnej 

akcji w polu karnym przeciwni-
ka, wykorzystując nieporadność 
obrońców. 

Początek drugiej połowy rów-
nież należał do piłkarzy Olim-
pii. W 51 minucie Witoń po do-
środkowaniu Stachowiaka z rzu-
tu wolnego strzela swoją trzecią 
bramkę w meczu. Już chwilę po 
tym, ten sam zawodnik inicjuje 
kontrę prawą stroną boiska. Po 
dośrodkowaniu na 16 metr  pre-
cyzyjny strzał Pawła Kusia daje 

Olimpii prowadzenie 6:0. 
Na 20 minut przed końcem 

meczu gospodarze wyraźnie 
zwolnili tempo i oddali inicjaty-
wę Unii. Konsekwencje były po-
ważne, gdyż goście w krótkim 
czasie strzelili trzy bramki, które 
wprowadziły sporo zdenerwo-
wania w obozie Olimpii. Ostatni 
cios należał jednak do Olimpii, 
a właściwie do Kieruzela. Środ-
kowy pomocnik strzałem z rzu-
tu wolnego z 16 metrów poko-

nał bramkarza i ustalił końcowy 
wynik meczu.  

Wiele emocji przysporzył 
mecz juniorów. Olimpia pro-
wadziła już 2:0, jednak goście 
potrafili odrobić taką przewagę 
jeszcze w pierwszej części me-
czu. Na dziesięć minut przed 
końcem, to Unia prowadziła 
stosunkiem 3:4. Ostatnie minu-
ty meczu to prawdziwy dramat 
zakończony happy Endem. Ju-
niorom Olimpii udała się nie-
prawdopodobna sztuka. Naj-
pierw strzelenie bramki wy-
równującej, a chwile przed koń-
cem trafienie dające trzy punk-
ty. Wynik 5:4 można uznać za 
szczęśliwy, ale koniecznie trze-
ba docenić upór i zaangażowa-
nie zawodników do ostatniego 
gwizdka sędziego.

Brawa dla juniorów nie nale-
żą się tylko za wygrany mecz. 
Bardzo ważne okazało się , to 

co zrobili przed spotkaniem. 
Za pomoc w doprowadzeniu 
do odpowiedniego stanu boiska 
przed rozpoczęciem meczu na-
leżą się wszystkim wielkie po-
dziękowania.

Olimpia Nowogard – Unia 
Stargard 7:3 (4:0)

Bramki: Witoń x 3, Kieruzel x 
2, D. Stachowiak, Kuś   

Olimpia wystąpiła w składzie: 
Dwojak,  Stachowiak, Szewc (K. 
Nowak), Woźniak, Zmudziński  
(Garbat), Żuk, Kieruzel, Wyrzy-
kowski, Płuciennik (Rokosz), 
Witoń, Kuś (Waiss).

Info. Przemysław Saja   

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
WKS

Do 12 października trwają zapisy do rozgrywek Amatorskiej 
Ligii Piłki Siatkowej. Chętne drużyny  proszone są do zgłasza-
nia się pod nr tel. 508-290-657. Start rozgrywek przewidywa-
ny jest na końcowe dni października. Liga odbywać się będzie 
w soboty na hali ZSO przy ul. Boh. Warszawy. 

Andrzej Kania 

POMÓŻMY 
SOBIE

Przyjmę nieodpłatnie 
segment młodzieżowy. 

Tel 721 054-354
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: Katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Aleksandra 
Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof Sulwiński, Błażej Szczubiał

SAMORZĄD UCZNIOWSKI WYBRANY!
6 października w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych  odbyły się wybory do zarządu Samorządu 
Uczniowskiego. W wyborach  startowało 33 kandy-
datów z różnych klas. Swój głos oddali uczniowie z 28 
klas (łącznie oddano 489 głosów).

Największym poparciem cieszył się Erwin Suszwe-
dyk z klasy IV TI. 

W skład zarządu weszły następujące osoby:
Agata Augustynek I TE
Sandra Smolińska I THO
Wojciech Rafiński III TŻ 
Alicja Cegielska III TH

Laura Opala I THO
Paweł Kolasiński I M
Aleksandra Laszkiewicz II TE
Dawid Grygowski III THO
Anita Szcześniak III TE
Katarzyna Sowul II TŻ
Kuba Gradus II TI
Dawid Banachowski III TM
Adam Ciesiński III TH
Beata Hałas II TE
Barbara Jońca III TE

Wszystkim wybranym gratulujemy!
Życzymy powodzenia i zrealizowania wielu cieka-

wych projektów 
w nowym roku szkolnym 2011/2012. 

Komisja wyborcza w składzie:
Aleksandra Daćkowska
Anna Rzepka
Anna Doniec
Patrycja Balasińska

KLASA II TE W SZCZECINIE
Jola Parszyk oddaje swój głos Głosującym uczniom dopisywał dobry humor Szanowna komisja wyborczaJ w składzie: Ania Doniec i Patrycja Balasińska

5 października 2011 r. klasa II TE z ZSP w No-
wogardzie udała się na wycieczkę klasową do 
Szczecina wraz z opiekunami Panią Ewą Balov 
oraz Panią Katarzyną Bielas. Celem naszej wę-
drówki było zwiedzanie takich pięknych miejsc 
jak: Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomor-
skich, Katedra oraz  Brama Królewska i Por-
towa. Większość osób pierwszy raz widziała te 
stare zabytki, nikt z nas nie sądził, że tak blisko 
Nowogardu znajdują się tak piękne rzeczy. By-

liśmy bardzo zadowoleni, mimo że nasze nogi 
pod koniec wycieczki zaczęły odmawiać posłu-
szeństwa.

W nagrodę za wytrwałość udaliśmy się na se-
ans filmowy do miejscowego Multikina na film 
pt.: „Porwanie”. Wszyscy byliśmy bardzo podeks-
cytowani i wzruszeni po wyjściu z sali filmowej. 
Cała klasa uważa wycieczkę za bardzo udaną. 
Kinga Piwowarczyk i Paulina Majdzińska klasa II TE 

Uczniowie podczas zwiedzania zabytków Szczecina 

Klasa II TE wraz z wychowawcą na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich 

DRODZY  
NAUCZYCIELE

Z okazji zbliżającego się  
Dnia Edukacji Narodowej życzymy  

wszystkim nauczycielom wiele satysfakcji
 z wykonywanej pracy, zdolnych i pracowitych 

uczniów oraz spełnienia wszystkich marzeń
nie tylko zawodowych, ale także osobistychJ

Dobry nauczyciel, jak aforysta, nie poniża i nie krzyczy, 
a zapraszając do refleksji nie traci poczucia realizmu i optymizmu. 

Wszystkiego najlepszego życzy redakcja „WBREW”
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SPRZEdAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

www.nowogard-hotel.pl

Restauracja
HOTEL

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Kupię ziemię 
rolną 

za gotówkę powyżej 5 ha. 
tel. 508 312 261

Komunikat w sprawie rządowego 
programu wspierania osób
pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne
Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę usta-

nawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świad-
czenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listo-
padzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają 
dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc 
będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskaza-
nego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, 
pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wy-
płaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. 
Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej 
gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy spo-
łecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 
musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie 
został określony wzór takiego

wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powi-
nien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, 
którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 
2011 r. będzie przyznane po      31 października 2011 r., wniosek 
o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w 
którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyj-
nego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. termi-
nów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego

Iga Błażewicz

Gabinet

Pedagogiczny

www.pedagogika.szczecin.pl

tel. 695192443

SZANOWNI  PAŃSTWO !
Najserdeczniej dziękuję tym wszystkim, 

którzy wspierali mnie w kampanii wyborczej
do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję również tym, którzy oddali na mnie swoje głosy 
i chociaż nie otrzymałem mandatu

poselskiego, w dalszym ciągu będę aktywny  
w życiu społecznym naszej gminy, ku zadowoleniu jej mieszkańców.

Antoni Bielida
Sojusz Lewicy Demokratycznej 

Kontakty „Wieczór Tadeusza” 
Nowogardzki Dom Kultury tel.91 39 26 283 
Tadeusz Banachomski Nowogard tel.669-910-736 
Tadeusz Rzetecki Nowogard tel.602-667-563 
Tadeusz Pietrasik Nowogard tel.693 -255-036 
Tadeusz Łukaszewicz Nowogard tel.506- 999 -902 
Tadeusz Hołbowski Nowogard tel.509 -431-901 
Prosimy Tadeuszów o kontakty odnośnie naszego spotkania 

Tadeusz Łukaszewicz 

„Nasza Szóstka - od Tadeusza” oraz Nowogardzki 
Dom Kultury organizuje II-gi  wieczór Tadeusza.

W związku z tym tematem prosimy wszystkich Panów o imieniu Tadeusz o kontakt z naszą 
grupą lub NDK. Proponujemy wpisowe wraz z potwierdzeniem swojego przybycia z osobami 
towarzyszącymi . W programie naszego wieczoru: muzyka, śpiew, poezja, taniec, wystawa, au-
kcja charytatywna, wspólne zdjęcia oraz mały poczęstunek. Spotkanie „Tadeuszów” planujemy na 
26.10.20011r o godz. 18.00 (środa) w NDK w Nowogardzie.

Liczymy na obecność naszych solenizantów, do miłego spotkania.
Organizatorzy 

Czy szpital ogłosi upa-
dłość? ( DN z dnia 5 paździer-
nika 2001r)

Czy szpital powiatowy w Go-
leniowie przetrwa tzn. spłaci 
zadłużenie sięgające już kwoty 
sporo ponad 10 mln zł? Tego 
nie wie nikt. Główna kwota na 
oddłużenie pochodzić będzie z 
obligacji, 4 miliony tej kwoty 
ma być przeznaczone na zale-
głe składki ZUS, 13. pensje za 
lata 1999/2000 oraz zaległości 
wobec kontrahentów. Gmina 
Nowogard swoje 1,7 miliona 
ma spłacić ze sprzedaży mie-
nia, które wraz ze szpitalem 
przekazał jej powiat. Problem 
polega na tym, że plan oddłu-
żenia zakłada, że dokona się 
ono w 2005roku. Do tego cza-
su zmienią się prawie wszyst-
kie składniki tegoż zadłużenia. 
A zatem plan ten będzie jedy-
nie pobożnym życzeniem.

***
„W pewien sposób zostałam 

obdarowana talentem” (DN 5 
października 2001r)

Dziś Rozmawiamy z Agatą 
Grad – zdobywczynią tego-
rocznego Stypendium Preze-
sa Rady Ministrów.

Agata uczęszcza do naszej 
szkoły już dwunasty rok, skoń-
czyła tu szkołę podstawową, 
obecnie jest uczennicą klasy 
trzeciej II LO. Od zawsze wy-
różnia się w klasie, uczęszczała 
na rozmaite koła pozalekcyjne, 
( )…. Jednymi z największych 
osiągnięć Agaty jest dojście do 
finału Ogólnopolskiej Olim-
piady Filozoficznej oraz otrzy-
manie Stypendium Premiera, 
które odebrała dość niedawno 
(28 września). Przy tej okazji 
warto powiedzieć, że w ubie-
głym roku tę nagrodę otrzy-
mała uczennica naszej szkoły 
– Aneta Baran. 

***
Gmina ma zapłacić 140 tyś. 

zł odszkodowania (DN 9 paź-
dziernika 2001r)

3 września br. Sąd Okręgowy 
w Szczecinie wydał wyrok za-
oczny nakazujący gminie No-

wogard (stronie pozwanej) za-
płatę 140 tys. zł odszkodowa-
nia na rzecz powoda – Bernar-
da Skryplonka. Ponadto gmina 
miałaby ponieść koszty sądo-
we w wysokości 8.600zł. Sąd 
wydał wyrok zaoczny, gdyż 
nikt z urzędu, „pomimo nale-
żytego zawiadomienia o termi-
nie”, nie stawił się na rozpra-
wie, ani nie złożył żadnych wy-
jaśnień.

***
Udane eliminacje ( DN 9 

października 2001r)
Dnia 30 września br. w 

Gdańsku odbyły się półfina-
ły eliminacji do I Ogólnopol-
skiego Turnieju Klasyfikacyj-
nego Juniorek. LUKAS TOP 
WIERZBIĘCIN AZBUD NO-
WOGARD miał dwie swoje re-
prezentantki – Annę Dobrzyń-
ską, która zajęła 9 miejsce oraz 
Magdalenę Gargulińską, która 
bez żadnej porażki awansowa-
ła do finałów ogólnopolskich.

opr. MR

10 lat temu                  pisał: Józef Lorent Lat:62, Zmarł: 07.10.2011, Pogrzeb odbył się 
09.10.2011 na cmentarzu w Resku 

Stanisław Kędzierski Lat:77, Zmarł: 08.10.2011, Pogrzeb od-
był się 10.10.2011 na cmentarzu  w Nowogardzie 

Barbara Kunc Lat:73, Zmarła: 09.10.2011, Pogrzeb odbędzie 
się 12.10.2011 na cmentarzu  w Nowogardzie 

Jerzy Królikowski, Lat:57, Zmarł: 10.10.2011, Pogrzeb odbę-
dzie się 12.10.2011 na cmentarzu  w Nowogardzie 

Anna Gała Lat:57, Zmarła: 08.10.2011, Pogrzeb odbędzie się 
11.10.2011 na cmentarzu  w Żabowie 

Informacje podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
OdjAZdY Z NOWOGARdU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdjAZdY ZE SZcZEcINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃcZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
Od PONIEdZIAŁKU dO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEdZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGARd - REWAL - POBIEROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGARd - GOLENIÓW - SZcZEcIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZcZEcIN - GOLENIÓW - NOWOGARd
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

REKLAMA w dzienniku Nowogardzkim
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL. 91 577 20 07

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, 

że 16.10.2011 r. organizuje zawody wędkarskie 
towarzyskie w Trzebieszewie. 
Zapisy do dnia 14.10.2011 r. 

w sklepie wędkarskim Tęczak, ul. Waryńskiego, 
startowe wynosi 10 zł, wyjazd o godz 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapraszamy Zarząd Koła

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Uczniowie Szkoły  
Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie

 organizują 
zbiórkę 

karmy, smyczy, 
obroży, koców, 

misek itp. 
dla schroniska dla 
psów w Golczewie. 

Prosimy o przynoszenie 
rzeczy do sali nr 7 

SP nr 3. Zbiórka trwa 
od 7-14.10.2011 r. 

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

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. Rozrywka:
 Lesław M. Marek. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 

tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUcHOMOŚcI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam mieszkanie 53 m2 przy ul. 
Poniatowskiego, tel. 691 054 010.

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 
ha ziemi w Błotnie przy głównej 
trasie do Nowogardu. 91 39 17 937; 
697 744 657

• Sprzedam część domu na wsi, 10 km 
od Nowogardu. 86 m.kw. dwa duże po-
koje. Ogród. Możliwość adaptacji stry-
chu. Cena 95 tys. Tel. 889927772 Proszę 
dzwonić po godzinie 15.00

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbro-
jona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. Warsza-
wy. Tel 606 621 142

• Oddam ziemię Warnkowo. 510 243 182

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nad-
torowej. Cena 280 tys. 511  859  647; 
510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Woj-
cieszynie 1439 m2, pozwolenie na 
budowę, projekt domu, przydomowej 
oczyszczalni ścieków, komplet doku-
mentów. Tel. 796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy 
ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy 
ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam działkę o nr 224 pow. 597 m2 
przy ul Dąbrowszczaków. 512 608 747; 
724 268 040

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i ma-
nicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 
39 23 540

• Sprzedam piekarnię połączoną ze 
sklepem spożywczym w miejscowości 
Dobra k/Nowogardu. Obiekt z pełnym 
wyposażeniem i bieżącą produkcją. Są 
również do „przejęcia” pracownicy oraz 
kontrahenci. Tel. kom. 887467309, sta-
cjonarny 913920334.

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Dobra sprzedam 1/2 domu. 
668 431 301

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie 3 pokojowe + garaż ze stry-
chem + 3 murowane pomieszczenia 
w ogrodzie. Zamiana na 2 pokoje w 
bloku w centrum (I piętro lub parter) 
724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypoko-
jowe w bloku do remontu. 785 387 903 
dzwonić wieczorem.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Typ retro. 507 045 404

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
trzypokojowe 62,20m2. 668 732 944 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
parter, przystępna cena. 91 39 25 836

• Do wynajęcia garaż dla osobowego lub 
busa przy ul. Nadtorowej. 607 886 856

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
62m2 w Nowogardzie spiżarnia, weran-
da, piwnica, garaż +ogród. 506 180 729

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o 
pw. użytkowej 55 m2 , II piętro na osie-
dlu Radosław 501 594 804 lub 605 
548 737 cena 149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro 
Warszawska lub zamienię na dwa po-
koje z kuchnią do II piętra. 667 926 528 
lub 91 39 26 528

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 
ul. 3 maja 44(zjazd do Przystani). 694 
513 242

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy 
ul. jPII tel. 607 145 535

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Mieszkanie dwupokojowe w Centrum 
Nowogardu wynajmę. 695 426 050

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe. 500 + opłaty. 889  864 
486

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 1327m2 na ulicy Monte Ca-
sino. Tel. 511859650

• Wynajmę kawalerkę umeblowa-
na małżeństwu bezdzietnemu. 
667 994 240

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
725 590 955

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1327 m2 na ul. Monte Casino. 
511 859 650

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
bezczynszowe. 502 560 931

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam ładne dwupokojowe miesz-
kanie w centrum Nowogardu IV piętro 
tel. 695 426 044

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
pow. 50 m2 III piętro przy ul. Lubo-
szan. Samodzielne cO. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
parter. Przystępna cena. 91 39 25 836

• Sprzedam kontener handlowo – biuro-
wy Bamor Resko + zestaw monitoringu 
8 kamer + nagrywarka i monitor razem 
lub osobno. Atrakcyjna cena, ideal-
na na komis lub parking strzeżony. 
790 405 650

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe I 
piętro 34 m w Centrum. Cena 100 tys 
zł. 516 757 531

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Typ retro. 507 045 404

• Wynajmę pokój dla jednej osoby. 91 35 
03 053

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 
banków w jednym miejscu. dojeż-
dżamy do klientów. centrum finan-
sowe AVANTIS. Tel. 513 164 203

MOTORYZAcjA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 
650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEdAM OPEL VEcTRA c KOMBI, 
SREBRNY MET., ROK PROd 08/2006, 
PRZEB 152000 KM, 1.9 dIESEL 150 
KM, SERWISOWANY W ASO OPEL 
(FAKTURY), OSTATNI SERWIS 20 
WRZESIEŃ 2011, NOWE OPONY 
LETNIE cONTINENTAL, KLIMATRO-
NIK dWUSTREFOWY, ZAdBANY, 
cENA dO UZGOdNIENIA, TEL. 605 
522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam VW Polo rok prod. 1988 
Cena 600 zł. 783 019 357

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Typ retro. 507 045 404

• Daewoo Matiz kupię. 532 411 186

• Polonez Caro plus 1.6 GSI 1988 upe-
zbieczenieczenie, rejestracja do 
końca roku. Cena do uzgodnienia. 
692 081 808

• Sprzedam Daewoo Tico benzyna + gaz. 
669 694 269
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• Sprzedam silnik Leylant SW 400 

TD. 669 694 269

• Kredyty samochodowe. Leasing 
samochody. Tel. 513 164 203

ROLNIcTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zbo-
że. 502 853 573

• Sprzedam prosiaki 508 211 596

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + ko-
szenie łąk kosiarką. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam kosiarkę typu traktorek 
cena 2750 zł, sadzarkę do ziem-
niaków cena 4000 zł i kombajn do 

ziemniaków 4000 zł. 603 852 270

• Maliny sprzedam tanio (zbiór wła-
sny). 502 853 573

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków "ANNA" Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel.692421192 lub 
+4915222976483.

• Tanio sprzedam każdą ilość aroni 
665 785 735 – własne rwanie.

• Kupię dwa wiadra śliwek węgierek. 
91 39 22 979

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam prosięta. 666 313 733

• Sprzedam mieszankę zbóż dla kur. 
665 355 351

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Kury nioski półtoraroczne. Wyprze-
daż. 913910666

• Sprzedam siewnik poznaniak. 
603 839 782

• Sprzedam owies (8ton). Cena od 
550-500 zł za tonę ( w zależności 
od ilości zakupionej) 600653124.

• Sprzedam prosiaki 504 610 342

• Kury nioski półtoraroczne. Wyprze-
daż. 91 39 10 666

• Sprzedam kombajn Anna i fortsh-
nitch 100 KM.609 480 049

• Sprzedam ziemniaki jadalne bryza. 
91 39 25 967

• Nabywcę królików w Barzkowi-
cach proszę o kontakt. 661 900 901

• Sprzedam orzechy włoskie. 
728 194 904

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/kg. 
605 946 741

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 038

• Sprzedam jabłka zimowe po 
1,50 zł. 91 39 21 896

• Kredyty dla rolników. Tel. 
513 164 203.

USŁUGI

• Producent pościeli dziecięcej „Kari-
na” ul. Dworcowa 4 oferuje pościel 
do łóżeczek, rożki, baldachimy, 
ochraniacze i inne akcesoria dzie-
cięce. Otwarte od 9-16. Zaprasza-
my! 662 216 

• Wyjazdy Niemcy, Holandia z domu 
pod dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR
-y). Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYcZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputero-
we (Windows, Linux), konserwa-
cja pracowni szkolnych. Faktury 
VAT. Tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska 
Polskiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-
323-560), prace dachowe oraz 
remontowo-budowlane - termi-
nowo, solidnie tanio - tel. 661-382-
739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, pane-
le. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położe-
nie glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, do-
cieplenia, glazura, kostka. 662 678 
895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• docieplenia budynków. 608 847 
784

• docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę 
dla psa, ławkę, stół ogrodowy. 
660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, 
ławki, stoły, inne drewniane ele-
menty. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na 
lotnisko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budow-
nictwa. Budowa domu, glazura, re-
gips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, pane-
le. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-

czeń z ZUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego, 
przygotowanie do matury i do wy-
jazdu za granicę. 607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. 
Szybko, tanio. 530  424  933 lub 
697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań pry-
watnych, biur i posesji. 724 348 596

• Wykonam usługę, budowa domu, 
glazura. 662 678 895

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, laminowanie 
A4-A3, VIZART Studio Reklamy, 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
apteką jantar), tel. 605 522 340.

• Transport przeprowadzki solidnie, 
cała Polska. 511 448 871

• dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Sprzątanie czyszczenie nagrob-
ków. 793 908 143

• Kredyty dla firm. Bez zaświad-
czeń z ZUS i US. Tel. 513 164 203

• Leasing konsumencki - na 
oświadczenie do 100 tys. 513 
164 203 

• Pożyczki bez BIK na dowód oso-
bisty bez dochodu 200-1000 zł. 
513 164 203

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 
15 zł/m2, zbrojarzy i cieślę. 
694 455 280

• Zatrudnię brygadzistę z doświad-
czeniem ferma drobiu. Po okresie 
próbnym możliwość mieszkania. 
Tel 601 73 38 91

• Przyjmę do pracy tynkarza. 
512 005 503

• Rencista podejmie się pracy przy-
domowych. 507 984 640

• Firma informatyczna zatrudni 
osobę studiującą. fortel.nowo.pl

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-

mów kadowskich. 91 39 25  900; 
667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 35 
03 053

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Oddam kotki ośmiotygodnio-
we samce. czyste i zadbane. 
662 877 991. (Nowogard)

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Oddam suczkę maści czar-
nej, szczeniaczka w dobre ręce. 
661 933 969

• Sprzedam pianino. 724 080 142

• Oddam śliczne szczeniaczki (2 
pieski, 2 suczki), odrobaczone. 
531 741 232

• Zapraszam wszystkie chętne dzie-
ci na przejażdżkę kucem za worek 
owsa lub kostki siana. 691 138 076

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 
660 135 921

• Sprzedam Pianino. 726 280 768

• Oddam w dobre ręce małego 
czarnego kudłatego szczeniaka. 
698 397 889

• Sprzedam biurko i komputer sta-
cjonarny. 504 703 568

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 
660 135 921

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, Pa-
mięć 512MB, karta video NIVIDA 
GeForce4MX AGP8X 128MB, dysk 
twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-
RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Ma-
ster 763MB, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam pralkę wirnikową z wi-
rówką. Cena 200 zł. 728 194 904

• Zgubiono 9.10.2011 r.  branso-
letkę srebrną. w bramie głównej 
przy wejściu na cmentarz. Zna-
lazcę proszę o kontakt pod nr 
660 058 614

• Zaginęła para psów rasy Labra-
dor. Znalazcę proszę o kontakt. 
509 876 705
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Transport na terenie miasta GRATIS •Akceptujemy karty platnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Promocja ważna od 7.10 - 31.10.2011 lub do wyczerpania zapasów 

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • NOWOGARD tel. /fax 91 39 21 470

Puchar Nadziei Olimpijskich – Pruszków 8-9 IX - pomyślny debiut na drewnianym torze…

Remigiusz triumfuje w Pruszkowie!
Najlepszy zawodnik nowogardzkiego klubu „Panorama Chrabąszcze” nie zawiódł naszych oczekiwań podczas zawodów w ramach Pu-
charu Nadziei Olimpijskich, który tym razem odbył się na drewnianym, krytym torze w Pruszkowie.

Remigiusz odniósł sukcesy w 
wyścigach punktowym, i na dy-
stansach 500 i 2000 m. Mówi tre-
ner „Chrabąszczy” Ryszard Po-
sacki: - Najbardziej cieszy nas 
zwycięstwo w wyścigu punkto-
wym. Jest to trudna konkurencja, 
polega na tym, że zawodnicy mu-
szą przejechać 40 okrążeń po 250 
m, co 10 okrążeń punkty zdobywa 
pierwszych czterech na mecie. Tak 
więc po 40 przejazdach i 4 punk-
towanych finiszach Remigiusz zdo-
był 10 punktów, co dało mu pierw-
szą pozycję. 

Wiodący zawodnik nowo-
gardzkich „Chrabąszczy” zakoń-
czył pomyślnie również wyścig 
na dystansie 500 m: – Wyścig na 
tak krótkim dystansie wymaga od 
zawodnika maksymalnego skupie-
nia. Liczy się każda tysięczna se-
kundy! Remigiusz zajął piąte miej-
sce tracąc niecałą sekundę do naj-
lepszego na tym dystansie Szymo-

na Marczaka z „Luks Trójka Pia-
seczno”. - komentuje trener. 

Natomiast na dystansie 2000 m 
Remigiusz zajął 9. pozycję. Ry-
szard Posacki tak podsumowu-
je sobotnio-niedzielne zmagania 
– Remigiusz podczas zawodów w 
Pruszkowie wykazał się zdobytym 
już wcześniej doświadczeniem i 
odpornością psychiczną. Doświad-
czenie pomogło w uzyskaniu do-
brych wyników w warunkach, w 
których Remigiusz nie do tej pory 
nie miał okazji startować, tzn. na 
drewnianym, krytym torze. Na-
tomiast przygotowania od strony 
psychicznej wymagał start zwłasz-
cza na dystansie 500 m, który trze-
ba przejechać perfekcyjnie, a naj-
mniejszy błąd, w postaci choćby 
chwilowego rozproszenia, może 
kosztować wylądowanie na końcu 
tabeli.

(ps) Trofea wręczył Marian Więckowski – legenda polskiego kolarstwa, trzykrotny zwycięzca wyścigu Tour de 
Pologne (1954, 1955, 1956)

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o sukcesie braci Komisarek w 
Sokółce. Starszy, Patryk (obecnie reprezentujący klub Stal Grudziądz) 
i Remigiusz odnieśli wtedy zwycięstwa w swoich kategoriach 
wiekowych. Poniżej prezentujemy zdjęcia. 

Remigiusz na najwyższym stopniu podium

...i unosi w górę puchar zwycięzcy

Patryk przekracza pierwszy linię mety...

„Wesoła Ferajna” w Międzyzdrojach

Artystyczne Spotkania  Seniorów
W dniach od 30.09.2011 r. do 02.10.2011 w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach odbyły się „Artystyczne Spotkania Seniorów”. Nowogardzki 
Dom Kultury reprezentowany był przez zespół śpiewaczy „Wesoła Ferajna”.

Spotkanie miało charakter konkursu, podczas którego prezentowały się zespoły folklorystyczne, 
kapele ludowe, chóry oraz zespoły śpiewacze z różnych regionów Polski.

Według założeń organizatorów 
„Artystyczne Spotkania Seniorów” 
to przede wszystkim budowanie 
więzi w środowisku artystycznym 
Złotego Wieku.

Zespół „Wesoła Ferajna” podczas 
swojego występu miał ogromne 
wsparcie ze strony Nowogardzkiego 
Związku Emerytów i Rencistów, 
którego przewodnicząca pani Ha-
lina Ochman specjalnie tego dnia 
zorganizowała wyjazd do Międzyz-
drojów.

Info: St. instruktor Barbara Źróbek
opr. DN
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

• Linie autobusowe i busy
• Busy pod adres
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

ZAGRANICZNE
PRZEJAZDY

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

"OSTATNI DZWONEK"

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.bis.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.

Orzech II od 660

r Mia

,-

E 50 ,-

,-

Brykiet kamienny 700,-

kogroszek od 0

Supe ł od 470

TANI OPAŁ

tel. 509 95 455 91 422 37 123 •

Lecz

za grosze!*

ASTMĘApteka Mediq

ul. 15 Lutego 17D

tel. 91 432 61 77

:

NOWOGARD

(na przeciwko elewatora)

NIEBIESKA
Apteka Mediq

ul. Kościuszki 36/4

tel. 91 579 08 30

:
NIEBIESKA 2
NOWOGARD

(w przychodni)

Lecz

za grosze!*

CUKRZYCĘ

PRZYJAZNA CUKRZYKOM

* Dotyczy OTC i wybranych wyr. med - zapytaj Farmaceutę

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

Kraje Nadbałtyckie

Chorwacja

z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012
28.04 - 7.05.2012

Egipt - Jordania - Izrael
14.03 - 28.03.2012 • 19.09 - 6.10.2012

Turcja 12.09 - 26.09.2012

www.travel-nowogard.pl

BIAŁY  PUNKT  GSM

Zapraszamy

NOWO 
OTWARTY 

PUNKT GSM
ul. Blacharska 1b

Nowogard
(obok salonu Play)

ZATRUDNIĘ DO PRACY 
przy sortowaniu 

flancy truskawek. 
praca na hali 

rozpoczęcie 3 listopada 
(Redło) informacja

505 14 049, 606 655 095 www.aikido-szczecin.com

„Bomby” na  Poniatowskiego 

Akcja ABW  
w Nowogardzie 

W tym domu ABW znalazło substancje wybuchowe

Dzień Nauczyciela

Żeby być  
nauczycielem,  
trzeba kochać  
dzieci

Czytaj s. 2
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Stare gabloty ogłoszeniowe, które zamiast informować częściej 
padały ofiarą wandali, już  wkrótce znikną z naszego krajobra-
zu. Radni przyznali 5.5 tys. zł na zakup nowych gablot. Czy będą 
one bardziej odporne na wybryki chuliganów? Na zdjęciu znisz-
czona gablota przy ul. 3 Maja. W tle smutny widok – niszczejący 
budynek starego przedszkola. 

W zeszłą niedzielę tj. 
9.10.2011 r. para tanecz-
na Flesz z Nowogardu, 
Maciej Kaczocha - Mar-
ta Sulima na VII Ogól-
nopolskim Turnieju 
Tańca w Kostrzynie nad 
Odrą zajęli w swojej kla-
sie tanecznej 6 miejsce w 
tańcach standardowych 
i latynoamerykańskich.   
Maciek z Martą tańczą 
od 9 lat, trenują obydwa 
style, czyli i tańce stan-
dardowe i latynoamery-
kańskie - Maciek ma 19 
lat, a Marta 18.  Gratu-
lujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów!

Kolejny ban-
komat w mieście. 
Tym razem nowa 
maszyna do wypła-
cania pieniędzy zo-
stała zamontowa-
na w przedsionku 
Banku PKO przy 
ul. 700 Lecia. To 
drugi bankomat 
tego banku w No-
wogardzie i 8 w ca-
łym mieście. Oby 
tylko było co wy-
płacać...

„Bomby”  na  Poniatowskiego 

Akcja ABW  
w Nowogardzie 
 W dniu 12 października funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go,    wspólnie z Policją i Strażą Graniczną zapukali do jednego z domów przy ul.  
Poniatowskiego w Nowogardzie. Okazało się, że w mieszkaniu produkowane są 
materiały wybuchowe. 

Akcja ABW prowadzo-
na była na terenie całego kra-
ju. Działania prowadzone były 
na zlecenie Prokuratury Okrę-
gowej w Poznaniu. W wyniku 
czynności przeszukano około 
100 lokali mieszkalnych i go-
spodarczych oraz kilkadziesiąt 
garaży i samochodów, w tym 
jeden w Nowogardzie. Do-
tychczas zatrzymano 19 osób, 
które przekazano do dyspo-
zycji prokuratury. W rozmo-
wie  redakcji DN z rzeczniczką 
ABW, nie chciała potwierdzić, 
czy wśród zatrzymanych osób, 
jest jakiś mieszkaniec naszego 

miasta. Wiadomo tylko, że w 
domu przy ul. Poniatowskie-
go ujawniono substancje wy-
buchowe. Z naszych informa-
cji wynika, że miały one słu-
żyć do produkcji fajerwerków. 
W  całym kraju ABW ujaw-
niło ponad 500 kg mieszanin 
wybuchowych, między inny-
mi  proch czarny, pentaery-
tryt (składnik pentrytu – silnej 
substancji wybuchowej), pe-
tardy domowej roboty, a nawet  
samodzielnie skonstruowane 
urządzenia wybuchowe. 

Czynności są prowadzone w 
związku ze śledztwem wszczę-

tym na podstawie informacji 
uzyskanych z Królestwa Nor-
wegii oraz w wyniku analizy 
treści dokumentu „Manifest 
2063”. 

 W toku postępowania wy-
typowano kilkudziesięciu kon-
trahentów zaopatrujących się 
w podpoznańskiej hurtowni, co 
do których istniało podejrzenie, 
iż dokonane przez nich zakupy 
mogą być wykorzystywane do 
konstruowania ładunków wy-
buchowych – informuje biuro 
prasowe ABW. 

MS, JB

Nowogard: Zatrzymani za narkotyki
Policjanci z Nowogardu zatrzymali 20 i 21- latka za posiadanie i udzielanie in-
nym narkotyków – informuje policja.  Znaleziono przy nich marihuanę, amfe-
taminę i haszysz. Grozi im teraz do 3 lat pozbawienia wolności.

W piątkowy wieczór nowo-
gardzcy policjanci udali się 
do miejscowości pod Nowo-
gardem. Na jednej z posesji w 
pomieszczeniu gospodarczym 
zastali kilku młodych męż-
czyzn, którzy siedzieli przy faj-
ce wodnej. 

- Policjanci znaleźli tam fo-
liowe woreczki z zawartością 
15g amfetaminy, ponad 30g 
marihuany i 10g haszyszu. Ich 
właścicielem okazał się jeden z 
obecnych 21-letni mężczyzna. 
Został on zatrzymany i prze-
słuchany. Usłyszał on zarzuty 
posiadania i udzielania środ-
ków odurzających. Prokurator 

zastosował wobec niego środek 
zapobiegawczy w postaci dozo-
ru Policji – informuje mł. asp. 
Lilla Bawelska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie. 

Tego samego dnia kilka go-
dzin później, również nowo-
gardzcy policjanci zatrzymali 
do kontroli drogowej kierują-
cego pojazdem, który posiadał 
przy sobie zawiniątko z zawar-
tością 9g białego proszku. Ba-

danie testerem wykazało, że 
jest to amfetamina. Przedsta-
wiono mu zarzut posiadania 
narkotyków. 

Obie sprawy mają charak-
ter rozwojowy. Mężczyznom 
zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu narkomani grozi 
kara pozbawienia wolności do 
lat 3.  

opr. MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reklAmA

reklAmA

Wraca sprawa fermy norek pod Ostrzycą, której budowie sprzeciwiają się mieszkańcy. W ubiegłym tygodniu inwestor planujący budo-
wę obiektu, złożył w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie raport środowiskowy. Dokument jest niezbędny do wydania dalszych pozwo-
leń na budowę inwestycji. Okazało się jednak, że raport jest niekompletny. Urzędnicy wezwali przedsiębiorcę do jego uzupełnienia. 

Norki  coraz bliżej
Trudno to nazwać raportem. Otrzymaliśmy 3 strony bardzo skrótowej informacji na temat tej inwestycji. W takiej formie dokument nie może być 
rozpatrzony.  Dlatego też, gmina wysłała wezwanie o uzupełnienie i rozwinięcie treści raportu – powiedział redakcji DN, Krzysztof Zwoliński, 
inspektor Wydziały Ochrony Środowiska w UM  Nowogard. 

Urzędnik nie chciał jednak 
na tym etapie postępowania 
zdradzać, jakich konkretnie 
informacji brakowało w ra-
porcie. Bardziej rozmowny był 
sam inwestor. 

Do raportu nie ma zasadni-
czych uwag. Musimy uzupełnić 
tylko kilka drobnych punktów 
np. skala mapy, niewyrysowa-
ne miejsce, gdzie będzie stał si-
los itp. Oczywiście, wszystko bę-
dzie poprawione zgodnie z wolą 
urzędników. Do piątku dostar-
czymy poprawiony dokument 
– mówi Grzegorz Mieleńczuk, 
współwłaściciel spółki Bono 
Fur Farm, która planuje budo-
wę fermy pomiędzy Ostrzycą i 
Sąpolnicą. 

Według założeń,  ferma bę-
dzie miała powierzchnię 8 ha i 
obsadę  16 tys. samic. W szczy-
cie produkcyjnym, a więc od 
lipca do września, da to ok. 80 
tys. zwierząt. Będzie to trzeci 
taki zakład  należący do spół-
ki Bono Fur Farm. Dwa pozo-
stałe znajdują się w Wołowcu i 
Wołkowie.  Na fermie zatrud-
nionych ma być docelowo kil-
kadziesiąt osób. Spółka zapew-
nia, że  te plany wciąż są aktu-
alne, mimo ostrego sprzeciwu 
społecznego. 

Na razie jesteśmy na etapie 
przygotowywania wszelkiej nie-
zbędnej dokumentacji. To,  kie-
dy inwestycja ruszy, będzie za-
leżne od wielu czynników np. 
sytuacji na rynku skór. Nie ma 
jednak mowy o wycofaniu się z 
planowanej budowy – stwier-

dził stanowczo G. Mieleńczuk. 
Mieszkańcy nie mają jednak 

zamiaru składać broni. 
Jeszcze nie wiemy co będzie 

w tym raporcie. Spodziewamy 
się jednak, że jego treść będzie 
pozytywna dla inwestora. Dla-
tego też,  wciąż przygotowuje-
my swoje argumenty.  Szuka-
my także wsparcia wśród in-
nych organizacji proekologicz-
nych i instytucji, które również 
są przeciwne budowie tej fermy 
– mówi Dariusz Olejnik, sołtys 
Ostrzycy wsi, która obok Są-
polnicy i Korytowa protestuje  
przeciw budowie zakładu. 

Przypomnijmy, że spra-
wa budowy fermy norek pod 
Ostrzycą, ujrzała światło 
dzienne w marcu tego roku.  
Wtedy to, spółka Bono Fur 
Farm złożyła do UM w No-
wogardzie wniosek o wydanie 
warunków  zabudowy. Spotka-
ło się to z ostrym sprzeciwem 
mieszkańców Ostrzycy i pobli-
skich wsi, którzy w tej sprawie 
złożyli nawet oficjalny protest 
na ręce burmistrza R. Czapli. 
Pod petycją podpisało się po-
nad 100 osób. Ludzie obawiają 
się, że ferma zmieni już na za-
wsze ich komfort życia i będzie 
miała negatywny wpływ na 
środowisko. W sprawę, która 
odbiła się dużym echem w me-
diach,  zaangażowały się tak-
że organizacje proekologicz-
ne i radni – głównie opozycji. 
W Ostrzycy doszło do dwóch 
spotkań z mieszkańcami. Na 
jednym z nich obok władz sa-

morządowych, był obecny 
także przedstawiciel inwesto-
ra. Wszystkie te zebrania nie 
przyniosły jednak porozumie-
nia. Władza tłumaczyła, że je-
śli inwestycja będzie zgodna 
z obowiązującymi przepisa-
mi, nie może jej zablokować.  
Burmistrz tłumaczył również, 
że musi dbać o  miejską kasę, 
więc każdy inwestor jest na 

wagę złota.  Zdaniem protestu-
jących, władza nie dba o do-
bro mieszkańców tylko interes 

ekonomiczny mającej powstać 
fermy. 

Marcin Simiński

Na zdjęciu ferma norek w Wołkowie, należąca do Bono Fur Farm. Taka sama ma powstać pod Sąpolnicą. 
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                Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

               składamy najserdeczniejsze życzenia 

                 wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. 

 

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha 

 oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, 

kształtowania postaw młodych ludzi  i wpływania na ich życiowe wybory. 

Życzymy, aby sukcesy i przywiązanie obecnych uczniów 

 wynagradzała Państwu trudy niełatwej pracy,  

a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, 

 jak ogromną rolę spełniliście Państwo w ich życiu. 

 

Klub Radnych Wspólny Nowogard 

 

	 Szanowni	Państwo,
	 Dyrektorzy	nowogardzkich	Szkół	i	Placówek,
	 Nauczyciele	i	Wychowawcy
	 Pracownicy	Administracji	i	Obsługi	

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy 
na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości z osiągnięć  
w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności  
i powodzenia  w życiu osobistym.
 Dzięki Państwa szczególnemu zaangażowaniu oraz konsekwencji 
w nauczaniu i wychowaniu, młodzi ludzie są coraz lepiej przygotowywani 
do wyzwań, jakie niesie dzisiejszy świat. 
	 	 	 	 	 	 	 											
Burmistrz	Nowogardu																				Zastępca	Burmistrza																	Przewodniczący	Rady	Miejskiej
				Robert	Czapla																															Damian	Simiński																																	Antoni	Bielida

ŻYCZeNIA

ŻYCZeNIA

Dzisiaj obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji  rozmawiamy z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie im. 
Marii Konoponickiej, Lidią Wiznerowicz-Gliwną. 

Żeby być nauczycielem, trzeba kochać dzieci 

DN: Jak to się stało, że Pani 
została nauczycielem?

Lidia Wiznerowicz – Gliw-
na: Myśl o tym, żeby zostać 
nauczycielem powstała w mo-
jej głowie już w przedszkolu. 
Interesował mnie ten zawód 
od dzieciństwa. Miałam swój 
dziennik, sama rysowałam 
rubryczki. Nie mogłam zaj-
rzeć jak on wygląda naprawdę, 
bo nauczyciel nie mógł nam 
tego pokazać, więc wyobraża-
łam sobie co tak naprawdę w 
dzienniku powinno się znaj-
dować. Moimi uczniami, były 
lalki i misie. Maskotki siedzia-
ły na tapczanie.  Sprawdzałam 
im obecność. Prowadziłam z 
nimi różne zajęcia. Kiedyś opi-
sałam swoje wspomnienia w 

pamiętniku, który wysyłałam 
na konkurs dla nauczycieli pn. 
„Szkoła dawniej, dziś i jutro”. 
Otrzymałam wyróżnienie. Pa-
miętnik w którym opubliko-
wano wspomnienia, także in-
nych nauczycieli, został wyda-
ny przez Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego

Dzień Edukacji Narodowej, 
popularnie zwany „dniem 
nauczyciela”, to moment w 
którym szczególnie docenia 
się pedagogów za ich trudną i 
wymagającą wielu wyrzeczeń 
pracę. Czy Pani zdaniem, da 
się wykonywać ten zawód bez 
powołania? 

Wydaje mi się, że nie. Po 
pierwsze, trzeba kochać dzieci 
i lubić z nimi pracować. Ktoś, 

kto nie lubi dzieci nie będzie 
prawdziwym nauczycielem. 
Zawsze jest widoczne to, czy 
dany nauczyciel ma do tych 
dzieci właściwe podejście. Ja, 
jako dyrektor, obserwując da-
nego człowieka od razu wiem, 
czy ma on serce do dzieci lub 
czy powinien szukać innego 
zawodu. W swoim ponad 20 
letnim doświadczeniu, spotka-
łam nauczycieli, którzy odeszli 
z tej szkoły, bo męczyli się w 
tym miejscu.  Czy teraz więcej 
jest nauczycieli z pasją, czy 
pedagogów rzemieślników?

Moi nauczyciele, to ludzie 
pracujący z ogromną pasją i 
zaangażowaniem.  Oczywiście, 
każdy z nich ma swoje dobre 
i złe strony. Sama metodyka 

sprawia nam problemy, w za-
leżności od tego, jak się zmie-
niają czasy. My musimy do 
tych czasów się dostosowywać. 
I tak się dzieje w mojej szkole. 

Mówi się od pewnego cza-
su, że zawód nauczyciela zo-
stał sfeminizowany. Jak to 
wygląda u Pani w szkole i czy 
uważa Pani, że przewaga ko-
biet wśród nauczycieli to do-
bra sytuacja?

W naszej szkole pracuje 25 
nauczycieli, z tego zaledwie 3 
mężczyzn.  Moi pedagodzy, to 
osoby doświadczone. Ponad 
80% kadry, to nauczyciele dy-
plomowani i z wyższym wy-
kształceniem. 

Oczywiście uważam, że nie-
kiedy jest potrzebna także mę-
ska ręka. Cieszyłabym się, gdy-
by wśród pedagogów było wię-
cej mężczyzn. Myślę jednak, że 
kobiety wypracowały w sobie 
także pewne męskie cechy i 
świetnie dają sobie radę, rów-
nież w ekstremalnych sytu-
acjach. 

W dniu 28 października 
SP2 obchodzić będzie 50-le-
cie istnienia. Czy wszystko 
jest już przygotowane? 

Jeszcze wszystko nie jest za-
pięte na ostatni guzik. Do-
grywane są szczegóły organi-
zacyjne. Scenariusz i plan na 

ten dzień już mamy. Oczywi-
ście, to będzie wielkie święto. 
Zdradzę tylko, że nasza szko-
ła ukończyła 50 lat w ubiegłym 
roku, ale ze względu na trwa-
jący wówczas remont, nie było 
możliwości zorganizować sto-
sowanych do tego wydarzenia 
uroczystości. 

Czego należy życzyć na-
uczycielom z okazji ich świę-
ta? 

Przede wszystkim spokojnej 
pracy. Zmienia się teraz rząd. 
Nie wiemy, kto zostanie mini-
strem edukacji i w jakim kie-
runku znowu pójdzie reforma. 
My już kilka reform przeżyli-
śmy. Brakuje nam stabilizacji i 
ciągłości pracy. Oczywiście je-
steśmy w pewnym sensie uod-
pornieni na kolejne pomysły 
władzy, ale życzyłabym na-
uczycielom, żeby w dalszym 
ciągu byli elastyczni i odpor-
ni na wszelkie zmiany, któ-
re będą następować. Żeby się 
nie zniechęcali i byli nadal tak 
samo zaangażowani i aktywni 
w pracę. 

Więc, tego życzę Pani, a 
także wszystkim nauczycie-
lom w imieniu wydawcy i 
całego zespołu Dziennika 
Nowogardzkiego. 

Dziękuję bardzo. 
Rozmawiał Marcin Simiński

Nagrodzą nauczycieli 
W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej w ra-

tuszu miejskiej, dzisiaj o godz. 13.00 burmistrz Nowo-
gardu wręczy coroczną nagrodę dla wyróżniających się 
nauczycieli.  Relacja z uroczystości oraz lista nagrodzo-
nych pedagogów zostaną zamieszczone we wtorkowym 
wydaniu DN. 

red. 
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Z okazji imienin oraz urodzin 

Jadwidze Teresie 
Skulskiej 
dużo zdrowia, szczęścia, 

uśmiechu na co dzień oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń  

życzy brat Mirek

Naszej Koleżance redakcyjnej

Karolinie Sałaga
gratulacje z okazji

obrony pracy dyplomowej
składają

koledzy i koleżanki z pracy

ŻYCZeNIAŻYCZeNIA

Wreszcie ruszyły prace związane z renowacją murów 
obronnych nad nowogardzkim jeziorem.  Na razie 
trwa odbudowa zniszczonego przez wiatr fragmen-
tu zabytku. 

Odnawiają mury
Szanowana Redakcjo DN 
Jestem mieszkanką ulicy Racibora w Nowogardzie. Wraz z mężem, jako młode małżeństwo 

cieszyliśmy się z zakupu nowego mieszkania. Jednak radość trwała krótko, gdyż Pan Bur-
mistrz na początku września bieżącego roku przysłał zawiadomienie, że zostało wszczęte po-
stępowanie w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard… Następnie na początku października otrzymaliśmy 
decyzję o ustalonej opłacie adiacenckiej tłumacząc w piśmie, że wartość nieruchomości wzro-
sła o ponad 5 tyś. dlatego, że wybudowana została droga z kostki brukowej i utworzono nowe 
miejsca parkingowe. Droga nie jest zamknięta i nie tylko mieszkańcy jednego bloku ulicy Ra-
cibora nią przejeżdżają, ale dostęp do niej mają wszyscy: służby, które wywożą śmieci, samo-
chody dojeżdżające do placu budowy, mieszkańcy bloku nr 2 i każdy, kto nią przejeżdża. Nikt 
z mieszkańców nie ma pilota od bramy dającej dostęp tylko nam do drogi!!! Pytając sąsiadów 
czy otrzymali podobne pismo, w odpowiedzi uzyskałam, że jedni kilka tygodni wcześniej niż 
my, inni z kolei jeszcze o niczym nie wiedzą??? W związku z zaistniałą sytuacją mam kilka 
pytań do Pana Burmistrza. Jeśli mieszkańcy tego samego bloku mają uiszczać jakieś opła-
ty (wyssane z palca, bo ktoś być może znalazł jakiś kruczek prawny) to, dlaczego wszystkich 
powiadamia się w różnym czasie? Czy ktoś chce zyskać na czasie??? Jeśli podjęto uchwałę w 
lutym, to dlaczego dopiero światło dzienne widzi się w październiku???  Od strony drogi nie 
widać, jak powstaje kolejny blok budowany przez spółdzielnię CISY i jak jednocześnie spa-
da wartość mieszkania. Więc w jednym mieszkaniu, z jednej strony jego wartość przez nową 
drogę, którą wszyscy przejeżdżają bardzo wzrasta, z drugiej zaś przez kolejny blok w odle-
głości kilku metrów od okien wartość mieszkania maleje! Dlaczego tylko my mamy płacić??? 
Dlaczego w ogóle płacić??? Czy wszyscy mieszkańcy Nowogardu w okolicach, których jest tro-
chę lepsza nawierzchnia dróg będą wnosić opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości??? 
Dlaczego kosztem kilkunastu rodzin zamieszkujących ulice, Racibora szuka się pieniędzy na 
ratowanie dziury budżetu gminnego??? Jestem zbulwersowana zaistniałą sytuacją! Licząc na 
lepsze jutro, które Pan Burmistrz obiecywał, jako kandydat na Burmistrza oddałam na Pana 
głos. Tym bardziej żałuję dostając takie decyzje. Nie mówiąc o tym, jak mi wstyd.

Czytelniczka DN.
(Dane osobowe do wiadomości redakcji) 

Użyte w tekście Czytelnika pojęcie opłaty adiacenckiej nie jest powszechnie zna-
ne dlatego przytaczamy niżej  jego definicję.  

Opłata adiacencka - opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, 
których wartość wzrosła na skutek następujących zdarzeń:

- podział nieruchomości,
- scalenie i podział nieruchomości,
- budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego.
Opłaty adiacenckie nie obejmują nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego na cele rolne lub leśne. Podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adia-
cenckich zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, jak 
również przez radę gminy w przypadku uchwał o scalaniu i podziale nieruchomości.

Zgodnie z nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 98a - opłata adiacencka nie 
może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości w odniesieniu do wzrostu wartości nieru-
chomości spowodowanej jej podziałem, a w przypadku wzrostu wartości spowodowanej scaleniem 
i podziałem lub budową urządzeń infrastruktury technicznej (art. 146) - 50% wzrostu tej wartości.

Do tematu przeszacowania w Nowogardzie wartości nieruchomości objętych użytkowaniem 
wieczystym  i skutków finansowych dla użytkowników nieruchomości  wrócimy w najbliższym 
czasie.

@    Ludzie listy piszą  @ 

 Do odbudowy ubytku wy-
korzystane zostaną kamienie 
polne, granitowe bez obrób-
ki o określonych wymiarach. 
Drugi etap prac będzie obej-
mował remont i renowacje za-
bytku na całym odcinku. W 
ramach tego usunięte zostaną 
wszelkie porosty ze ścian. Na-
stępnie powierzchnia murów 
zostanie odgrzybiona. Wypeł-

nione zostaną, także ubytki 
w murach. Pośród kamieni i 
czerwonych cegieł pojawią się 
również nowe spoiny. 

Prace wykonuje firma 
AZBUD z Nowogardu. Kosz-
ty robót mają zamknąć się w 
kwocie 193 625, 89 zł. Mury 
mają być gotowe jeszcze w tym 
roku. 

MS

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy, Agenda Zboru, Kościo-
ła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie, ul. 700-Le-
cia 14,  72-200 Nowogard

DYSTrYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS 

z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Czwartek  20.10.2011   13:30 –17:00
Piątek   21.10.2011    9:00  – 15:00
Sobota   22.10.2011  9:00 – 
do wyczerpania zapasów 
Zapraszamy do siedziby przy ul.700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz
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Słowo Boże na Niedzielę:

PArAfIA PW. WNIeBOWZIęCIA NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PArAfIA PW. ŚW. rAfAłA kAlINOWSkIegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PArAfIA PW. mB fATImSkIeJ: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Księdzu proboszczowi 
Markowi Siedleckiemu

i Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w uroczystościach pogrzebowych

śp. Anny Gały
Serdeczne podziękowania 

za obecność, modlitwę 
i okazane współczucie 

składa rodzina

Z Ewangelii wg św. Mateusza  
(Mt 22,15-21):

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mo-
wie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu 
powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie 
nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz 
nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przej-
rzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokaż-
cie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz 
i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, 
co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Faryzeusze i przywódcy ludu mieli już dosyć krytyki ze strony Jezusa. Wypominał im 
bowiem zatwardziałość serc, zaślepienie i obłudę.  Wprost powiedział do nich, że Kró-
lestwo Boże będzie im zabrane a dane innym ludziom. Jezus bynajmniej nie mówił tych 
słów, aby ich potępić, ale nawrócić. Sam wcześniej powiedział do faryzeusza Nikodema, 
że „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony”. Problemem faryzeuszy i pozostałych przywódców ludu nie były 
popełniane przez nich grzechy, gdyż każdy z nas grzeszy, ale to, że nie widzieli swojej 
winy, a wręcz przeciwnie uważali się za doskonałych. Dlatego Jezus używał zdecydowa-
nych i ostrych słów, aby nimi wstrząsnąć i pobudzić do myślenia.

Niestety zatwardziałość ich serc była tak wielka, że z jeszcze większą złością i zajadło-
ścią odnosili się do Chrystusa. Uważali, że On ich atakuje, dlatego sami postanowili za-
atakować Jezusa o czym mówi dzisiejszy fragment Ewangelii.

Już tu możemy odczytać ważne przesłanie dla nas. W naszej wierze i pobożności naj-
gorsza jest obłuda i pycha. Nic tak nie niszczy życia duchowego jak wywyższanie się nad 
innych i przekonanie o własnej doskonałości i bezbłędności. Wtedy Bóg nie jest nam do 
niczego potrzebny – sami dla siebie jesteśmy panami i bogami. Każdy z nas sam powi-
nien zobaczyć czy taka postawa nie wkradła się w nasze życie. Przy tym nie możemy po-
równywać się do innych i patrząc na innych usprawiedliwiać swoje postępowanie. Za-
wsze znajdziemy kogoś „gorszego” od siebie. Jeżeli już chcemy się porównywać to z lep-
szymi, czyli ze świętymi, a najlepiej z Chrystusem, bo to On dla nas chrześcijan jest wzo-
rem.

Uczniowie faryzeuszów i zwolennicy Heroda zadali Chrystusowi bardzo podchwytliwe 
pytanie, w zasadzie bez wyjścia. Naród izraelski będąc pod okupacją Cesarstwa Rzym-
skiego musiał płacić należny jemu podatek. Oczywiście większość Żydów była przeciw-
na płaceniu tego podatku, ale sprzeciwienie się woli Cezara groziło karą. W ten oto spo-
sób Jezus został „przyparty do muru”. Jak by nie odpowiedział zawsze naraziłby się jednej 
z grup i można go było oskarżyć o niewłaściwą „postawę polityczną”. Zadający pytanie 
doskonale o tym wiedzieli. Tym bardziej zaskakująca była odpowiedź Jezusa, która za-
mknęła wszystkim usta: „oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 
należy do Boga”.

Czy w ten sposób Jezus zachęca nas do oddzielenia od siebie tego co ludzkie i boskie? 
Sacrum od profanum? Bynajmniej. Jeżeli dokładnie zastanowimy się nad odpowiedzią 
Chrystusa, to znajdziemy rozwiązanie. Na pierwszy rzut oka słowa wypowiedziane przez 
Jezusa rozumiemy tak, jak zrozumieli je ówcześni słuchacze: podatek należy  się Cezaro-
wi, ale cześć i kult Bogu. Czy jednak jest coś co nie należy do Boga? Tak naprawdę wła-
dza Cezara, podatki, monety i właściwie wszystko co jest stworzone należy do Boga. Od 
Niego wszystko bierze początek. Nie oznacza to zniewolenia, bo Bóg pozostawił to nam, 
abyśmy tym rozporządzali, ale zawsze w odniesieniu do Niego. Dlatego w całym naszym 
życiu punktem odniesienia powinien być Bóg, bo w końcu to z Jego ręki wszystko po-
chodzi i On wie najlepiej jak wszystkim dysponować, zarządzać i posługiwać się. Mamy 
oczywiście wolność wyboru i możemy inaczej postąpić, ale wtedy Bóg nie gwarantuje że 
będziemy szczęśliwi. Oddajmy więc Bogu to co należy do Boga, a więc całe nasze życie.

ks. Piotr Buda

Zofia Kućma Lat: 80, Zmarła: 11.10.2011r, Pogrzeb 14.10.2011rw Dobrej 
Danuta Sendłak, Lat: 61, Zmarła:06.10.2011r, Pogrzeb: 15.10.2011r w 

Nowogardzie
Józefa Miksza, Lat:94, Zmarła 13.10.2011r, Pogrzeb: 15.10.2011r w Do-

brej 
Informacje podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

Ocalić od zapomnienia (DN z 
dnia 12 października 2001r)

W minioną niedzielę na ponie-
mieckim cmentarzu przy kościele 
Św. Antoniego w Kulicach odbyło się 
uroczyste poświęcenie lapidarium 
(miejsca zgromadzenia kamiennych 
pozostałości po niemieckich pomni-
kach). Uroczystość rozpoczęła się o 
godz. 9.00 mszą świętą ekumeniczną 
w kościele w Kulicach, którą popro-
wadził ks. proboszcz Kazimierz Łu-
kjaniuk z Nowogardu wraz z pasto-
rem Fridrichem Schwandtem z Ko-
lonii. W uroczystości obok miesz-
kańców Kulic wzięli udział polscy i 
niemieccy uczestnicy seminarium 
na temat Nowogardu, które w tych 
dniach odbyło się w Akademii Euro-
pejskiej w Kulicach. 

***
Nie ma kupca na dworzec PKS 

(DN z dnia 16 października 2001r)
W październiku 200 roku podczas 

sesji, zdecydowaną większością gło-
sów rada przyjęła uchwałę w spra-
wie sprzedaży dworca PKS ( działka 
wraz z zabudowaniami) w przetargu 
nieograniczonym. Wcześniej z pro-
pozycją kupna wystąpiła do gminy 
firma PKS Gryfice. Przed głosowa-

niem burmistrz zapewnił radnych, 
że sprzedaż tego terenu jest roz-
wiązaniem korzystnym dla gminy, 
gdyż jego modernizacja kosztowa-
łaby około 500 tyś. zł.- Dzisiaj, aby 
dworzec doprowadzić do należyte-
go wyglądu potrzebne jest 100 tyś. 
zł - mówi Zdzisław Bogdański, kie-
rownik Wydz. Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rolnictwa. 
Zaraz po przyjęciu uchwały ogłosili-
śmy przetarg nieograniczony na jego 
sprzedaż, niestety nie zgłosił się ża-
den oferent.

***
Czy Agenda musi być urzędowa?
W broszurce informacyjnej doty-

czącej programu Agendy 21 czyta-
my, że środowisko naturalne w co-
raz większym stopniu ulega degra-
dacji i dzieje się to za sprawą szyb-
kiego rozwoju przemysłu. Z drugiej 
strony wiadomo, że dążenie do roz-
woju gospodarczego jest głównym 
zadaniem gminy. Jak te dwie rzeczy 
udaje się pogodzić w funkcjonowa-
niu nowogardzkiego Biura Agenda 
21, działającego przy Urzędzie Miej-
skim?

Wyszukał: Mr

 W TYCh DNIACh ODesZlI DO WIeCZNOśCI 

10 lat temu                  pisał:
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Serdeczne wyrazy współczucia 

i głębokiego żalu 

Panu

Bogumiłowi Gała
z powodu  

śmierci mamy
składają 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida

Rada Miejska w Nowogardzie

Kazimierzowi Lembasowi
dyrektorowi szpitala

Andrzejowi Więckowi
kierownikowi pogotowia
Tomaszowi Rokickiemu

ordynatorowi oddziału
i personelowi szpitala 

w Nowogardzie,
za okazaną pomoc i szczególne 

zrozumienie okoliczności, 
niosące ulgę w cierpieniu 
w ostatnich dniach życia

śp. Anny Gały
pełne wdzięczności 

podziękowania 
składa rodzina

 
 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
                                            ks. Jan Twardowski 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 

że dnia 7.10.2011 zmarła 
 

Anna Gała 
 

**** 

Synowi Bogumiłowi i Jego Rodzinie   
składamy najszczersze wyrazy współczucia 

Koledzy i Koleżanki ze Wspólnego Nowogardu 
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W dniu 11 października 2011r. firma Skanska przeprowadziła w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie akcję pt. „Bezpieczni w drodze do szkoły”. Akcją ob-
jęliśmy ok. 240 uczniów klas 1-4, którzy poprzez zabawę i doświadczenie uczyli 
się bezpiecznych zachowań. 

Akcja „Bezpieczni  
w drodze do szkoły”

Na spotkanie został zapro-
szony funkcjonariusz Policji 
– aspirant Sebastian Źróbek, 
który przypomniał dzieciom 
zasady bezpiecznego porusza-
nia się po drodze. Instruktorka 
Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Pani Barbara Korzycka opo-
wiadała i pokazywała dzie-
ciom, że udzielenie pierwszej 
pomocy nie musi być trudne. 
Czasami wystarczy wiedza, 
gdzie trzeba zadzwonić po po-
moc i jak to zrobić. Podczas za-
jęć dzieci uczyły się odpowied-
niej reakcji w niebezpiecznych 
dla życia i zdrowia sytuacjach, 
układały potencjalnych ran-
nych w pozycję boczną ustalo-
ną, a także opatrywały rany.

Z kolei kierownik sąsiadują-
cej ze szkołą budowy Szpitala-

Tomasz Kobielak - uświadomił 
dzieciom, że budowa jest nie-
bezpiecznym dla nich miej-
scem, a w okolicach prowadzo-
nych robót powinny zachować 
ostrożność i poruszać się tylko 
i wyłącznie wyznaczonymi tra-
sami. Opowiedział o tym, jak 
ważne jest dla nas życie pra-
cowników, a co za tym idzie, 
noszenie odzieży ochronnej 
podczas pracy na budowie. 
Dzieci z kolei miały możliwość 
wcielenia się w rolę budowlań-
ca  i przymierzenia sprzętu za-
bezpieczającego przed upad-
kiem.

Na zakończenie dzieci otrzy-
mały opaski odblaskowe po-
zwalające zwiększyć ich wi-
doczność na drodze oraz zo-
stały wyposażone w zeszyty 

ćwiczeń „Ratowniczek”, któ-
re zawierają 8 lekcji o tym, jak 
postępować w sytuacjach za-
grożenia zdrowia i życia. Wy-
chowawcy klas otrzymali pod-
ręczniki metodyczne do pro-
wadzenia zajęć z pierwszej po-
mocy.

Uczniowie uczyli się bawiąc, 
a nauczyciele dziękowali za 
włączenie szkoły do akcji pro-
mującej bezpieczeństwo swo-
ich podopiecznych. 

Następne spotkania w ra-
mach tej ogólnopolskiej akcji, 
odbędą się w kolejnych Szko-
łach Podstawowych i Przed-
szkolach zlokalizowanych przy 
realizowanych przez naszą fir-
mę projektach.

Info. Anna Brzezińska/
Skanska
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W dniu 14 czerwca 2011 r. w Nowogardzie przy ul. Ban-
kowej 5 widoczny na zdjęciu mężczyzna dokonał prawdo-
bodobnie kradzieży pieniędzy z bankomatu w kwocie 500 
zł. Osoby, które rozpoznają mężczyznę proszone są o kon-
takt z dyżurnym komisariatu policji z Nowogardzie tel. 91 
57 92 377.

Skarga mieszkańców Wojska Polskiego 

Wymieniając rury - niszczą chodniki !
Od pewnego czasu przy ul. Wojska Polskiego trwa wymiana instalacji wodnej. Mieszkań-

cy ulicy skarżą się jednak, że firma wykonująca remont przy okazji niszczy płyty chodnikowe. 
Jak udało nam się dowiedzieć w UM w Nowogardzie, prace prowadzi przedsiębiorstwo PUWiS. 

Roboty mają potrwać do końca miesiąca. 

Tyle, że jak widać na załą-
czonych fotografiach, dużo do 
życzenia pozostawiają ułożo-
ne po przeprowadzonych pra-
cach ziemnych, płyty chod-
nikowe. Zdaniem mieszkań-
ców ulicy, w tej chwili są one 
w gorszym stanie, niż przed 
rozpoczęciem robót. Wyboiste 
chodniki przypominają prę-
dzej tor przełajowy, niż drogę 
dla pieszych. 

Miejmy nadzieję, że na-
sza interwencja w tej sprawie, 
skłoni firmę wykonującą pracę 
do bardziej starannego ukła-
dania płyt chodnikowych. W 
innym razie, długo nie będzie 
trzeba czekać, aż ktoś połamie 
sobie nogi. 

JB

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 
w Gimnazjum nr 3
W dniach 03.10-7.10 w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy obchodzono Europejski Tydzień Świadomości Dyslek-
sji. Celem imprezy było zapoznanie uczniów z pojęciem dysleksji, a także wykazanie, iż dysleksja nie jest chorobą, a zaburzeniem z któ-
rym można funkcjonować i odnosić sukcesy.

Odpowiedzialnymi za przy-
gotowanie imprezy były Mag-
dalena Pietrzak (nauczy-
ciel bibliotekarz) i Magdale-
na Dawidowska (polonistka-
),zaś współodpowiedzialny-
mi wszyscy wychowawcy klas. 
W organizacji imprezy wzięły 
udział wszystkie klasy- przy-
gotowano plakaty i refera-
ty o sławnych dyslektykach. 
Uczniowie klasy II nakręcili 
film o dysleksji, w którym wy-
stąpili uczniowie, nauczyciele, 
a także dyrektor szkoły. Zor-
ganizowano szkolne dyktando. 
W ortograficznych potyczkach 
zmierzyli się wszyscy ucznio-
wie. Dzielnie stawili czoło wy-
zwaniom polskiej ortogra-

fii, pomimo, że tekst nie nale-
żał do najłatwiejszych. Wśród 
dyslektyków bezkonkurencyj-
ni okazali się uczniowie klasy 
III b.

Kolejny dzień młodzież 
spędziła na sali gimnastycz-
nej uczestnicząc w zawodach 
sportowych dla uczniów z dys-
leksją. Imprezę zakończył tur-
niej siatkówki. Podczas impre-
zy wszyscy bawili się znakomi-
cie.  Zwycięskie laury przypa-
dły reprezentantom klasy IIIa.

Uczniowie gimnazjum od-
wiedzili też swoich młodszych 
kolegów z klas I-III. Maluchy 
wysłuchały baśni wybitnego 
dyslektyka H.Ch. Andersena, a 
następnie wykonały ilustracje. 

Teraz ich prace zdobią szkolny 
korytarz. Podczas trwania „Ty-
godnia” rodzice mogli spotkać 
się ze specjalistami, uzyskać 
informacje o przyczynach i 
skutkach dysleksji, dowiedzieć 
się, jak diagnozować zaburze-
nia w czytaniu i pisaniu, w jaki 
sposób pracować z dzieckiem 
w domu.

Ostatni dzień Europejskiego 
Tygodnia Świadomości Dys-
leksji był w szkole dniem pod-
sumowań. Najlepsi zostali na-
grodzeni, a wszyscy,  którzy 
pomogli w organizacji impre-
zy, otrzymali z rąk pani dyrek-
tor Ireny Juszczyk pamiątko-
we dyplomy. Europejski Ty-
dzień Świadomości Dysleksji 

był obchodzony w szkole po 
raz pierwszy. Nie tylko roz-
propagował  wśród uczniów, 
rodziców i nauczycieli wiedzę 
na temat dysleksji rozwojowej, 
ale też uświadomił wszystkim, 
że osoby u których zdiagnozo-
wano to zaburzenie, są zdolne, 
kreatywne i ambitne,

Informacja własna
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Trudny kawałek chleba
Pewnego razu Marysia po-

szła po chleb. Zawsze była dość 
długa. – W kolejce tuż za mną 
stał jednoręki Kirgiz. Właśnie 
wrócił z frontu. Bardzo się nie-
cierpliwił. Nagle nie wytrzymał, 
chwycił mnie za ramię i cisnął o 
ziemię. Straciłam przytomność. 
Ocknęłam się po pewnym cza-
sie. Kolejki już nie było. Pozbie-
rałam się, weszłam do środka i 
dostałam chleb. 

Chrystos woskries
Pani Marii zapadła szczegól-

nie w pamięci Wielkanoc roku 
1943 i związane z nią wyda-
rzenie: - Wielkanoc wypadała 
wtedy w drugiej połowie kwiet-
nia. Ja chodziłam do szkoły na 
pierwszą zmianę, przychodzi-
łam, oddawałam walonki sio-
strze, która szła na drugą zmia-
nę. To był dzień przed Wiel-
kanocą, Wielka Sobota. Gdy 
siostra wróciła do domu za-
czął padać gęsty śnieg i dmu-
chać wiatr. Rano budzimy się, 
1 dzień świąt wielkanocnych. 
Wiedzieliśmy kiedy wypadają 
święta dzięki babci, która mia-
ła książeczkę do nabożeństwa z 
ruchomym kalendarzem. Poło-
żyliśmy się spać, rano budzimy 
się. A nasze okno jest całe zasy-
pane śniegiem. Otwieram drzwi 
sieni na dwór a tam ściana śnie-
gu. Chcemy podpalić w kuchni, 
nie możemy bo obowiązywało 
takie ustrojstwo, że jak się nie 
paliło to trzeba było wejść na 
dach i zakryć komin, żeby nie 
wdmuchiwało zimna. Nie mo-
żemy więc rozpalić w piecu, bo 
komin zatkany workiem z pia-
skiem. Wyjść też nie możemy, 
ponieważ drzwi były zasypa-
ne. Zaczęliśmy więc ten śnieg 
wybierać spod chaty do środka, 
myśląc, że kiedyś ten kurhan 
się skończy. Ale to była syzy-
fowa praca. Nie dałyśmy rady. 
No niech się dzieje wola Boża, 
przecież sami na tym świecie 
nie jesteśmy. Gdzieś ludzie są. 
I siedzimy w tej zimnej, głodnej 
chacie. Po paru godzinach na-
gle daje się słyszeć szu, szu, szu. 
Przyszli Kazachowie. Tubylcy. 

Wykopali w tym kurhanie tu-
nel o długości 6, 7 m. Można 
już było odetkać komin i rozpa-
lić w piecu. W pamięci utkwił 
mi taki moment i chyba dlate-
go mam taki sentyment do ka-
pusty. Na czele tych kilku Ka-
zachów, którzy nas odkopywa-
li przyszła Ukrainka pochodzą-
ca z przesiedleńców z 30 roku. 
Trzymała w ręce małą, blasza-
ną miseczkę kiszonej kapusty, 
wyciągnęła ręce przed siebie i 
powiedziała – Polaczka, wasze 
siewodnia woskriesienie, Chry-
stos woskries. Wielkanoc z naj-
większym skarbem, miseczką 
kiszonej kapusty.

Sopel lodu
Niektórzy pracujący w ko-

palni musieli znosić nieludzkie 
warunki. Pani Maria pamię-
ta taki epizod: - Pewna kobie-
ta pracowała ciężko w kopal-
ni. Była zima, a ona cała spo-
cona w wilgotnym ubraniu wy-
chodziła na powierzchnię. Była 
cała sztywna. Pomagałyśmy się 
jej rozebrać. Ta kobieta przeży-
ła straszną katorgę. Takich osób 
było wiele. 

Maszyna
Oprócz pracy babci i córek 

dochód przynosiła również 
praca mamy, która potrafiła 
obsługiwać maszynę do szy-
cia ukradkiem zabraną z domu 
na kresach. Choć przed wojną 
nie była krawcową to krawiec-
two szło jej całkiem nieźle: -  
W chwilach kiedy mama odzy-
skiwała siły, zajmowała się szy-
ciem. Nie była krawcową. Przed 
wojną szyła tylko nam jakieś 
sukienki, fartuchy itd. Mogła 
trochę na tym zarobić. Dzięki 
temu od czasu do czasu mama 
zabierana była do różnych do-
mów i tam za ciepły kąt i jedze-
nie wykonywała różne prace 
krawieckie. Stała się miejscową 
krawcową. 

Splotły się radość i gorycz
Po 6 latach spędzonych na 

Syberii przyszedł nareszcie 
moment powrotu do ojczy-
zny. Niestety, euforia związana 
z powrotem do domu zosta-
ła przerwana pewnym bardzo 

przykrym zdarzeniem: - Mimo, 
że porozumienie o powrocie Po-
laków do Polski nastąpiło w 45 
roku to do 46 roku żadna wia-
domość na ten temat do nas 
nie dotarła. – A tam może kie-
dyś pojedziecie – odpowiada-
li z jednej strony Rosjanie. Na-
tomiast Ukraińcy mówili - Wy 
możecie mieć jakąś nadzieję, 
ale my? Nadszedł 46 rok, kwie-

cień, wkrótce miał nadejść1 
maja. Byłam właśnie w szkole. 
Do klasy zapukała moja siostra. 
– Marysiu chodź, chodź! – mó-
wiła. A ja bałam się nauczyciel-
ki. Kiedy moja koleżanka po-
wiedziała  – Marysia idzi, może 
w Polszu ujeżdżacie. Z pewnym 
niedowierzaniem wzięłam swo-
je kajety. Wyszłam. Siostra po-
wiedziała mi – wiesz, świadec-
twa już nam wypisują. Wra-
camy do Polski. Wszystko się 
u nich działo błyskawicznie. 
Rozkaz i wykonanie. Gdzieś o 
10 przyszła do zakładów pra-
cy wiadomość – rozliczyć Po-
laków, wydać należne im za-
świadczenia, zwolnić z pracy. 
A o 16 zbiórka pod klubem. W 
szkole otrzymaliśmy świadec-
twa i po garści cukierków, któ-
re były przeznaczone na pierw-
szomajowe paczki. Przyszłyśmy 

do domu i widać było, że tutaj 
wszystko się szykuje i pakuje. 
Jedziemy. Pod klubem wsadzi-
li nas na samochody ciężarowe. 
Strasznie cuchnęły, ale ja lubi-
łam zapach benzyny. Zawieźli 
nas do Stalińska. Tam nas prze-
ładowali. Kilka godzin spędzili-
śmy pod chmurką. Siedzieliśmy 
na placu. Następnie zawieźli 
nas do oddalonej o 250 km sta-

cji kolejowej Makinka, tak więc 
wszystko trwało dobę. A tutaj 
umajone bydlęce wagony, z ga-
łązkami brzozy, z biało-czer-
wonymi flagami. Radość, wese-
le, wyjeżdżamy do Polski. Zała-
dowaliśmy się do wskazanego 
tam wagonu. A później przyszli 
ludzie, którzy rozdawali doku-
menty i okazało się, że dla mo-
jej rodziny nie ma dokumen-
tów. I prysł cały czar, cała ra-
dość. W nocy pociąg miał odje-
chać – bez nas. Musiałyśmy wy-
siąść z tego wagonu. Na pusty, 
nieznany peron stacji Makinka. 
Tylko dla babci były dokumen-
ty, ale babcia powiedziała -bez 
was nigdzie nie pojadę i was nie 
zostawię. Więc babcia wysia-
dła. Wysadzili jeszcze z nami 
jedną pięcioosobową rodzinę. 
Moja mama pomimo słabego 
zdrowia była kobietą dość ob-

rotną. Sprawdziła rozkład jaz-
dy i pojechała do obłości w Ak-
molińsku do  delegatury pol-
skiej. A my z babcią i tą drugą 
rodziną zostaliśmy na peronie. 
Wyrzuceni. I znowu rozpacz. 
Bo tam znało się ludzi, był jakiś 
kont. A tutaj nic, pod chmurką. 
Po jakimś czasie mamie odpo-
wiedziano, że jest obywatelką 
rosyjską - przecież Pani w Ode-
ssie urodzona. Czego się doma-
ga, do jakiej Polski chce wrócić? 
A mama na to, to ja mogę być 
i w Ameryce urodzona, co nie 
zmienia faktu, że jestem Polką. 
Nigdy obywatelstwa nie zmie-
niałam. Nie miejsce urodzenia 
decyduje o narodowości. A my 
zaczęliśmy w tej Makince szu-
kać jakiegoś siedliska. Kogoś, 
kto by nas przygarnął do miesz-
kania, bo na dworcu nie będzie-
my siedzieli w nieskończoność, 
a nigdy nie wiadomo kiedy to 
się skończy. Po pewnym czasie 
przyjęła nas mieszkająca blisko 
stacji rodzina. Ale nie do miesz-
kania. Ulokowali nas tylko przy 
chatce. Tam był taki saraj, czyli 
przybudówka dla bydła plecio-
na z wikliny. W jednym koncie 
stało cielę. W drugim grzęda z 
kurami. Po środku była stud-
nia, z której nabierano wodę i 
jeden kąt nam użyczono w tym 
saraju, mogliśmy tam rozkła-
dać swoje pakunki i kłaść się 
spać. No i tak przeżyliśmy dwa i 
pół miesiąca.

Zahartowane i zaradne
Podczas prawie trzymie-

sięcznego okresu oczekiwania 
na dokumenty pozwalające na 
powrót do ojczyzny obie sio-
stry i babcia podejmowały się 
rożnych czynności, aby zarobić 
na jedzenie. Relacja pani Marii 
o zmaganiach trzech słabych 
kobiet, które w ekstremalnych 
warunkach zarabiają na utrzy-
manie budzi w odbiorcy praw-
dziwy podziw: - Tutaj było le-
piej niż na stepie - był las. A w 
lesie szczaw i poziomki. Zbie-
rałyśmy ten szczaw i sprzeda-
wałyśmy na pęczki. Poziom-
ki na szklaneczki. Mama póź-
niej przyjechała, odnalazła nas. 

Cykl: świadkowie historii – Syberia
Będzie to opowieść o wojennych losach Marii Ejryszew (z domu Karpiej), która w wieku niespełna 5 lat, 10 lutego 1940 roku została 
wraz rodziną wywieziona do Kazachstanu. 

Moje dzieciństwo skończyło się, 
 gdy miałam niespełna pięć lat…(cz. II)

Maria Ejryszew
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Teoretycznie, aby wybić się 
na pozycję lidera rozgrywek A-
klasy wystarczy jeden wygrany 
mecz. Zdobycie trzech punk-
tów spowoduje przeskoczenie 
Orła Grzędzice, dotychczaso-
wego lidera. Celem na tą rundę 
spotkań jest zajęcie pierwszego 
miejsca w tabeli przed zimową 
przerwą. 

Przed meczem trener Gra-
cjan Golema będzie miał do 
dyspozycji wszystkich zawod-
ników. Jak do tej pory, nikt nie 

musi pauzować za kartki. Brak 
jest także kontuzji po ostat-
nim meczu z Unią Stargard. 
Na każdym treningu można 
zaobserwować znakomitą fre-
kwencję.  Okoliczności wydają 
się być sprzyjające dla rozegra-
nia kolejnego, bardzo ważnego 
meczu o punkty dla piłkarzy 
Olimpii. 

W poprzednim sezonie Rol-
pol imponował znakomitą 
obroną. W ilości straconych 
bramek ustąpili jedynie Or-

łowi Pęzino, który wywalczył 
awans do klasy okręgowej. Pił-
karze z Chlebowa zakończyli 
sezon na piątym miejscu.

W obu rozegranych dotąd 
meczach w sezonie 2011/2012 
padł wynik 2:1 dla Olimpii. 
Wszystkie statystyki wskazują, 
że to Olimpia jest faworytem 
do zgarnięcia trzech punktów.  
W najbliższą niedzielę przeko-
namy się jaki padnie rezultat 
na boisku w Chlebowie. 

Przemysław Saja

Trzeba było zarabiać na podró-
że mamy do akmolińskiej ob-
łaści. Żeby zdobyć dokumenty 
musiała tam spędzić wiele dni. 
Mama przywoziła z akmoliń-
ska kaszę, którą również sprze-
dawałyśmy na szklaneczki. 
Sprzedawałam również esen-
cję lemoniadową w pociągach. 
Chodziłam po peronie wołając 
- komu mors, komu mors?! To 
tak się nazywało nie wiem dla-
czego. I z gąsiorka tak polewa-
łam i poiłam podróżnych. Pew-
nego dnia byłam na rynku, to 
był chyba czerwiec, rynek był 
blisko torów, patrzę, a tam taki 
króciutki pociąg, chyba z siedem 
wagonów. Z biało-czerwonymi 
chorągiewkami, umajony brzu-
ską. Strasznie się rozpłakałam. 
Myślałam, że to już ostatni. 
Mama wystarała się w końcu 
o dokumenty i przyjechała, za-
brała nas i pojechaliśmy. Udało 
nam się wyjechać w 17 lipca. I 

tak doczepiano nas do różnych 
transportów. Przyjechaliśmy do 
Polski. Nikt na nas nie czekał, 
bo nasze tereny zostały na kre-

sach, o nikim nic  nie wiedzieli-
śmy.  Ach gdzie zawiozą to bę-
dzie, duże miasto przerażało. 
Zatrzymaliśmy się w Poznaniu, 

tak więc co bardziej operatywni 
pasażerowie, najczęściej Żydzi 
wysiedli od razu w Poznaniu. A 
my 18 sierpnia 46 roku wylądo-

waliśmy w Łobzie przy rampie 
kolejowej i wysiedliśmy. Szuka-
łyśmy jakiejś kwatery, wszystko 
było rozszabrowane , ponadto 
dziwny strach przed samodziel-
nym mieszkankiem. Taka już 
była mentalność ludzi zaszczu-
tych, zastraszonych, zagonio-
nych. We wrześniu poszłam do 
szkoły, siostra też. 

I kiedy skończyłam 9 klas, po-
szłam do szkoły zawodowej. W 
życiorysie napisałam zgodnie 
z prawdą, że byłam wywiezio-
na do Kazachstanu. Gdy zo-
baczyła ten wpis pani dyrek-
tor placówki, osoba o „bardzo 
mocnym kręgosłupie ideolo-
gicznym”, powiedziała –Kar-
piej! Mogłabyś to pominąć? Nie 
pisać o tym. – wtedy odpowie-
działam jej - Proszę pani 6 i pół 
roku to jest więcej niż 1/3 moje-
go życia. To jest część mojej hi-
storii. I dała mi spokój. 

Piotr Słomski

Astana - miejsce zesłania rodziny Karpiejów

Wyjazd Olimpii do Chlebowa
W nadchodzącą niedzielę 16 października Olimpia Nowogard zagra w Chlebo-
wie z tamtejszym Rolpolem w meczu ósmej kolejki spotkań piłkarskiej A-klasy. 
Czy uda się podtrzymać zwycięską passę meczów? Początek meczu seniorów o 
godz. 15.00.

Trzy razy podium
9-10-2011 na torze motocrossowym w Rosówku odbyła 
się VII runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej. Ze 
względu na małą odległość klub KM „Cisy” reprezento-
wali poza dwoma kontuzjowanymi zawodnikami,wszy-
scy Nasi zawodnicy.

W klasie 85cm3 obydwa biegi 
wygrał w dobrym stylu prowa-
dzący w klasyfikacji generalnej 
Paweł Klewicz i stanął na naj-
wyższym miejscu na podium. 

W kategorii Junior licencja 
”C” wystartowało trzech Na-
szych zawodników. Najlepszy 
wynik osiągnął Patryk Komsa, w 
pierwszym biegu był trzeci, a w 
kolejnym drugi, co dało mu dru-
gie miejsce na podium. Kacper 
w pierwszym biegu zajął 6 miej-
sce, a w drugim piąty minął linię 
mety. Najsłabiej poszło Naszej 
czołowej zawodniczce ligi kobiet 
Żanecie. W pierwszym biegu za-
jęła 11 miejsce, a w biegu dru-
gim była przedostatnia. 

Klasę Weteran reprezentował 
Jarosław Komsa, który w pierw-
szym biegu zajął 10 miejsce, a 
w drugim, jako 11 minął linię 
mety.

W kategorii Quad wzięło 
udział dwóch Naszych zawod-

ników. O dużym pechu może 
mówić Dariusz Pustelnik, któ-
ry w pierwszym biegu był 3, a 
w trakcie drugiego biegu, gdy 
silnik odmówił mu posłuszeń-
stwa , stracił drugą pozycję. To-
masz Jamroży w pierwszym bie-
gu zajął 5 miejsce, w drugim bie-
gu dużo lepsza jazda i mija linię 
mety jako trzeci. W klasyfika-
cji generalnej Darek utrzymał 3 
miejsce.

Klasę otwartą z licencją, repre-
zentował Michał Kozera, który 
po bardzo emocjonującej wal-
ce z zawodnikiem ze Szczecina 
w obydwu biegach zajął 2 miej-
sce, co dało mu również drugie 
miejsce na podium.

W klasyfikacji klubowej naj-
więcej punktów dla Nasze-
go klubu zdobył Paweł Klewicz 
(50pkt.). W klasyfikacji gene-
ralnej tych zawodów, klub KM 
„Cisy” zajął 3 miejsce.

Inf. Własna 
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„TOmASZeWSCY NIerUCHOmOŚCI”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mIeSZkANIA:
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 60 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard kawalerka o powierzchni 38 m2, cena- 113 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 62 m2, cena- 154 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł

DOmY :
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 239 m2, działka 6400 m2, cena- 590 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 240 m2, działka 886 m2, cena- 649 000 zł

Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
Biura Nieruchomości na ul. Warszawską 14

rozmowa z Piotrem Sołtysińskim i jego grupą

AIKIDO - znaczy harmonia ducha
Aikido to sztuka walki łącząca w sposób harmonijny ciało i umysł trenującego. Głównym celem uprawiania tej dyscypliny nie jest tylko 
fizyczny trening  lecz   uprawianie specyficznej filozofii pojmowania życia. Redakcja DN postanowiła przyjrzeć się treningowi miłośni-
ków AIKIDO, który odbył się w ubiegły piątek w Szkole Podstawowej nr 1. 

Popularność AIKIDO już kil-
ka lat temu dotarła do Nowo-
gardu. Obecnie w mieście zaję-
cia japońskiej sztuki walki pro-
wadzi kilku trenerów. Redakcja 
DN wybrała się na trening do SP 
nr 1, który prowadzi Piotr Soł-
tysiński. Pod okiem instrukto-
ra obserwowaliśmy zajęcia pro-
wadzone najpierw dla dzieci i 
osób początkujących a następ-
nie osób dorosłych. To jest moja 
pasja, którą uprawiam już od 3 
lat, mimo, że jestem jeszcze tyl-
ko chłopcem, to mam już poma-
rańczowy pas, ale zamierzam w 
przyszłości mieć również czar-
ny. Tutaj poznaję nowe techniki 
i chwyty, które prezentuje nasz 
sensei - mówi 9-letni Maksymi-
lian.  

Rozmowa z Piotrem Sołty-
sińskim, szkoleniowcem AIKI-
DO.

DN Jak zaczęła się Pańska 
przygoda z AIKIDO i dlaczego 
na nauczycieli, instruktorów  
mówi się sensei?

Piotr Sołtysiński:  Moja przy-
goda z AIKIDO rozpoczęła się w 
1977 roku. Była to dla mnie me-
toda na odnalezienie sposobu sa-
morealizacji. Muszę również wy-
mienić Mariana Osińskiego mo-

jego pierwszego mistrza, który 
wprowadził mnie w świat Aiki-
do. Słowo  Sensei to tyle, co na-
uczyciel posiadający mistrzowski 
stopień wtajemniczenia (czarny 
pas). Nie należy utożsamiać sen-
sei z instruktorem, który nie musi 
posiadać stopnia mistrzowskiego 
– wymagany jest tu co najmniej 
pas brązowy (zaawansowany 
uczeń). Zwyczajowo termin ten 
jest używany każdorazowo przez 
uczniów zwracających się do na-
uczyciela w miejscu ćwiczeń czy 
nawet po za nim. 

DN: Na czym polega ta sztu-
ka walki?

P.S: W tej sztuce walki chodzi 
o wykorzystywanie siły przeciw-
nika przeciwko jemu samemu. 
Polega to na tym, że w bezpośred-
niej walce, jeżeli już musi do niej 
dojść, wykorzystujemy poprzez 
odpowiednie bloki i dźwignię, 
siłę, ale pochodzącą nie od nas, 
ale od  niego samego. Siłą tej sztu-
ki walki nie jest jej moc fizyczna, 
ale przede wszystkim psychiczna 
połączona z przewidywalnością i  
obserwacją napastnika. 

 DN: Czym wyróżnia się aiki-
do od innych sztuk walki? 

P.S: Odpowiadając najpro-
ściej dobrą energią, która jest w 

trzech wymiarach: AI to harmo-
nia, KI - energia wewnętrzna i 
duchowa DO - droga, sposób. 
AIKIDO - jest sztuką walki łą-
czącą w sposób harmonijny ciało 
i umysł ćwiczącego. Jej najważ-
niejszą zasadą jest neutralizacja 
atakującego poprzez wykorzy-
stanie jego siły użytej do ataku. 
Całość nazwy AIKIDO można 
to przetłumaczyć, jako drogę do 
harmonii ducha. Pierwowzór tej 
sztuki walki powstał w Japonii. 
Pierwsza szkoła DAITO-RYU-
AIKIJITSU (850-880) została za-
łożona przez księcia Teijun. Jej 
techniki przeszły z rodu Minamo-
to na ród Takeda. W XIX wieku 
Sokaku Takeda, jako głowa kla-
nu, pierwszy postanowił nauczać 
tej sztuki walki poza rodem.

DN: Nie byłbym sobą gdy-
bym nie zadał tego pytania. 
Czy osoby niepełnospraw-
ne ruchowo  też mogą ćwiczyć 
Aikido?  Może takie treningi 
mogłyby zastąpić męczącą re-
habilitację?

P.S: Powiem więcej. Nawet nie-
widome! Zacznę od tego, że w hi-
storii mojego nauczania były ta-
kie osoby, które wcześniej korzy-
stały z różnego rodzaju zabiegów, 
takich jak masaże czy akupunk-
tura. Jednak wiemy, że nie za-
wsze są one skuteczne w leczeniu 
i wówczas przychodziło z pomo-
cą AIKIDO, którego uprawianie 
poprzez odpowiednie ćwiczenia 
i wypracowanie poprawnej tech-
niki oddychania dawały dobry 

efekt, którego skutkiem była lep-
sza sprawność psychiczna i fi-
zyczna. Chcę dodać, że również 
ćwiczyły u mnie osoby niewido-
me, a nawet będące na wózku in-
walidzkim. Zakres ich treningów 
był oczywiście mocno ograniczo-
ny, ale możliwy do wykonania. 

DN: Czy AIKIDO jest nie-
bezpieczną sztuką walki?

P.S: To bardzo ważne pyta-
nie. Odpowiadając na nie musi-
my odróżnić i zwrócić uwagę na 
zasadniczą różnicę, co jest sztu-
ką walki, a co sportami walki? 
Sztuki walki mają na celu przede 
wszystkim obronę życia ludzkiego 
jak również zdrowia - innymi sło-
wy mówiąc, jeżeli jest zagrożone 
życie ludzkie moje, bliskich, przy-
jaciół bądź, osób postronnych, a 
wszystkie argumenty negocjacji 
zostały wyczerpane wówczas w 
samoobronie mogę zrobić wszyst-
ko, by odeprzeć atak agresora w 
sposób skuteczny i uratować ży-
cie lub zdrowie krzywdzonej oso-
by. Natomiast w sportach walki 
jak sama nazwa wskazuje wielu 
rzeczy robić nie wolno, pomimo, 
że takie walki wyglądają bardzo 
dramatycznie,  są one kontro-
lowane przez sędziów i natych-
miast przerywane przez sędziów. 
W takiej rywalizacji nie można 
przecież świadomie złamać ręki, 
nogi czy wydłubać oko czy za-
kładać bardzo bolących dźwigni 
na nadgarstki. To jest absolut-
nie zabronione. Kolejną ważną 
kwestią jest sposób przekazywa-

nia wiedzy i jej jakość prezenta-
cji poprzez nauczyciela, który po-
winien zawsze kierować się kon-
kretnymi zadaniami wyniesiony-
mi z filozofii kształcenia. 

DN: Czy technika i staran-
ność o poszczególne elemen-
ty w treningu stanowią ważną 
jego część? 

P.S: Mój główny mistrz, Shihan 
Nobuyoshi Tamura (8 Dan) bar-
dzo dbał i pilnował tego, co prze-
kazuje swoim uczniom. Jego po-
kazy i ćwiczenia były zawsze per-
fekcyjnie przygotowane. Dlatego 
ja również przejąłem te wzorce. 
Ćwiczę  prawie codziennie poza 
dwoma dniami w tygodniu, by 
zachować równowagę duchową. 
Dochodzi jeszcze odpowiednia 
koncentracja i obserwacja swoje-
go ciała.

DN: Podczas zajęć każdy z 
uczestników uważnie Pana 
słucha, obserwuje i naśladuje. 
Widać, że ma Pan autorytet. 
Czym Pan się kieruje prowa-
dząc zajęcia? 

P.S: Naprawdę? To jest mi bar-
dzo miło to słyszeć od Pana w 
obecności grupy. Odpowiadając 
na pytanie powiem tylko tyle, że 
przekazuję grupie w trakcie tre-
ningu swoje szczere, otwarte po-
dejście, które jest przez nich ak-
ceptowane i przyswajane. Moim 
celem jest przekazanie swojej 
wiedzy w taki sposób, by zosta-
ła zapamiętana i wykorzystana 
zgodnie z regułami, którymi się 

Sensei	Piotr		z	trenującą	grupą
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STIHL MS 231

STIHL MS 230

Moc 2,0 kW/2,7 KM

Ciężar  4,6 kg

Prowadnica  35 cm

Moc 0,7 kW/1,0 KM

Ciężar  4,2 kg

Moc 2,0 kW/2,7 KM

Ciężar  4,9 kg

Prowadnica  35 cm

Moc 0,7 kW/1,0 KM

Ciężar  5,7 kg

PROMOCJA

NOWOŚĆ

 

 

STIHL SH 86-D

STIHL BG 56-D PROMOCJA

PROMOCJA

1419,- 899,-

1549,- 1199,-

STIHL Pilarki łańcuchowe
Zawsze bogaty wybór

STIHL Dmuchawy, odkurzacze
Powiew świeżości w ogrodzie

                       NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

17.10.2011 r. 
godz. 16

SkÓrOmeTAl s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,
72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,
24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Transport na terenie miasta GRATIS •Akceptujemy karty platnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Promocja ważna od 7.10 - 31.10.2011 lub do wyczerpania zapasów 

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • NOWOGARD tel. /fax 91 39 21 470
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Marek syn Anny 
Czaprowskiej ur. 
30.09.2011 z Łobza

Bartosz syn Eweliny 
Paradowskiej 
ur. 11.10.2011 z 
Nowogardu

Antosia córka Anny 
i Grzegorza Kuszyk 
ur. 6.10.2011 z 
Nowogardu

Julian syn Marzeny 
Dębińskiej ur. 
30.09.2011 z 
Nowogardu

Amelia córka 
Małgorzaty 
Witkowskiej ur. 
13.10.2011 z Dolna

Szczepan syn Anny 
Wolańczyk ur. 
6.10.2011 z Poznania

Borys syn Moniki 
Rydel ur. 1.10.2011 z 
Nowogardu

Gracjan syn Agnieszki 
i Mirosława Bobowiec 
ur. 13.10.2011 z 
Trzechla

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Szanowni Państwo 
serdecznie dziękuję wszystkim osobom, 

które oddały na mnie swój głos 
w wyborach parlamentarnych. 

Wasze duże poparcie utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że warto pracować 
w powiecie dla mieszkańców naszej 

gminy oraz powiatu.
Gratuluję również Andrzejowi Piątakowi 

uzyskania mandatu poselskiego
Marcin Fedeńczak

Szanowni Mieszkańcy 
gminy Nowogard

Dziękuję Państwu za udział w wyborach parla-
mentarnych w dniu 9 października 2011r. 

Dzień wyborów (samorządowych, parlamentar-
nych, prezydenckich, czy europejskich) to każdora-
zowo święto demokracji i nasze niezbywalne prawo 
do podjęcia decyzji, jakiej władzy chcemy. W minio-
ną niedzielę frekwencja wyborcza w naszej gminie 
wyniosła 43%. Oznacza to, że prawie połowa z nas 
poszła do urn wyborczych. 

Jednocześnie składam gratulacje wszystkim kan-
dydatom do Sejmu RP z terenu Gminy Nowogard, 
za osiągnięte przez nich wyniki. Szczególne słowa 
kieruję do wybranego Posła na Sejm RP pana An-
drzeja Piątaka. Żywię nadzieję, że Pańska praca na 
rzecz gminy Nowogard będzie przynosić wymierne 
efekty naszym Mieszkańcom. Zapraszam Pana Posła 
do współpracy.

Z poważaniem,
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu

Szanowni mieszkańcy 
miasta i gminy Nowogard!
Pragnę bardzo podziękować 

wszystkim mieszkańcom Nowogardu 
i okolic za oddanie głosu 

na moją osobę w niedzielnych 
wyborach do Parlamentu

Z wyrazami szacunku
Magdalena Zarębska-Kulesza

Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy, 

którzy oddali swój głos 
na listę Prawicy i na moją osobę. 

W aktualnej sytuacji 
i uwarunkowaniach,  których 
nie będę tu już przypominał 

trzeba było mieć dużo odwagi i wiary, aby 
głosować tak, jak Państwo to uczynili.  

Dziękuję Wam, ponieważ  jestem 
przekonany, że tak nieliczni 

w rzeczywistości  czynią tak wiele 
dla prawdziwej nadziei. 

I jeszcze dedykacja - przysłowie litewskie, 
które warto rozważyć:
„Nawet najmniejsza 
kałuża odbija niebo.”

Piotr Słomski

kieruję w uprawianej przez sie-
bie sztuce, jaką jest Aikido. Cza-
sami bywa tak, że po kilku trenin-
gach osoba ma zupełnie inne wy-
magania i dochodzi do wniosku, 
że moje nauczanie nie odpowia-
da jej ze względu na słabe efekty, 
w których uczącemu się niestety 
czasami bardziej chodzi o szybkie 
nabycie umiejętności, które na-
stępnie będzie mógł zastosować 
podczas np. zwykłej bójki. Wów-
czas zdecydowanie odmawiam 
dalszej współpracy. Takich osób 
nie chcę i nie zamierzam uczyć 
gdyż moja nauka czy trenowanie 
nie może  służyć celom destruk-
cyjnym czy niepedagogicznym 
lecz edukacyjnym, których fun-
damentalną kwestią będzie świa-
domość i odpowiedzialność za 
życie i zdrowie swoje jak również 
drugiego człowieka. 

DN.: To był bardzo interesu-
jący wywiad

P.S: Cieszę się i również dzięku-
ję za poświęcony czas. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

 
Piotr Sołtysiński  Posiada 

4 dan, czyli czarny pas w AIKI-
DO. Jest instruktorem Polskiej 
Federacji Aikido.  Zaczął ćwi-
czyć w pierwszej sekcji w Pol-
sce, prowadzonej przez in-
struktora (sensei) Mariana 

Osińskiego. W październiku 
1990 zarejestrowano Szcze-
cińskie Stowarzyszenie Aiki-
do, którego był prezesem i 
instruktorem. We wrześniu 
1995 roku założył klub Aikido, 
Aikikai, który prowadzi zaję-
cia w Nowogardzie. 

Sensei	Piotr	w	trakcie	jednego	z	ćwiczeń

dokończenie	s.	12
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BeZPłATNA POmOC W UZYSkANIU kreDYTU - OferTA 20 BANkÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

mIeSZkANIA NA SPrZeDAŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNA 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CeNA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 255.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 170.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł – do negocjacji!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CeNA 189.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CeNA 89.900 zł

DZIAłkI NA SPrZeDAŻ
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CeNA 60.000 zł OkAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m² – CENA 105.000 zł
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, pow. 1094m², warunki zabudowy – CeNA 110.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 760m² – CENA 75.200 zł 
Długołęka gm. Nowogard- działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m² – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, 

że 16.10.2011 r. organizuje zawody wędkarskie 
towarzyskie w Trzebieszewie. 
Zapisy do dnia 14.10.2011 r. 

w sklepie wędkarskim Tęczak, ul. Waryńskiego, 
startowe wynosi 10 zł, wyjazd o godz 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapraszamy Zarząd Koła

UWAGA WĘDKARZE 
Koło M-G PZW Nowogard 

organizuje w dniu 16.10.2011 
zawody wędkarskie spławikowe 

w Kamieniu Pomorskim. 
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” 

do dnia 14.10.2011 .
Wyjazd z ulicy 5 Marca o godzinie 06:30. 

Startowe 10 zł. 
      Zarząd 

LASY  PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

ul. Radosława 11 • 72-200 Nowogard
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na: dzierżawę  nieruchomości gruntowych  
1. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe  - położone na terenie : 
-Gmina Nowogard - obręb ewid. Jarchlino-część działki nr 149/1     - rola o pow. 0,15 ha,
- Gmina Nowogard - obręb ewid. Czermnica-część działki nr 192/17 -rola o pow. 0,16 ha,
- Gmina Nowogard - obręb ewid. Czermnica-część działki nr 192/21- rola o pow. 0,40 ha,
- Gmina Nowogard - obręb ewid. Czermnica-część działki nr 192/25 -rola o pow. 0,55 ha,
- Gmina Maszewo - obręb ewid. Korytowo-część działki nr 244/2      -rola o pow. 1,00 ha,
- Gmina  Osina- obręb ewid. Węgorza -część działki nr 245/8             -rola o pow. 0,32 ha,
 - rola o  łącznej  powierzchni  - 2,58 ha
Szczegółowy wykaz działek do uzyskania w biurze Nadleśnictwa Nowogard.
2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty do godziny 1045 dnia 31.10.2011 roku w kasie Nadleśnictwa Nowo-

gard, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków dzierżawy.
3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w siedzibie Nadleśnictwa 
w godzinach od 800 do 1400 .
4. Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2011 r. o godzinie 1100 w siedzibie Nadleśnictwa     No-

wogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie w pomieszczeniu świetlicy.
5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 

Nadleśnictwa Nowogard.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji ze stro-

ny Nadleśnictwa jest Helena Zawadzka – Tel. (091) 39 20640.
7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź ich odrzucenia oraz 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Powyborcze myśli

Pogodowe myśli

SPrZeDAm 
mIeSZkANIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

K
U

PO
N

 8
1

1 2 3

4

5

6

1 2 3

4

5

2 5

4 3

6

1

Ł

Ł

Ł
TE TO LU

MRMUOZ

DA ÓW DO

Krzyżówka nr 1
Litery z zaznaczonych pól czytane kolejno 
utworzą rozwiązanie

1 – radiowy prezenter,
2 – „. . . . . . szalony” – epos poety Ariosto
3 – składnik betonu,
4 – nad piwnicą,
5 – bankier z filmu „Va bank”,
6 – umocnienie polowe – skojarz z Ordo-
nem.

Krzyżówka nr 2
Litery z pół oznaczonych czytane kolumnami 
utworzą rozwiązanie
Poziomo:
1 – sklepienie w kształcie czaszy,
4 – wieś koło Radzynia Podlaskiego (kalambu-
rowo – żądłówek mądry ptak),
5 – uroczyste objęcie urzędu przez biskupa,
Pionowo:
1 – dolna część snopa (z liter wyrazu KONIEW),
2 – statuy,
3 – dawny myśliwy,

Przesuwanka
Ustawić taką kolejność trzech „słupków” z li-
terami, aby w rzędach poziomych można było 
odczytać dokończenie podanego przysłowia:

„Gdy w końcu października ładna pogoda...”

Jolka nr 3
W diagramie ujawniono wszystkie litery Ł, 
a określenia wyrazów podano w przypad-
kowej kolejności. Litery z pól ponumerowa-
nych od 1 do 6 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
- dawna broń palna (sama strzelała?),
- w szpitalu podlega ordynatorowi,
- trzy miesiące,
Pionowo:
- filmowy bohater w czarnej masce,
- meksykański sukulent,
- porcja leku (może być końska).

KUPON 77
krzyżówka 
z dnia 7 IX
Prawidłowe rozwiązania:
„Na wybory”, „Wybory” 

Prawidłowe odpowiedzi 
nadesłali:

Zbigniew Żołna, Pelagia Fe-
liksiak, Natalia Rosa, Urszula 
Kaczmarek, Urszula Skowron, 
Wiesław Borowik, Barbara 
Bartosik, Halina Szwal, Jerzy 
Siedlecki, Regina Czarnowska, 
Stanisława Pokorska

Zwycięzcy:
Zbigniew Żołna
Natalia Rosa
Jerzy Siedlecki

Gabinet

Pedagogiczny

www.pedagogika.szczecin.pl

tel. 695192443

DZIWNY FINAŁ
Pechowych kandydatów
Spotkała sromota
Finaliści odpadli
Błysnęła Partia Palikota!
Wszystkich zaskoczyła ta niespodzianka
Nawet w prasie kanadyjskiej ukazała się wzmianka.

KACZA SEMANTYNA
Pokłóciły się ze sobą zdążając ku rzece...
Kaczor twierdzi: „ja fruwam”, drugi kaczor:” ja lecę”
Niechże spór nasz rozstrzygnie obiektywny sędzia!
Mruknął kaczor dostrzegłszy na stawie łabędzia.
Tuż uważnie wysłuchał powaśnione strony
I oświadczył:” Jam śpiewak, w mowie nie uczony,
Toteż krótko odpowiem na pytanie wasze,
Że machacie skrzydłami, jak dwa niezgrabiasze...”

DECYZJA
Podziwu jest godny życiowy gimnastyk
Gdy z Twardą decyzją brutalny on ma styl.
Okaże swą zręczność, sprężystość i giętkość-
I snuje swój wywód subtelnie i cienko:
Cóż - sprawa ma aspekt, rzec można, złożony,
Jakkolwiek - rzecz jasna, to z drugiej znów strony,
O ile rozważyć pro-centra w tym względzie,
To jednak na ogół nie zawsze, nie wszędzie,
Choć, owszem, stwierdziłbym niejako w zasadzie
Aczkolwiek zapewne raz częściej, raz rzadziej.
I ewentualnie, gdzie nie gdzie być może,
Skądinąd poniekąd raz lepiej raz gorzej...
Te wszystkie „za - przeciw” zważywszy do deka,
W mig podjął decyzję: „Z decyzją poczekać!”.
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regUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOgArDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY Ze SZCZeCINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIAłkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOgArD - reWAl - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej Adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOgArD - gOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - gOleNIÓW - NOWOgArD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165 • Tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
U
T
O 

T
O
P

UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Restauracja 
Kamena

organizuje
przyjęcia weselne

i imprezy 
okolicznościowe
ZAPRASZAMY

tel. 91 39 22 225
721 296 834
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oGŁo sZE NIA drob NEINfOrmATOr lOkAlNY - NOWOgArD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700 Lecia 6A, Nowogard

tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203

AVANTIS
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% • kredyty mieszkaniowe

• pożyczki hipoteczne

• kredyty konsolidacyjne
• kredyty samochodowe

• kredyty gotówkowe

• Leasing bez BIK - KRD
• Leasing konsumencki
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PUNKT TANICH OPŁAT
Pożyczki Chwilówki

bez BIK od 200 do 1000 zł
na dowód osobisty

NIerUCHOmOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gry-
fitów), pod budowę garaży (wielkość dosto-
sowana na busy lub auta osobowe), cena do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej w No-
wogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha zie-
mi w Błotnie przy głównej trasie do No-
wogardu. 91 39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamko-
wej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 
91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Wydzierżawię lokal ul. Bankowa 3e. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
pow. 77 m2I piętro na ul. Boh. Warszawy. Tel 
606 621 142

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Sprzedam dom 104 m2 przy ul. Nadtorowej. 
Cena 280 tys. 511 859 647; 510 243 182

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Wojska Pol-
skiego cena do uzgodnienia. 791  040  647 
lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Wojcie-
szynie 1439 m2, pozwolenie na budowę, 
projekt domu, przydomowej oczyszczal-
ni ścieków, komplet dokumentów. Tel. 
796 144 980

• Sprzedaż garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą mieszka-
nie 3 pokojowe + garaż ze strychem + 3 mu-
rowane pomieszczenia w ogrodzie. Zamia-
na na 2 pokoje w bloku w centrum (I piętro 
lub parter) 724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam tanio mieszkanie trzypokojowe 
w bloku do remontu. 785 387 903 dzwonić 
wieczorem.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 504 422 
809.

• Sprzedam budowę w stanie surowym. Typ 
retro. 507 045 404

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
trzypokojowe 62,20m2. 668 732 944 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, parter, 
przystępna cena. 91 39 25 836

• Do wynajęcia garaż dla osobowego lub 
busa przy ul. Nadtorowej. 607 886 856

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pw. 
użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu Rado-
sław 501 594 804 lub 605 548 737 cena 
149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II piętro War-
szawska lub zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią do II piętra. 667 926 528 lub 91 39 
26 528

• Wynajmę pawilon handlowy 36m2 ul. 3 
maja 44(zjazd do Przystani). 694 513 242

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. 
JPII tel. 607 145 535

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe cen-
trum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na ga-
binety np. lekarskie, biura w Nowogardzie 
(pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe. 500 + opłaty. 889 864 486

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam działkę budowlaną o powierzch-
ni 1327m2 na ulicy Monte Casino. Tel. 
511859650

• Wynajmę kawalerkę umeblowana mał-
żeństwu bezdzietnemu. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe bez-
czynszowe. 502 560 931

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam ładne dwupokojowe mieszka-
nie w centrum Nowogardu IV piętro tel. 
695 426 044

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
pow. 50 m2 III piętro przy ul. luboszan. 
Samodzielne CO. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe parter. 
Przystępna cena. 91 39 25 836

• Sprzedam kontener handlowo – biuro-
wy Bamor Resko + zestaw monitoringu 8 
kamer + nagrywarka i monitor razem lub 
osobno. Atrakcyjna cena, idealna na komis 
lub parking strzeżony. 790 405 650

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe I 
piętro 34 m w Centrum. Cena 100 tys zł. 
516 757 531

• Sprzedam budowę w stanie surowym. Typ 
retro. 507 045 404

• Wynajmę pokój dla jednej osoby. 91  35 
03 053

• Sprzedam budowę w stanie surowym. Typ 
retro. 507 045 404

• Garaż do wynajęcia na busa lub osobowy ul 
Fabryczna. 509 861 740

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III pię-
tro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. Wy-
soki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska, II pię-
tro. 517 064 505

• Działkę budowlaną o pow. 1509 m kw. 
sprzedam (okolice Roosvelta) tel. 503 03 33 
13.

mOTOrYZACJA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 
65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway Pro 
Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 zł, tel. 
605 522 340.

• SPrZeDAm OPel VeCTrA C kOmBI, 
SreBrNY meT., rOk PrOD 08/2006, 
PrZeB 152000 km, 1.9 DIeSel 150 km, 
SerWISOWANY W ASO OPel (fAkTUrY), 
OSTATNI SerWIS 20 WrZeSIeŃ 2011, 
NOWe OPONY leTNIe CONTINeNTAl, 
klImATrONIk DWUSTrefOWY, ZADBA-
NY, CeNA DO UZgODNIeNIA, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok prod. 
1992, zarejestrowany, ubezpieczony do 
poprawek blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 (bla-
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szak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Daewoo Tico benzyna + 
gaz. 669 694 269

• Sprzedam Polonez Caro plus 1.4 Ro-
ver. 669 694 269 

• Sprzedam Citroen AX 1.4 diesel. 
669 694 269

• Sprzedam Ford Fiesta 1.1, rok prod. 
1991 zarejestrowany. Cena 500 zł. 
783 484 851

rOlNICTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 

502 853 573

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + kosze-
nie łąk kosiarką. 608 013 995

• Sprzedam ziemniaki Denar Vinieta. 
692 125 122

• Sprzedam kosiarkę typu traktorek 
cena 2750 zł, sadzarkę do ziemniaków 
cena 4000 zł i kombajn do ziemniaków 
4000 zł. 603 852 270

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb 
Tel.692421192 lub +4915222976483.

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam mieszankę zbóż dla kur. 
665 355 351

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam siewnik poznaniak. 603 839 
782

• Sprzedam owies (8ton). Cena od 550-
500 zł za tonę ( w zależności od ilości 
zakupionej) 600653124.

• Sprzedam prosiaki 504 610 342

• Sprzedam kombajn Anna i fortshnitch 
100 KM.609 480 049

• Sprzedam ziemniaki jadalne bryza. 91 
39 25 967

• Nabywcę królików w Barzkowicach 
proszę o kontakt. 661 900 901

• Sprzedam orzechy włoskie. 
728 194 904

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/kg. 
605 946 741

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam jabłka 0,50 zł/kg, kolonia 
Redło. 91 39 28 005

• Sprzedam prosięta/ 91 39 17 909

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 038

• Sprzedam Jabłka w trzech smakach 
po 1,00 zł/kg. 91 39 21 896

• Chryzantemy drobno i średnio kwiato-
we już w sprzedaży. Strzelewo tel. 503 
653 275.

• Marchew jadalną i odpadową oraz bu-
rak czerwony sprzedam. 503 653 275.

• Sprzedam kaczki. Tel. 91 395 01 40.

USłUgI

• Producent pościeli dziecięcej „Karina” 
ul. Dworcowa 4 oferuje pościel do łó-
żeczek, rożki, baldachimy, ochraniacze 
i inne akcesoria dziecięce. Otwarte od 
9-16. Zapraszamy! 662 216 

• Wyjazdy Niemcy, Holandia z domu 
pod dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
mS BIOSS zaprasza! ul.700-lecia 15 
(nad apteką Jantar) tel.91-577-53-
73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu AgD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USłUgI INfOrmATYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpiecze-
nia. Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• AWArIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-

wo-budowlane - terminowo, solidnie 
tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docieple-
nia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wykoń-
czeniowe, malowanie, glazura – wy-
konam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, ławki, 
stoły, inne drewniane elementy. 889 
133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na lot-
nisko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budownic-
twa. Budowa domu, glazura, regips. 
662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510  335 
162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 miesią-
ce, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego, przy-
gotowanie do matury i do wyjazdu za 
granicę. 607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. Szybko, 
tanio. 530 424 933 lub 697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowa-
nie do matury. 607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań prywat-
nych, biur i posesji. 724 348 596

• Wykonam usługę, budowa domu, gla-
zura. 662 678 895

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• Oprawianie prac (największy wybór 
okładek), bindowanie, ksero kolor 
A4-A3, laminowanie A4-A3, VIZArT 
Studio reklamy, Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad apteką Jantar), tel. 605 
522 340.

• Transport przeprowadzki solidnie, 
cała Polska. 511 448 871

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Sprzątanie czyszczenie nagrobków. 
793 908 143

PrACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na start 
za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Zatrudnię od zaraz murarzy- 15 zł/m2, 
zbrojarzy i cieślę. 694 455 280

• Zatrudnię brygadzistę z doświadcze-
niem ferma drobiu. Po okresie prób-
nym możliwość mieszkania. Tel 601 
73 38 91

• Przyjmę do pracy tynkarza. 
512 005 503

• Rencista podejmie się pracy przydo-
mowych. 507 984 640

• firma informatyczna zatrudni oso-
bę studiującą. fortel.nowo.pl

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze znajomo-
ścią obsługi programów kadowskich. 
91 39 25 900; 667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 782 860 130

• Podejmę pracę w charakterze opie-
kunki do starszej osoby. 91 35 03 053

• Zatrudnię samodzielnego stolarza 
mile widziany emeryt. 696 034 712

• ZATrUDNIę DO PrACY PrZY SOr-
TOWANIU flANCY TrUSkAWek. 
PrACA NA HAlI rOZPOCZęCIe 3 
lISTOPADA (reDłO) INfOrmACJA- 
505 14 049, 606 655 095

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gra-
tis. 501 385 072

• Oddam kotki ośmiotygodnio-
we samce. Czyste i zadbane. 
662 877 991. (Nowogard)

• Sprzedam krzesełko + stolik dla dziec-
ka do 5 lat. Cena 150 zł. 513 085 943

• Oddam suczkę maści czarnej, szcze-
niaczka w dobre ręce. 661 933 969

• Sprzedam pianino. 724 080 142

• Oddam śliczne szczeniaczki (2 pieski, 2 
suczki), odrobaczone. 531 741 232

• Zapraszam wszystkie chętne dzieci na 
przejażdżkę kucem za worek owsa lub 
kostki siana. 691 138 076

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 660 
135 921

• Sprzedam Pianino. 726 280 768

• Oddam w dobre ręce małego czarne-
go kudłatego szczeniaka. 698 397 889

• Sprzedam biurko i komputer stacjo-
narny. 504 703 568

• Tanio sprzedam drewno opałowe. 
660 135 921

• Sprzedam komputer: procesor AMD 
Athlon XP 1243 MHz, płyta główna 
Gigabyte GA-7N400E, Pamięć 512MB, 
karta video NIVIDA GeForce4MX 
AGP8X 128MB, dysk twardy 80GB, 
Napęd dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i MSI 
CD-RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Master 
763MB, cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam pralkę wirnikową z wirów-
ką. Cena 200 zł. 728 194 904

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiórko-
wą oraz kamień polny w ok. Nowogar-
du. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WALTER 
250 zł (sklepowa cena 500 zł) stan b. 
dobry. 783 019 357

• Sprzedam gitarę akustyczna „Tangle-
wood” w bardzo dobrym stanie tel. 91 
39 21 483; 605 299 341

• Sprzedam pudelka miniaturkę (mo-
lerowa) 12 tygodniową. 91 39 21 483; 
605 299 341

• Sprzedam komplet pościeli wełnianej 
(materac, poduszka, kołdra) firmy Be-
nedica. Cena 1000 zł. 608 853 710

• Sprzedam domowy koncentrator 
tlenu. 664 594 593
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA 24 października br.
od 9.00 - 10.00  

poniedziałek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne

Czytaj s. 4

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 8 i 9

"OSTATNI DZWONEK"
REKLAMA

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.bis.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.

Orzech II od 660

r Mia

,-

E 50 ,-

,-

Brykiet kamienny 700,-

kogroszek od 0

Supe ł od 470

TANI OPAŁ

tel. 509 95 455 91 422 37 123 •

Nasza interwencja

„Dom zły” z ulicy 
Magazynowej

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

Dom przy ul. Magazynowej w Nowogardzie. Z zewnątrz zupełnie normalny, jednak po wejściu do środka 
widok jest ohydny.  

Obywatel kontra 
policja...
Prokuratura 
przyjęła  
zawiadomienie 
o przestępstwie

Vivat   
Academia,  
vivat   
professores!

Gwizdanie 
to świetne 
hobby

Nauczyciele  
z nagrodą  
burmistrza



Nr 80 (2014)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

10.10.11 r. 
Godz. 10.30
Włamanie do sklepu spo-

żywczo-przemysłowego w 
miejscowości Olchowo skąd 
dokonano kradzieży pienię-
dzy. 

Godz. 11.10
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie na dro-
dze Żabowo-Boguszyce ujaw-
nili rowerzystę znajdującego 
się w stanie po użyciu alkoho-
lu. Jerzy M. miał 0,32 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

11.10.11 r. 
Godz. 08.40 
Kolizja drogowa na ul. 

Bema, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy, Opel Corsa oraz 
sprawca kierujący samocho-
dem Ford Escort. 

Godz. 12.30 
Zatrzymanie sprawców kra-

dzieży paliwa na stacji Orlen, 
którymi okazali się Patryk K. i 
Damian B. 

12.10.11 r. 
Godz. 08.30
Uszkodzenie zamka w 

drzwiach wejściowych do skle-
pu Netto.

Godz. 09.00
Kradzież przewodu elek-

trycznego oraz uszkodze-
nie licznika prądu na terenie 
punktu skupu złomu przy ul. 
Bohaterów Warszawy. 

13.10.11 r. 
Godz. 19.30 
Kradzież atrapy przedniej 

dwuelementowej z samocho-
du marki VW Passat na ul. 700 
Lecia. 

14.10.11 r. 
Godz. 17.00
Podczas kontroli drogowej 

na ul. Warszawskiej autobusu 
marki Setera, kierujący Marcin 
R. popełnił wykroczenie oraz 

próbował wręczyć korzyść ma-
jątkową funkcjonariuszom 
Policji w celu odstąpienia od 
czynności służbowych.  

Godz. 22.00
Patrol OPI podczas kontroli 

drogowej w miejscowości Wy-
szomierz ujawnił nietrzeźwego 
rowerzystę, Eugeniusz P. miał 
0,70 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

15.10.11 r. 
Godz. 17.00
Uszkodzenie koła w samo-

chodzie VW T-5 na ul. Zam-
kowej, który najechał na nie-
zabezpieczoną studzienkę ka-
nalizacyjną. 

16.10.11 r. 
Godz. 03.00
Przed dyskotekę w Strzele-

wie doszło do wybicia szyby w 
samochodzie marki Peugeot, a 
następnie z jego wnętrza doko-
nano kradzieży mikrofalówki, 
frytkownicy oraz panel od ra-
dia samochodowego. 

Godz. 20.00 
Kradzież samochodu mar-

ki VW Polo koloru czarnego, 
zaparkowanego na parkingu 
niestrzeżonym przed blokiem 
przy ul. Zamkowej. 

16.10.11 r. 
Ok. godz. 10.30 na ul. Ponia-

towskiego kierujący samocho-
dem marki VW Passat, na pro-
stym odcinku drogi nie zacho-
wując należytej ostrożności 
przed przejściem dla pieszych, 
potrącił pieszą, która wtargnę-
ła na ulicę. W wyniku wypad-
ku małoletnia doznała obrażeń 
ciała w postaci złamania ręki 
oraz wstrząśnienia mózgu. 

Godz. 16.10
Partol OPI ujawnił nietrzeź-

wego rowerzystę na drodze w 
miejscowości Glicko, Broni-
sław N. miał 2,34 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

st.insp. Klaudia Gieryń 

Mięso od Stokłosy w Nowogardzie
W dniu  12.10.2011  w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy przy wjeździe na rynek, 
został otworzony nowy sklep mięsny  przez Zakłady Mięsne H. Stokłosy ze Śmiłowa. 

Oferta firmy obejmuje ok. 
200 asortymentów m. innymi: 
wędzonki, wędliny podrobo-

we, wędliny trwałe i nietrwałe, 
podroby wieprzowe i wołowe, 
mięso wieprzowe w elemen-

tach, półtusze wieprzowe.
W rozmowie z nami  kie-

rownik placówki, powiedzia-

ła: ”Sklep otworzyliśmy kilka 
dni temu ,jestem tutaj chwilo-
wo, gdyż szkolę pracujący tu-
taj  personel. Nasze produkty 
mają bardzo dobrą gwarancję 
świeżości, bo pochodzą z wła-
snej hodowli. Mamy nadzieję, 
że zadowolą one mieszkańców 
Nowogardu. Oferta produktów  
jest bardzo urozmaicona. Na 
chwilę obecną klienci bardziej 
oglądają produkty  niż kupują, 
ale myślę, że z biegiem czasu to 
się zmieni... 

Jarek Bzowy  

Nasza sonda
W ostatnim czasie ożywił sie temat legalizacji tzw. miękkich narkotyków.  Za-
pytaliśmy  mieszkańców, co sądzą na temat dopuszczenia do oficjalnego użytku 
tego typu używek. 

Krystyna Witkowska - Nie. Nie jestem za dostępem do tych uży-
wek, bo grozi to uzależnieniem, a następnie  śmiercią. Uważam, 
że każde używki są złe. Papierosy, narkotyki, alkohol to powolna 
śmierć. Jestem całkowicie za tym, by nie było dostępu do marihu-
any. 

Ryszard Źróbek - Uważam, że dostęp do tego typu używek po-
winien być możliwy, ale z ograniczeniem i kontrolą. Przykładem 
tutaj niech będzie Holandia, gdzie jak wiemy miękkie narkotyki są 
zalegalizowane, co wcale nie świadczy o tym, że jest to społeczeń-
stwo narkomanów. Już tak w naszym życiu  jest, że to co zakaza-
ne  kusi najbardziej, a dobrym tego przykładem jest np. pędzenie 
bimbru w  czasie, kiedy sprzedaż alkoholu była ograniczona lub 
nie było go wcale.    

Damian Pokorski - Jestem za ogólnym dostępem do posiadania 
marihuany, bo uważam , że w niewielkiej ilości jest ona nieszko-
dliwa dla zdrowia. Powodem takiej mojej wypowiedzi, są  opinie 
innych, którzy mają niestety dostęp do tego typu używki. Dla mnie 
osobiście jest to obojętne, bo nie biorę i nie zamierzam nigdy tego 
robić, a na pewno palić! 

Bogdan Niemira - Zdecydowanie jestem za tym, by nie było do-
stępu do używek. Mówi się, że narkotyk jest miękki co  nie ozna-
cza, że miękko przechodzi przez ludzki organizm. Potwierdzeniem 
tego są osoby, które zaczynały od marihuany, a teraz są w takim 
stanie, że Monar nie potrafi im pomóc.  Jestem negatywnie nasta-
wiony do tego typu legalizacji. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Od Redakcji;  musimy tutaj dodać, że we wspomnianej  przez Czytelnika Holandii  trwa obec-
nie poważna dyskusja publiczna nad wycofaniem się po latach eksperymentu dopuszczającego tzw. 
miękkie używki z legalizacji tych narkotyków.
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EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 6 listopada

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Dom przy ul. Magazynowej w Nowogardzie. Z zewnątrz zupełnie normalny, jednak po wejściu do środka widok jest ohydny.  

Nasza interwencja

„Dom zły” z ulicy Magazynowej
Najemcą mieszkania, jest 

Pan Mateusz P. (21 lat). Do 
mieszkania tego, obecny lo-
kator wprowadził się kilka 
miesięcy temu (otrzymał go 
w spadku po zmarłym Ojcu), 
poprzednio przebywał on w 
Domu Dziecka . O Panu Mate-
uszu wiadomo też, że  posiada  
orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 
ze względu na niepełnospraw-
ność intelektualną.  Mieszka-
nie jest  w katastrofalnym sta-
nie,  co ilustrują nasze zdjęcia. 
Wycięte rury do ogrzewania 
i innych instalacji, brak ku-
chenki, tym samym komplet-
na degradacja mieszkania ko-
munalnego.  Sąsiedzi są bez-

radni wobec tej sytuacji,  nie 
potrafią pomóc Panu Mate-
uszowi , który według nich nie 
radzi sobie społecznie,  a do-
datkowo pada ofiarą podejrza-
nego towarzystwa.    

- Notorycznie odwiedzają go  
osoby bezdomne często o prze-
szłości kryminalnej  lub nad-
używające alkohol, a nawet 
narkotyki , śpią tutaj, urzą-
dzają hulanki i pijaństwa . Pan 
Mateusz razem  z tym towa-
rzystwem doprowadził do zde-
molowania mieszkania i wy-

przedaży wszystkiego co było w 
mieszkaniu na wódkę– skarżą 
się okoliczni mieszkańcy, któ-
rzy sprawę wielokrotnie zgła-
szali do Opieki Społecznej i 
Zarządu Budynków Komunal-
nych.   

Problem Mateusza P. jest do-
brze znany nowogardzkiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej.

- Objęliśmy  go pomocą w po-
staci zasiłku stałego, który wy-
nosi 444 zł. Zapewniliśmy mu 
ciepłe posiłki i pomoc finanso-
wą na zakup opału – mówi Te-
resa Skibska, kierownik OPS. 

Warunki w jakich żyje ten 
pan wynikają, z trybu jego eg-
zystencji, na który my nie 

mamy wpływu. Te wycięte rury, 
czy wyniesiony sprzęt, są efek-
tem jego postępowania. Towa-
rzystwo, jakie go odwiedza i u 
niego przesiaduje  ma charak-
ter  kryminalno- patologiczny, 
o czym pan Mateusz P. wie – 
twierdzi kierownik OPS Pani 
T. Skibska.  

OPS również o problemie 
poinformował policję. Pra-
cownicy opieki starają się od-
wiedzać Pana Mateusza.

- Niewiele to daje, gdyż Pan 
Matusz nie bardzo chce pod-
dać się naszym sugestią i podjąć 
działania zmierzające do po-
mocy sobie. Propozycje podda-
nia się terapii u psychologa, czy  
psychiatry, na pewno by pomo-

gły. Ale, by tak się stało, musi 
być jego zgoda na którą wymie-
niony pan nie chce się zgodzić – 
twierdzi Pani Skibska.

Rozwiązaniem tego proble-
mu byłoby skierowanie tego 
Pana do Domu Pomocy Spo-
łecznej. Ten może jednak nie 
wyrazić na to zgody. 

- Zbliża się okres zimy. Więc 
pytamy, jak on będzie żył w 
domu, który nie ma w zasadzie 
już niczego... poza ścianami – 
martwią się mimo wszystko 
sąsiedzi p Mateusza.

Sprawa jest o tyle kontro-
wersyjna, że w pryzmacie dzia-

łań odpowiedzialnych instytu-
cji wszystko jest w porządku, 
jednak  czy do końca? Opie-
ka się interesuje, Policja jeździ 
na interwencje, które zawsze 
są przeprowadzane ze skut-
kiem pozytywnym..., a sytu-
acja jak na zdjęciach. Co zro-
bić, by „dom zły”  był wreszcie 
„ dobrym”, a Mateusz wyraźnie 
nie radzący sobie z życiem i sa-
mym sobą przynajmniej żył w 
godnych warunkach . Sprawa 
nie jest łatwa, ale to instytucje 
pomocy społecznej muszą ją 
rozwiązać. 

Jarek BzowyPan Mateusz nie zauważył nawet,  kiedy robiliśmy mu zdjęcie

Rura kominowa wystająca z feralnego mieszkania
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Prokuratura Rejonowa w Goleniowie najprawdopodobniej nie zajmie się sprawą pani Krystyny Wąsali, która oskarża policję o niewła-
ściwe potraktowanie jej podczas kontroli drogowej, w wyniku czego, kobieta doznała uszkodzenia ciała. Sprawa zostanie przekazana 
do innej prokuratury. 

Obywatel kontra policja...

Prokuratura przyjęła  
zawiadomienie o przestępstwie

Przypomnijmy, w trakcie 
policyjnej kontroli drogowej 
przy ul. Boh. Warszawy, kobie-
ta przewróciła się i złamała w 
dwóch miejscach rękę. Do zda-
rzenia doszło w  dniu 16 sierp-
nia br. przed godziną 8.00, kie-
dy to pani Krystyna wyruszy-
ła rowerem na plantację boró-
wek. Dorabiała tam do skrom-
nej emerytury. Nagle, na wy-
sokości dyskontu Biedronka,  
podjechał  do niej radiowóz 
policyjny.  Samochód zbliżył 
się tak blisko, że chcąc wjechać 
na chodnik wystraszona ko-
bieta upadła. W wyniku upad-
ku pani Krystyna doznała zła-
mania ręki w dwóch miejscach 
oraz wybicia barku. Miała tak-
że mocno odrapaną twarz. W 
wyniku tego upadku, jeszcze 
przez kilka miesięcy będzie 
skazana na  noszenie specjal-
nej opaski ortopedycznej. 

Sprawę jako pierwszy opi-
sał DN. Kobieta zrelacjono-
wała nam dokładnie przebieg 
zdarzenia. Jej zdaniem, winę 
za upadek ponoszą policjan-
ci. Mało tego, jak twierdzi pani 
Krystyna, funkcjonariusze nie 
wezwali na miejsce pogotowia 
ratunkowego, mimo, że kobie-
ta uskarżała się na ostry ból 
ręki. 

Najbardziej upokarzające jest 

dla mnie to, że uznano mnie za 
pijaną, zamiast udzielić mi po-
mocy – mówi do dzisiaj roz-
trzęsiona pani Krystyna. 

Kobieta szukała sprawiedli-
wości u szefów policji. Naj-
pierw złożyła skargę u zastępy 
Komendanta Nowogardzkiego 
Komisariatu Policji, następnie, 
to samo powtórzyła komen-
dantowi Powiatowemu – insp. 
Krzysztofowi Targońskiemu. 
Ten odpowiedział na skargę 
kobiety w specjalnym piśmie, 
wcześniej publikując na ła-
mach DN sprostowanie, uzna-
jąc, że całe zdarzenie miało zu-
pełnie inny przebieg. Ze wzglę-
du jednak na sprzeczności w 
relacjach policjantów i ko-
biety, komendant postanowił 
przekazać  materiały w spra-
wie do Prokuratury Rejono-
wej w Goleniowie.   Prokuratu-
ra zajęła się sprawą niemal na-
tychmiast. W pierwszej kolej-
ności wezwała p. Krystyną na 
przesłuchanie  w charakterze 
świadka w sprawie o przestęp-
stwo, polegające na przekro-
czeniu uprawnień przez po-
licjantów działając na szkodę 
interesu prywatnego. Zgodnie 
z Kodeksem Karnym grozi za 
to kara nawet do 3 lat pozba-
wienia wolności. Z naszych in-
formacji wynika, że K. Wąsala, 

podtrzymała swoją wersję wy-
darzeń. Prokuratura potrak-
towała zeznania kobiety, jako 
zgłoszenie o przestępstwie. 
Wszystko wskazuje również na 
to, że sprawa zostanie przeka-
zana do innej prokuratury. 

Przyjęliśmy od tej pani za-
wiadomienie o przestępstwie. 
Kobieta twierdzi bowiem, że 
została potrącona przez po-
licjantów. Planujemy jednak 

złożyć wniosek o wyłączenie 
do Prokuratora Okręgowego w 
Szczecinie, z uwagi na to, że je-
steśmy jednostką, która pełni 
nadzór nad funkcjonariuszami 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Goleniowie  – mówi szefo-
wa prokuratury w Goleniowie, 
Beata Balcerska. 

 To oznacza, że  do prowa-
dzenia dalszego postępowania 
w tej sprawie i weryfikacji za-

wiadomienia złożonego przez 
p. Krystynę zostanie wytypo-
wana inna prokuratura. Która?  
Decyzja będzie znana w prze-
ciągu dwóch tygodni. Nie wia-
domo również, w jakim kie-
runku będzie prowadzone po-
stępowanie przez prokuraturę, 
która przejmie sprawę. 

O sprawie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Budynek prokuratury Rejonowej w Goleniowie

19 osób, które zostały zatrzymane przez ABW, w  związku ze sprawą nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych zostało zwol-
nione z aresztu. Wobec 10 z nich sformułowano zarzuty prokuratorskie. Nie wiadomo czy wśród nich jest mieszkaniec Nowogardu. 

Ciąg dalszy akcji przy ul. Poniatowskiego 

ABW wypuściło „piromanów”
Przypomnijmy, że akcja 

ABW, która była prowadzona 
przez dwa dni tj. 11 i 12 paź-
dziernika, wspólnie z Policją i 
Strażą Graniczną miała zwią-
zek z zamachem bombowym 
do jakiego doszło kilka miesię-
cy temu w Norwegii. Działania 
prowadzone były na zlecenie 
Prokuratury Okręgowej w Po-

znaniu. Jak informowaliśmy, 
w wyniku czynności przeszu-
kano około 100 lokali miesz-
kalnych i gospodarczych oraz 
kilkadziesiąt garaży i samo-
chodów, w tym jeden w Nowo-
gardzie. Zatrzymano 19 osób, 
które przekazano do dyspozy-
cji prokuratury. Byli to klien-
ci sklepu internetowego  z Po-

znania – w którym, to właśnie 
norweski zamachowiec zakpił 
ląd do ładunków, które podło-
żył w Oslo. 

W miniony czwartek, jak po-
dała Gazeta Wyborcza, wszyst-
kie zatrzymane osoby zostały 
zwolnione z aresztu. W stosun-
ku do 9 z nich nie przedstawio-
no żadnych zarzutów. Pozosta-

łe 10 osób usłyszało zarzut nie-
legalnego posiadania materia-
łów wybuchowych i mieszanin 
pirotechnicznych. Grozi im za 
to 8 lat pozbawienia wolności. 
Organy ścigania nie informu-
ją jednak, czy wśród osób, któ-
rym postawiono zarzuty jest 
mieszkaniec posesji przy ul. 
Poniatowskiego w Nowogar-
dzie, do którego w  ubiegłym 
tygodniu weszło ABW. 

W tym miejscu należy się 
także drobne wyjaśnienia. 
Na fotografii załączonej do 

publikacji dotyczącej akcji 
ABW, którą umieściliśmy w 
poprzednim numerze DN, 
pokazaliśmy pomyłkowo 
dom, który tylko sąsiadował 
z posesją, na terenie której 
dokonano zatrzymania męż-
czyzny. Budynek został wska-
zany przez naszych informa-
torów. Za pomyłkę i ewentu-
alne nieprzyjemności z tego 
tytułu redakcja DN przepra-
sza lokatorów omyłkowo po-
kazanej posesji. 

MS
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Vivat  Academia, vivat  professores!
Radosne słowa średniowiecznej, studenckiej pieśni, zapowiadające inaugurację nowego roku akademickiego 2011/2012, rozbrzmiały w 
piątek wieczorem w gmachu nowogardzkiej fili Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum przy ul. Zielonej. 

Na uroczystość, która roz-
poczęła się o godz. 18 przyby-
ła kadra naukowa z rektor Col-
legium Balticum, prof. dr hab. 
Aleksandrą Żukrowską na cze-
le, brać studencka oraz przed-
stawiciele władz lokalnych w 
osobach burmistrza i prze-
wodniczącego rady miasta. 

Po uroczystym otwarciu i 
immatrykulacji – czyli przy-
jęciu nowych studentów na I 
rok studiów, burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla wygłosił 
okoliczności wykład dotyczą-
cy wykorzystywania środków 
unijnych na przykładzie reali-
zacji inwestycji w gminie No-
wogard   „Inwestycje i pozy-
skiwanie środków unijnych w 
gminie Nowogard”.  Burmistrz 
stosując głównie metodę po-
równawcza  „tak było-tak jest”  
przedstawił zebranym  osią-
gnięcia  już prawie rocznej ka-
dencji na stanowisku włodarza 

miasta w zakresie inwestycji 
gminnych.    zadaniach uczel-
ni wyższej powiedziała rów-
nież DN rektor Collegium Bal-
ticum, prof. Aleksandra Żu-
krowska.

Naszym priorytetem jest 
przede wszystkim przekazanie 
wiedzy i dobre wykształcenie 
naszych studentów. Jednakże 
na horyzoncie pojawia się ko-
lejne zadanie, mianowicie jak 
znaleźć przełożenie wykształ-
cenia teoretycznego na kształ-
towanie umiejętności bardzo 
konkretnych. I jest to zada-
nie niełatwe, gdyż nasze szkol-
nictwo wyższe nie było do tego 
dostosowane. Istotną częścią 
składową kształtowania kon-
kretnych umiejętności jest rów-
nież kształtowanie umiejętno-
ści społecznych – stosunku do 
świata, postaw wobec innych 
ludzi. Prze długie lata szerokie, 
wielowymiarowe kształtowanie 

Szanowny Panie Redaktorze!
Za Pana pośrednictwem, chcielibyśmy sprostować artykuł 

opublikowany w poprzednim numerze Państwa gazety, który 
dotyczył sklepu przy ulicy Warszawskiej. Jesteśmy pracownika-
mi tego sklepu i dobrze pamiętamy klienta, który w piątkowe po-
południe będąc w stanie nietrzeźwym usiłował zakupić alkohol 
w sklepie. Zaznaczamy!!! alkohol nie został mu sprzedany, czego 
dowodem jest nagranie na kamerach.

Formułowane zarzuty dotyczące sklepu przy ulicy Warszaw-
skiej, są bezpodstawne i mijające się z prawdą, których twórcą 
jest jeden z sąsiadów. Przykładem tego pomówienia jest opisa-
na wyżej sytuacja z nietrzeźwym. Złośliwy sąsiad próbuje nam 
przypisać zakłócania ciszy nocnej, sprzedaż alkoholu osobom 
kompletnie pijanym, ciągłe interwencje policji, nocne dostawy 
alkoholu ( hurtownie dowożące nie pracują nocą) itp. Złośliwość 
owego sąsiada jest spowodowana najprawdopodobniej nieudaną 
próbą zaistnienia w swojej branży na rynku Stargardzkim. Są-
dzę, że ma on swoje prywatne plany co do naszego sklepu. Może 
chciałby go po prostu przejąć! 

Chlelibyśmy tylko, aby nasz sąsiad zdawał sobie sprawę do ja-
kiej tragedii może doprowadzić swoimi egoistycznymi posunię-
ciami. Dzięki istnieniu sklepu, pięć rodzin posiada utrzymanie, a 
wątpimy w to, aby w tych trudnych czasach nasz sąsiad lub kto-
kolwiek inny nam to utrzymanie zapewnił.

Dane osobowe do wiadomości redakcji 

@    Ludzie listy piszą  @ 

młodych ludzi było doceniane i 
stosowane przez wyższe uczel-
nie. Później jednak  nastąpiło 
odejście od tego i przeoriento-
wanie kształcenia wyłącznie na 
przekazywanie wiedzy. Obec-

nie, jeśli uczelni udałoby się w 
swoim działaniu poprzez kadrę 
zatrudnionych naukowców nie 
tylko przekazywać wiedzę, ale i 
w pewnym sensie wychowywać 
tych wchodzących w dorosłe ży-
cie ludzi, to byłoby to niebaga-
telne osiągnięcie. Tak więc trze-
ba bardziej wychowawczo i in-
spirująco oddziaływać na mło-
dych ludzi. Trzeba się nimi in-
tensywniej zajmować. Jeśli nam 
to się uda to będziemy wygry-
wać jako uczelnia 

Tak więc nie tylko wiedza, 
która daje praktyczne umiejęt-
ności, ale i kształtowanie sto-
sunku do drugiego człowieka. 

Istotne jest nie tylko zdobywa-
nie kolejnych certyfikatów, po-
świadczeń umiejętności, ale 
wykształcenie w sobie etyczne-
go podejścia do otaczającej nas 
rzeczywistości. 

Szczecińska Szkoła Wyższa 
Collegium Balticum kształ-
ci na poziomie studiów licen-
cjackich, magisterskich i po-
dyplomowych. Można na niej 
zdobyć wiedzę na takich kie-
runkach jak: politologia, peda-
gogika, filologia angielska, nie-
miecka i rosyjska, ekonomia, 
a także bezpieczeństwo we-
wnętrzne i fizjoterapia. 

Piotr Słomski
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Gwizdanie to świetne hobby
Jest jedynym sędzią piłkarskim z gminy Nowogard. – Najlepszy arbiter, to taki, który pozostaje w cieniu i pozwala być gwiazdami pił-
karzom – twierdzi. O piłce nożnej widzianej z perspektywy sędziowskiego gwizdka rozmawiamy z 22-letnim studentem filozofii i eko-

nomii - Kamilem Nieradką.

DN: Jak to się stało, że zosta-
łeś sędzią?

Kamil Nieradka: Dość nie-
spodziewanie. Z piłką noż-
ną związany byłem od dziec-
ka. Nigdy nie myślałem, by zo-
stać arbitrem. Zawsze chcia-
łem grać w piłkę. Jak każdy 
chłopiec marzyłem o wielkiej 
karierze. W Pomorzaninie za-
cząłem grać już w przedszko-
lu. Pierwszy mecz w drużynie 

trampkarzy zagrałem jako sze-
ściolatek. Wtedy, nie było jesz-
cze drużyn orlików. Pamiętam, 
że koszulka sięgała mi do ko-
stek. Jako dzieciak, na boisku 
przy ul. Warszawskiej spędza-
łem całe dnie. Kiedyś to miej-
sce naprawdę tętniło życiem. 
Szkołę średnią rozpocząłem 
w Szczecinie. Tam grałem na-
wet jeden sezon w juniorach 
Pogoni. Już wtedy jednak wie-

działem, że nie zrobię wiel-
kiej kariery. Wróciłem więc 
do Nowogardu, by pomóc bra-
tu,  który zaangażował się w 
powstanie Olimpii, zagrałem 
jeszcze w niej kilka meczów. 
Później przyszły kłopoty zdro-
wotne. Wszystko skończyło się 
zakazem gry w piłkę.

Od razu wiedziałeś, że 
chcesz sędziować?

- Nie. Chyba przez rok od-
poczywałem od piłki. Jeśli jed-
nak kochasz sport, to zrobisz 
wszystko, by przy nim pozostać. 
Pomysł zostania sędziom pod-
sunął mi brat. Na początku nie 
byłem zachwycony. Zapisałem 
się jednak na kurs i ukończyłem 
go z dobrym wynikiem. Już na 
zajęciach nowa rola zaczęła mi 
się podobać. Bieganie z gwizd-
kiem polubiłem tak, że dziś 
trudno mi wyobrazić sobie spę-
dzanie soboty w domu. Nie ma 
już soboty i niedzieli bez pako-
wania, wyjazdu i samego meczu.

Trudno zapanować na bo-
isku?

- Tak. Każdemu z boku wy-
daje się, że jest to banalnie pro-
ste. Na placu gry jest 22 piłka-
rzy, którzy zrobią wszystko, by 
wygrać mecz. Nawet najsłab-
sze drużyny nie traktują zawo-
dów jak zabawę, a czasem jak 
wojnę. Trzeba wtedy ostudzić 
ich emocje.

Chciałbyś sędziować kiedyś 
ekstraklasę?

- Pewnie, że tak, choć wąt-
pię, by mi się udało. Gwizdanie 
traktuję jako przygodę, hobby i 
zabawę. Nie stawiam sobie ja-
kichś wygórowanych celów. 
Z drugiej strony najpiękniej-
sza piłka jest w małych miej-
scowościach, w małych klubi-
kach. Tam, nie ma układów i 
wielkich pieniędzy. Działacze 
czasem bardzo ciężko pracu-
ją społecznie, a piłkarze grają 
za  darmo, a kibice przycho-
dzą spędzić sobotnie popołu-
dnie. O to właśnie chodzi w 
tym wszystkim.

Sędziowany mecz, który zo-
stanie zapamiętany na długo?

- Szczególnego nie ma, choć 
było kilka śmiesznych sytu-
acji w niższych ligach. Naj-
bardziej lubię prowadzić spo-
tkania dzieciom. Grają niesa-
mowicie walecznie i widać, że 
piłka przynosi im dużo rado-
ści. Trzeba jednak bardzo uwa-
żać na pomyłki. Dzieci bardzo 
przeżywają, jak się je krzywdzi. 

Był czas kiedy o sędziach 
nie mówiło się pozytywnie. 

- Fakt. Wszystko przez aferę 
korupcyjną. Sam zastanawia-
łem się, czy w takiej atmosfe-
rze brać się za sędziowanie. 
Nie mogę jednak odpowia-
dać za grzechy z przeszłości. 
Wiem, że dziś w piłce jest jed-
nak inaczej. Afera przesorto-
wała dobrych i złych działaczy, 
a także sędziów.  Potrzeba w 

niej jednak wielu młodych, czy 
nowych ludzi. Oni niosą świe-
żość, przełamują stare i niekie-
dy złe zasady.

Zdarza się, że kibice naubli-
żają z trybun?

- Jasne. Jak, któremuś zespo-
łowi nie idzie gra, to zawsze 
trzeba na kogoś zgonić winę. 
Wielu kibiców nie zna nawet 
przepisów gry w piłkę, które 
tak naprawdę dość często są 
nowelizowane. Z perspektywy 
trybun każdy jest jednak mą-
dry. Z drugiej strony lepiej by 
kibic wykrzyczał się na stadio-
nie niż siedział na podwórku i 
demolował ławki, czy śmietni-
ki. Piłka na rozładowywać złe 
emocje, nawet kosztem arbi-
trów. Rozumiem też tych, któ-
rzy wypisują różne anonimowe 
rzeczy w Internecie. Widocz-
nie nic innego zrobić nie mogą 
lub nie potrafią. W tej profesji 
silna psychika to podstawa. Je-
śli nie jesteś odporny nie nada-
jesz się do sędziowania. Sędzia 
ma egzekwować przepisy gry 
w piłkę, pozostawać w cieniu, a 
nie być lubianym. Sam jestem 
też kibicem i zdarza mi się zde-
nerwować na sędziego przed 
telewizorem.

Rozmawiał Marcin Simiński     

2:29 Rekord ścieżki rowerowej do Olchowa
Nie tak dawno została 

otwarta ścieżka rowero-
wa z Nowogardu do Ol-
chowa. To strzał w przy-
słowiową dziesiątkę. Co-
dziennie bezpiecznie 
wielu rowerzystów, pie-
szych i rolkarzy prze-
mierza nią, tam i z po-
wrotem. W niedzielę 16 
bm. kolarze Chrabąszcze 
Nowogard, podjęli pró-
bę bicia rekordu na tej 
trasie. Przyjęto zasadę, 
że start nastąpi w Nowo-
gardzie przy ławeczce, 
a meta będzie w Olcho-
wie, także przy ławeczce. 
Jedziemy indywidualnie 

zgodnie z przepisami. 
Nie obowiązują ograni-
czenia  sprzętowe i wie-
kowe. Najszybciej trasę 
pokonał Remigiusz Ko-
misarek, który uzyskał 
czas 2min i 29sek przy 
niesprzyjającym wie-
trze.  Następne miejsca 
kolejno zajęli: Zwoliński 
Kornel, Sowiński Piotr, 
Sućko Maciej i Ślązak 
Dawid. A może ktoś po-
kusi się pokonać tę tra-
sę szybciej? To przecież,  
tylko i aż nie całe 2km.

Henryk Sawicki
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Wyrazy szczerego 
żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

śp. Barbary 
Kunc 

składa Anna, 
Grzegorz Krause 
wraz z dziećmi 

W dniu 15.10.2011 r.
w wieku 57 lat zmarł 

śp. Ryszard 
Lasek

Pogrzeb odbędzie się 
18.10.2011 o godz. 14 

na Cmentarzu  
w Nowogardzie

pogrążona w smutku  
rodzina

„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”. 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Barbary Kunc 
składają mąż Zbigniew 

syn Mariusz wraz z Beatą

Wyrazy wdzięczności 
wszystkim, którzy 

uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu 

śp. Barbary 
Kunc

 składa 
rodzina Mendyków 

i Sajów

KONdOLENCjE KONdOLENCjEKONdOLENCjEPOdzięKOWANiA

I LIGA
JANTAR – PAMPELUNA PEREIROS 0:1 (0:1) (PASTUSIAK K.) ŻÓŁTE KARTKI – GAŁECKI 

K. (JANTAR) – SZOBEL Ł., MENDYK R. (PAMPELUNA PEREIROS)
SENIORZY – BTCH 3:1 (1:0) (ŻYŁA G., SKRZECZ G., DOBROWOLSKI M. – POKORSKI M.)
TUBISIE – BUDOWLANI 2:3 (2:2) MAKSYMOWICZ P., SAM. – STACHOWIAK M., SO-

SNOWSKI K., ORŁOWSKI S.)
ZAMKOWA 7 – PROBUD WYSZOMIERZ 2:6 (0:2) (ŚMIGIELSKI P., DUDZIEC D. – PERT-

KIEWICZ J.x3, PACELT K., SKOWROŃSKI J., SAM.) CZERWONA KARTKA – DWOJAK M.
HEROSI – BAD BOJS JUNIORS 94 2:6 (0:3) WYNIK ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY
TABELA
                                                            ME  PKT     ZW  RE  PO           BR               RB   

1. SENIORZY                                       2    6      2   0   0       6-2         + 4
2. BUDOWLANI                                  2    4      1   1   0       5-4         + 1
3. BAD BOYS JUNIORS 94                1    3      1   0    0       6-2         + 3
4. PROBUD WYSZOMIERZ               2    3      1   0   1       6-3         + 2  
5. TUBISIE                                            2    3      1  0   1       3-3           0
6. . PAMPELUNA PEREIROS             2    3      1  0   1       2-3         - 1
7. HEROSI                                             1    1      0   1   0      2-2            0
8. BTCH                                                 2    1      0  1   0       2-4          - 2
9. ZAMKOWA 7                                    2    1       0  1  0       3-7          - 4
10. JANTAR                                           2    0       0  0  2       2-7          - 5
PAUZA: DWOJAK M. (ZAMKOWA 7) – 1 MECZ
STRZELCY BRAMEK:
4 – BONIFROWSKI W. (BAD BOYS JUNIORS 94)
3 – ŻYŁA G. (SENIORZY), PERTKIEWICZ J. PROBUD WYSZOMIERZ)
2 – MAKSYMOWICZ P. (TUBISIE), ORŁOWSKI S. (BUDOWLANI), PŁUCIENNIK D. HERO-

SI), MENDYK R. (PAMPELUNA PEREIROS), DUDZIEC D. (ZAMKOWA 7)

II LIGA
KUMPLE Z BOISKA – SKORPIONY 2:5 (1:0) (BUREWICZ T. – BĄK M.x2, MALANOWSKI 

J.x2, BUDZICKI M.)
PĘDZĄCE TRAMPKI – OGIEŃ W OKOPIE 6:0 (2:0) (NOWAK K.x3, BAJERSKI B.x2, BAL-

CER A.)
NEHUERA – CZARNE KOSZULE 3:0 (2:0) (ROKOSZ M., WAISS D., KOŚCIUK D.) ŻÓŁTA 

KARTKA – DARKIEWICZ J., JUREK D. (CZARNE KOSZULE) CZERWONA KARTKA – WAISS 
D. (NEHUERA) – ZA DWIE ŻÓŁTE KARTKI

NALP

dwie kolejki halowców
W rozgrywkach 2. ligi na czele znajduje się drużyna Pędzące Trampki, która w 
niedzielę pokonała 6:0 Ogień w Okopie. Tuż za nimi znajdują się ekipy Neuhera 
i Czarne Chmury, które również mają na swoim koncie po sześć punktów, a z li-
derami przegrywają jak na razie tylko gorszym bilansem bramkowym. Po dru-
giej stronie tabeli znajdują się natomiast Czarne Koszule i Bosman. Drużyny te 
nie zdobyły do tej pory w lidze ani jednego punktu.

Tabela w 1. lidze jest dużo bardziej spłaszczo-
na, drużyny bardzo często prezentują bowiem 
podobny poziom. Jedyną drużyną, która wygra-
ła do tej pory oba spotkania, są Seniorzy, którzy 
w tej kolejce pokonali drużynę Bóg Tak Chciał 
3:1. Drugie zwycięstwo odnieśli co prawda rów-
nież Bad Boys Juniors 94, którzy ograli Herosów 

6:2, lecz wynik tego spotkania zostanie jeszcze 
zweryfikowany, dlatego nie jest uwzględniony 
w tabeli. Czerwoną latarnią ligi jest natomiast 
Jantar, który tym  razem uległ Pampelunie Pe-
reiros 0:1.

Maciej Pietrasik

CZARNE CHMURY- BŁĘKITNI 3:1 (1:0) (DAWIDOWSKI 
M., DZIOBA K., KAWA M. – GŁĄBECKI M.) 

JASTRZĄB – BOSMAN 7:2 (3:1) (BARAN P.x2, DARUL 
M.x2, NOWACKI A., JURZYSTA B., SAM. – SZAFRAN A., KA-
SPRZYK J.)

TABELA
                                                             ME  PKT     ZW  RE  PO           BR               

RB   

1. PĘDZĄCE TRAMPKI                      2    6      2   0   0      16-
1      + 15

2. NEHUERA                                        2    6      2   0   0       6-0       + 6
3. CZARNE CHMURY                         2    6      2   0   0       5-1       + 4
4. JASTRZĄB                                        2    4      1   1   0       9-4       + 5
5. SKORPIONY                                     2    3      1   0   1      5-4        + 1 
6. KUMPLE Z BOISKA                         2    3      1   0   1      5-5          0
7. OGIEŃ W OKOPIE                            2    1      0   1   0      2-8        - 6
8. BŁĘKITNI                                           2    0      0   0   2      1-6        - 5
9. BOSMAN                                            2    0      0   0   2      2-10      - 8
10. CZARNE KOSZULE                        2    0      0   0   2      1-13      

- 12       
STRZELCY BRAMEK:
6 – NOWAK K. (PĘDZĄCE TRAMPKI)
4 – BALCER A., BAJERSKI B. (OBAJ PĘDZĄCE TRAMPKI)
3 – BARAN P. (JASTRZĄB)
2 – BĄK M., MALANOWSKI J. (OBAJ SKORPIONY), , DA-

RUL M., NOWACKI A. (OBAJ JASTRZĄB)        
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DREWNIKOWSKI Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY KONCESJONER PEUGEOT
Szczecin, ul. Bagienna 36d, tel. 91 461 46 13, salon sprzedaży i serwis
www.drewnikowski.peugeot.pl

Wyróżnieni nagrodą burmistrza
Z okazji Dnia  Edukacji Narodowej nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, którzy w ostatnim  roku wyróżnili się zaangażowaniem oraz osią-
gnęli sukcesy na polu zawodowym zostali wyróżnieni nagrodą burmistrza. Uroczystość odbyła się  w miniony piątek .  
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Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

Transport na terenie miasta GRATIS •Akceptujemy karty platnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Promocja ważna od 7.10 - 31.10.2011 lub do wyczerpania zapasów 

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • NOWOGARD tel. /fax 91 39 21 470

AUTO HANDEL
SKUP
SPRZEDAŻ
ZAMIANA

Olchowo 9
Nowogard

Tel. 888 341 347, 518 707 243

*Max*

Nagrodzeni oraz władze miasta zgromadzili się o godzinie 14 w sali w budynku urzędu miasta . 
Po uroczystości  krótką refleksją na temat swojej pracy i tym co jest istotne w misji kształtowania 
młodych ludzi podzielili się z czytelnikami DN:

Jolanta Tychoniec – nauczycielka matematyki w Szkole Pod-
stawowej nr 2

Jest to nagroda za pracę, którą wkładamy w przygotowanie na-
szych dzieci do dorosłego życia. Uczę w szkole podstawowej i uwa-
żam, że jest to bardzo ważny etap w życiu młodego człowieka, gdyż 
od tego zależy jaka drogę obierze w przyszłości. Tak więc jest to na-
groda i radość. Uczę matematyki, a więc de facto uczę umiejętności 
logicznego myślenia, która jest przydatna w każdej dziedzinie ży-
cia. Zależy mi również na tym, żeby dzieci zdawały sobie sprawę z 
tego jak ważne są również takie wartości jak przyjaźń, koleżeństwo 
z czego powinna wynikać wzajemna pomoc – to jest istotne i ko-
nieczne w życiu. 

Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie.
Praca w szkole wymaga pewnych predyspozycji i odpowiedniego 

podejścia – odmiennego niż w przypadku innych zawodów. Specy-
fika i odpowiedzialność z niej wypływająca polega na tym, że ro-
dzice powierzają nam swoje dzieci, które dla nich są największym 
skarbem – jest to ogromne zaufanie i właśnie sprostanie temu za-
ufaniu jest naszym zadaniem. Z tego wynika nie tylko obowiązek 
przekazania wiedzy, ale i opieki nad młodymi ludźmi. Swoją pracę 
powinniśmy wykonywać najlepiej jak potrafimy. 

Sądzę, że kluczowym elementem w kształtowaniu młodych ludzi 
jest nie tylko przekazywanie niezbędnych informacji wynikających 

z programu nauczania, ale i dawanie przykładu własną postawą. Pracuję już kilkanaście lat w tym 
zawodzie i mogę stwierdzić, że właśnie postawa nauczyciela jest istotna w kształtowaniu cech oso-
bowościowych. Reakcja człowieka na różne zdarzenia potrafi dać przykład i impuls do tego, że ci 
młodzi ludzie rozwijają się w odpowiednim kierunku pod naszą opieką. Jesteśmy oczywiście tyl-
ko pomocą dla rodziców, nigdy nie przyszłoby mi do głowy wyręczać rodziców w ich zadaniu, ja-
kim jest wychowanie. Niemniej jednak jeśli praca nauczyciela może być potraktowana jako pomoc 
w wychowaniu to wtedy najważniejszy jest przykład i osobista postawa w rozmaitych okoliczno-
ściach.

Poniżej lista laureatów  tegorocznej nagrody burmistrza: 
Dyrektorzy Szkół:
Leszek Becela – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie
Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie
Irena Juszczyk – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 
Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 3
Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie
Danuta Kowalczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie
Anna Łysiak – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 
Elżbieta Majchrzak – dyrektor Przedszkola nr 4
Sebastian Szymański – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Lidia Wiznerowicz – Gliwna – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3
Magdalena Zarębska – Kulesza – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce
Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie

NAUCZYCIELE
Beata Becela  – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Agnieszka Białczak – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 3
Artur Danilewski – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1
Joanna Dzikowska – nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcącym
Marzenna Florczak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2
Katarzyna Gnacińska – Olczyk – nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej nr 1
Grażyna Jackowska – Wojtala – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 2
Agata Jakubcewicz – nauczycielka historii w Publicznym Gimnazjum nr 1
Grażyna Marcinkowska - wicdyrektor SP nr 3, nauczycielka matematyki i informatyki
Anna Nowosielska – wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2, nauczycielka języka polskiego
Bożena Piotrowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Długołęce
Grażyna Potyrańska – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2
Anita Rybus – nauczycielka języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum nr 1
Beata Siedlecka – nauczycielka Edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4
Elżbieta Szmyt – nauczycielka matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 3
Danuta Ścibor – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Jolanta Tychoniec – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 2
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy siły i sukcesów w odpowiedzialnej pracy wychowywania i 

kształcenia młodego pokolenia nowogardzian.
Piotr Słomski
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Olimpia w fotelu lidera
Rezultatem 1:2 zkończył się niedzielny pojedynek w meczu Rolpol – Olimpia. Mecz w Chlebowie nie był najlepszy w wykona-
niu podpiecznych trenera Golemy, ale wystarczyło to do wygranej. Dzęki trzem zdobytym punktom Olimpia zająła pozycję 
lidera A-klasy.

Początek meczu na-
leżał do gospodarzy, 
którzy nadawali ton 
grze. W tym czasie 

oddali kilka  groźnych strze-
łów na bramkę Olimpii. Na-
pór Chlebowa trwał dobre 30 
minut meczu.  Olimpia po po-
czątkowej przewadze zespołu 
gospodarzy zacząła przetrzy-
mać piłkę i konstruować akcje 
na połowie przeciwnika.  Re-
zultatem dobrej gry Olimpii 
było objęcie prowadzenia. W 
32 minucie gry po prostopa-
dłym zagraniu ze środka bo-
iska w idelanej sytuacji zna-
lazł się Krzysztof Kieruzel. 
Nasz środkowy pomocnik nie 
zwykł marnować takich sytu-
acji i wynik zmienił się na 0:1. 
Olimpia nie porzestała na jed-
nym trafieniu i poszła za cio-
sem. W 47 min. po świetnej 
kontrze Kieruzel po raz dru-
gi wpisuje się na listę strzel-
ców. Wynik do przerwy 0:2 
mógł napawać optymizmem, 
jednak do rozegrania zostało 
jeszcze drugie 45 min. meczu.

Na samym początku dru-
giej połowy gospodarze prze-
prowadzają akcję lewą czę-
ścią boiska. W polu karnym 
zostaje sfaulowany zawodnik 
Rolpol i sędzia zmuszony jest 
podyktować rzut karny. Przy 
precyzyjnym strzale z 11 me-
trów Dwojak jest bezradny. 
Od tego momentu Chlebo-
wo, podobnie jak na począt-
ku meczu, poczuło wiatr w 
żagle. Zawodnicy gospodarzy 
częściej utrzymywali się przy 
piłce próbując dostać się pod 
pole karne Olimpii. Nasi pił-
karze ograniczali się jedynie 
do kontrataków.  W tym cza-
sie na uwagę zasługuje strzał 

oddany przez Żuka z okolic 
20 metra. Piłka minimalnie 
poszybowała nad poprzeczką.    

Olimpia mecz musiała koń-
czyć w 10 zawodników. Po 
drugiej, dyskusyjnej żółtej 
kartce w 78 minucie meczu 
boisko musiał opuścić Marcin 
Zmudziński.  Stoper Olim-
pii próbując wyrzucić piłkę z 
autu został odepchnięty przez 
jednego z zawodników Chle-
bowa. W wyniku tej sytuacji 
obaj dostali po kartce. Nieste-
ty dla Zmudzińskiego było to 
już drugie upomnienie. Tre-
ner Golema musiał bardzo 

szybko zareagować na to co 
się działo na boisku. Za Ma-
riusza Stachowiaka wszedł do 
obrony Garbat. Ostatnie dzie-
sięć minut meczu to prawdzi-
wa nawałnica ataków gospo-
darzy na bramkę bronioną 
przez Dwojaka. Co rusz raz z 
lewej, raz z prawej strony po-
mocnicy Chlebowa próbowa-
li dośrodkowań w pole karne 
Olimpii. Osłabieni goście bro-
nili się bardzo dobrze, a je-
śli dochodziło do strzałów, to 
było one niecelne albo bronił 
nasz bramkarz.   

Sędzia Rafał Tądel doliczył 

aż cztery minuty do regula-
minowego czasu gry, ale nie 
wystarczyło to na zdobycie 
wyrównującej bramki przez 
Rolpol. Z wygranej mogli cie-
szyć się zawodnicy Olimpii 
Nowogard. Pytany o wraże-
nia po meczu trener Gracjan 
Golema powiedział: Liczą się 
zdobyte trzy punkty. Tym bar-
dziej, że przywieźliśmy je z 
bardzo trudnego terenu. Cie-
szę się, że mimo nieco słabszej 
dyspozycji naszego zespołu, 
udało się wygrać to spotkanie. 
Mecz do samego końca trzy-
mał w napięciu i chyba jest to 

już tradycją w meczu z Chle-
bowem. Dziekuję drużynie za 
walkę do ostatniego gwizdka 
sędziego.

Piąte pod rząd wywalczo-
ne zwycięstwo dało Olimpij-
czykom upragnione pierwsze 
miejsce w tabeli. Druga jest 
Radowia. Sytuacja może się 
jeszcze zmienić, gdyż piłkarze 
z Radowa Małego mają jeden 
mecz zaległy z WODR Barz-
kowice. Swój mecz rozegrają 
go dopiero 12 listopada. Do 
końca jesiennej ruindy spo-
takń sezonu 2011/2012 pozo-
stały trzy kolejki spotkań. Już 
w najbliższą sobotę w Wierz-
bięcinie Olimpia podejmie 
Dąb Dębice.

Olimpia wystąpiła w skła-
dzie: M. Dwojak, D. Stacho-
wiak, M. Zmudziński, Sz. 
Chmielnicki (J. Szewc), A. 
Woźniak, R. Żuk, K. Kieruzel, 
P. Wyrzykowski, A. Płucien-
nik, M. Stachowiak (J. Gar-
bat), W. Witoń (P. Kuś)

Rolpol Chlebowo – Olim-
pia Nowogard 1:2 (0:2)

Bramki Olimpii: K. Kieru-
zel 32 i 43 min.

Przemysław Saja

tabela - A klasa Szczecin gr. 2 2011/2012
	 	 	 ogółem		 	 	 	 	 	 dom	 	 	 	 wyjazd
		 		 m	 pkt	 Z	 R	 P	 +/-	 Z	 R	 P	 +/-	 Z	 R	 P	 +/-	
1.		 Olimpia	Nowogard	 8	 17	 5	 2	 1	 25	/	11	 2	 1	 0	 14	/	6	 3	 1	 1	 11	/	5
2.		 Radowia	Radowo	Małe	 7	 16	 5	 1	 1	 16	/	6	 2	 0	 0	 6	/	1	 3	 1	 1	 10	/	5
3.		 Orzeł	Grzędzice	 8	 15	 4	 3	 1	 21	/	8	 3	 1	 0	 11	/	2	 1	 2	 1	 10	/	6
4.		 Dąb	Dębice	 8	 14	 4	 2	 2	 17	/	9	 3	 2	 0	 9	/	6	 1	 0	 2	 8	/	3
5.		 Pomorzanin	Krąpiel	 8	 13	 3	 4	 1	 16	/	11	 2	 3	 0	 9	/	6	 1	 1	 1	 7	/	5
6.		 Dąbrovia	Stara	Dąbrowa	 8	 12	 3	 3	 2	 12	/	12	 2	 1	 1	 7	/	7	 1	 2	 1	 5	/	5
7.		 Rolpol	Chlebowo	 8	 11	 3	 2	 3	 14	/	14	 1	 1	 2	 5	/	8	 2	 1	 1	 9	/	6
8.		 Unia	Stargard	 8	 10	 3	 1	 4	 22	/	22	 2	 1	 0	 12	/	3	 1	 0	 4	 10	/	19
9.		 Zorza	Tychowo	 8	 8	 1	 5	 2	 10	/	14	 1	 2	 2	 6	/	10	 0	 3	 0	 4	/	4
10.		 Orkan	Dalewo	 8	 7	 2	 1	 5	 14	/	24	 1	 1	 2	 3	/	9	 1	 0	 3	 11	/	15
11.		 WODR	Barzkowice	 7	 4	 1	 1	 5	 6	/	15	 1	 0	 2	 4	/	7	 0	 1	 3	 2	/	8
12.		 Zenit	Koszewo	 8	 1	 0	 1	 7	 9	/	36	 0	 0	 5	 5	/	26	 0	 1	 2	 4	/	10
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: Katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga 
Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof 
Sulwiński, Błażej Szczubiał, Sylwia Jeziorska

Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w sztafetowych 
biegach przełajowych w ramach licealiady

4 października w Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w sztafetowych biegach przełajowych w ramach licealiady, w których wzięli 
udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Po zaciętej rywalizacji zespołów klasyfikacja przedstawiła się następująco:

Klasyfikacja dziewcząt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie          (32:23)  
Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie                      (35:13)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie        (35:23)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie  (35:26)

Klasyfikacja chłopców: 
Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie                        (34:47)
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie            (36:11)     
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie         (36:19)

Do Mistrzostw Województwa zakwalifikowały się zespoły:
Dziewcząt - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie        
Chłopców - Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie                       

Zimna woda chłodu doda…Sylwia Jeziorska i Ada Kuriata

Anita Szcześniak i Krzysztof Gąsior z pucharami i dyplomami

Zdjęcie nr 3 – Chłopcy podczas biegu

Skład drużyn z Zespołu 
Szkół  Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie:

Chłopcy:                                                                                  
1. Krzysztof Gąsior                                                          
2. Paweł Cieślewicz                                                          
3. Mateusz Trafankowski                                                
4. Mateusz Kwiatkowski                                                 
5. Radek Rojek                                                               
6. Paweł Łuczak                                                                
7. Marcin Bartosik                                                            
8. Seweryn Grzybowski                                                   
9. Błażej Szczubiał                                                           
10. Damian Skurzyński                                                      
                                                                                            
Dziewczęta:
1. Anita Szcześniak
2. Daria Tomaszewska
3. Agnieszka Pawlak
4. Ania Pawlak
5. Ada Kuriata
6. Ewelina Morawska
7. Sandra Smolińska
8. Sylwia Jeziorska
9. Monika Mościńska
10. Karolina Kaczor
11.Iza Awgul

Sylwia Jeziorska

Drużyna dziewcząt z opiekunem Panią Joanną Wiatr - Gocałek

Drużyna chłopców z opiekunem Panią Małgorzatą Pietruszewską

WYjAzd UCzNiÓW zESPOŁU SzKÓŁ 
PONAdGiMNAzjALNYCH dO SzCzECiNA

12 października uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nowogardzie obej-
rzeli w szczecińskim Multiki-
nie „Bitwę warszawską 1920” 
w reżyserii Jerzego Hoffma-
na. Film okazał się doskona-
łą lekcją historii, dzięki której 
uczniowie mogli wyobrazić 
sobie jak mógł wyglądać „cud 
nad Wisłą” i jak wyglądało ży-
cie ludzi w tych niespokojnych 
czasach. Uczniowie docenili 
również technikę 3D, w któ-
rej powstał film. Z pewnością 
długo zostanie w naszej pa-
mięci. 

Uczniowie po obejrzeniu filmu 
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Od początku spo-
tkania drużyna 
Pomorzanina sta-
rała się przejąć 

inicjatywę w tym spotkaniu. 
Efekt w postaci sytuacji bram-
kowej przyniosło to jednak do-
piero pod koniec pierwszego 
kwadransa gry, kiedy na strzał 
zdecydował się Paweł Galus. 
Futbolówka przeleciała wów-
czas obok bramki. Chwilę póź-
niej Galus trafił już do siatki. 
Pomagał sobie przy tym jed-
nak ręką, za co arbiter ukarał 
go żółtą kartką, a gol nie został 
uznany. W 19. minucie przed 
szansą na zdobycie bramki sta-
nął Łukasz Olechnowicz, lecz 
jego uderzenie obronił bram-
karz rywali.

Dziewięć minut przed koń-
cem pierwszej połowy w polu 
karnym naszego zespołu zrobi-
ło się bardzo groźnie. W groź-
nej sytuacji po starciu z Mate-
uszem Krupskim upadł jeden z 
rywali. Gospodarze domagali 
się rzutu karnego. Sędzia głów-
ny pobiegł do swojego asysten-
ta, aby skonsultować decyzję, a 
liniowy… wskazał na rzut roż-
ny. Jeszcze przed przerwą na 
strzał z dystansu zdecydował 
się Gracjan Wnuczyński, ale 
piłka przeleciała obok słupka. 
Kilka chwil później sędzia za-
prosił piłkarzy obu drużyn na 
przerwę, do której Pomorzanin 
remisował z Iskrą 0:0.

Druga część spotkania roz-
poczęła się dla Pomorzanina 
znakomicie. Już siedem minut 
po wznowieniu gry nasz zespół 
wyszedł powiem na prowadze-
nie. Po dośrodkowaniu Wnu-
czyńskiego jeden z obrońców 

gospodarzy interweniował na 
tyle niefortunnie, że wpakował 
piłkę do własnej bramki. Kilka 
minut później znakomitą szan-
sę na podwyższenie prowadze-
nia miał Kamil Młynarczyk. 
Przegrał jednak pojedynek z 
golkiperem Iskry. W 65. mi-
nucie to gospodarze byli bliscy 
wyrównania, ale jeden z nich 
uderzył obok bramki. Trzy mi-
nuty później kolejną świetną 
okazję zmarnował natomiast 
Młynarczyk, tym razem nie 
wykorzystując dalekiego wyj-
ścia bramkarza rywali.

Końcówka spotkania to cią-
głe ataki gospodarzy, którzy 
za wszelką cenę starali się do-

prowadzić do wyrównania. 
Ich próby były jednak nie-
skuteczne, a w końcówce bar-
dzo dobrze spisywał się Mate-
usz Krupski. Dziewięć minut 
przed końcem regulamino-
wego czasu gry obronił strzał 
jednego z rywali, a w jednej z 
ostatnich akcji meczu złapał 
piłkę po uderzeniu z kilku me-
trów. Dzięki zwycięstwie Po-
morzanin awansował na po-
zycję wicelidera, wyprzedza-

ją właśnie Iskrę, a także Kastę 
Majowe Szczecin, która prze-
grała na wyjeździe z Wybrze-
żem Rewalskim Rewal. To wła-
śnie gracze z Rewala przyjadą 
do Nowogardu na kolejne spo-
tkanie ligowe, które odbędzie 
się w sobotę o godzinie 14. Na 
uwagę zasługuje również wy-
grana juniorów, którzy po po-
konaniu 3:2 Iskry wyprzedzili 
tę drużynę w tabeli i z siedmio-
ma zwycięstwami w siedmiu 

spotkaniach zajmują pozycję 
lidera. Drużyna rezerw poko-
nała natomiast w Nowogardzie 
Zielonych Wyszobór aż 11:0.

Pomorzanin: Krupski – Jut-
kiewicz, Soska, Skórniew-
ski, Dobrowolski – Wnuczyń-
ski, Młynarczyk, Marszałek, 
Olechnowicz, Langner (Waw-
rzyniak) – Galus (Kurek)

Maciej Pietrasik

Kontakty „Wieczór Tadeusza” 
Nowogardzki Dom Kultury tel.91 39 26 283 
Tadeusz Banachomski Nowogard tel.669-910-736 
Tadeusz Rzetecki Nowogard tel.602-667-563 
Tadeusz Pietrasik Nowogard tel.693 -255-036 
Tadeusz Łukaszewicz Nowogard tel.506- 999 -902 
Tadeusz Hołbowski Nowogard tel.509 -431-901 
Prosimy Tadeuszów o kontakty odnośnie naszego spotkania 

Tadeusz Łukaszewicz 

„Nasza Szóstka - od Tadeusza” oraz Nowogardzki 
Dom Kultury organizuje II  Wieczór Tadeusza.

W związku z tym tematem prosimy wszystkich Panów o imieniu Tadeusz o kontakt z naszą 
grupą lub NDK. Proponujemy wpisowe wraz z potwierdzeniem swojego przybycia z osobami 
towarzyszącymi . W programie naszego wieczoru: muzyka, śpiew, poezja, taniec, wystawa, au-
kcja charytatywna, wspólne zdjęcia oraz mały poczęstunek. Spotkanie „Tadeuszów” planujemy 
na 26.10.20011r o godz. 18.00 (środa) w NDK w Nowogardzie.

Liczymy na obecność naszych solenizantów, do miłego spotkania.
Organizatorzy 

druga lokata Pomorzanina
W sobotnim meczu 11. kolejki regionalnej okręgówki drużyna Pomorzanina Nowogard odniosła niezwykle ważne zwycięstwo. Nasz 
zespół pokonał na wyjeździe Iskrę Golczewo 1:0, dzięki czemu awansował na pozycję wicelidera.

tabela - Reg. Klasa Okręgowa - gr. Szczecin Płn. 2011/2012
		 		 P	 +/-	 m	 pkt	 Z
1.		 Ina	Ińsko	 11	 30	 10	 0	 1
2.		 Pomorzanin	Nowogard	 11	 20	 6	 2	 3
3.		 Kasta	Szczecin-Majowe	 11	 20	 6	 2	 3
4.		 Iskra	Golczewo	 11	 20	 6	 2	 3
5.		 GKS	Mierzyn	 11	 19	 5	 4	 2	
6.		 Jeziorak	Szczecin	 11	 18	 5	 3	 3
7.		 Wybrzeże	Rewalskie	Rewal	 11	 17	 5	 2	 4
8.		 Chemik	II	Police	 11	 16	 5	 1	 5
9.		 Błękitni	II	Stargard	 11	 15	 4	 3	 4
10.		 Orzeł	Łożnica	 11	 15	 4	 3	 4
11.		 Wicher	Brojce	 11	 12	 3	 3	 5
12.		 Sparta	Węgorzyno	 11	 11	 3	 2	 6
13.		 Flota	II	Świnoujście	 11	 11	 3	 2	 6
14.		 Vielgovia	Szczecin	 11	 11	 3	 2	 6
15.		 Promień	Mosty	 11	 9	 2	 3	 6
16.		 Sparta	Gryfice	 11	 3	 1	 0	 10
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPRzEdAM 
MiESzKANiE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROCKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
OdjAzdY z NOWOGARdU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdjAzdY zE SzCzECiNA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BiŃCzYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
Od PONiEdziAŁKU dO PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEdziELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGARd - REWAL - POBiEROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGARd - GOLENiÓW - SzCzECiN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzCzECiN - GOLENiÓW - NOWOGARd
Szczecin, ul. Świętego ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

REKLAMA w dzienniku Nowogardzkim
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL. 91 577 20 07

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Kupię ziemię 
rolną 

za gotówkę powyżej 5 ha. 
tel. 508 312 261

Gabinet

Pedagogiczny

www.pedagogika.szczecin.pl

tel. 695192443

ZAPRASZAMY
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

prowadzą sprzedaż 
pięknych stroików 

nagrobnych wykonanych z żywego świerku.
Uzyskany dochód będzie przeznaczony na zakup 

materiałów plastycznych na potrzeby terapii.
Stroiki można kupić od wtorku 18.10 do piątku 

28.10 w godzinach 8.00-14.30.
Istnieje możliwość zamówienia na konkretny dzień.

WTZ, ul. Boh. Warszawy 32 , zamówienia tel. 728-815-148
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NiERUCHOMOŚCi

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w Wyszomierzu - 2500 
m2, cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 70 m2 iii piętro 
604 422 221

• Sprzedam dom na ul jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 
ha ziemi w Błotnie przy głów-
nej trasie do Nowogardu. 91 39 
17 937; 697 744 657

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Woj-
cieszynie 1439 m2, pozwolenie na 
budowę, projekt domu, przydomo-
wej oczyszczalni ścieków, komplet 
dokumentów. Tel. 796 144 980

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie 3 pokojowe + garaż ze 
strychem + 3 murowane pomiesz-
czenia w ogrodzie. Zamiana na 2 po-
koje w bloku w centrum (I piętro lub 
parter) 724 451 734 po 20stej

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
o pw. użytkowej 55 m2 , II piętro na 
osiedlu Radosław 501 594 804 lub 
605 548 737 cena 149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II pię-
tro Warszawska lub zamienię na 
dwa pokoje z kuchnią do II piętra. 
667 926 528 lub 91 39 26 528

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy 
ul. jPii tel. 607 145 535

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę a 
Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe. 500 + opłaty. 889 864 
486

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 1327m2 na ulicy Monte 
Casino. Tel. 511859650

• Wynajmę kawalerkę umeblowa-
na małżeństwu bezdzietnemu. 
667 994 240

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we bezczynszowe. 502 560 931

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam ładne dwupokojowe 
mieszkanie w centrum Nowogardu 
IV piętro tel. 695 426 044

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 50 m2 iii piętro przy 
ul. Luboszan. Samodzielne CO. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
I piętro 34 m w Centrum. Cena 100 
tys zł. 516 757 531

• Wynajmę pokój dla jednej osoby. 
91 35 03 053

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Typ retro. 507 045 404

• Garaż do wynajęcia na busa lub oso-
bowy ul Fabryczna. 509 861 740

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska, 
II piętro. 517 064 505

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska, 
II piętro. 517 064 505

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe. 506 382 151

• Do wynajęcia kawalerka 35 m2, ume-

blowana w Szczecinie. 604 971 366

• Sprzedam dom o pow. 150 m kw., 
działka 716 m kw. Informacje tel. 662 
678 895

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 502 617 486

MOTORYzACjA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC 
i przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Con-
ti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, cena 
450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRzEdAM OPEL VECTRA C KOM-
Bi, SREBRNY MET., ROK PROd 
08/2006, PRzEB 152000 KM, 1.9 
diESEL 150 KM, SERWiSOWANY 
W ASO OPEL (FAKTURY), OSTATNi 
SERWiS 20 WRzESiEŃ 2011, NOWE 
OPONY LETNiE CONTiNENTAL, KLi-
MATRONiK dWUSTREFOWY, zA-
dBANY, CENA dO UzGOdNiENiA, 
TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Daewoo Tico benzyna + 
gaz. 669 694 269

• Sprzedam Polonez Caro plus 1.4 Ro-
ver. 669 694 269 

• Sprzedam Citroen AX 1.4 diesel. 
669 694 269

• Sprzedam silnik Leylant SW 400 TD. 
669 694 269

• Opony zimowe 195x65xR15 szt 
4 bierznik 8mm. Cena kpl. 350zł. 
663 593 987

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z fel-
gami do Nissana Almery; 15” stalowe 
cena felgi 450 zł. Cena opon z felga-
mi 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam renault laguna II 1,9 DCI 
2001, 14 tys. do uzgodnienia. Tel. 889 
483 698

• Sprzedam citroen berlingo benzy-
n+gaz rok 2002. Tel. 504 471 347

• Sprzedam cztery opony zimowe 205 
55R16 Goodyear Ultragrip 7t cena 
550 zł. Tel. 605 522 340

ROLNiCTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Koszenie łąk rozdrabniaczem + ko-
szenie łąk kosiarką. 608 013 995

oGŁo szE NIa drob NE
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. Rozrywka:
 Lesław M. Marek. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 

tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

iNFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków „ANNA” Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel.692421192 lub 
+4915222976483.

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam siewnik poznaniak. 
603 839 782

• Sprzedam prosiaki 504 610 342

• Sprzedam kombajn Anna i fort-
shnitch 100 KM.609 480 049

• Nabywcę królików w Barz-
kowicach proszę o kontakt. 
661 900 901

• Sprzedam orzechy włoskie. 
728 194 904

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/kg. 
605 946 741

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam jabłka 0,50 zł/kg, ko-
lonia Redło. 91 39 28 005

• Sprzedam prosięta/ 91 39 17 909

• Sprzedam ziemniaki Denar Vine-
ta. 692 125 122

• Sprzedam krowę mleczną Jeni-
kowo 1. 607 647 102

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 
038

• Sprzedam jabłka w trzech 
smakach po 1,00 zł/kg. 91 39 
21 896

• Chryzantemy drobno i średnio 
kwiatowe już w sprzedaży. Strze-
lewo tel. 503 653 275.

• Marchew jadalną i odpadową 
oraz burak czerwony sprzedam. 
503 653 275.

• Sprzedam kaczki. Tel. 91 395 01 
40.

USŁUGi

• Producent pościeli dziecięcej 
„Karina” ul. Dworcowa 4 oferuje 
pościel do łóżeczek, rożki, balda-
chimy, ochraniacze i inne akce-
soria dziecięce. Otwarte od 9-16. 
Zapraszamy! 662 216 

• Wyjazdy Niemcy, Holandia z 
domu pod dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon kom-
puterowy MS BiOSS zaprasza! 
ul.700-Lecia 15 (nad apte-
ką jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGd. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGi iNFORMATYCzNE– 
instalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska 
Polskiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARiE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: 
banery, szyldy, wydruki wielko-
formatowe, reklama na pojaz-
dach, pieczątki, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić 
po 17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, re-
gipsy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega 
tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788 566 432

• Remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-
323-560), prace dachowe oraz 
remontowo-budowlane - termi-
nowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Re-
gipsy, szpachlowanie, malowa-
nie, panele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, poło-
żenie glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, 
docieplenia, glazura, kostka. 
662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• docieplenia budynków. 
608 847 784

• docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Wykonam drewnianą budę 
dla psa, ławkę, stół ogrodowy. 
660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, gla-
zura – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, 
ławki, stoły, inne drewniane ele-
menty. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pra-
cy, na lotnisko, zakupy itd. 
699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu bu-
downictwa. Budowa domu, gla-
zura, regips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , re-
gipsy, szpachlowanie, malowa-
nie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BiK, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego, 
przygotowanie do matury i do 

wyjazdu za granicę. 607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. 
Szybko, tanio. 530  424  933 lub 
697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań 
prywatnych, biur i posesji. 
724 348 596

• Wykonam usługę, budowa 
domu, glazura. 662 678 895

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, laminowa-
nie A4-A3, VizART Studio Re-
klamy, Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad apteką jantar), tel. 
605 522 340.

• Transport przeprowadzki solid-
nie, cała Polska. 511 448 871

• dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Sprzątanie czyszczenie nagrob-
ków. 793 908 143

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na start za 500 zł. 604 189 118

• zatrudnię dekarza 
518 246 587

• Przyjmę do pracy tynkarza. 
512 005 503

• Rencista podejmie się pracy 
przydomowych. 507 984 640

• Firma informatyczna zatrudni 
osobę studiującą. fortel.nowo.
pl

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25 900; 
667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• Zatrudnię samodzielnego sto-
larza mile widziany emeryt. 
696 034 712

• zATRUdNię dO PRACY PRzY 
SORTOWANiU FLANCY TRU-
SKAWEK. PRACA NA HALi 
ROzPOCzęCiE 3 LiSTOPAdA 
(REdŁO) iNFORMACjA- 505 
14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudnię opiekunkę do starszej 
osoby. 601 736 804

• INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-
ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam pianino. 724 080 142

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam Pianino. 726 280 768

• Oddam w dobre ręce małego 
czarnego kudłatego szczeniaka. 
698 397 889

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, pły-
ta główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd 
dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam pralkę wirnikową z wi-
rówką. Cena 200 zł. 728 194 904

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy 
WALTER 250 zł (sklepowa cena 
500 zł) stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam gitarę akustyczna 
„Tanglewood” w bardzo do-
brym stanie tel. 91 39 21  483; 
605 299 341

• Sprzedam pudelka miniaturkę 
(molerowa) 12 tygodniową. 91 
39 21 483; 605 299 341

• Sprzedam komplet pościeli weł-
nianej (materac, poduszka, koł-
dra) firmy Benedica. Cena 1000 
zł. 608 853 710

• Sprzedam domowy koncen-
trator tlenu. 664 594 593

• Sprzedam koncentrator tlenu 
(astma) 91 39 22 106

• Kupię deski po budowie (sza-
lunkowe) w rozsądnej cenie. 
724 541 510; 91 39 22 990

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pociete w 
klocki. 514 740 

oGŁo szE NIa drob NE
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

dorośli: wt. 17.15   i   pt. 16.45
dzieci:  wt. 16.30   i   pt. 16.00 - 16.45

PIOTR SOŁTYSIŃSKI - 4 dan

na zajęcia aikido:

tel. 606 210 151 • www.aikido.bis.pl

SP nr 1 w Nowogardzie

zaprasza od 2 września br.
Orzech II od 660

r Mia

,-

E 50 ,-

,-

Brykiet kamienny 700,-

kogroszek od 0

Supe ł od 470

TANI OPAŁ

tel. 509 95 455 91 422 37 123 •

Lecz

za grosze!*

ASTMĘApteka Mediq

ul. 15 Lutego 17D

tel. 91 432 61 77

:

NOWOGARD

(na przeciwko elewatora)

NIEBIESKA
Apteka Mediq

ul. Kościuszki 36/4

tel. 91 579 08 30

:
NIEBIESKA 2
NOWOGARD

(w przychodni)

Lecz

za grosze!*

CUKRZYCĘ

PRZYJAZNA CUKRZYKOM

* Dotyczy OTC i wybranych wyr. med - zapytaj Farmaceutę

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

Kraje Nadbałtyckie

Chorwacja

z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012
28.04 - 7.05.2012

Egipt - Jordania - Izrael
14.03 - 28.03.2012 • 19.09 - 6.10.2012

Turcja 12.09 - 26.09.2012

www.travel-nowogard.pl

BIAŁY  PUNKT  GSM

Zapraszamy

NOWO 
OTWARTY 

PUNKT GSM
ul. Blacharska 1b

Nowogard
(obok salonu Play)

ZATRUDNIĘ DO PRACY 
przy sortowaniu 

flancy truskawek. 
praca na hali 

rozpoczęcie 3 listopada 
(Redło) informacja

505 14 049, 606 655 095

ZATRUDNIĘ 
INSTRUKTORA 
NAUKI JAZDY 

KAT. B
TEL. 509 910 772

www.aikido-szczecin.com

Czytaj s. 3

Promocyjne warunki cenowe dotyczą pożyczek udzielanych bez zabezpieczenia, na które kompletne wnioski zostaną złożone do 31 grudnia 2011 r. Promocyjne warunki dotyczą wniosków do kwoty 150 000 zł 
złożonych w jednostkach Banku oraz wniosków do kwoty 100 000 zł złożonych w placówkach partnerskich (agencje Banku Pekao SA). Promocyjne warunki cenowe nie dotyczą pożyczek udzielanych przez Partnerów 
Sprzedaży Banku Pekao SA. Według stanu na 13 października 2011 r. rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla pożyczki w kwocie 8000 zł spłacanej w 12 równych ratach wynosi 21,89%, przy założeniu prowizji 
w wysokości 0% i oprocentowania zmiennego w wysokości 19,99% w stosunku rocznym.

POŻYCZKA EKSPRESOWA 
JESIENIĄ SPADAJĄ RATY!

NIŻSZE RATY, BEZ PROWIZJI!

  Teraz bez prowizji  
  Pieniądze od ręki
  Szybka realizacja planów

INTERNET 
www.pekao.com.pl 

TELEFON 
801 325 325  
(opłata wg cennika operatora)

Dobra 
chłopaki – ku 

chwale koalicji, 
poczekam chwilę...

Przepraszam...
Pan na razie nie 

dostanie podwyżki. 

Powiem 
mu: Sorry 

Damian, ale to w 
końcu ja jestem 

burmistrzem

Burmistrz bogatszy 
o 2 tysiące miesięcznie?

Czapla będzie miał  
prawie tyle ile minister! Czytaj s. 4

Woda 
w Glicku 
zatruta 
bakterią
Dzień Dawcy 
Szpiku
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reklama

rok założenia 1993

Foto tydzień

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Nowy podjazd do budynku przychodni przy ul. Kościuszki, z 
pewnością ułatwi dostęp do gabinetów szczególnie osobą star-
szym, niepełnosprawnym i matką z wózkami. 

Trwają prace rewitalizacyjne budynku Opieki Społecz-
nej przy ul. 3 maja. Budynek jest jednym z niewielu frag-
mentów przedwojennej architektury, które zachowały się w 
mieście do dnia dzisiejszego.  Prace prowadzone są w za-
kresie: malowania elewacji i naprawy schodów wraz z wy-
mianą istniejącej poręczy na poręcze ze stali nierdzewnej. 

Dożynki Gminne w Błotnie odbyły się prawie dwa mie-
siące temu,  ale pozostawiony na boisku bałagan wciąż o 
nich przypomina. Czyżby zaszwankowała perfekcyjna or-
ganizacja? 

 

Wywiad z A. Komisar-
kiem oraz informacje na 
temat akcji DKMS w No-
wogardzie czytaj na stro-
nie 9.



21-24.10.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reklama

reklama

kto wylał tę gnojownicę?

Woda w Glicku zatruta bakterią
W ostatnich dniach mieszkańcy Glicka i miejscowości korzystających z tego samego ujęcia wody zostali pozbawieni możliwości korzy-
stania z wody, z powodu zanieczyszczenia bakteryjnego.

„13. 10. 2011 roku rutynowe 
badania wody wykonane przez 
nasze laboratorium wykaza-
ło nieznaczne zanieczyszcze-
nia bakterią z grupy Coli wody 
z ujęć dostarczanej m.in. dla 
mieszkańców Glicka- mówi 
Jakub Sobieralski- kierownik 
biura zarządu PUWiS  Nowo-
gard, zarządzający siecią wo-
dociągową.   Użytkownicy zo-
stali natychmiast  poinformo-
wani o sytuacji i zakazie korzy-
stania z wody wodociągowej 
do celów konsumpcyjnych. 
Jednocześnie przeprowadzili-
śmy szybkie chlorowanie in-
stalacji.  Wykonane po dwóch 
dniach badania kontrolne  
przez Sanepid  wykazały, że ja-
kość wody powróciła do nor-
my. Jednak przeprowadzony 
proces dezynfekcji spowodo-
wał,  że przez okres kilku dni 
niezbędny do całkowitego wy-
mycia związku dezynfekujące-
go z sieci użytkownicy mogą 

odczuwać specyficzny smak i 
zapach  wody.”

Na pytanie o ewentual-
ne przyczyny zanieczyszcze-
nia Pan Sobieralski stwierdził:  
„Najprawdopodobniej bakte-
rie dostały się do ujęć z wodą 
spływową z pól i pochodzą z 
gnojownicy i obornika wy-
wożonego szczególnie inten-
sywnie w okresie jesiennym. 
Takie niewielkie zanieczysz-
czenia zdarzały się również w 
poprzednich latach i niewie-
le trzeba, aby woda gruntowa 
dostała się do zasobów stu-
dniowych”.

W Glicku mieszka 16 ro-
dzin, które nie mogły korzy-
stać z wody przez kilka dni. Do 
wsi sprowadzono beczkowóz. 
Choć, nie mają oni dowodów 
na zanieczyszczenie wody, to 
śmiało podejrzewają o to fermę 
świń znajdującą się w Miętnie, 
która w ostatnim czasie wyle-
wała na pola gnojowicę.

- Gnojówkę lali tutaj w dzień, 
a nawet przez całe noce. Jak się 
weszło na ich pole, to pływać w 
niej można było. Przecież bar-
dzo blisko pól Poldanoru znaj-
duje się hydrofornia. Woda wy-
raźnie śmierdziała gnojówką. 
Mówili, że po przegotowaniu 
była niby zdatna do spożycia. 
Nikt jednak pić się jej nie odwa-
żył - mówi jeden z mieszkań-
ców Glicka.    

Niestety nie wiadomo, czy-
ja to konkretnie gnojownica, 
albo obornik spowodował za-
trucie. Nam pozostaje jedy-
nie zauważyć, że podnoszo-
ne przez DN często alarmy o 
bombie ekologicznej, jaką jest 
ferma w Miętnie i o zagroże-
niach dla ujęć wody pitnej No-
wogardu w związku z nieprze-
myślanym przebiegiem ob-
wodnicy nie są wyssane z przy-
słowiowego palca.

sm  

Na zdjęciu pole, położone przy drodze do byłej jednostki wojskowej w Glicku, na którym Poldanor wylewał gnojowicę. A obok stacja uzdatniania wody, położona około 200 metrów od 
gruntów rolnych Poldanoru.  

16 rodzin mieszkających w Glicku nie mogło napić się wody ze swoich 
kranów.                                      
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Kochanej 

Emilce Leszto 

w dniu 18 urodzin 

życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia, spełnienia 

marzeń i wielu 
łask Bożych. 

Życzy 
ciocia i wujek

Z okazji 
60 urodzin 

Ryszardowi 
Wojciechowskiemu 

spełnienia marzeń, 
szczęścia, radości 

i uśmiechu na każdy 
dzień oraz wszystkiego 

co najlepsze 
życzy brat z żoną i córką

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Droga tylko dla samochodów

Karsk odcięty od miasta
Nie dla wszystkich obwodnica będzie oznaczać ułatwienia. Mieszkańcy Karska są w szoku po tym, jak  po otwarciu wiaduktu biegnące-
go nad trasą szybkiego ruchu okazało się, że na drodze nie ma ani pasa dla rowerów, ani dla pieszych. W gruzach legły tym samym ma-
rzenia o budowie pieszo - jezdni, która miała połączyć Karsk oraz Warnkowo z Nowogardem.

Wiadukt oddano do użytku 
kilka dni temu. Rzeczywiście 
nie ma na nim pobocza, po 
którym mogliby poruszać się 
rowerzyści i piesi. Mało tego,  
nie zaplanowano żadnego bez-
piecznego przejścia, a na doda-
tek na wiadukcie znajdują się 
skrzyżowania dróg – wyjazdo-
wych i wjazdowych na obwod-
nicę. Miejsce jest bardzo nie-
bezpieczne. A jak będzie kiedy 
pogorszą się warunki atmosfe-
ryczne – strach pomyśleć. 

 Przez ostatnie kilka dni re-
dakcja DN odebrała kilka te-
lefonów mieszkańców Karska, 
którzy są oburzeni konstrukcją 

nowego wiaduktu.
To jest skandal. Jak moż-

na w ten sposób budować dro-
gi w XXI wieku? Wszędzie na 
zachodzie buduje się chodniki, 
ścieżki rowerowe, przejścia dla 
pieszych, a nas odcina się od 
miasta – mówił jeden z miesz-
kańców wsi.

Gdzie była władza, kiedy pro-
jektowano obwodnicę? Gdzie 
był nasz sołtys? – pytał kolej-
ny mieszkaniec, który osobi-
ście odwiedził naszą redakcję 
w minioną środę. 

Ludzie chcą pozostać ano-
nimowi. Twierdzą, że do zała-
twiania swoich spraw wybra-

li przedstawicieli,  radę sołec-
ką, sołtysa i radnych. Mają żal, 
że nikt wcześniej nie próbował 
zmienić planów budowy wia-
duktu. 

Karsk ma to szczęście, że 
ma i sołtysa i radnego w jed-
nej osobie. Jerzy Kibicki (PSL),  
nie czuje się jednak odpowie-
dzialny w żadnym stopniu za 
niedogodności, jakie sprezen-
tował mieszkańcom wsi Budi-

Nasz Komentarz
Podczas naszej interwencji w sprawie dodatkowych uciążliwości w związku z budową obwod-

nicy  w Olchowie oraz zniszczeniu drogi wewnętrznej przez ciężki sprzęt Budimexu na osiedlu 
Bema, często słyszeliśmy następujący argument: ”Żeby coś wybudować, najpierw trzeba popsuć”. 
W Karsku zrobiono jednak odwrotnie i to „pod oknami” gospodarza wsi i radnego miejskiego, 
który jak do tej pory nie protestował przeciwko koszmarnemu  projektowi budowy fragmentu 
obwodnicy biegnącej w obrębie wsi. Budzi to zdziwienie, tym bardziej, że Jerzy Kubicki nie jest 
byle jakim radnym, bo jednym z „filarów” poprzedniej i obecnej koalicji rządzącej. Jest także bli-
sko z Kazimierzem Ziembą, obecnie doradcą wicepremiera  Pawlaka, który przecież ma  wpływ 
na przebieg rządowych inwestycji w naszym regionie – a takową jest budowa obwodnicy. Przy-
pomnijmy, że jest to kolejna po braku połączenia ścieżki rowerowej z Olchowem niedoróbka pro-
jektowanej obwodnicy.  Za brak podjętych działań w tej sprawie, swoich przedstawicieli w naj-
prostszy sposób mogą rozliczyć wyborcy – dając czerwoną kartkę na kolejną kadencję. Czy tak 
się stanie? Czas pokaże. 

I jeszcze aspekt gospodarczy, być może o wiele ważniejszy, niż bierna postawa lokalnych władz 
przy projektowaniu i budowie obwodnicy. Blokowanie swobodnego przemieszczania się ludzi w 
obrębie tak blisko miasta położonych miejscowości, niewątpliwie obniża wartość tych terenów 
pod względem budownictwa mieszkalnego i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Warnkowo 
do dziś nie ma połączenia z miastem, a matki z wózkami zmuszone są ryzykować życie swoje i 
swoich dzieci, chodząc ruchliwą drogą. Taka sama sytuacja jest w Karsku. Nie trzeba wiele się na-
trudzić, żeby napotkać pieszych, a co gorsza dzieci maszerujące do szkoły położonej w mieście. 
Czy znów będzie trzeba poczekać na ludzką tragedię, żeby urzędnicy zmienili rzeczywistość? 

redakcja

Tak wygląda zjazd z wiaduktu, który bezpośrednio wpada do Karska. 
Niestety, nie ma na niej bezpiecznego miejsca, ani dla rowerzystów, 
ani dla pieszych. 

mex- spółka budująca drogę 
wokół Nowogardu. 

Sam jestem zaskoczony tą sy-
tuacją. Nie wiedziałem, jak to 
będzie wyglądało. Oczywiście, 
będę interweniował w tej spra-
wie na najbliższych komisjach 
i sesji Rady Miejskiej. Na dzień 
dzisiejszy nie potrafię jednak 
zaproponować konkretnego 
rozwiązania – mówi Kubicki. 

Jego postawa budzi jednak 
rozczarowanie. Jerzy Kibicki 
jeden z czołowych działaczy 
PSL, jest radnym i sołtysem od 
kilku kadencji. Miał nieogra-
niczony dostęp do projektów i 
map geodezyjnych mającej po-
wstać obwodnicy. 

Teraz jest już za późno na 
protesty. Zresztą przyznają to 
także sami przedstawiciele Bu-
dimexu. 

Wszędzie tam, gdzie miesz-
kańcy zadbali o swoje intere-
sy jest wszystko w porządku – 
powiedział kilka tygodni temu 
DN, przy okazji opisywanych 
przez redakcję kontrowersji 
przy budowie wiaduktów w 
Olchowie, Roman Krystkie-
wicz, kierownik budowy ob-
wodnicy. 

O wiadukt w Karsku już nie 
pytamy wykonawcy. Fakty i 
zdjęcia mówią same za siebie. 

Marcin Simiński

Starsza kobieta z ledwością przemierza wiadukt w kierunku Karska. Oznaczenie poziome, szerokość drogi i 
brak pobocza nie dają możliwości ominięcia w sposób bezpieczny rowerzystki.
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Z okazji 40 rocznicy ślubu 
Krystyny i Stefana Doniaków 
Róże są piękne, bo kwiaty mają 
lecz są nietrwałe bo przekwitają. 
A wasza miłość niech się rozwija, 

niech trwa na wieki i nie przemija. 
Tego Wam z całego serca 

życzy 
córka z mężem, syn 

i kochające wnuki Maciuś z Marcinem

Ukochanej babci 

Stanisławie Sosnowskiej 
z okazji nadchodzących 

setnych urodzin, 
dużo zdrowia, szczęścia 
i radości na każdy dzień 

życzy 
wnuczka Danusia z Edwardem i Natalią

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Burmistrz bogatszy o 2 tysiące miesięcznie?

Czapla będzie miał prawie tyle ile minister!
Burmistrz powinien zarabiać więcej – tak po 10 miesiącach  kadencji uznał Antoni Bielida.  Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która 
odbędzie się w przyszłą środę, Przewodniczący Rady Miejskiej, podda pod głosowanie uchwałę w sprawie podwyżki dla burmistrza. Je-
śli koalicja poprze propozycję Bielidy, Czapla będzie zarabiał ponad 11 tysięcy złotych!

Dotychczasowe wynagro-
dzenie burmistrza Czapli wy-
nosiło dokładnie 8 tys. 460 zł. 
Obok wynagrodzenia zasad-
niczego w kwocie 5100 zł, na 
kwotę tą składały się trzy do-
datki tj. funkcyjny – 1950 zł 
oraz specjalny – 1410 zł. Po-
nad to burmistrzowi należy się 
również dodatek za staż pracy 
– 15 proc. od kwoty zasadni-
czego wynagrodzenia. Wyno-
sił on 765 zł. To jednak regu-
lują inne przepisy. W sumie 
burmistrz z dodatkiem stażo-
wym zarabiał 9 tys. 225 zł. 

Ile będzie zarabiał Czapla, 
jeśli rada zaakceptuje propo-
zycję A. Bielidy? Wynagro-
dzenie burmistrza wzrośnie 
dokładnie o 2 tys. zł. Sam do-
datek stażowy wynosił będzie 
900 zł. Łącznie da to kwotę 11 
tys. 360 zł. To oznacza, że Cza-
pla do końca kadencji zarobi 
jeszcze ponad 408 tys zł, czyli 
72 tys. zł więcej. 

Dla porównania. Posłowie 
otrzymują miesięcznie wyna-
grodzenie w wysokości 9 tys. 
892 zł.   Notabene pensja mi-
nistra RP jest niewiele wyższa 
od naszego burmistrza – wy-
nosi 12 tys. 541 zł.   

Dlaczego więc A. Bielida 
uznał, że burmistrzowi i swo-
jemu partyjnemu koledze z 
Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej należą się takie pieniądze? 

- Dotychczasową prakty-
ką było odnoszenie wynagro-
dzenia burmistrza Nowogar-
du do poziomu wynagrodzeń 
burmistrzów sąsiednich, po-
równywalnych gmin tj. Gole-

niowa (33 tys. mieszkańców) i 
Gryfic (23 tys. mieszkańców) 
– czytamy we fragmencie uza-
sadnienia do uchwały Rady 
w sprawie podwyżki dla bur-
mistrza, którą przygotował A. 
Bielida. 

Bielida chce też nagrodzić 
burmistrza za, jak czytamy: - 
„Osobiste nadzorowanie prze-
biegu realizacji zadań inwe-
stycyjnych na 2011 r.” 

Zdaniem Przewodniczące-
go Rady Miejskiej gmina pod 
przywództwem R. Czapli po-
zyskuje środki zewnętrzne 

„na wysokim poziomie”. Tutaj 
szczegółów doszukać się trud-
no, ale być może Bielida miał 
na myśli mury obronne, na 
których remont zamiast 100 
tys., pozyskano, aż 20 tys. zł!  

Wszystko wskazuje na to, 
że rządząca obecnie koalicja 
(SLD-PSL) poprze w najbliż-
szą środę uchwałę o podwyż-
ce. Podobne praktyki mia-
ły miejsce w poprzedniej ka-
dencji, w której zwolennikiem 
podwyżek diet radnych (700 
zł. miesięcznie) i przewod-
niczącego RM (1 tys. 500 zł. 

miesięcznie) był radny Mie-
czysław Laskowski z PSL. 

Warto ponadto wiedzieć, 
że burmistrzowi Nowogardu 
tak, jak innym pracownikom 
samorządowym przysługują 
jeszcze inne świadczenia wy-
nikające z właściwych przepi-
sów – ryczałty na paliwo, tele-
fony, delegacje. 

O takich świadczeniach pra-
cownicy sektorów niepublicz-
nych w większości mogą dzi-
siaj pomarzyć. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Każdy za swoja pracę po-

winien otrzymywać godziwe 
wynagrodzenie. Ten przy-
miotnik „godziwe”  określa 
m. in.  wartościowanie nie-
zbędnego przygotowania do 
danej pracy, zakres odpo-
wiedzialności również praw-
nej, osobiste ryzyko związa-
ne z wykonywanym działa-
niem.  Jednakże  szczególnie 
w przypadku funkcji opła-
canych z pieniędzy publicz-
nych, nie można też pomi-
nąć ogólnego kontekstu czy-
li sytuacji dochodowej tych, 
którzy na te wynagrodzenia 
się składają, czyli sytuacji 
dochodowej obywateli-po-
datników. Godziwe, w tym 
kontekście oznacza również 
to,  że nieprzyzwoite jest wy-
nagradzanie funkcji publicz-
nej kwotami, które tak bar-
dzo odbiegają od tego, czym  
większość  mieszkańców  No-
wogardu miesięcznie  dys-
ponuje na utrzymanie swo-
je i swoich często licznych 
rodzin. W  uzasadnieniu 
do uchwały o podwyżce dla 
burmistrza  nie znajdujemy 
ani słowa,  które by świad-
czyło o tym, że pomysłodaw-
cy podwyżki zastanawiali się 
nad tym aspektem godzi-
wości wynagrodzenia  i po-
równali z wynagrodzeniem 
„Kowalskiego”. Za to mamy 
porównania do innych bur-
mistrzów ościennych gmin 
- zapewne oni za chwilę  po 
podwyżce porównają się do 
naszego  i tak będą sobie 
podwyższać  w przysłowio-
wą nieskończoność i w ode-
rwaniu od realiów  życia po-
wierzonych ich trosce oby-
wateli. A może, ani przewod-
niczący Rady, ani burmistrz, 
nie mają pojęcia o tym, za ile 
żyją obywatele? Tylko jeśli i 
o tym nie wiedzą i ich to nic 
nie obchodzi , to niech się 
zrzekną funkcji publicznej 
i związanej z tym odpowie-
dzialności za innych i zajmą  
np. prywatnym interesem, 
gdzie ustalą sobie wynagro-
dzenie, jakie będą chcieli i to 
będzie już tylko ich sprawa 
czy na nie zarobią.

Redakcja

Robert Czapla i Antoni Bielida podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej.
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParafIa Pw. wNIeBowZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

ParafIa Pw. Św. rafała kalINowskIego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

ParafIa Pw. mB fatImskIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 22,34-40):
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, 

zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawia-
jąc Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest naj-
większe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego ca-

łym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i 
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźnie-
go jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

W prawie żydowskim było 614 różnych przepisów. Nie było łatwo połapać się, który z 
nich jest najważniejszy. Trudno je było uszeregować od najważniejszego do najmniej istot-
nego. Gdyby nas ktoś zapytał, które przykazanie z Dekalogu jest najważniejsze, też byśmy 
mieli trudność w odpowiedzi. Czy w ogóle jest któreś ważniejsze? Czy może takie uszere-
gowanie jakie znamy oznacza prawidłową gradację ważności tych przykazań? Z pewnością 
nie, dlatego pytanie skierowane do Jezusa nie było łatwe, zwłaszcza, że zadający je chciał 
wystawić Jezusa na próbę.  Chrystus podjął się jednak odpowiedzi na zadane pytanie.

Odpowiedź Jezusa nie była jakąś nowością. Byli uczeni w Prawie, którzy podobnie jak On 
uważali te dwa przykazania za najważniejsze. Chrystus tylko potwierdził to mocą swojego 
autorytetu, gdyż był dla wielu ludzi nauczycielem. Dodał jeszcze, że na tych dwóch przy-
kazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Wyrażenie „Prawo i Prorocy” oznacza po prostu 
Biblię hebrajską czyli Stary Testament (Prawo to Pięcioksiąg, czyli Tora, a Prorocy to pisma 
prorockie). Jezus chciał przez to powiedzieć, że to wszystko co jest zapisane w Biblii stresz-
cza się w tych przykazaniach. Kto spełnia je wypełnia w pełni wolę Boga zapisaną na kar-
tach Pisma.

Jezus uczynił jeszcze jedną ważną rzecz i tym wyróżnia się pośród innych nauczycieli i 
uczonych w Prawie. Nie tylko powiedział o ważności tych przykazań, ale swoim życiem 
je potwierdził. Na każdym kroku to czynił, a najpełniej w momencie, gdy oddał życie za 
wszystkich. Przed męką powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). Pan Jezus umiłował nas, aż 
po krzyż,  oddając życie nawet za tych, którzy Go nie uznali za Zbawiciela i byli Mu prze-
ciwni.

Miłość jest w życiu najważniejsza. Nie będzie przesadą, jeżeli napiszę, że jest ważniejsza 
niż pokarm albo tlen w naszym życiu. Wyobraźmy sobie życie bez poczucia, że jesteśmy 
kochani i że my możemy kogoś kochać. Czy jest ono w ogóle możliwe? Nawet jeśli ktoś nie 
otrzymuje namacalnych znaków tej miłości od osób bliskich, to ma nadzieję, że jest ktoś 
komu zależy na nim. Bez tego poczucia ludzie albo popełniają samobójstwa albo uciekają 
w nałogi albo w świat przestępczy. Bo człowiek musi czuć swoją wartość, musi czuć się po-
trzebnym dla innych, dla świata. Miłość jest motorem naszych działań, jest weną dla sztuki, 
muzyki i poezji. Świat ludzi przestałby istnieć bez miłości. Dlatego warto zastanowić się nad 
miejscem miłości w naszym życiu.  Może obojętność, pesymizm i szarość życia są spowo-
dowane zagubieniem istoty miłości?

Miłość nie jest uczuciem, które szybko się kończy, choć miłości mogą towarzyszyć pozy-
tywne uczucia. Miłość to coś głębszego – sens naszego istnienia i działania, sens naszego 
„spalania się” i tracenia dla innych. Miłość jest silniejsza niż śmierć, cierpienie i każdy ro-
dzaj zła. Wytrzymuje każdą próbę i czas. Rozumieją to w pełni męczennicy oddający życie 
za wiarę w Boga oraz ci, którzy poświęcają życie dla uratowania życia innych.  Jeżeli taka 
jest miłość, to musi mieć źródło w Bogu. I jest możliwa tylko wtedy, gdy zwrócimy się o 
nią do Boga. Może to jest odpowiedź na wiele problemów współczesnego świata, a szcze-
gólnie na kryzysy w małżeństwach i rodzinach. Nie wołamy o miłość do Boga. Więcej, nie 
żebrzemy o nią, a przecież jest ona darem od Boga i w Nim ma swój początek. Nawet gdy 
otrzymujemy ten dar, to nie zawsze potrafimy z niego korzystać. Kochać trzeba umieć. Nie 
chodzi mi o wyuczenie się jej, ale chodzi o przykład, z którego możemy czerpać. Jeżeli w 
rodzinach i społeczeństwach nie ma miłości, to skąd młodzi ludzie mają wiedzieć na czym 
ona polega? Bo miłość przejawia się nawet w drobnych i codziennych czynnościach w na-
szym życiu.

ks. Piotr Buda

Msza św.  
z Życiem  

bez prądu

 W TYCh DNIACh ODESZLI DO WIECZNOśCI 

Miesiąc październik przypomina 
nam o modlitwie różańcowej. Nie 
jest ona modlitwą do odmawiania 
tylko w tym miesiącu. Jak mówił Jan 
Paweł II: „Różaniec, to moja ulubio-
na modlitwa! Taka wspaniała mo-
dlitwa! Wspaniała w jej prostocie i 
jej głębi. […] Modlitwa tak prosta i 
tak bogata. Z głębi mojego serca za-
chęcam wszystkich do jej odmawia-
nia”. Tą modlitwą posługujemy się 
także, aby wyprosić u Boga ocale-
nie bezcennego życia nienarodzone-
go dziecka. Jeden dziesiątek różań-
ca odmawiany każdego dnia przez 9 
miesięcy może tak wiele! Wiele osób 
odkryło wielką moc jaka płynie z tej 

modlitwy. Zacytuję tylko dwie oso-
by: „Święty różaniec jest potężną 
bronią. Używaj jej z ufnością, a za-
dziwią cię wyniki” (św. Josemaria 
Escriva)  oraz „Różaniec jest najpo-
tężniejszą bronią, jaką możemy się 
bronić na polu walki” (siostra Łucja 
z Fatimy).

Zapraszamy do podjęcia Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego na 
kolejnej Mszy św. z Życiem bez prą-
du 25 października o godz. 20:00 
do najstarszego kościoła w Nowo-
gardzie. Tych, którzy już podjęli się 
tego dzieła zapraszamy także do 
wspólnej modlitwy w obronie życia 
człowieka.

Sawicki  Jerzy, lat 64, zmarł:14.10.2011, pogrzeb odbył się 15.10.2011 na 
cmentarzu  w Nowogardzie 

Marek Drapikowski, lat 42, zmarł:11.10.2011, pogrzeb odbędzie się 
21.10.2011 na cmentarzu  w Dobrej Nowogardzkiej  

Władysław Dobaj,  lat 58, zmarł:13.10.2011, pogrzeb odbył  się 15.10.2011 
na cmentarzu  w Maszewie 

Ryszard Lasek, lat 57, zmarł 15.10.2011, pogrzeb odbył się 18.10.2011 na 
cmentarzu  w Nowogardzie 

Czesław Stępniak, lat 76, zmarł 16.10.2011, pogrzeb odbył się 18.10.2011 
na cmentarzu  w Mieszewie 

Józef Krawczyk, lat 83, zmarł 17.10.2011, pogrzeb odbył się 19.10.2011 na 
cmentarzu  w Nowogardzie  

Dariusz Sadowski, lat 15, zmarł 17.10.2011, pogrzeb odbył się 20.10.2011 
na cmentarzu  w Nowogardzie 

Julianna Sawiliew, lat 83, zmarł 17.10.2011, pogrzeb odbędzie się 
21.10.2011 na cmentarzu  w Sikorkach 

Stanisław Tabor, lat 37, zmarł 18.10.2011, pogrzeb odbędzie  21.10.2011 
na cmentarzu w Nowogardzie 

Feliks Wiliński lat 80, zmarł 19.10.2011, pogrzeb odbędzie się 22.10.2011 
na cmentarzu  w Szczecinie Płoni 

Informację podał zarządca s. Furmańczyk 
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Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze  

naszego taty 

śp. Józefa Krawczyka 
składa 

Halina z rodzeństwem

Wyrazy wdzięczności 
wszystkim, którzy 

uczestniczyli 
w ceremonii 
pogrzebowej 

śp. Czesława 
Kępniaka 

składa 
syn z rodziną

PoDZIękowaNIaPoDZIękowaNIa

Są książki, które po prze-
czytaniu zostawiają w naszych 
sercach i umysłach swój nie-
zatarty ślad. Do takich nale-
ży powieść RUTY SEPETYS 
„SZARE ŚNIEGI SYBERII” 
wydana przez Naszą Księgar-
nię w 2011 r.

Ruta Sepetys – amerykan-
ka litewskiego pochodzenia po 
raz pierwszy ojczyznę swoich 
przodków odwiedziła w 2005 
roku. Od krewnych i znajo-
mych dowiedziała się o szoku-
jących wiadomościach sprzed 
wielu lat. „Spotkałam się z 
krewnymi, którzy zaczęli opo-
wiadać mi o moim ojcu. Po-
prosiłam by pokazali mi zdję-
cia z czasów, kiedy był mło-
dy. I wtedy wyjaśnili mi, że nie 
mają żadnych zdjęć, ponie-
waż musieli je spalić. Nie mo-
gli pozwolić by ktoś pomyślał, 
że byli związani z moim dziad-
kiem. Groziło im wielkie nie-
bezpieczeństwo. To była moja 
własna rodzina, a ja nie zna-
łam jej historii i pomyślałam 
wtedy, że historia trzyma w 
sobie tajemnice, które mogą 
być bardzo bolesne, destruk-
cyjne, więc zdecydowałam się 
dać głos tysiącom ludzi, którzy 
stracili go podczas okresu sta-
linizmu. To było dla mnie bar-
dzo istotne, żeby poznać histo-
rię mojej własnej rodziny”.

Tak powstała książka będą-
ca fikcją literacką opartą na 
losach rodziny autorki i in-
nych litewskich zesłańców w 
głąb rosyjskiego imperium 
po aneksji Litwy przez ZSRR. 
Bohaterką jest 15-letnia Lina, 
córka profesora Uniwersyte-
tu Kowieńskiego, która w 1941 

r. razem z matką i młodszym 
bratem zostaje zesłana na Sy-
berię, do ałtajskiego obozu 
pracy. Uznani za niebezpiecz-
nych przestępców dostają wy-
rok 25 lat pracy ponad ludzkie 
siły. Wielotygodniowa podróż 
bydlęcym pociągiem odbywa 
się w tragicznych i nieludz-
kich warunkach. Każdy dzień 
w obozie to walka o przetrwa-
nie i życie. Nadzieję mogą dać 
tylko miłość i… sztuka. Lina 
dokumentuje życie obozo-
we w rysunkach, w których 
ukrywa wskazówki ułatwiają-
ce ojcu ich odnalezienie. „Sza-
re śniegi Syberii” to piękna po-
wieść, która mimo bólu i stra-
chu, mówi także o miłości i na-
dziei a przede wszystkim o za-
chowaniu ludzkiej godności w 
najbardziej ekstremalnych wa-
runkach. Takie książki zawsze 
dają mi poczucie pewności, że 
trzeba doceniać w życiu to co 
mamy i cieszyć się każdą jego 
chwilą. Z wielką przyjemno-
ścią polecam tę książkę każde-
mu. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca
Powieść o cierpieniu 
i strachu, ale przede 
wszystkim o nadziei 

i  zachowaniu ludzkiej 
godności.

ŚWIĘTO SZKOŁY I ŚWIĘTO 
EDUKACJI NARODOWEJ 

Obchody   Święta Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. Jana 
Pawła II w Nowogardzie były 
połączone ze Świętem Eduka-
cji. Właśnie 14 października 
przypadła 6 rocznica nadania 
imienia szkole. Uroczystość 
rozpoczęła się  przy tablicy 
upamiętniającej patrona szko-
ły. Społeczność naszej szkoły, 
Gimazjum nr 3 im. Zjedno-
czonej Europy i reprezentanci 
rodziców,  złożyli kwiaty i za-
palili  znicze, po czym udali-
śmy się – prowadzeni przez 
poczty sztandarowe  do  ko-
ścioła parafialnego pw. Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Tam, zo-
stała odprawiona msza świę-
ta w intencji o Boże błogosła-
wieństwo dla pracowników i 
uczniów obu szkół w dniu ich 
święta. W modlitwie pamięta-
no też o zmarłej w 2003 roku  
nauczycielce śp. Alinie Susid-
ko. Oprawę liturgiczną przy-
gotowała młodzież gimna-
zjum. Po powrocie do szko-
ły w świetlicy rozpoczęła się 
uroczysta akademia. Maja i 
Oliwia z oddziału przedszkol-
nego zaśpiewały piosenkę 

„Walczyk szczęśliwych dzie-
ci”, a tanecznie towarzyszyły 
im Maja i Kaja wraz z zapro-
szonym chłopcem ze szko-
ły tańca „Flesz” pana M. Ku-
biaka. Nikola zaśpiewała pio-
senkę „Wadowice”, uczennice 
wyrecytowały wiersze Karola 
Wojtyły, dziewczynki z klasy 
4 zaśpiewały piosenkę „Świę-
ty uśmiechnięty”. W trakcie 
uroczystości zostały wręczone 
nagrody - ufundowane przez 
księdza - za konkurs plastycz-
ny dotyczący konsekracji ko-
ścioła. Ksiądz proboszcz Ire-
neusz Kamionka przeprowa-
dził  także prelekcję na temat 
błogosławionego Jana Pawła II 
. Dzieci z oddziału przedszkol-
nego zatańczyły w barwach 
papieskich kujawiaka. Na za-
kończenie uczniowie klasy II 
i III śpiewem i recytacją do-

cenili trud nauczycieli, pra-
cowników administracji i ob-
sługi. Pełen wdzięku i radości 
występ dzieci wzbudził uzna-
nie dyrektor szkoły Magdaleny 
Zarębskiej-Kuleszy, która zło-
żyła życzenia z okazji Święta 
Edukacji wszystkim pracow-
nikom szkoły. Nauczyciele od-
powiedzialni za uroczystość to  
B. Andrysiak, I. Lasota-Kowal-
ska, E. Sawicka i E. Tychoniec.

Następnie dzieci udały się 
na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. W tym dniu 
trwała też kwesta, z której pie-
niądze zostały przekazane na 
Fundację Dzieło Nowego Ty-
siąclecia. W ten sposób można 
było czynem realizować myśl 
błogosławionego Jana Pawła II 
„Człowiek jest wielki (…) przez 
to, czym dzieli się z innymi.”

inf. własne
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Przed użyciem zapoznaj sie z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zyciu lub zdrowiu.
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Dzień Dawcy szpiku w NDk 

Ludzie mają setki marzeń, chorzy tylko  jedno!
 Dzień 23.10.2011r jest datą, gdzie zainaugurowany zostanie „Dzień Dawcy Szpiku”. Za organizację tego wydarzenia odpowiedzialna 
jest Fundacja DKMS Polska wraz z jej koordynatorem Małgorzatą Kubicką. W inauguracji, jak również w promocji tej akcji udział rów-
nież weźmie Artur Komisarek, który zgodził się udzielić wywiadu na łamach DN. 

DN: Artur, opowiedz nam 
kilka słów o sobie i o Two-
jej chorobie, a także o przed-
sięwzięciu w którym będziesz 
uczestniczył.

Artur Komisarek: Kim je-
stem?- można by powiedzieć 
młodym człowiekiem, chłopa-
kiem, a zarazem jeszcze dziec-
kiem moich rodziców. Jestem 
również sportowcem, kolarzem, 
medalistą, reprezentantem Polski 
w kolarstwie. A na koniec, kimś 
kto niestety musiał usłyszeć prze-
rażającą diagnozę, która brzmi- 
ziarnica złośliwa. Jest to choroba 
atakująca  węzły chłonne i poza-
węzłową tkankę limfatyczną or-
ganizmu. Leczenie mojej choro-
by trwa już od niespełna 3 lat. Na 
początku choroby zostałem pod-
dany chemioterapii i radiotera-
pii. Były to zabiegi, które sugero-
wały, że będzie wszystko dobrze 
w krótkim czasie. Niestety, tak się 
nie stało. Jestem po bardzo agre-
sywnej terapii i przeszczepie, któ-
ry powinien zakończyć leczenie. 
Jednak na wyniki ostateczne jesz-
cze muszę poczekać. 

Co do akcji, którą będę pro-
mował 23.10.2011 to kierowa-
ła i kieruje mną chęć zwyczaj-
nej, ludzkiej pomocy i zwrócenia 
uwagi na to, że inicjatywa jest 
bardzo dobra . A dlaczego aku-
rat ta fundacja DMKS? Odpo-
wiedź jest prosta, bo zwrócili  się 
do mnie z prośbą o poparcie tej 
akcji, więc  nie mogłem odmówić. 

Pomimo młodego wieku, wy-
czynowego uprawiania kolar-
stwa, a co za tym idzie aktyw-
nego trybu życia nie uchroniło 
Cię to od choroby, która przy-
szła „po cichu.”

Jak się okazuje, nie ma na to 
reguły czy teorii w jakim wie-
ku się zachoruje. Podczas poby-
tów w szpitalu czy u lekarzy za-
uważyłem, że niestety coraz czę-
ściej choruje wielu młodych ludzi 
na różne choroby. To jest bardzo 

niepokojące zjawisko, na które 
nie ma jednoznacznej odpowie-
dzi. Mimo, że los mnie nie oszczę-
dził to właśnie sport i aktywny 
tryb życia spowodował, że mimo 
wszystko mam więcej sił wital-
nych i chęci do walki z tą  choro-
bą. Wiem, że  uprawianie kolar-
stwa i wyrobionej przez to kondy-
cji fizycznej i najważniejsze psy-
chicznej, tak bardzo trzyma mnie 
na duchu.

Jak zareagowałeś, kiedy do-
wiedziałeś się, że diagnoza 
brzmi -  wynik pozytywny? 

A.K: Gdy dowiedziałem się, że 
zachorowałem na ziarnicę to naj-
gorszą informacją było stwier-
dzenie lekarza, że muszę natych-
miast skończyć z jazdą na rowe-
rze. Sama wiadomość o chorobie 
nie przeraziła mnie tak mocno, 
jak informacja o zakazie jazdy 
rowem,  co wiązało się z  końcem 
kariery sportowej, która przecież 
zapowiadała się wówczas, tak 
dobrze. Czułem się okropnie i by-
łem zrozpaczony, bo było to na 
3 dni przed wyjazdem do Fran-
cji, gdzie zamierzałem dołączyć 
do klubu i ekipy, z którą chciałem 
jeździć i doskonalić swoje umie-
jętności. Była to również klasa 
maturalna. Stało się niestety ina-
czej... były to dla mnie bardzo 
ciężkie chwile, które paradoksal-
nie spędziłem wraz z kolegami w 
tym dniu przy grze w ping-ponga. 

Czy wtedy miałeś chwile za-
łamania czy od razu szukałeś 
wsparcia wśród najbliższych, 
znajomych?

Pierwszym krokiem, jaki zrobi-
łem po upewnieniu się, że jest to 
na pewno ziarnica,  było pójście 
do mojego trenera i powiedzenie 
mu, że niestety nie mogę jechać 
do Francji, bo jestem chory. Póź-
niej, był telefon do domu, a na-
stępnie szybka decyzja o przystą-
pieniu do leczenia. W podjęciu 
decyzji szybkiego leczenia pomo-
gli mi moi  nauczyciele oraz pani 
dyrektor  szkoły, do której chodzi-
łem. To ona pomogła mi również 
znaleźć odpowiednich lekarzy 
onkologów, którzy w ciągu dwóch 
tygodni od mojego zgłoszenia się 
zaczęli podawać mi pierwszą che-
mię. 

Czy po pierwszej chemii po-
padłeś w stan depresji, a może 
dało Ci to większą siłę do wal-
ki?

Muszę powiedzieć, że początki 
leczenia i poddania się chemii nie 

były dla mnie osobiście  ciężkie. 
Nie było widać, że jestem podda-
wany zabiegowi chemioterapii, 
ponieważ nie wypadały mi wło-
sy, a jedynie się przerzedziły,  jak 
również nie schudłem. Oczywi-
ście były symptomy, że tracę siły 
fizyczne, ale nie tak bardzo, by 
odczuwać jakiś wielki dyskom-
fort. Najbardziej jednak odczu-
łem rozłąkę z rowerem i przygnę-
biała mnie świadomość o tym, że 
faktycznie jestem chory, bo nie 
mogę jeździć rowerem. 

Samotność, złość, to przykre 
doznania dla człowieka, jednak 
dla chorego, to szczególna pró-
ba. Jak było u Ciebie? 

Hmm... byłem przyzwyczajo-
ny do tego, że często byłem  da-
leko od rodziców, co nie oznacza, 
że nie miałem z nimi kontaktu. 
Byłem z nimi w stałym kontak-
cie telefonicznym , po rozmowach  
z rodzicami i braćmi miałem po-
dwójne siły witalne. A później 
zakochałem się, moja dziewczy-
na, była i jest dla mnie ogrom-
nym wsparciem. Ale niestety były 
też  osoby, które odwróciły się ode 
mnie, co bardzo bolało, bo gdy 
odnosiłem sukcesy trwali przy 
mnie i miałem ich naprawdę wie-
lu. Kiedy zachowałem i było mi 
bardzo ciężko, odeszli, ale zostali 
prawdziwi przyjaciele na których 
zawsze mogę liczyć. Dlaczego tak 
się stało? Myślę, że po prostu nie 
przynosiłem już określonych ko-
rzyści. To jest bardzo przykre, ale 
prawdziwe i uczy życia. 

Czułeś w trakcie choroby 
wściekłość do świata, ludzi, a... 
może i nawet Pana Boga, że do-
świadczył Cię tą  chorobą?

Cóż, swoją chorobę traktuję, 
jako sprawdzian, a czy do ludzi 
czuję jakąś złość? Wydaje mi się, 
że ta złość chyba była w pierw-
szym etapie choroby do lekarzy. 
Uważałem, że podają mi za sła-
bą chemię, bo w zasadzie jej nie 
odczuwałem. Jak wspomniałem 
wcześniej miałem włosy i  nic się 
nie działo z moim organizmem. 
Dopiero później zrozumiałem, 
że to wszystko ma tak być. Co do 
Pana Boga, to wzmocniłem się 
w wierze. To wiara dostarczyła 
i dostarcza  mi siły, które są mi 
bardzo potrzebne. Dzięki bliskim 
i Panu Bogu czuję, że nie jestem 
sam w walce z chorobą. Czasami 
bywa tak, że mamy w sobie na-
gromadzone pokłady próśb, któ-
re trzeba komuś powierzyć... Naj-

lepszym powiernikiem jest wła-
śnie Pan Bóg, który na pewno 
wysłucha, jak również pomoże 
przetrwać. 

Zakładam, że chory czło-
wiek, a w szczególności sporto-
wiec, myśli o szybkim wyzdro-
wieniu. 

Ja „piekielnie” szybko chcia-
łem wrócić do normalnego życia 
i sportu po rekonwalescencji. W 
perspektywie był wyjazd do Fran-
cji, który ostatecznie zrealizowa-
łam po roku i rozpocząłem lekkie 
treningi. Wcześniej odbyłem ba-
dania, których wyniki otrzyma-
łem telefonicznie będąc już poza 
krajem. Wynik,  no cóż, nie był 
dobry,  lekarze dopatrzyli się w 
nich  wznowienia choroby. Mimo 
to,  we francuskim klubie powie-
dziano mi, że jeżeli zostanę wy-
leczony i wyniki będą dobre, to 
mam prawo powrotu do klubu i 
drużyny, co mnie bardzo wzmoc-
niło. Niestety podczas treningów 
czułem, że coś jest nie tak, bo krę-
ciło mi się w głowie... Czułem, że 
wraca choroba, jednak wówczas 
o tym głośno nie mówiłem. 

Najczęściej jest tak, że pod-
czas choroby i procesu lecze-
nia mamy jakieś plany lub ma-
rzenia. Czy powiesz nam, jakie 
były twoje?  

Przede wszystkim  wyzdrowieć 
i wrócić do jazdy na rowerze. 
To marzenie chciałem najbar-
dziej realizować, bo zawsze  ma-
rzył mi się tytuł mistrza świata 
oraz dostanie się do najlepszych 
światowych ekip kolarskich. Ale, 
to wszystko jak wiemy zależy od 
zdrowia, bo jeżeli będzie zdrowie, 
to nie będę miał problemów, by 
realizować i inne marzenia. 

Jesteś po przeszczepie ko-
mórek macierzystych. Jak się 
po nim czujesz i czy wrócisz 
do kolarstwa tak, jak twój idol 
Lance Armstrong, który prze-
cież mimo nowotworowej cho-
roby w wielkim stylu powrócił 
do kolarstwa

Jestem już po przeszczepie i 
czekam na ostateczne wyniki ba-
dań, które mają potwierdzić czy 
jest reemisja, czyli całkowite cof-
nięcie się zmian choroby. Jeżeli 
tak będzie, to będę bardzo szczę-
śliwy. Wyniki będę miał pod ko-
niec października. Ale o moich 
planach sportowych na razie nie 
chciałbym mówić, by nie zape-
szać. Co do Lanca Armstronga, 
cóż wielki człowiek i mój idol, 

który wygrał swój najważniej-
szy wyścig w swojej sportowej ka-
rierze o życie, a później tylko już 
wielkie wyścigi. Mam nadzieję, że 
kiedyś przyjedzie do Polski, a ja 
go poznam osobiście na wyścigu 
np. Tour de Pologne. 

Bywa tak, że niewiedza do-
tycząca choroby, rodzi najczę-
ściej strach, ale też nadzieję na 
wyleczenie i powrót do nor-
malnego życia. Jak było u Cie-
bie?  

Ja, nie miałem takiej wiedzy na 
początku mojej choroby, dlatego 
szybko ją uzupełniłem,, by strach 
był jak najmniejszy. Determina-
cja i wiedza tworzą dobre substy-
tuty do walki z chorobą, pozwa-
lają w realizacji marzeń i prze-
żywania życia, z którego każdy 
dzień powinien być jednak rado-
ścią. 

Czy nadzieja na wyzdrowie-
nie wzbudza potrzebę lepszego 
życia i chwytania go „za bary”?

Wydaje mi się, że nie można 
siebie czy innych uszczęśliwiać na 
siłę. Jedynie mieć swój cel w życiu 
i pozytywnie „napędzać” siebie tą 
dobrą energią. 

Arturze, ludziom, którym 
udało się zwalczyć tę chorobę 
są przepełnieni różnymi my-
ślami, a Twoje, jakie są? 

Ciężko jest mi jasno odpowie-
dzieć na to pytanie, bo każdy 
człowiek ma inną motywację w 
życiu. Moją motywacją był i bę-
dzie sport oraz najbliżsi. Wyda-
je mi się, że jeżeli ludzie mają dla 
kogo żyć i mają dobre powody 
do przeżywania życia to powin-
ni walczyć z całych sił do same-
go końca.

Kończąc rozmowę życzę Ci 
Dużo zdrowia, szczęścia w ży-
ciu osobistym i tym sportowym 

Bardzo dziękuję za  interesu-
jący wywiad panu redaktoro-
wi, a jeżeli mogę to za pośred-
nictwem  DN. dziękuję:  moim 
rodzicom, braciom i Asi - mojej 
dziewczynie, jak również  wszyst-
kim osobom, które mnie wspie-
rały i  wspierają w walce z cho-
robą. Petując zapraszam wszyst-
kich chętnych na spotkanie 23 
października na dzień „Daw-
cy Szpiku”, które odbędzie się w 
Nowogardzkim Domu Kultury, 
Plac Wolności 7 od godziny 10: 
00 do 17:00 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Urząd odpowiada Czytelnikowi
W odpowiedzi na list Czytelniczki zamieszczony w Dzienniku Nowogardzkim nr 81 /2013/, wyjaśniam co następuje:

Nasz komentarz
Odpowiedź Gminy, niestety ilustruje  zupełnie formalistycz-

ne podejście urzędników do problemów obywateli  i   mniej lub 
bardziej zamierzony brak zrozumienia  zgłaszanej przez Czy-
telniczkę sprawy, co skutkuje odpowiedzią  zasadniczo nie na 
temat.  Ani Czytelniczka, ani redakcja, nie kwestionowała bo-
wiem możliwości naliczenia przez Gminę tzw. opłaty adiacenc-
kiej  wynikającej z tytułu korzyści, jakie osoba władająca uzy-
skuje w wyniku wzrostu wartości nieruchomości. Mamy, tak-
że pełne zrozumienie co do stresu  burmistrza, wynikającego 
„z rozliczania”  jego przez radę. Jednak, nie o tym było w in-
terwencji. Przypomnijmy, Czytelniczka, która kupiła mieszka-
nie wnosi naszym zdaniem słusznie, zastrzeżenia  co do  ob-
ciążenia właśnie jej tą opłatą, a nie tego, który jej to mieszkanie 
sprzedał.  Niżej publikujemy fragment orzeczenia Sądu Admi-
nistracyjnego, który  być może pomoże naszej Czytelniczce w 
jej problemie, ponieważ wydaje się, że pasuje do sytuacji przez 
nią opisanej. Dedykujemy go też urzędnikom  Gminy z nadzie-
ją, że na przyszłość, będą się starali tak jak my, pomóc w pro-
blemie członkom gminnej wspólnoty, którym  mają szczególny 
obowiązek służyć,  a nie tylko ich zbyć.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Sąd podziela pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Admini-

stracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w wyroku z dnia 29 
maja 2001r. sygn. akt II SA/Po 336/00, a polegający na stwier-
dzeniu, iż kwestię przejścia na nabytą nieruchomość obowiąz-
ku uiszczenia opłaty adiacenckiej rozpatrywać należy w kategorii 
następstwa prawnego, natomiast przeniesienie prawa własności 
w drodze umowy sprzedaży oceniane może być wyłącznie, jako 
sukcesja syngularna. Skoro więc brak jest regulacji prawnych w 
zakresie przechodzenia obowiązku uczestnictwa w kosztach bu-
dowy urządzeń infrastruktury technicznej na stronę umowy 
sprzedaży, a regułą sukcesji syngularnej jest przechodzenie praw 
i obowiązków wyłącznie na podstawie skonkretyzowanych prze-
pisów prawa - uznać należało, iż obowiązek ponoszenia opłaty 
z tytułu podwyższenia wartości nieruchomości nie przeszedł na 
D. K. jako nabywcy nieruchomości, po wykonaniu sieci gazowej.

Co więcej jak słusznie podniósł skarżący, korzyść z tytułu wy-
budowania urządzenia infrastruktury odniósł poprzedni właści-
ciel nieruchomości - poprzez uzyskanie wyższej ceny za jej sprze-
daż.

Natomiast art. 146 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi uzależnia ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej od wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń in-
frastruktury technicznej, co oznacza, że jedynie uzyskanie przez 
właściciela nieruchomości korzyści w postaci wzrostu wartości 
nieruchomości umożliwia obciążenie go opłatą adiacencką.

Tyle Sąd.  Informujemy ponadto, że tak jak zapowiadali-
śmy przyjrzymy się bliżej polityce Gminy w zakresie naliczania 
opłat  adiacenckich.  Wydaje się bowiem, że w tej sprawie na-
leży nie tylko opracować zasady ogólno gminne  pozwalające 
na sprawiedliwe obciążanie  ale i  dołożyć wszelkich starań  ce-
lem doinformowania wszystkich mieszkańców właścicieli bądź 
użytkowników wieczystych. Chodzi bowiem  o poważne kwoty 
i zasadnicze rozwiązania sprawiedliwościowe.

Marek Słomski

Ustawa z dnia  21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami   /Dz.U. z 2010 r., Nr 
102, poz. 651 z późn. zmiana-
mi/  nakłada na gminę obo-
wiązek pozyskiwania docho-
dów własnych poprzez nali-
czanie opłat adiacenckich i 
opłat planistycznych, a właści-
ciele nieruchomości, zgodnie z 
powołaną ustawą, uczestniczą 
w kosztach budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
poprzez wnoszenie na rzecz 
gminy tychże opłat. Wyso-
kość stawki procentowej  opłat 
ustala Rada Gminy w drodze 
uchwały, a Burmistrz jako or-
gan jest ich wykonawcą i jest 
przez Radę „rozliczany” z wy-
konywania podjętych uchwał.

Co do pytań czy też zarzutów 
przedstawionych przez Czytel-
niczkę, wyjaśniam, że: 

Opłaty adiacenckie nalicza-
ne są  w każdym przypadku 
gdy następuje wzrost wartości  
nieruchomości spowodowany 
wybudowaniem urządzeń in-
frastruktury technicznej  /dla 
przykładu w latach poprzed-
nich naliczono opłatę adiacenc-
ką  z  tytułu wybudowania ulic:  
Staszica, Wybickiego, Ogrodo-
wej a także z tytułu wybudo-
wania kanalizacji przy ul. Boh. 

W-wy... itd./         
Obowiązek ustalenia opłaty  

adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spo-
wodowanej wybudowaniem 
ulicy Księcia Racibora, powstał 
w chwili odbioru robót związa-
nych z tą inwestycją. Należało 
zatem dokonać oceny wzrostu 
wartości omawianej nierucho-
mości, poprzez sporządzenie 
operatu szacunkowego przez 

biegłego rzeczoznawcę, a na-
stępnie ustalić wysokość opła-
ty dla każdego ze współwłaści-
cieli. Pismem z dnia 5.09.2011 
r. wszyscy współwłaściciele zo-
stali powiadomieni  o wszczę-
ciu postępowania, a następnie  
zostały wydane decyzje. 

Z poważaniem
p.o. Kierownika Wydziału 

GNGR.
Ewa Jakubcewicz

Gdzie drwa rąbią, 
 tam wióry lecą!

Sprostowanie 
W artykule pt. „Norki coraz bliżej”, który ukazał się w Dzienniku Nowogardzkim w dniu 14 październi-

ka br., wkradła się pomyłka w treści wypowiedzi Krzysztofa Zwolińskiego, pracownika Wydziały Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Cytowane dosłownie słowa urzędnika, okazały się skró-
tem myślowym, nie do końca odzwierciedlającym faktyczny przebieg opisywanego postępowania admini-
stracyjnego. Podana liczba stron dotyczyła objętości uwag, a nie ilości stron całego raportu środowiskowe-
go złożonego przez inwestora. Za powstały szum informacyjny przepraszamy zainteresowanych. 

Redakcja DN

Wszelkie inwestycje, od tych 
najmniejszych po największe, 
wiążą się z pewnymi niedo-
godnościami dla okolicznych 
mieszkańców. Tak jest również 
przy ulicy Wojska Polskiego.

W piątkowym wydaniu 
„Dziennika Nowogardzkiego” 
z dnia 14.10.2011 r. ukazał się 
artykuł „Wymieniając rury - 
niszczą chodniki” podpisany 
przez Jarosława Bzowego. Au-
tor wspomnianego tekstu za-
rzuca Przedsiębiorstwu Usług 
Wodnych i Sanitarnych w No-
wogardzie niszczenie chodni-
ków przy ul. Wojska Polskie-
go, gdzie nasze przedsiębior-
stwo rozbudowuje gminną sieć 
kanalizacyjną, a nie jak napi-
sano w artykule wodociągo-

wą. Autor przytacza wypowie-
dzi anonimowych mieszkań-
ców twierdzących, że zrekon-
struowane chodniki są w gor-
szym stanie, niż przed rozpo-
częciem inwestycji. Trudno się 
z tym zgodzić, gdyż jakość uło-
żenia płyt w miejscu robót za-
wsze pozostawiała wiele do ży-
czenia, co jest widoczne na do-
kumentacji fotograficznej spo-
rządzonej przed przystąpie-
niem do robót. Nie mniej ze 
swej strony możemy obiecać, 
że rekonstrukcja chodników 
będzie dokonana najlepiej, jak 
jest to możliwe z rozebranych, 
mocno już naznaczonych zę-
bem czasu płyt chodnikowych. 
Ich stan, zgodnie z uzgodnio-
nymi warunkami inwestycji, 

nie ulegnie pogorszeniu. Co 
więcej, część wjazdów do po-
sesji i krawężników wykonano 
z nowego materiału.

Narzekanie na wykonawców 
tego typu robót pojawia się za-
wsze przy okazji ich prowa-
dzenia i szanujemy to prawo 
mieszkańców. Jednak od pra-
sy mamy prawo wymagać wię-
cej. Rzetelność dziennikarska 
wymaga, by zbierając materiał 
wysłuchać wszystkich stron, w 
tym przypadku również wyko-
nawcy czyli PUWiS-u. Tym ra-
zem, tego zabrakło, przez co, 
nasze przedsiębiorstwo nie za-
służenie zostało przedstawione 
w złym świetle.

Jakub Sobieralski
Rzecznik Prasowy PUWIS Nowogard
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W piątek (14.10) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, nie tylko 
Dzień Edukacji Narodowej, był powodem do świętowania. Obok życzeń i kwia-
tów dla nauczycieli  uroczyście odsłonięto, także tablicę upamiętniającą nadanie 
szkole tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. 

W ZSO wiedzą,  
jak odkrywać talenty 

Zielone Przedszkole w Nowogardzie 

„Papierowy kwiat 
odmieni czyjś świat”

Pod tym hasłem w dniu 14 października w Prywatnym 
Przedszkolu przy ul. Zielonej, odbył się kiermasz, podczas 
którego sprzedawano  wyroby wykonane przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

„Serduszko” zaprasza
Niniejszy artykuł jest apelem do rodziców i opiekunów 

dzieci niepełnosprawnych ruchowo z Nowogardu i okolic. 
Gorąco zapraszamy do,  przyłączenia się do grona sympa-
tyków Stowarzyszenia „Serduszko” i korzystania z naszej 
atrakcyjnej oferty.

Od kilku lat „Serduszko” organizuje zajęcia w zakresie lo-
gopedii, terapii pedagogicznej oraz dogoterapii, które mają na 
celu wczesną stymulację, niezwykle istotną w przypadku dzieci 
z zaburzeniami rozwoju.

Spotkania „Serduszka”, organizowane są w Przedszkolu nr 
3 w Nowogardzie, przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 2. 
Chętni do uczestnictwa w zajęciach proszeni są o kontakt z pa-
nią Dorotą Banach pod numerem telefonu: 503734075.

W prowadzeniu zajęć pomagają wolontariuszki z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2, dzięki czemu rodzice i opieku-
nowie  mogą  odpocząć, porozmawiać, wymienić doświadcze-
nia i udzielić sobie wzajemnie wsparcia. zajęcia prowadzone są w 
ramach projektu, który jest współfinansowany z Gminy Nowogard.

Zapraszamy!!!

Na kiermaszu można było 
zakupić sztuczne papierowe 
kwiaty – w myśl hasła przy-
świecającego imprezie. Pie-
niądze ze sprzedaży mają być 
przeznaczone na zakup pro-
jektora multimedialnego dla 
WTZ.  Nawiązaliśmy bardzo 
miłą współpracę z dyrektorem 
Centrum Edukacyjnym przy ul. 
Zielonej w Nowogardzie  z dy-
rektorem, panem Janem Kopy-

cińskim, który  wraz ze swoimi 
nauczycielami pomógł w orga-
nizacji sprzedaży ręcznie wyko-
nach przez nas kwiatów, które 
mamy nadzieję, że trafią w ra-
mach wdzięczności do wycho-
wawców i nauczycieli. Kwota, 
jaką udało się nam zebrać na tę 
chwilę to 947 zł i 88 gr - odpo-
wiada jedna z terapeutek  Do-
rota Sokolińska- Wąsik.

Jarek Bzowy 

Tytuł ten przyznała minister 
edukacji Katarzyna Hall.  Co 
roku otrzymują je szkoły, które 
w istotny sposób przyczynia-
ją się do odkrywania zainte-
resowań oraz uzdolnień dzie-
ci i młodzieży. Tytuł może być 
przyznany szkołom, w których 
systematyczną pracę z ucznia-
mi uzdolnionymi prowadzą 
co najmniej trzej nauczyciele 
i mają konkretne osiągnięcia-
dokonania, w tym obszarze 
działalności pedagogicznej. 

ZSO jest jedną z trzech szkół 
w powiecie, która została wy-

różniona przez resort edukacji. 
Dzień Edukacji Narodowej, 

popularnie zwany dniem na-
uczyciela, był świetną oka-
zją do uczczenia  wyróżnie-
nia  przyznanego przez re-
sort edukacji. Na forum szko-
ły, tuż po godzinie 8.30 odbył 
się apel i występ artystyczny, 
podczas którego szkoła chwa-
liła się swoimi osiągnięciami 
z ostatnich kilku lat. Przedsta-
wieniu przyglądali się nie tylko 
nauczyciele i uczniowie, ale za-
proszona specjalnie na tę oka-
zję delegacja z Ratusza miej-

skiego. Wcześniej dyrektor 
szkoły Leszek Becela oraz bur-
mistrz Nowogardu i przewod-
niczący Samorządu Uczniow-
skiego dokonali uroczyste-
go odsłonięcia tablicy „Szkoły 
Odkrywców Talentów”. Na ta-
blicy zawisł także list gratula-
cyjny od minister edukacji Ka-
tarzyny Hall. 

Redakcja gratuluje szkole 
uzyskanego wyróżnienia i ży-
czy dalszych sukcesów w edu-
kacji młodzieży. 

MS

6 października w studio Pol-
skiego Radia w Szczecinie, 
odbyła się uroczysta inaugu-
racja Roku Akademickiego 
2011/2012 Młodzieżowej Aka-
demii Medycznej w ramach 
projektu MAM-PUM. 

Celem projektu jest popu-
laryzacja wiedzy o zdrowiu 
wśród młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnej, a także możli-
wość kontaktów z wybitnymi 
nauczycielami akademickimi.  

Wśród tegorocznych słucha-

czy jest grupa młodzieży z I 
LO w Nowogardzie. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali indeksy, 
projekt kończy się uzyskaniem 
Certyfikatu.   

W dniach 6-7 października 
odbyła się polsko-niemiecka 
wymiana młodzieży. Tradycyj-
nie, odwiedziła nas młodzież 
z Gimnazjum w Pasewalku. 
Pierwsze wspólne zajęcia, to 
warsztaty taneczne prowadzo-
ne przez p. Mikołaja Kubiaka 
na których młodzież uczyła się 
poloneza oraz salsy.  

Po przerwie obiadowej wszy-
scy uczestnicy udali się na spa-
cer, podczas którego zwiedzi-

li wieżę Kościoła pw. WNMP 
z której podziwiali panoramę 
Nowogardu. Następnie, mło-
dzież udała się na wystawę fo-
tograficzną do biblioteki miej-
skiej. Kolejnym etapem wy-
miany było przygotowanie 
pocztówek z widokiem Nowo-
gardu oraz wspólne malowanie  
obrazu z widokiem szkoły. 

Wieczorem odbyła się szkol-
na dyskoteka, a tuż po niej, 
młodzież udała się na salę gim-

nastyczną na nocleg. O świet-
ną atmosferę podczas wieczo-
ru zadbali Emil Chodań, Ka-
mil Śmiłowski oraz Jonatan 
Komisarz.            

Kolejnego dnia zaplanowa-
ne były warsztaty z plecionkar-
stwa, które wymagały ogrom-
nej cierpliwości, tym samym 
był to już ostatni zaplanowany 
punkt programu wymiany. 

Uczestnicy 

  Jedynka    
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Redakcyjny : Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. Opieka merytoryczna : zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72‐200 Nowogard.        www.lo1.nowogard.ids.pl            Tel. 091‐39‐20‐213 
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„tomasZewsCY NIerUCHomoŚCI”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mIesZkaNIa:
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 60 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard kawalerka o powierzchni 38 m2, cena- 113 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 62 m2, cena- 154 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie o powierzchni 64 m2, garaż ,I p, cena- 181 500 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł

DomY :
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 239 m2, działka 6400 m2, cena- 590 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 240 m2, działka 886 m2, cena- 649 000 zł

lokale:
Nowogard, lokal o powierzchni 200 m2 na wynajem, cena- 7400 zł/miesięc

serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo otwartego 
Biura Nieruchomości na ul. warszawską 14

Hania córka Marleny 
i Łukasza Czarneckich 
ur. 14.10.2011 z 
Nowogardu

Syn Karoliny Wuj 
ur. 17.10.2011 
z Czachowa

Tomasz syn Agaty 
i Dawida Kłys 
ur. 15.10.2011 z 
Wierzbięcina

Córka Małgorzaty 
i Marcina Maciocha 
ur. 20.10.2011 z Bienic

Oliwier syn Marty 
Michałowskiej ur. 
15.10.2011 z Ostrzycy

Syn Alicji i Grzegorza 
ur. 20.10.2011 z Łobza

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

„Spacer - dobrze Ci zrobi.  
Zajść na giełdę na pewno nie zaszkodzi” 

Koło numizmatyczne oraz kolekcjonera zaprasza na je-
sienną giełdę kolekcjonerską „ Rozmaitości i Osobliwości” 
23.10.2011 do NDK na godz. 15: 00 w Sali nr 4 

W programie: Skup, wymiana i porady, a także sprzedaż mo-
net, kart telefonicznych, znaczków filatelistycznych, klaserów, 
literatury i różnego rodzaju otwieraczy i innych akcesoriów. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają. 

Organizatorzy 

Spotkanie Tadeuszów 
„Nasza Szóstka - od Tadeusza” oraz Nowogardzki Dom Kul-

tury organizuje II-gi  wieczór Tadeusza. W związku z tym te-
matem prosimy wszystkich Panów o imieniu Tadeusz o kon-
takt z naszą grupą lub NDK. Proponujemy wpisowe wraz z po-
twierdzeniem swojego przybycia z osobami towarzyszącymi . 
W programie naszego wieczoru: muzyka, śpiew, poezja, taniec, 
wystawa, aukcja charytatywna, wspólne zdjęcia oraz mały po-
częstunek. Spotkanie „Tadeuszów” planujemy na 26.10.20011r 
o godz. 18,00 (środa) w NDK w Nowogardzie.

Liczymy na obecność naszych solenizantów, do miłego spo-
tkania.

Ps. informujemy, że zaproszenia na „wieczór Tadeuszów” 
można odbierać w czasie Giełdy Kolekcjonerskiej w niedzielę, 
23 października, w NDK. 

Organizatorzy 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
25 października br. 
/wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panem ANTONIM  BIELIDĄ

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie

wieści ze strzelewa 

Pasowanie na ucznia 
Dnia 12 października 2011 r. 

w Szkole Podstawowej w Strze-
lewie, odbyła się uroczystość 
pasowania na ucznia dzieci z 
klasy I. 

Akademia rozpoczęła się od 
części artystycznej przygotowa-
nej przez „pierwszaków” oraz 
ich wychowawczynię panią Jo-
lantę Gibka. Następnie, naj-

młodsi uczniowie naszej szkoły 
złożyli uroczyste ślubowanie, w 
którym przysięgli, że będą pil-
nie uczyć się oraz godnie re-
prezentować swoją szkołę. Po 
przysiędze i ślubowaniu dyrek-
tor  Agnieszka Forgiel, przyję-
ła pierwszoklasistów w poczet 
społeczności szkolnej, pasując 
ich wielką kredką na uczniów.

Uśmiechnięte i szczęśliwe 
dzieciaki otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz mnóstwo 
upominków od rodziców, ko-
legów z klasy II, dyrekcji szko-
ły oraz sołtys Strzelewa pani 
Jolanty Bednarek.

mk

Dzień Edukacji Narodowej 
Tradycją naszej szkoły jest 

uroczysta akademia przygo-
towywana corocznie przez 
Samorząd Uczniowski oraz 
uczestników kółka teatralnego. 
Tak było i w tym roku. Z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej, 
uczniowie z klas IV-VI pod 
opieką p. Małgorzaty Kurzawy, 
przygotowali występ artystycz-

ny dla wszystkich pracowni-
ków szkoły oraz zaproszonych 
gości. Nim jednak dzieci za-
prezentowały swoje umiejęt-
ności aktorskie, głos zabrała 
dyrektor szkoły Pani Agniesz-
ka Forgiel, która serdecznie 
przywitała przybyłych gości, 
Radę Rodziców, pracowników 
oraz uczniów szkoły. Pani dy-

rektor przypomniała, również 
krótko historię święta eduka-
cji oraz złożyła wszystkim na-
uczycielom serdeczne życze-
nia. Po występie nauczyciele 
oraz obsługa szkoły otrzymali 
z rąk dyrekcji nagrody, a od ro-
dziców piękne kwiaty.

mk 
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Moc 0,75 kW/1,0 KM

Ciężar  5,0 kg

Długość 
listwy tnącej 60 cm

Moc 420 W

Ciężar  3,0 kg

Długość 
listwy tnące 92 cm

NOWOŚĆ

 

 

STIHL HSE 42

STIHL HS 45 PROMOCJA

1099-

369-,

STIHL Nożyce do żywopłotów
Aby Twój żywopłot był zawsze piękny

Moc 2,2 kW/3,0 KM

Ciężar  4,7 kg

Prowadnica  35 cm

Moc 3,1 kW/4,2 KM

Ciężar  5,5 kg

Prowadnica  37 cm

 

 

STIHL MS 341

STIHL MS 241 C-M PROMOCJA

PROMOCJA

NOWOŚĆ2499,-

2559,-

STIHL Pilarki łańcuchowe
Zawsze bogaty wybór

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

27 PAŹDZIERNIKA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 27 PAŹDZIERNIKA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

24.10.2011 r. 
godz. 16

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,
72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,
24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
tel. 915 77 2007

AUTO HANDEL

SKUP
SPRZEDAŻ
ZAMIANA

Olchowo 9
Nowogard

Tel. 888 341 347, 518 707 243

*Max* kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077
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Dziękuję panom: 
Marcinowi Wolnemu, Bogdanowi 

Sobolewskiemu, Bartkowi Zdanowiczowi, 
Andrzejowi Kani, Pawłowi Kolankowi, 

Rafałowi Szpilkowskiemu 
i Bogumiłowi Gała 

za ufundowanie kompletu 
strojów sportowych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Błotnie.
dyrektor szkoły Tomasz Żelazowski

Kolejne rozgrywki 
NALP

 W sobotę 23 października rozegrana zostanie 3. kolejka NALP.  
W II Lidze na prowadzeniu znajduje się jak na razie drużyna Pę-
dzące Trampki, która w najbliższej kolejce zagra z przedostatnim 
w tabeli Bosmanem. W I Lidze lideruje natomiast Bad Boys Ju-
niors 94. Teraz czeka ich pojedynek z piątymi w tabeli Tubisia-
mi. Jako jedyny w I Lidze punktów nie zdobył jeszcze Jantar. I 
tym razem o co najmniej jedno oczko będzie tej drużynie bardzo 
ciężko, gdyż zmierzy się z drugimi w tabeli Seniorami.

MP

II Liga:
3 KOLEJKA: 23 październik
14.00 BŁĘKITNI- CZARNE CHMURY    
14.30 OGIEŃ W OKOPIE - NEHUERA   
15.00 BOSMAN – PĘDZĄCE TRAMPKI 
15.30 SKORPIONY – CZARNE KOSZULE    
16.00 KUMPLE Z BOISKA – JASTRZĄB
I Liga:
3 KOLEJKA: 23 październik
16.30 PAMPELUNA PEREIROS - HEROSI
17.00 BUDOWLANI - ZAMKOWA
17.30 SENIORZY – JANTAR
18.00 BAD BOYS JUNIORS’94- TUBISIE
18:30 BTCH- PROBUD WYSZOMIERZ

Dębice kolejnym rywalem
Już w sobotę 22 październi-

ka Olimpia rozegra kolejny 
mecz o ligowe punkty. Prze-
ciwnikiem naszych piłkarzy 
będzie zajmujący czwarte 
miejsce Dąb Dębice. Początek 
spotkania na boisku w Wierz-
bięcinie o godz. 15.30. Jeszcze 
wcześniej o godz. 12.00 swój 
mecz rozpoczną juniorzy. 

Po ostatnim, ciężkim meczu 
z Rolpolem Chlebowo Olimpia 
po raz pierwszy zajęła pozycję  
lidera A-klasy. Ambicją piłka-
rzy jest to, aby na dłużej zado-
mowić się na pierwszym miej-
scu w tabeli. Póki co, wszyst-
kie symptomy mówią  o tymi, 
aby można było myśleć o do-
brym rezultacie w sobotę. W 
dalszym ciągu, nikt nie bę-
dzie musiał pauzować za kart-
ki. Marcin Zmudziński, który 
otrzymał czerwoną kartkę w 
Chlebowie, dostał je za dwie 

żółte. Było to jego pierwsze 
upomnienia w tym sezonie. 
Brak jest informacji o kontu-
zjach wykluczających zawod-
ników z sobotniego meczu. 
Wszystko wskazuje na to, że w 
najbliższym czasie trener Gra-
cjan Golema może spać spo-
kojny. 

Sobotni rywal Olimpii zaj-
muje miejsce czwarte z trzema 

punktami straty. Do tej pory 
Dąb przegrał tylko dwa me-
cze z drużynami, które zajmu-
ją wyższe lokaty, czyli z Rado-
wią oraz Orłem Grzędzice. W 
poprzednim sezonie w Wierz-
bięcinie padł wynik aż 5:0, jed-
nak na wyjeździe to Dąb wy-
korzystał atut własnego boiska 
i był bardziej skuteczny. Wynik 
2:0 był przysłowiowym zim-

Ocalić od zapomnienia 
(DN z dnia 12 października 
2001r)

W minioną niedzielę na po-
niemieckim cmentarzu przy 
kościele Św. Antoniego w Ku-
licach odbyło się uroczyste po-
święcenie lapidarium (miej-
sca zgromadzenia kamiennych 
pozostałości po niemieckich 
pomnikach). Uroczystość roz-
poczęła się o godz. 9.00 mszą 
świętą ekumeniczną w ko-
ściele w Kulicach, którą po-
prowadził ks. proboszcz Kazi-
mierz Łukjaniuk z Nowogardu 
wraz z pastorem Fridrichem 
Schwandtem z Kolonii. W 
uroczystości obok mieszkań-
ców Kulic wzięli udział pol-
scy i niemieccy uczestnicy se-
minarium na temat Nowogar-
du, które w tych dniach odbyło 
się w Akademii Europejskiej w 
Kulicach. 

***
Nie ma kupca na dworzec 

PKS (DN z dnia 16 paździer-
nika 2001r)

W październiku 200 roku 
podczas sesji, zdecydowa-
ną większością głosów rada 
przyjęła uchwałę w sprawie 
sprzedaży dworca PKS ( dział-
ka wraz z zabudowaniami) w 
przetargu nieograniczonym. 
Wcześniej z propozycją kup-

na wystąpiła do gminy firma 
PKS Gryfice. Przed głosowa-
niem burmistrz zapewnił rad-
nych, że sprzedaż tego terenu 
jest rozwiązaniem korzystnym 
dla gminy, gdyż jego moder-
nizacja kosztowałaby około 
500 tyś. zł.- Dzisiaj, aby dwo-
rzec doprowadzić do należyte-
go wyglądu potrzebne jest 100 
tyś. zł - mówi Zdzisław Bog-
dański, kierownik Wydz. Go-
spodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa. Zaraz 
po przyjęciu uchwały ogłosi-
liśmy przetarg nieograniczony 
na jego sprzedaż, niestety nie 
zgłosił się żaden oferent.

***
Czy Agenda musi być urzę-

dowa?
W broszurce informacyjnej 

dotyczącej programu Agen-
dy 21 czytamy, że środowisko 
naturalne w coraz większym 
stopniu ulega degradacji i 
dzieje się to za sprawą szybkie-
go rozwoju przemysłu. Z dru-
giej strony wiadomo, że dąże-
nie do rozwoju gospodarczego 
jest głównym zadaniem gmi-
ny. Jak te dwie rzeczy udaje się 
pogodzić w funkcjonowaniu 
nowogardzkiego Biura Agen-
da 21, działającego przy Urzę-
dzie Miejskim?

Wyszukał: Mr

nym prysznicem dla zawod-
ników Olimpii. Strata trzech 
punktów sprawiła, że możli-
wość awansu w poprzednim 
sezonie bardzo się oddaliła. W 
obecnym meczu drużyna liczy 
na to, że będzie inaczej i kolej-
ne trzy punkty zapisze sobie 
Olimpia.

Zapraszamy na mecz wszyst-
kich kibiców już w najbliższą 
sobotę na boisko w Wierzbię-
cinie.

Przemysław Saja

10 lat temu                  pisał:



21-24.10.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BeZPłatNa PomoC w UZYskaNIU kreDYtU - oferta 20 BaNkÓw

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

DomY Na sPrZeDaŻ
Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 342,20m², działka 921m² – CeNa 257.500 zł 
Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 185,19m², działka 1100m² – CeNa 391.000 zł
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Dobra – 5 pokoi, pow. 100m², działka 733m² – CENA 239.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Ińsko – 4 pokoje,  pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.450000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CeNa 169.000 zł 
Połczyn Zdrój – dom w dzielnicy uzdrowiskowej, pow 226m², działka 3688m² – 2.060.000 zł

mIesZkaNIa Na sPrZeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CeNa 226.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CeNa 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 170.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62m² – CENA 185.000 zł – do negocjacji!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62,2m² – CENA 189.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CeNa 89.900 zł

lokale
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CeNa 1.200.000 zł 
Nowogard – lokal o pow. 280m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal typu pub pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 piętro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto

„PROFILAKTYKA 
RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
05.11.2011r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. 
Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji (budynek la-
boratorium szpitala- pierwsze piętro), oraz u Lidii Bogus 
tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Od 01.09.2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie realizowany jest drugi etap projektu

 „Nauka i praktyka 
za dotacje daje kwalifikacje”. 

W ramach projektu przystąpiono do realizacji następujących zadań:

„Praktyczne zajęcia pozalekcyjne – kucharz małej gastronomii”
Udział w zajęciach  biorą uczniowie klas I M/K, II M/K  i II F,  Grupa liczy łącznie 8 osób w 

tym 3 dziewczęta  i5 chłopców. Sześcioro uczniów pochodzi z terenu wiejskiego, a 2 z miejskie-
go. Zajęcia praktyczne rozpoczęły się 9 września 2011r. Zajęcia prowadziły dwie nauczycielki 
przedmiotów zawodowych – kucharz małej gastronomii. Dotyczą one pogłębiania umiejętno-
ści zawodowych, 

„Szkolenie z mistrzami kuchni”
Zajęcia obejmują spotkania z renomowanymi mistrzami kuchni, pokazy w zakresie wypieku 

chleba i ciast, dekorowania potraw oraz praktyczne ćwiczenia w przygotowywaniu i podawaniu 
posiłków.

Zajęcia prowadził jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych
 „Planowanie żywienia- zastosowanie ICT. 
Gr. I  7 dziewcząt i 3 chłopców (7 osób z miasta i 3 osoby wieś)
Gr. II  8 dziewcząt i 2 chłopców ( 2 osoby z miasta i 8 ze wsi).
 Przeprowadzono zajęcia dotyczące zapoznania z programem Dieta 4D oraz układania i oceny 

jadłospisu dla grupy wiekowej 16-20 lat. W zajęciach brało udział 20 uczniów w tym 5 chłopców. 
„Zastosowanie wiedzy w praktyce technik hotelarstwa”

Utworzono 2 grupy po 12 osób, w których przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem specja-
listycznych programów komputerowych oraz obsługi klienta w pracowni symulacyjnej.

W projekcie bierze udział 21 dziewcząt i 3 chłopców.
 „Mechanik w biurze – zastosowanie ICT 
 W zajęciach uczestniczy 21 chłopców (12 ze wsi i 9 z miasta). Przeprowadzono 8 godz. zajęć w 

dwóch grupach z zastosowaniem profesjonalnych programów wykorzystywanych w zakładach 
mechaniki samochodowej i sklepach motoryzacyjnych.

Zajęcia „ Z– CAD`em na TY”
Utworzono dwie grupy po 8 osób. Łącznie w zajęciach uczestniczy 16osób, które podczas ćwi-

czeń mogły wizualizować swoje projekty i opracowywać dokumentację działań.
 „Matematyka i fizyka -  praktyczne zastosowanie”
W projekcie uczestniczy łącznie 26 chłopców (dwóch rezerwowych) 7-miu chłopców z tere-

nów miejskich  19 z terenów wiejskich). Zajęcia pokazują w jaki sposób wykorzystać wiedzę ma-
tematyczną i fizyczną do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

 „Wyższe kwalifikacje lepszy start w przyszłość”.
 Wśród uczniów klas mechanicznych wyłoniono 10 uczestników na kurs prawa jazdy kate-

gorii „C”, którzy odbyli zajęcia teoretyczne w liczbie 20 godzin oraz 15 chłopców spełniających 
kryteria do uczestnictwa w kursie na wózki widłowe. Dla uczniów klas technikum żywienia i go-
spodarstwa domowego oraz technikum hotelarstwa wyłoniono 12 uczniów spełniających kryte-
ria na kurs barmański i 12 uczniów spełniających kryteria na kurs kelnerski.

 „ Wsparcie i doradztwo pedagogiczno-psychologiczne”
W zajęciach udział bierze 20 chłopców (6 z miasta , 14 ze wsi). Przeprowadzono 8 godzin zajęć 

o tematyce „ Poczucie własnej wartości”, „Jak odnaleźć się w grupie rówieśniczej”, „Jak budować 
pozytywną samoocenę”.

  Działania w ramach projektu „Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje będą prowadzo-
ne do końca grudnia 2011 roku.

ZAPRASZAMY
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

prowadzą sprzedaż 
pięknych stroików 

nagrobnych wykonanych z żywego świerku.
Uzyskany dochód będzie przeznaczony na zakup 

materiałów plastycznych na potrzeby terapii.
Stroiki można kupić od wtorku 18.10 do piątku 

28.10 w godzinach 8.00-14.30.
Istnieje możliwość zamówienia na konkretny dzień.

WTZ, ul. Boh. Warszawy 32 , zamówienia tel. 728-815-148
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

sPrZeDam 
mIesZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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Pedagogiczny

www.pedagogika.szczecin.pl

tel. 695192443
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Kiedy, to 
kiedy?
Logogryf. Litery z pól oznaczo-
nych, czytane rzędami utworzą 
rozwiązanie
1 – poprawka do ustawy jak … 
„Anielka”
2 – meander rzeczny,
3 – autor powiedzenia: „ nieważ-
ne kto i jak głosuje, ważne kto li-
czy głosy”.
4 – kraj, który dał początek kryzy-
sowi strefy euro.

Przejmujące 
filmy

Quo wadis 
Januszu?
Pantropa
Odgadnięte wyrazy wpisujemy 
w zaznaczone korytarze. Po-
czątek w polu z kropką.
Dopisane litery utworzą roz-
wiązanie.
- aromat  to przyjemny …
- umiarkowany lub tropikalny,
- rodzaj zasłony,
- drobny odłamek skały, chleba, 

Z  solenizantem
Krzyżówka lubelska.  Litery z pól ponumerowanych 
utworzą imię niedzielnego solenizanta.
Wyrazy łamane:
1 – stowarzyszenie, związek branżowy (adwokatów, 
prawników, sędziów itp.)
7 – rodzaj harmonii o dwóch klawiaturach,
8 – ryba z rodziny dorszowatych (kupowana na wagę?),
9 – Ireneusz dla przyjaciół,
Wyrazy pionowe:
1 – czeka na deszcz?
2 – duża taczka dwukołowa,
3 – karb, nacięcie, mała fosa,  
4 – miasto z mostem Karola,
5 – typ orkiestry lub starogrecki budynek teatralny,
6 – dawka, porcja lub słuszność.

Krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 
1 do 8 utworzą imię i nazwisko 
twórczyni filmów dokumental-
nych
Poziomo i pionowo:
1 – i ptasie,  i rodzinne,
2 – tam gdzie rak jest rybą,
3 – dom w którym harcują har-
cerze,
4 – pojemnik z inkaustem,
5 – podobno krwi wymaga,
6 – literacka forma opowiadania,
7 – przydomek Wilhelma I, króla 
Anglii,
8 – właściciel motelu.

rozwiązania krzyżówki z dnia 
14 IX: „Parlament”, „Nowi posłowie”, 
„Pogoda”, „To lutemu mrozów doda”

Prawidłowe odpowiedzi nade-
słali: Regina Czarnowska, Józef Do-
browolski, Jadwiga Maknia, Andrzej 
Leszczyński, Stanisława Pokorska, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wie-
sław Borowik, Urszula Kaczmarek, 
Pelagia Feliksiak, Krzysztof Kępa, 
Adam Stefański

Zwycięzcy: Adam Stefański, Ur-
szula Kaczmarek, Krzysztof Kępa

roZsĄDNY 
Rozsądny, kto ze stołka zlazł, 
Na własnych nogach i w sam czas. 

NUka PosZłĄ w las 
Jeden mówił: „Nieuctwo to ciemnoty zwał” ,
Nie dał by nam Bóg rozsądku
I daru pojmowania spraw człowieczych wątków. 
Jeśli by chciał, 
By człek nie rozumiał więcej, 
Niż bez mowny twór zwierzęcy. 
Zatem zgodnie z Jego celem 
Wiedza, do szczęścia drogę ludziom ścielę 
Inni stwierdzali, 
„Że ludzie przez naukę gorszymi się stali” 
Że w niej same urojenia, 
Że moralność wypacza i na gorszą zmienia.  
Że za oświaty dzieje się przyczyną, 
Iż sumienie i rozsądek giną. 
Więc im dłużej zdaniach trwało rozdwojenie, 
Tym sutsze było ich wynagrodzenie. 
I gdyby im dozwolono, 
Dotąd by radzili pono
I wzbogacali swe mienie. 
Choć w nauce widzimy mnogich dóbr przyczynę 
Ale umysł zuchwały, wpadłwszy w jej głębinę  
Ginie w niej, w otchłań zapada .
A często nie sam, bo za nim 
Inni, przezeń wciągnięci, giną w tej otchłani”. 
Zbyt często nauka idzie w las i bez wątpienia 
Dotyczy to elit ze szczytów i naszego pokolenia. 
Na nic honor, wrażliwość, przysięga Hipokratesa -
Liczy się pazerność, draństwo i pełna kiesa. 

w BIBlIoteCe mIejskIej 
Dlaczego brak na półkach „Pana Tadeusza” - 
Pytam. Bibliotekarka ramionami wzrusza. 
Nasz wieszcz powiadam - 
Pragnął dożyć tej pociechy, 
By kiedyś jego księgi zabłądziły pod strzechy! 
To prawda - mówi dziewczę i potrząsa główką - 
Ale nasza biblioteka kryta jest...dachówką. 

wYZNaNIe  trUtNIa 
„Choć poza domem stale spędzam dzionki 
Nigdy nie zdradzam królewskiej małżonki! 
Rzecz zrozumiała: u mnie mianowicie, 
Miesiąc miodowy trwa przez całe życie...

sIła wIZjI 
Widział we śnie gór pasmo,
Falujące może...
I ocknął się nad ranem 
Przy telewizorze. 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

regUlarNa lINIa mI kro BU so wa seroCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NowogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze sZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewÓZ osÓB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNIeDZIałkU Do PIĄtkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
soBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NowogarD - rewal - PoBIerowo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej adam fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NowogarD - goleNIÓw - sZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZCZeCIN - goleNIÓw - NowogarD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165 • tel. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
U
T
O 

T
O
P

UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

• Linie autobusowe i busy
• Busy pod adres
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

ZAGRANICZNE
PRZEJAZDY

www.nowogard-hotel.pl

Restauracja
HOTEL

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133
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oGŁo sZE NIA drob NEINformator lokalNY - NowogarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 
Piotr słomski, jarosław Bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700 Lecia 6A, Nowogard

tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

• pożyczki hipoteczne

• kredyty konsolidacyjne
• kredyty samochodowe

• kredyty gotówkowe

• Leasing bez BIK - KRD
• Leasing konsumencki
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PUNKT TANICH OPŁAT
Pożyczki Chwilówki

bez BIK od 200 do 1000 zł
na dowód osobisty

NIerUCHomoŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 70 m2 III piętro 604 422 221

• sprzedam dom na ul jesionowej w No-
wogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• sprzedam lub wydzierżawię 8,10 ha 
ziemi w Błotnie przy głównej trasie do 
Nowogardu. 91 39 17 937; 697 744 657

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zam-
kowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojo-
na. 91 39 18 307

• sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszyst-
kie media, woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Wojcie-
szynie 1439 m2, pozwolenie na budowę, 
projekt domu, przydomowej oczyszczal-
ni ścieków, komplet dokumentów. Tel. 
796 144 980

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż przy ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i mani-
curzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 
23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o 
pw. użytkowej 55 m2 , II piętro na osiedlu 
Radosław 501 594 804 lub 605 548 737 
cena 149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. 
jPII tel. 607 145 535

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przystanią), 
tel. 608 047 127. 

• sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 1327m2 na ulicy Monte Casi-
no. Tel. 511859650

• Wynajmę kawalerkę umeblowana mał-
żeństwu bezdzietnemu. 667 994 240

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam ładne dwupokojowe mieszka-
nie w centrum Nowogardu IV piętro tel. 
695 426 044

• sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
pow. 50 m2 III piętro przy ul. lubo-
szan. samodzielne Co. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe I 
piętro 34 m w Centrum. Cena 100 tys zł. 
516 757 531

• Wynajmę pokój dla jednej osoby. 91  35 
03 053

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Typ retro. 507 045 404

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska, II 
piętro. 517 064 505

• Sprzedam działkę budowlaną i prze-

kształconą o pow 597 m2 przy ul Dą-
browszczaków. 724 268 040; 512 608 747

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska, II 
piętro. 517 064 505

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe. 506 382 151

• Do wynajęcia kawalerka 35 m2, umeblo-
wana w Szczecinie. 604 571 366

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Sprzedam lub wynajmę kontener na 
Rynku w Nowogardzie. Wyprzedaż towa-
ru. 605 460 499

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe na I Pietrze przy ul. Zamkowej. 
665 001 251

• Kupię mieszkanie dwu-trzypokojowe na 
ul Kościuszki 35a. 504 557 479

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej. 
508 948 888

• Wynajmę w Nowogardzie mieszka-
nie dwupokojowe z kuchnią, łazienką i 
przedpokojem. Po remoncie, ogrzewanie 
gazowe. 605 690 927 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1509 m2 (okolice Roosevelta). 
503 032 213

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, War-
szawska 10 i Warszawska 14. Tel. 694 455 
280

motorYZaCja

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• sPrZeDam oPel VeCtra C komBI, 
sreBrNY met., rok ProD 08/2006, 
PrZeB 152000 km, 1.9 DIesel 150 km, 
serwIsowaNY w aso oPel (faktU-
rY), ostatNI serwIs 20 wrZesIeŃ 
2011, Nowe oPoNY letNIe CoNtI-
NeNtal, klImatroNIk DwUstrefo-
wY, ZaDBaNY, CeNa Do UZgoDNIe-
NIa, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok prod. 
1992, zarejestrowany, ubezpieczony do 
poprawek blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 (bla-
szak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Polonez Caro plus 1.4 Rover. 
669 694 269 

• Sprzedam Citroen AX 1.4 diesel. 
669 694 269

• Sprzedam silnik Leylant SW 400 TD. 
669 694 269

• Opony zimowe 195x65xR15 szt 4 bierz-
nik 8mm. Cena kpl. 350zł. 663 593 987

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami do 
Nissana Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam Renault Laguna 2, 1.9 DCI 
2001. Cena 14 tys. do uzgodnienia. 
889 483 698

• Sprzedam dom o pow. 150 m2, działka 
716 m2. Inf. 662 678 895

• Sprzedam Citroen Berlingo, benzyna + 
gaz rok prod. 2002 r. 524 471 347

• Sprzedam Ford Escord kombi, rok. prod. 
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1993; poj. 1.3; LPG. Cena 1000 zł. Tel. 
506 773 787

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

rolNICtwo

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 
692 421 192 lub +49 15222976483.

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam siewnik poznaniak. 
603 839 782

• Sprzedam kombajn Anna i fortsh-
nitch 100 KM.609 480 049

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/kg. 
605 946 741

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam jabłka 0,50 zł/kg, kolonia 
Redło. 91 39 28 005

• Sprzedam prosięta/ 91 39 17 909

• Sprzedam ziemniaki Denar Vineta. 
692 125 122

• Sprzedam krowę mleczną Jenikowo 
1. 607 647 102

• sprzedam prosiaki. 91 39 17 038

• Chryzantemy drobno i średnio 
kwiatowe już w sprzedaży. Strzele-
wo tel. 503 653 275.

• Marchew jadalną i odpadową oraz bu-
rak czerwony sprzedam. 503 653 275.

• Sprzedam kaczki. Tel. 91 395 01 40.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
„Bella Rosa” żółte, czerwona skór-
ka, dostępne przez okres zimowy 
(przechowalnia). 608 013 995 

• Sprzedam działkę rolną 14 ar (KRUS) 
4 zł/m2. 607 647 146 po 15 stej.

• Sprzedam ziemniaki „Bryza”. Olcho-
wo. 91 39 21 595

UsłUgI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia z domu 
pod dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? salon komputerowy 
ms BIoss zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
Co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu 
agD. tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUgI INformatYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury Vat. 
tel. 508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• awarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, regip-
sy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega ta-
nio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof Ka-
zański szkolenia BHP i PPOŻ kom-
pleksowa obsługa firm. 607 260 528

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-323-
560), prace dachowe oraz remonto-
wo-budowlane - terminowo, solid-
nie tanio - tel. 661-382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położenie 
glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, docie-
plenia, glazura, kostka. 662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę dla psa, 
ławkę, stół ogrodowy. 660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, glazu-
ra – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, 
ławki, stoły, inne drewniane ele-
menty. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na 
lotnisko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu budow-
nictwa. Budowa domu, glazura, re-
gips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUs i Urzędu skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego, przy-
gotowanie do matury i do wyjazdu 
za granicę. 607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. 
Szybko, tanio. 530  424  933 lub 
697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań prywat-
nych, biur i posesji. 724 348 596

• Wykonam usługę, budowa domu, 
glazura i inne prace budowlane. 
662 678 895

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• oprawianie prac (największy wy-
bór okładek), bindowanie, ksero 
kolor a4-a3, laminowanie a4-a3, 

VIZart studio reklamy, Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Sprzątanie czyszczenie nagrobków. 
793 908 143

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Przyjmę do pracy tynkarza. 
512 005 503

• Rencista podejmie się pracy przy-
domowych. 507 984 640

• firma informatyczna zatrudni 
osobę studiującą. fortel.nowo.pl

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze znajo-
mością obsługi programów kadow-
skich. 91 39 25 900; 667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• Zatrudnię samodzielnego stolarza 
mile widziany emeryt. 696 034 712

• ZatrUDNIę Do PraCY PrZY sor-
towaNIU flaNCY trUskawek. 
PraCa Na HalI roZPoCZęCIe 3 
lIstoPaDa (reDło) INforma-
Cja- 505 14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 35 
03 053

• Przyjmę pracownika ogólnobudow-
lanego i pomocnika. 663 160 884 

• Niania z 7 letnim doświadczeniem, 
studentka pedagogiki wczesnosz-
kolnej i przedszkolnej podejmie się 
opieki nad maluchami w wieku 2-5 
lat w godz. 8-19 od pon do pt. Dzie-
ci w grupie mieszanej 6osobowej, 
wyżywienie. Opieka we własnym 
mieszkaniu, bezpiecznym i dosto-
sowanym do dzieci. 515 521 049

• Poszukujemy pracownika do od-
lewni w Osinie na stanowisko szli-
fierz. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt osobisty, lub tel. 501 
773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Pol-
ska-Nowrwegia, siedziba firmy w 
Nowogardzie, tel. 609493989, 607 
585 561

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 

Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Oddam w dobre ręce małego 
czarnego kudłatego szczeniaka. 
698 397 889

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, pły-
ta główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-RW 
CR52 52X/32X/52X CD-RW, MONI-
TOR SAMSUNG Sync Master 763MB, 
cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam pralkę wirnikową z wi-
rówką. Cena 200 zł. 728 194 904

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiór-
kową oraz kamień polny w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WAL-
TER 250 zł (sklepowa cena 500 zł) 
stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam gitarę akustyczna „Tan-
glewood” w bardzo dobrym stanie 
tel. 91 39 21 483; 605 299 341

• Sprzedam pudelka miniaturkę 
(molerowa) 12 tygodniową. 91 39 
21 483; 605 299 341

• Sprzedam komplet pościeli wełnia-
nej (materac, poduszka, kołdra) fir-
my Benedica. Cena 1000 zł. 608 853 
710

• sprzedam domowy koncentrator 
tlenu. 664 594 593

• Sprzedam koncentrator tlenu (ast-
ma) 91 39 22 106

• Kupię deski po budowie (szalunko-
we) w rozsądnej cenie. 724 541 510; 
91 39 22 990

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pociete w klocki. 
514 740 538

• Sprzedam owczarki niemieckie sze-
ściotygodniowe, dobrze zbudowa-
ne, tanio. 724 049 451

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Oddam w dobre ręce dwie czarne 
grzeczne kotki- Przytulanki o pięk-
nych mądrych oczach. 91 39 21 002 

• Sprzedam nowe biurko- 100 zł, 
krzesło obrotowe- 50 zł, stolik po 
telewizor- 50 zł, 504 703 968

• Sprzedam karpia narybek- kroczek. 
91 39 18 297
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DREWNIKOWSKI Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY KONCESJONER PEUGEOT
Szczecin, ul. Bagienna 36d, tel. 91 461 46 13, salon sprzedaży i serwis
www.drewnikowski.peugeot.pl

skÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Transport na terenie miasta GRATIS •Akceptujemy karty platnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Oferujemy montaż mebli sprzedawanych w paczkach - o szczegóły pytaj sprzedawców

Promocja ważna od 7.10 - 31.10.2011 lub do wyczerpania zapasów 

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • NOWOGARD tel. /fax 91 39 21 470
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reklama

reklama

Ślubowanie uczniów klasy policyjnej I lO

Będą uczyć strzelać  
i nosić mundur

Klewicz  
Mistrzem  

Polski

Czytaj s. 8 i 9

Burzliwie zapowiada się najbliższa sesja Rady Miejskiej. Radni będą m. in. głosować nad podwyżką wynagrodzenia dla burmistrza Roberta Czapli. 

kolejna sesja  
rady miejskiej 

Piórko 
oskarża 
burmistrza

Oddali  
cząstkę  
siebie 
chorym
Olimpia 
nadal 
pierwsza
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Kronika policyjna 
17.10.2011 r. 
Godz. 11.20
Na ulicy Czerneckiego kie-

rujący samochodem osobo-
wym marki VW Golf stworzył 
zagrożenie bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym dla grupy 
dzieci, w ten sposób, że swoim 
pojazdem przycisnął do inne-
go pojazdu małoletnią Natalię 
D. Sprawcą zdarzenie okazał 
się być Robert P., który ukara-
ny został mandatem karnym. 

Godz. 14.00
Włamanie do pomieszczenia 

gospodarczego w Karsku, skąd 
dokonano kradzieży piły spali-
nowej i wiertarki. 

Godz. 17.30 
Kradzież telefonu komórko-

wego marki Samsung z szatni 
przy boisku Orlik. 

18.10.2011r. 
Godz. 09.10
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Czermnica pomiędzy 
pojazdami Daf oraz Toyota 
Corolla. Sprawca kolizji Mate-
usz S. ukarany został manda-
tem karnym w wys. 300 zł. 

Godz. 17.30
Pracownica sklepu Netto 

powiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymo-
wał Tadeusz K., który za po-
wyższe wykroczenie ukarany 
został mandatem karnym. 

19.10.2011r. 
Godz. 10.00
Kolizja drogowa na ul. 700 

lecia przed przejazdem kole-
jowym, gdzie doszło do zde-
rzenia pojazdów Peugeot oraz 
Ford Escort. Sprawca zdarze-
nia Beata P. ukarana została 
mandatem karnym w wysoko-
ści 300 zł. 

Godz. 10.30
Kradzież zabezpieczonego 

roweru marki KROSS spod 
sklepu Biedronka przy ul. 
Warszawskiej.  

Godz. 11.40
Kolizja drogowa na Pla-

cu Wolności, gdzie doszło do 
uszkodzenia pojazdu mar-
ki Mercedes przez samochód 
marki Toyota koloru czarnego, 
który odjechał z miejsca zda-
rzenia. 

Godz. 17.30
Kradzież perfum w sklepie 

przy ul. Kościelnej przez nie-
letnią Wiktorię K. 

20.10.2011r. 
Godz. 16.00
Kolizja drogowa na ul. Za-

cisznej w której udział brały 

dwa pojazdy, VW Jetta i VW 
Polo. Sprawca kolizji Zdzisław 
S. ukarany został mandatem 
karnym. 

21.10.2011r. 
Godz. 05.50
Włamanie do sklepu spo-

żywczo-przemysłowego w 
miejscowości Świerczewo, 
skąd dokonano kradzieży pa-
pierosów oraz pieniędzy. 

Godz. 21.30
Kradzież tablicy rejestracyj-

nej z pojazdu Opel Combo za-
parkowanego na parkingu nie-
strzeżonym przy ul. Waryń-
skiego. 

22.10.2011r. 
Godz. 10.50
Kolizja drogowa na ul. 5 

Marca pomiędzy pojazda-
mi VW Passat oraz Mazda. 
Sprawca kolizji Piotr K. ukara-
ny został mandatem karnym w 
wysokości 200 zł. 

Godz. 12.00 
Kolizja drogowa na skrzyżo-

waniu do miejscowości Kuli-
ce w której uczestniczyły dwa 
pojazdy Opel Astra. Sprawca 
kolizji Karol T. ukarany został 
mandatem karnym. 

Godz. 13.10 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Żabowo pomiędzy po-
jazdami BMW oraz Peuge-
ot. Henryk A., sprawca kolizji 
ukarany został mandatem kar-
nym. 

Godz. 13.30 
W miejscowości Kulice do-

konano kradzieży taczki, 
dwóch siatek do grilla oraz in-
nych rzeczy metalowych. 

23.10.2011r. 
Godz. 10.00
Kradzież samochodu mar-

ki Ford Fiesta koloru czerwo-
nego, zaparkowanego na par-
kingu niestrzeżonym przy ul. 
Warszawskiej. 

Godz.13.50
Zdarzenie drogowe na pla-

cu manewrowym przy ul. Zie-
lonej, gdzie motocyklista wy-
wrócił się i potrzebował po-
mocy lekarskiej. Patrol na 
miejscu ustalił, że motocykli-
sta Marian M. nie zachował 
należytej ostrożności, w wyni-
ku czego doznał obrażeń cia-
ła. Po sprawdzeniu trzeźwości 
okazało się, że znajduje się w 
stanie po użyciu alkoholu 0,44 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 20 października 2011 r. na ul. Bema pod sklepem spożywczym „Deli-

katesy” ujawniono rower marki „Kross Best Junior City”. Właściciel zguby proszony jest o zgło-
szenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Nasza sonda
Czy Burmistrz powinien otrzymać podwyżkę?  Z takim pytaniem zwróciliśmy 
się do naszych czytelników:

Sitarz Jan emeryt - Ta podwyżka nie powinna należeć się 
burmistrzowi, gdyż i tak teraz ma dużą pensję. Czy burmistrz 
Czapla ma inny żołądek od mojego? Przecież miasto ma na sta-
nie tak dużą inwestycję jaką jest  szpital, potrzeba ogromnych 
pieniędzy!. Jestem zdecydowanie przeciwny tej podwyżce. 

Krystyna Bil zegarmistrz – Co do własnej oceny, to nie 
mam wyrobionego zdania na ten temat. Jednak czy burmistrz 
dostanie tą podwyżkę głównie zależy od radnych, którzy po-
winni sprawiedliwe podejść do sprawy i z głową w pryzmacie 
wszystkich inwestycji, to rozpatrzyć. 

Marek Nowak funkcjonariusz Policji w Nowogardzie - Je-
stem za podwyżką dla burmistrza, gdyż w ostatnim dość krót-
kim czasie wiele w naszym mieście się zmieniło . Uważam, że 
za dotychczasowe prace, które zostały wykonane, ta podwyżka 
jest uzasadniona. 

Pani Elżbieta emerytowana policjantka - Jestem mieszkan-
ką Nowogardu od wielu lat i już napatrzyłam się na wiele dzia-
łań ze strony poprzednich włodarzy. Obecny burmistrz dość do-
brze wystartował, ale to nie oznacza, że od razu ma otrzymać 
podwyżkę w tak dużej wysokości. Uważam, że jeszcze ta decy-
zja powinna zaczekać. Jestem zdecydowanie przeciwna propo-
nowanej podwyżce.

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

Halina Andrzejewska, lat 66, zmarła:20.10.2011, pogrzeb odbędzie się  29.10.2011 na cmenta-
rzu  w Długołęce 

Zygmunt Mierkiewicz, lat 70, zmarł:20.10.2011, pogrzeb odbył  się 24.10.2011 na cmentarzu  w 
Nowogardzie 

Weronika Kwiatkowska,  lat 83, zmarł 22.10.2011, pogrzeb odbędzie się 25.10.2011 na cmenta-
rzu  w Nowogardzie  

Janina  Ruksza, lat 78, zmarł 21.10.2011, pogrzeb odbędzie  się 25.10.2011 na cmentarzu  w Łob-
zie  

Tadeusz  Ryter, lat 57, zmarł 23.10.2011, pogrzeb odbędzie się 26.10.2011 na cmentarzu  w No-
wogardzie 

Władysław Lewańczuk, lat 89, zmarł 24.10.2011, pogrzeb odbędzie  się 26.10.2011 na cmenta-
rzu  w  Siwkowicach 

Informację podał zarządca S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 6 listopada

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Burzliwie zapowiada się najbliższa sesja Rady Miejskiej. Radni będą m. in. głosować nad podwyżką wynagrodzenia dla burmistrza Ro-
berta Czapli. 

kolejna sesja rady miejskiej 

Piórko oskarża burmistrza 
Obrady zwołano na środę tj. 

26 października. Sesja trady-
cyjnie rozpocznie się o godz. 
12.00. Chociaż porządek ob-
rad ma kilkanaście punktów, 
to z całą pewnością najwięcej 
emocji wzbudzi dyskusja nad 
uchwałą w sprawie wynagro-
dzenia dla burmistrza Nowo-
gardu. 

Jak już informowaliśmy w 
poprzednim numerze DN, An-
toni Bielida chce, by Rada pod-
niosła uposażenie burmistrza 
Czapli o 2 tysiące złotych mie-
sięcznie. Dotychczasowe wy-
nagrodzenie burmistrza wyno-

siło dokładnie 8 tys. 460 zł. Je-
śli rada zaakceptuje propozycję 
A. Bielidy, kwota ta wzrośnie 
do  11 tys. 360 zł. Informacja 
o podwyżce wywołała falę kry-
tyki i niezadowolenia w społe-
czeństwie. W redakcji DN ury-
wały się telefony. Dzwonili na-
wet sołtysi, którzy przypomi-
nali, że wykonują swoje obo-
wiązki nie pobierając żadnych 
pieniędzy, ale ponosząc spore 
koszty z tego tytułu. 

Jak ostatecznie przebiegnie 
głosowanie w sprawie zmia-
ny wynagrodzenia dla bur-
mistrza? Z naszych informa-

cji wynika, że wśród radnych 
koalicji panuje całkowita zgo-
da na przyznanie burmistrzo-
wi podwyżki.  Inne nastroje 
panują wśród radnych opozy-
cji. Niektórzy z nich obawiają 
się, że zgoda na większe upo-
sażenie dla burmistrza zwięk-
szy apetyty koalicji rządzącej 
(SLD-PSL) na podniesienie so-
bie diet. 

Podczas środowej sesji wróci 
temat R XXI. Tym razem, rad-
ni będą głosować nad zmianą 
w statucie Związku. Chodzi o 
to, aby wszyscy członkowie R 
XXI, czyli 27 gmin, uczestni-
czyli w zyskach i stratach pro-
porcjonalnie do przypisanych 
składek. Takich regulacji zażą-
dał od władz Związku Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środo-
wiska w Warszawie, jako jed-
na z instytucji finansującej bu-

dowę składowiska w Słajsinie. 
Podobne argumenty w ostrej 
dyskusji  padały z ust radnych 
opozycji, podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej, która mia-
ła miejsce pod koniec wrze-
śnia.  Radni nie chcieli się bo-
wiem zgodzić na to, aby gmina 
Nowogard poręczała pożycz-
kę, jaką od NFOŚ chce zacią-
gnąć RXXI na budowę wysy-
piska.  Mimo wszystko, głosa-
mi koalicji, udzielono poręcze-
nia. Kilka dni później, tej sa-
mej uchwały nie przyjęli radni 
Kamienia Pomorskiego, mając 
podobne, jak radni z nowo-
gardzkiej opozycji, wątpliwo-
ści, co do powodzenia projektu 
Związku RXXI, którego prze-
wodniczącym jest Antoni Bie-
lida (SLD). 

Radni będą również rozpa-
trywać skargę, jaka na dzia-

łania burmistrza Nowogar-
du wpłynęła od  mieszkańca 
Nowogardu Michała Piórko.  
Skarga dotyczy prac związa-
nych z rekultywacją terenów 
wokół jeziora, podczas któ-
rych oczyszczano glebę z bło-
ta pogazowego. Obywatel za-
rzuca burmistrzowi, że ten nie 
dopełnił nadzoru nad wyko-
nywanymi pracami. Wiado-
mo już, że Komisja Rewizyjna 
w dniu 17 października uznała 
skargę obywatela za niezasad-
ną. Jak zagłosują w tej sprawie 
ostatecznie radni, przekonamy 
się w najbliższą środę. Redak-
cja DN wróci do tematu po se-
sji. 

Przypominamy, że każ-
dy mieszkaniec może wziąć 
udział w obradach Rady Miej-
skiej w charakterze widza.  

MS

  Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 

września 2011 roku. 
 4. Informacje Przewodniczącego Rady. 
 5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności po-

między sesjami. 
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania. 
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
 a) wynagrodzenia burmistrza Nowogardu, 
 b) uchylenie uchwały (dot. przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutu so-
łectwa), 

 c) nadania statutu jednostce pomocniczej – sołectwu 
Wierzchy, 

 d) nadania statutu jednostce pomocniczej – sołectwu Ko-
narzewo, 

 e) przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R-XXI 
z siedzibą w Nowogardzie, 

 f) sprzedaży nieruchomości, 
 g) skargi na działanie Burmistrza Nowogardu. 
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapyta-

nia. 
 9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych 

Rady Miejskiej w Nowogardzie. 
 10. Komunikaty. 
 11. Zakończenie obrad. 



Nr 82 (2016)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Oddali cząstkę siebie chorym 
144 mieszkańców gminy Nowogard zarejestrowało się, jako ewentualni dawcy szpiku, podczas zorganizowanego 23 października Dnia 
Dawcy Szpiku w Nowogardzie. 

Dnia 23.10.2011  zorgani-
zowany został Dzień Dawcy 
Szpiku w Nowogardzie. Akcja 
ta wspierana była przez fun-
dację DKMS i koordynowana 
przez Panie: Magdę Kubicką i 
Lidię Bogus. Każdy deklaru-
jący i spełniający podstawowe 
wymagania, do których zali-
czał się wiek od 18 do 55 roku 
życia i ogólny dobry stan zdro-
wia, mógł zgłosić się, by od-
dać krew do badania i poddać 
sie weryfikacji . Chętni  na po-
czątku przechodzili etap wy-
wiadu, który bardzo skrupu-
latnie przeprowadzały ww ko-
ordynatorki przy specjalnie 
stworzonych stanowiskach . 
W  wywiadzie pytano głów-
nie o  przebyte choroby, ogólny  
stan zdrowia i przyjmowane 
lekarstwa. Następnie, po roz-
mowie osoba ta jako ewentu-
alny kandydat-dawca kierowa-
na była na pobranie krwi, któ-
ra umieszczana była w specjal-
nie oznakowane kodem fioli. 
Wynik końcowy akcji  był re-
welacyjny, aż  144 osoby pod-
dały sie procedurze kwalifika-
cyjnej. Teraz osoby, te muszą 
poczekać na wyniki badań  la-
boratoryjnych krwi, które po-
twierdzą czy ewentualny kan-
dydat  może zostać umieszony 
w ogólnym rejestrze bazy da-
nych wszystkich dawców szpi-
ku. Szczególnym gościem ak-
cji  Dnia Dawcy w Nowogar-
dzie był Artur Komisarek, no-
wogardzki kolarz, który  prze-
szedł chorobę leczoną poprzez 
przeszczep szpiku i który zgo-
dził się wspierać fundację i być 
jej twarzą.

 O wrażeniach z akcji po-
wiedzieli nam: 

Ewa Majkowska pomor-
ski koordynator Fundacji 

DKMS Polska: W Nowo-
gardzie jesteśmy po raz pierw-
szy. Ale miejmy nadzieję, że nie 
po raz ostatni. Po co to robi-
my? Odpowiedź jest prosta, by 
zwiększyć bazę dawców szpiku 
kostnego, której głównym celem 
jest pomoc osobom chorym na 
białaczkę. Co do akcji w Nowo-
gardzie to jestem pod jej wra-
żeniem, bo wszystko zostało 
bardzo sprawnie zorganizowa-
ne przez koordynatorki o czym  
świadczą końcowe wyniki.

Małgorzatą Kubicką i Lidią 
Bogus. Nie myśleliśmy, że ta 
akcja się tak dobrze przyjmie i 
zdobędzie powszechne uznanie. 
Nie spodziewałyśmy się, że tyle 
osób będzie chciało się zareje-
strować, co daje nam poczucie 
spełnienia i wiary w to, że ta 
akcja była potrzebna. To waż-
ne, że osoby, które tu dziś przy-
szły zrobiły bardzo waży gest, 
oddały cząstkę siebie dla osób 
ciężko chorych. Bardzo za to 
dziękujemy.

    DN- A czy panie oddały 
już krew? 

  -  Oczywiście, że to zrobiły-
śmy i jesteśmy z tego powodu 
bardzo dumne. 

Anna Grzelak - Koordyna-
torka Fundacji z Nowogar-
du - Należę do fundacji od 1, 
5 roku. Dziś jestem tu po to, 
by ją wspierać i koordynować 
działania, jak również zachę-
cać do tego szczytnego, a zara-
zem bardzo odpowiedzialnego 
kroku, jakim jest pobranie szpi-
ku kostnego. Jestem tu również 
po to, by przełamać pewne ste-
reotypy, które krążą na temat 
pobierania szpiku kostnego. Jak 
pan widzi, mamy tutaj na stole 
ankiety i fiolki. Po rozmowie z 
kandydatem podczas  której za-
sadnicze pytania dotyczą stanu 

zdrowia, kandydata kierujemy 
do punktu medycznego i tam 
jest już pobierana krew. 

 Cała akcja skończyła się o 
godzinie 17: 00, organizatorzy  
byli bardzo zadowoleniu z jej 

przebiegu, gdyż nie spodzie-
wali się, że  pierwszy raz przy-
będzie tyle osób, które repre-
zentowały różne profesje  mię-
dzy innymi lekarze czy radni. 
Może tylko cieszyć fakt, że je-

żeli chodzi o zdrowie czy po-
moc  będącym w potrzebie, 
nasza społeczność reaguje z 
wrażliwością i zrozumieniem

Jarek Bzrowy 

Malgorzata Kubicka, koordynator akcji oraz Artur Komisarek - twarz Kampanii Charytatywnej
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Groźny wypadek 
na mickiewicza
W sobotę o godz. 15.30 przy doskonałej widoczności i bardzo dobrych warun-
kach pogodowych, doszło do groźnego w skutkach wypadku drogowego przy ul. 
Mickiewicza z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia 
pojazdów jedna osoba trafiła do szpitala. 

 Jak poinformowała redak-
cję DN nowogardzka policja, 
kierujący samochodem mar-
ki Opel, Tadeusz C. nie zacho-
wał należytej ostrożności i w 

trakcie skrętu w lewo na pose-
sję zajechał drogę prawidłowo 
jadącemu z naprzeciwka po-
jazdowi marki Audi, którym 
kierował  Jarosław T.. W wyni-

ku silnego zderzenia kierowca 
Audi doznał poważnych obra-
żeń ciała i został przewieziony 
karetką pogotowia do szpitala. 

Opr. red., foto. Kamila

Ten problem też 
jest w Nowogardzie
Uchroń swoje dziecko przed narkotykami

Narkotyki stały się dostęp-
ne w wielu miejscach:  szko-
łach, na ulicy, czy  dyskotece. 
Bardzo wielu rodziców żyje w 
ciągłym strachu przed tym, że 
ich dziecko, któregoś dnia się-
gnie po jeden z nich, uzależ-
ni się i zostanie narkomanem. 
Do redakcji dochodzą niekie-
dy anonimowe sygnały o tym 
,że również w Nowogardzie 
problem ten istnieje. Nieste-
ty, bardzo trudno ocenić skalę 
tego zjawiska i to nie tylko dla-
tego ,że zarówno ofiary narko-
mani, jak i co oczywiste czer-
piący z niej pożytki, skrzętnie 
ukrywają proceder, ale także 
dlatego, że poszczególne  śro-
dowiska w których żyją osoby 
uzależnione wolą nie przyzna-
wać się , że jest taki problem. 
Pozostaje nam zatem ostrzegać 
. Poniżej kilka , opracowanych 
na podstawie materiałów poli-
cji rad dla rodziców, co powin-
ni zrobić, na co zwrócić uwagę, 
aby w porę rozeznać zagroże-
nie i w konsekwencji uchronić 
swoje dziecko przed przeraża-
jącym nałogiem. 

Sygnały ostrzegawcze czyli 
na co należy zwrócić uwagę. 

Pierwsze próby z narkoty-
kami dziecko zwykle staran-
nie ukrywa przed dorosłymi. 
Wszelkie niepokojące zmia-
ny będzie Ci na pewno ła-
twiej zauważyć, jeśli masz z 
dzieckiem dobry kontakt, 
wiele ze sobą rozmawiacie! 
Dużo czasu spędzacie razem. 
Pamiętaj jednak, że niektóre 
zachowania i postawy mogą 
mieć inne przyczyny, takie jak 
kłopoty szkolne lub rodzin-
ne, zranione uczucia, niepo-
wodzenia w kontaktach z ró-
wieśnikami i wiele innych, 
które należy traktować rów-
nie poważnie i starać się po-
móc dziecku je rozwiązać. 
Zmiany w zachowaniu: 
•	nagłe zmiany nastroju i ak-

tywności, okresy wzmożo-
nego ożywienia przeplatane 
ze zmęczeniem i ospałością; 

•	nadmierny apetyt lub brak 
apetytu; 

•	 spadek zainteresowań ulu-
bionymi zajęciami; 

•	pogorszenie się ocen, waga-
ry, konflikty z nauczyciela-
mi; 

•	 izolowanie się od innych do-
mowników, zamykanie się w 

pokoju, niechęć do rozmów; 
•	 częste wietrzenie pokoju, 

używanie kadzidełek i od-
świeżaczy powietrza; 

•	wypowiedzi zawierające po-
zytywny stosunek do narko-
tyków; 

•	 bunt, łamanie ustalonych za-
sad, napady złości, agresja; 

•	nagła zmiana grona przyja-
ciół na innych, zwłaszcza na 
starszych od siebie; 

•	niewytłumaczone spóźnie-
nia, późne powroty lub też 
noce przebywanie poza do-
mem; 

•	 kłamstwa, wynoszenie war-
tościowych przedmiotów z 
domu, trudno wytłumaczal-
ny przypływ gotówki
Nie możesz wtedy: 

•	wpadać w panikę i przepro-
wadzać zasadniczych roz-
mów z dzieckiem, kiedy jest 
ono pod wpływem środka 
odurzającego; 

•	udawać, że to nie prawda 
i  wierzyć w przedstawione 
fakty, bezgranicznie ufając 
dziecku; 

•	usprawiedliwiać dziecko, 
szukając winy w sobie lub 
np. złym towarzystwie; 

•	wierzyć zapewnieniom 
dziecka, że ma kontrolę nad 
narkotykami i że samo sobie 
poradzi z tym problemem; 

•	nadmiernie ochraniać dziec-
ko przed konsekwencjami 
używania narkotyków, np. 
pisać usprawiedliwienia nie-
obecności w szkole spowo-
dowanych złym samopo-
czuciem po zażyciu środków 
odurzających, spłacać długi 
dziecka; 
Musisz koniecznie: 

•	wysłuchać dziecko i spokoj-
nie z nim porozmawiać; 

•	 zastanowić się, dlaczego 
dziecko sięga po narkotyki, 
czy powody nie są związane 
z sytuacją w waszej rodzinie, 
jeśli tak, pomyśl co można 
zmienić; 

•	działać! nie liczyć na to, że 
problem sam się rozwiąże, 
szukać pomocy specjalistów; 

•	wspólnie ze specjalistą i z 
dzieckiem ustalić reguły po-
stępowania i konsekwentnie 
ich przestrzegać; 

•	 stosować zasadę „ograniczo-
nego zaufania” 

opr. Jarek Bzowy 
źródło: KWP Policja 
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Drodzy Jubilaci!

Małgorzata i Wojciech 
Majczyna

 W tak pięknym dniu, jakim
 jest 30 rocznica Waszego ślubu

 życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
 pociechy z dzieci oraz doczekania 

w dostatku i  zdrowiu Złotych Godów…
życzą 

koleżanki i koledzy z klubu

Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły 
udział w akcji „Dnia Dawcy Szpiku”  

w Nowogardzie,  za chęć niesienia 
pomocy potrzebującym.

Cieszę się, że organizowana przeze mnie akcja 
spotkała się z tak wielkim  

odzewem społecznym.
Szczególne podziękowania składam: Dziennikowi Nowo-

gardzkiemu za wspaniałą współpracę, a  szczególnie redakto-
rowi Jarosławowi Bzowy za duże zaangażowanie i włączenie 
się w akcję „Dnia Dawcy Szpiku w  Nowogardzie,  lekarzom, 
pielęgniarkom, wolontariuszom,  dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury.

 Osobiste podziękowania kieruję do pani  Lidii Bogus za 
wspieranie mnie w działaniach na rzecz tej akcji  oraz za 
współpracę.

Ponadto dziękuję sponsorom: Urzędowi Miejskiemu w 
Nowogardzie  i Wyższej Szkole Collegium Balticum. 

Małgorzata Kubicka
koordynator akcji z ramienia Fundacji DKMS

„Niezwykły Człowiek niezwykły pontyfikat”
 Uczniowie SP nr 1 uczcili 33 rocznicę wyboru 
papieża Polaka -Jana Pawła II
Nie ma podobno osób niezastąpionych, ale w przypadku Papieża- Polaka, to powiedzenie na pewno nie ma potwierdzenia. Nie było i 
raczej wątpliwe jest, aby w przyszłości zaistniała taka osobowość, jaką był Karol Wojtyła. Nie chodzi tu nawet o jego przywództwo, jako 
najwyższego zwierzchnika kościoła katolickiego. Chodzi raczej o piękno jego życia, głoszonych słów i postaw. Związane one były z co-
dziennym życiem człowieka, jego radościami i smutkami. Każdy z nas chcący i pragnący żyć w pełni człowieczeństwa, bez względu na 
to, czy jest wierzący, czy nie, może właśnie od Jana Pawła II nauczyć się, jak dawać sobie radę z cieniami i blaskami naszej doczesności. 

Szkoła z racji swojego po-
wołania powinna i chce pa-
miętać o takich  wybitnych sy-
nach polskiego narodu. Tak też 
uczynili uczniowie klasy II a i 
II b z SP Nr 1, którzy przygo-
towali krótki montaż słowno- 
muzyczny, związany z uczcze-
niem 33 rocznicy wyboru pa-
pieża Polaka na stolicę apo-
stolską. Ta mała lekcja historii 
jest faktem, iż nigdy nie zapo-
mnimy Ojca Świętego oraz, że 
często będziemy powracali do 
jego słów i będą one dla nas 
wskazówką na nasze życie.

Serce rosło, kiedy mali re-

cytatorzy podczas prezento-
wanych: melodii, pieśni reli-
gijnych poświeconych Jano-
wi Pawłowi II, przypomnie-
li historie jego pontyfikatu i 
to, co zrobił dla teraźniejszo-
ści i przyszłości ludzkości, a 
w szczególności  narodu pol-
skiego. Dziękowaliśmy Jano-
wi Pawłowi II za: pielgrzym-
ki i trud po wszystkie krańce 
ziemskiego globu, miliony wy-
głoszonych słów pełnych mi-
łości, otuchy, pocieszenia, nie-
zgłębionej wiary w człowieka, 
nie gasnący uśmiech i zrozu-
mienie wszystkich-beztroskich 

dzieci, spontanicznej młodzie-
ży, ludzi zapracowanych, cier-
piących, chorych, mistyczną 
modlitwę ogarniającą sprawy 
małe i wielkie, 27 lat ponty-
fikatu oraz za to, że do końca 
swego życia kochał Tatry, Kra-
ków, Częstochowę i całą polską 
Ziemię.

 Patrząc na skupione twarze 
najmłodszych uczniów, może-
my być pewni, iż słowa papie-
ża „Wy jesteście moją nadzieją” 
„Jesteście przyszłością kościoła i 
świata”, już zaczynają zbierać 
swój plon.

Informacja własna 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się  
w Bibliotece”
25 października br. 
/wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panem ANTONIM  BIELIDĄ

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie



25-27.10.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Serdeczne podziękowania 
dla personelu 

sklepu „Promyk” 
na ul. Żeromskiego za uczciwość, i rzetelność. 

Ponieważ nieświadomie zgubiłem 2 tys zł. 
Pani kierownik po wielkich trudach, 

przy pomocy monitoringu odnalazła mnie 
i zwróciła mi zgubę.

z wyrazami głębokiego szacunku klient

NALP: Seniorzy liderami
W niedzielę rozegrana została 3. kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W I Lidze na pozycję lidera wysunęli się Junio-
rzy, którzy wyprzedzili Bad Boys Juniors 94. W II Lidze faworyci wygrali swoje spotkania. Po raz kolejny zdecydowanie zwyciężyły Pę-
dzące Trampki, które znajdują się na czele tabeli.

Trzy zwycięstwa na swoim koncie mają na razie Pędzące Trampki, które pokonały 8:0 Bosmana i utrzymały pozycję lidera, a także Czarne Chmury, które awansowa-
ły na pozycję wicelidera dzięki zwycięstwie 3:1 z Czarnymi Koszulami. Na najniższe miejsce na podium awansował natomiast Jastrząb, który po pokonaniu 4:0 Kum-
pli z boiska ma na swoim koncie siedem oczek. Najwięcej emocji było natomiast w spotkaniu ekip Ogień w okopie i Neuhera. Neuhera przed tą kolejką znajdowała się 
na pozycji wicelidera, lecz w niedzielę przegrali swoje spotkanie. Na boisku nie zabrakło bramek, emocji i czerwonych kartek, którymi ukarani zostali Weiss i Herka. 
Ostatecznie to Ogień w okopie zwyciężył 4:2, mimo że do przerwy przegrywał 0:2.

Na pozycję lidera w I Lidze awansowali Seniorzy, którzy tym razem nie bez problemów pokonali Jantar. Piłkarze obu drużyn stoczyli bardzo ciekawy i wyrównany 
pojedynek, który Seniorzy wygrali 3:2. Na drugie miejsce spadli zawodnicy Bad Boys Juniors 94. W niedzielę zremisowali oni z Tubisiami 2:2. Nie pomogły trafienia 
Bonifrowskiego i Gołdyna, którzy jak na razie należą do najlepszych strzelców rozgrywek. Najłatwiejszą przeprawę w tej kolejce mieli Budowlani, którzy pokonali 5:0 
przedostatnią w tabeli Zamkową 7. Pierwszą wygraną w tym sezonie odnieśli zawodnicy BTCH. Po golu Pokorskiego pokonali oni 1:0 Probud Wyszomierz.

Niektóre z grających zespołów mają obowiązek wpłacenia reszty wpisowego do następnej kolejki. W przeciwnym wypadku ukarane zostaną walkowerami. Organi-
zatorzy proszą również wszystkie drużyny, aby do kolejnej kolejki dostarczyły pełną listę zawodników.

Maciej Pietrasik

Pomóżmy sobie 
Oddam materac dwu osobowy w dobrym stanie. Telefon kontaktowy 913920-508 

3 KOLEJKA
II LIGA
CZARNE KOSZULE – CZARNE CHMURY 1:3 (0:2) (WORONIECKI M. – 

KOLASA M., DAWIDOWSKI M., KAWA M.) ŻÓŁTA KARTKA – SKAMRAT T. 
(CZARNE KOSZULE)

OGIEŃ W OKOPIE – NEHUERA 4:2 (0:2) (SULIMA R.x3, ZAWIERUCHA 
K. – ROKOSZ M.) ŻÓŁTA KARTKA – WAISS D. (NEHUERA) CZERWONA 
KARTKA – HERKA J. (OGIEŃ W OKOPIE) – WAISS D. (NEHUERA)

BOSMAN – PĘDZĄCE TRAMPKI 0:8 (0:3) (GAWĘCKI R.x2, BALCER A.x2, 
NOWAK K.x2, BAJERSKI B., WĄSIK T.) ŻÓŁTA KARTKA – WĄSIK T., NOWAK 
K. (OBAJ PĘDZĄCE TRAMPKI)

SKORPIONY – BŁĘKITNI 1:4 (0:3) (MALANOWSKI J. – DELUGA R., WIER-
SZYCKI M., SOBIERALSKI J.)

KUMPLE Z BOISKA – JASTRZĄB 0:4 (0:2) (SZKOŁUDA D.x2, BARAN P., 
NOWACKI A.) ŻÓŁTA KARTKA – DEMBIŃSKI K. (KUMPLE Z BOISKA), JU-
RZYSTA B. (JASTRZĄB)

TABELA
                                                            ME  PKT     ZW  RE  PO           BR               RB   
1. PĘDZĄCE TRAMPKI                      3    9      3   0   0      24-1      + 23
2. CZARNE CHMURY                         3    9      3   0   0       8-2       + 6
3. JASTRZĄB                                        3    7      2   1   0       13-4     + 9
4. NEHUERA                                         3    6      2   0   1       8-4       + 4
5. OGIEŃ W OKOPIE                           3    4      1   1   1       6-10      - 4
6. BŁĘKITNI                                          3    3      1   0   2       5-7        - 2
7. SKORPIONY                                     3    3      1   0   2       6-8        - 2
8. KUMPLE Z BOISKA                         3    3      1   0   2       5-9        - 4
9. CZARNE KOSZULE                          3    0      0   0   3      2-15      - 13
10. BOSMAN                                          3    0      0   0   3      2-18      - 16

PAUZA: WAISS D. (NEHUERA) – 1 MECZ 
                 HERKA J. (OGIEŃ W OKOPIE) – 1 MECZ

STRZELCY BRAMEK:
8 – NOWAK K. (PĘDZĄCE TRAMPKI)
6 – BALCER A. (PĘDZĄCE TRAMPKI)
5 – BAJERSKI B. (PĘDZĄCE TRAMPKI)
4 – BARAN P. (JASTRZĄB)  
3 – MALANOWSKI J. (SKORPIONY), NOWACKI A. (JASTRZĄB), ROKOSZ 

M. (NEHUERA)

I LIGA
2 KOLEJKA
HEROSI – BAD BOYS JUNIORS 94 2:5 (0:3) (JEMILIANOWICZ J., MIKITA 

M. – GOŁDYN M.x3, BONIFROWSKI W.x2)
3 KOLEJKA
PAMPELUNA PEREIROS – HEROSI 4:3 (4:2) (MENDYK R.x2, WASYLUK R., 

PIĄTKOWSKI M. – PŁUCIENNIK D.x3)
BUDOWLANI – ZAMKOWA 7 5:0 (1:0) (STACHOWIAK M.x2, KUBSKI D., 

GRZELAK D., SOSNOWSKI K.) ŻÓŁTA KARTKA – GARBAT J., GRZELAK D. 
(OBAJ BUDOWLANI), SEWERYNIAK P. (ZAMKOWA 7)

SENIORZY – JANTAR 3:2 (1:1) (STACHOWIAK D., OCHĘCKI Ł., KUŚ P. – 
LANGNER D.x2) ŻÓŁTA KARTKA – OCHĘCKI Ł. (SENIORZY) CZERWONA 
KARTKA – KUŚ P. (SENIORZY), LEWANDOWSKI G. (JANTAR) – ZA DWIE 
ŻÓŁTE KARTKI

BAD BOYS JUNIORS 94 – TUBISIE 2:2 (2:2) (BONIFROWSKI W., GOŁDYN 
M. – PODBIEGŁO M., LIPIŃSKI A.)

BTCH – PROBUD WYSZOMIERZ 1:0 (1:0) (POKORSKI M.) ŻÓŁTA KART-
KA – POKORSKI M. (BTCH), PACELT K. (PROBUD WYSZOMIERZ)

TABELA
                                                             ME  PKT     ZW  RE  PO           BR               RB   

1. SENIORZY                                       3     9      3   0   0       9-4        + 5
2. BAD BOYS JUNIORS 94                 3    7       2   1   0      13-6       + 7
3. BUDOWLANI                                  3     7      2   1   0      10-4       + 6
4. PAMPELUNA PEREIROS               3     6      2   0   1       6-6         0
5. TUBISIE                                             3    4      1   1   0       5-5         0 
6. BTCH                                                  3    3      1   0   2        3-4        - 1
7. PROBUD WYSZOMIERZ                 3    3      1   0   2      6-4        + 2
8. HEROSI                                               3    1      0   1   2      7-11      - 4
9. ZAMKOWA 7                                     3    1      0   1   2      3-12      - 9
10. JANTAR                                             3    0      0   0   3      4-10      - 6    

STRZELCY BRAMEK:
7 – BONIFROWSKI W. (BAD BOYS JUNIORS 94)
5 – PŁUCIENNIK D. (HEROSI) 
4 – GOŁDYM M. (BAD BOYS JUNIORS 94), MENDYK R. (PAMPELUNA PE-

REIROS)
3 – STACHOWIAK M. (BUDOWLANI), ŻYŁA G. (SENIORZY), PERTKIE-

WICZ J. (PROBUD WYSZOMIERZ)

Marchew... jak na dłoni
Widoczną na zdjęciu marchew, która w czasie wegetacji osią-

gnęła kształt przypominający ludzką dłoń, wychodowali Pań-
stwo Katarzyna i Andrzej Drążewscy. Warzywo dorastało na 
działce przy ul. 15 Lutego w Nowogardzie. Gratulujemy ogrod-
nikom ciekawego plonu, a Czytelnikom prezentujemy zdjęcie 
ciekawego okazu – bez żadnego fotomontażu. 

Red., Foto: Franciszek Karolewski
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W miniony piątek na Placu Wolności, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy o profilu policyjnym, którzy od 1 września rozpo-
częli naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie. To pierwsza taka klasa w Nowogardzie i w całym powiecie. 

Ślubowanie uczniów klasy policyjnej I lO

Będą uczyć strzelać i nosić mundur 
W klasie jest 32 uczniów. 

Większość z nich, bo aż 23 to 
dziewczęta. Pomysłodawcą 
utworzenia klasy o tym profilu 
był jeden z nowogardzkich po-
licjantów. 

Minął już ponad rok, gdy do 
drzwi mojego gabinetu zapu-
kał pan Marcin Kraszewski. Po-
licja w szkole zwykle nie wróży 
nic dobrego, ale tym razem było 
inaczej – wspominała podczas 
uroczystości ślubowania na 
Placu Wolności, Karina Surma 
dyrektor I LO.  Tak się  złożyło, 
że miałam już pojęcie na temat 
funkcjonowania klasy o profi-
lu policyjnym. Nie trzeba było 
więc mnie długo przekonywać, 
by taką klasę otworzyć w na-
szym Liceum. 

Liceum przy tworzeniu tej 
klasy, korzystało z doświad-
czenia Zespołu Szkół w Białym 
Borze (powiat szczecinecki). 
Tam od kilku lat prowadzone 
są klasy o profilu munduro-
wym. 

Jak będzie wyglądał plan lek-
cji w klasie policyjnej? Obok 
standardowych przedmiotów 
młodzież będzie miała 2 go-
dziny „edukacji policyjnej”. 
Zajęcia odbywać się będą w 
każdy czwartek. W ten dzień 
uczniowie będą przychodzić 
do szkoły w specjalnych mun-
durach, ufundowanych przez 
rodziców.   Podczas, zajęć któ-
re będzie prowadził nadkom. 
M. Kraszewski uczniowie po-
znają tajniki pracy policjan-
tów. Uczniowie zapoznają się 
przede wszystkim z przepisa-
mi prawa, na podstawie któ-
rych funkcjonuje policja. Nie 
zabraknie także zajęć z ruchu 
drogowego, strzelania i pierw-

szej pomocy. W planie są  tak-
że wspólne patrole z policjan-
tami z nowogardzkiego komi-
sariatu. Podczas praktyk, mło-
dzi ludzie będą wspierać poli-
cjantów podczas zabezpiecza-
nia imprez, oczywiście w cha-
rakterze wolontariuszy. 

Uroczyste ślubowanie 
uczniów klasy o profilu poli-
cyjnym, odbyło się w ubiegły 
piątek na Placu Wolności. W 
uroczystości wzięli udział licz-
nie zaproszeni goście, a wśród 
nich m.in. przedstawiciele po-
licji, władza samorządowych, 
oświaty,  duchowieństwa, a 
także uczniowie i licznie zgro-
madzeni rodzice. 

Po ślubowaniu i przemó-
wieniach okolicznościowych, 
wszyscy udali się do sali NDK. 
Tam, z rąk starosty goleniow-
skiego, Tomasza Stanisław-
skiego oraz komendanta po-
licji powiatowej insp. Krzysz-
tofa Targońskiego, uczniowie 
klasy policyjnej otrzymali dy-
plomy na pamiątkę rozpoczę-
cia nauki. 

Na zakończenie zgroma-
dzona publiczność, obejrzała 
i wysłuchała programu arty-
stycznego, który przygotowali 
uczniowie I LO. 

Marcin Simiński
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Dlaczego młodzież zdecydowała się na naukę w kla-
sie o profilu policyjnym w I LO i jakie są  ich pierw-
sze  wrażenia z uczęszczania na zajęcia? Zapytaliśmy 
trójkę uczniów z tej klasy. 

Sara Dobrowolska – 
gospodarz klasy – Zde-
cydowałam się na ten pro-
fil, ponieważ wydawał mi 
się on bardzo interesują-
cy. Szczerze mówiąc, wią-
żę swoją przyszłość z pra-
cą w policji. Ten profil daje 
nam takie możliwości. W 
planach są różne kursy np. 
nauka strzelania, po któ-
rym mamy otrzymać cer-
tyfikat, czy umiejętność 
chodzenia w mundurze. 
Ważne jest również to, że 

poprzez naukę w tej klasie nauczymy się samodyscypliny. 

Tokarzewski Aleksan-
der – Klasa o profilu po-
licyjnym daje możliwość 
nauczenia się czegoś  no-
wego. To wyjątkowy kie-
runek, który bardzo różni 
się od dotychczasowych 
propozycji szkół średnich. 
Osobiście nie jestem prze-
konany do pracy w policji, 
ale ten profil przygotowu-
je nas do pracy również w 
innych służbach mundu-
rowych. Najbardziej po-
doba mi się to, że tutaj jest 
dyscyplina i porządek. To 
z pewnością przyda się w 
dorosłym życiu. 

Sandra Weiss – Wy-
brałam tą klasę, ponieważ 
chcę w przyszłości pod-
jąć pracę w policji. My-
ślę, że dzięki nauce w tej 
szkole to mi się uda. Cie-
szę się, że w Nowogardzie 
powstała klasa o takim 
profilu, bo zawsze marzy-
łam, żeby uczyć się w ta-
kiej grupie. Uczymy się 
musztry, odpowiedniego 
zachowania, szacunku do 
munduru. Wierzę, że przy 
dobrej współpracy z na-
uczycielami uda nam się 
skończyć tą szkołę z do-
brymi wynikami. 
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga 
Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof 
Sulwiński, Błażej Szczubiał, Sylwia Jeziorska

KURS KELNERSKI I BARMAŃSKI JUŻ PO RAZ DRUGI 
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W dniach od 13 do 16 paź-
dziernika w ZSP w Nowogar-
dzie odbyły się już po raz drugi 
kursy -  kelnerski i barmański. 
Obydwa kursy zorganizowa-
no w ramach projektu Nauka i 
Praktyka za Dotacje Daje Kwa-
lifikacje przez Unię Europejską 
ze środków EFS w ramach pro-
gramu operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Zajęcia były zorganizo-

wane przez Krakowską Szkołę 
Restauratorów. Kurs barmań-
ski prowadził Pan Emil Dzię-
dziurko i brało w nim udział 
13 uczniów i dwóch nauczycie-
li, zaś kurs kelnerski prowadził 
Pan Szymon Kohut i brało w 
nim udział 14 uczniów i dwóch 
nauczycieli. W kursach wzię-
li udział uczniowie technikum 
hotelarstwa i technikum ży-

wienia i gospodarstwa domo-
wego, którzy wyróżnili się wy-
soką frekwencją i dobrymi wy-
nikami w nauce. W kursie bar-
mańskim mogli wziąć udział 
uczniowie, którzy ukończyli 
osiemnasty rok życia. Program 
kursu barmańskiego obejmo-
wał: przedstawienie zasad i za-
chowań obowiązujących bar-
mana podczas pracy, zapozna-
nie ze szkłem do serwowania 
drinków i innych napojów al-
koholowych, podział i charak-
terystykę alkoholi, praktycz-
ne sporządzanie drinków oraz 
ich dekorowanie i serwowa-
nie. Program kursu kelnerskie-
go obejmował zaś zajęcia teore-
tyczne, podczas których uczest-
nicy zdobywali wiedzę na te-
mat przygotowania sali, obsłu-
gi gości i podstawy organizacji 
imprez. W następnych dniach 
odbyły się zajęcia praktycz-
ne, podczas których ucznio-
wie ćwiczyli nakrywanie stołu, 

serwowanie potraw i przygoto-
wywanie sali na imprezy. Każ-
dy z kursów kończył się egza-
minem sprawdzającym wiedzę. 
Wszyscy byli bardzo zadowole-
ni z tego, że mogli nabyć cenne 
umiejętności i wiedzę. Każdy 
uczestnik otrzymał certyfikat 
ukończenia kursu, który po-

może mu uzyskać lepszą pracę. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
takie formy edukacji są warto-
ściowe i przydatne oraz zachę-
cili swoje koleżanki i kolegów 
do korzystania z takiego rodza-
ju ofert poszerzania wiedzy.

Paulina Majdzińska 
i Ola Laszkiewicz

SPORTOWE WIEŚCI

Dziewczęta podczas sporządzania drinków

Norbert Radwaniuk i jego dziełoJ

MISTRZOSTWA POWIA-
TU GOLENIOWSKIEGO W 
PIŁCE NOŻNEJ DZIEW-
CZĄT

 17 października w Gole-
niowie odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Goleniowskie-

go w piłce nożnej dziewcząt, 
w których brały udział rów-
nież dziewczęta z naszej szko-
ły. Reprezentacja szkoły, pomi-
mo zaciętej gry, ostatecznie za-
jęła II miejsce, co niestety nie 
kwalifikuje jej do etapu woje-

wódzkiego. Mimo to redak-
cja „WBREW” serdecznie gra-
tuluje drużynie oraz trenerce 
Pani Annie Pikule. 

A oto skład naszej repre-
zentacji:

1.Wojnowska Paula

2. Szcześniak Anita

3. Jeziorska Sylwia

4. Mnich Samanta

5. Ostaszewska Nikola

6. Pawlak Agnieszka

7. Zakrzewska Justyna

8. Marczuk Mariola

9. Synowiec Agnieszka

10. Razik Weronika

11. Pawłowska Teresa

12. Stolarska Kinga

13. Jasińska Weronika
Piotr Jasiek 

Dziewczęta podczas zaciętej rywalizacji

mIĘDZYSZkOlNa lIGa PIŁkI 
SIaTkOWeJ DZIeWCZĄT I CHŁOPCÓW

Ruszyła Międzyszkolna Liga 
Piłki Siatkowej dziewcząt i 
chłopców organizowana przez 
LUKS Siatkarz Nowogard. 7 
października w naszej szko-
le odbył się pierwszy turniej 
dziewcząt.

Wyniki przedstawiły się 
następująco:

ZSO Nowogard – LO1 No-
wogard  - 0:2

LO1 Nowogard – ZSP No-

wogard –  0:2
ZSP Nowogard – ZSO No-

wogard  - 2:0
Skład drużyny ZSP:
Aneta Bartniczuk
Anita Szcześniak
Roksana Gabrysiak
Sara Berezowska
Renata Domagalska
Paula Wojnowska
Daria Tomaszewska

Reprezentacja siatkarek 
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Pomorzanin przegrywa z Wybrzeżem
Porażką zakończyło się sobotnie spotkanie Pomorzanina Nowogard z Wybrzeżem Rewalskim Rewal. Decydującego o zwycięstwie gola 
gospodarze strzelili dopiero w 88. minucie spotkania. Dzięki temu wyprzedzili nasz zespół w tabeli. Obecnie podopieczni Tomasza 
Surmy zajmują 5. lokatę.

Olimpia nadal pierwsza
Już szóste z rzędu zwycięstwo w tym sezonie wywalczyli w ubiegłą sobotę na boisku w Wierzbięcinie piłkarze Olimpii. Tym razem po-
konanym zespołem stosunkiem 2:0 został Dąb Dębice. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie meczu. 

Spotkanie mogło się roz-
począć idealnie dla nasze-
go zespołu. Cztery minuty po 
pierwszym gwizdku arbitra, 
Paweł Galus dośrodkowywał 
do stojącego tuż przed bramką 
rywali Łukasza Olechnowicza, 
ten drugi nie zdołał jednak tra-
fić czysto w piłkę. Później ini-
cjatywę przejęli piłkarze gości, 
a po ich akcjach robiło się bar-
dzo groźnie. Na początku dru-
giego kwadransu gry gracze z 
Rewala stworzyli sobie pierw-
szą doskonałą okazję do zdo-
bycia bramki, lecz jeden z nich 
uderzył nad poprzeczką. W 28. 
minucie mieli kolejną szansę, 
ale tym razem piłka przeleciała 
nad poprzeczką. 

Po trzech minutach znów 
zrobiło się bardzo groźnie pod 
naszą bramką. Po dośrodko-
waniu z rzutu wolnego w polu 
karnym Pomorzanina zapano-
wało ogromne zamieszanie, 
jeden z gości znalazł się z fut-
bolówką tuż przed Mateuszem 
Krupskim, nie trafił jednak w 
światło bramki. W ostatnim 
kwadransie goście mieli jesz-
cze dwie bardzo dogodne sytu-
acje do otwarcia rezultatu. Naj-
pierw jeden z nich uderzył zbyt 
wysoko, a chwilę później dobrą 

interwencją popisał się golki-
per Pomorzanina. Dzięki nie-
skuteczności gości na przerwę, 
piłkarze obu drużyn schodzili 
przy wyniku bezbramkowym.

Od początku drugiej połowy 
piłkarze Pomorzanina prezen-
towali się znacznie lepiej. Dwie 
minuty po wznowieniu gry na 
strzał zdecydował się Galus, 
ale uderzenie to obronił bram-
karz gości. Kilka chwil później 
odbił on również piłkę po ude-
rzeniu Macieja Dobrowolskie-
go z rzutu wolnego. Napór Po-
morzanina trwał dalej, lecz ko-
lejny strzał Galusa okazał się 
niecelny. W 53. minucie kontrę 
wyprowadzili natomiast gracze 
z Rewala, również nie zdołali 
jednak trafić w światło bramki. 
Dziesięć minut później bram-
karz gości popełnił spory błąd 
po uderzeniu z rzutu wolnego 
Marcina Skórniewskiego, in-
terweniując bardzo niepew-
nie. Jego błąd zdołali naprawić 
koledzy, wybijając piłkę z pola 
karnego.

W 73. minucie po błędzie na-
szej obrony w sytuacji sam na 
sam z Krupskim znalazł się je-
den z napastników Wybrzeża. 
Uderzył on  jednak bardzo źle 
i piłka przeleciała daleko obok 

słupka. Po chwili gola omal 
nie zdobył Krystian Miklas, 
który na boisko wrócił po po-
nad dwumiesięcznej przerwie, 
spowodowanej kontuzją. Po 
szybkim kontrataku i podaniu 
Olechnowicza przelobbował 
bramkarza rywali, lecz futbo-
lówkę z linii bramkowej zdołał 
wybić jeden z obrońców. Gdy 
wydawało się, że wynik nie 
ulegnie już zmianie, dwie mi-
nuty przed końcem regulami-
nowego czasu gry do siatki tra-
fili goście. Po szybkiej kontrze 
strzał jednego z napastni-
ków zdołał co prawda obronić 
Krupski, ale przy dobitce dru-
giego z nich, był już bezradny 
i musiał wyciągać piłkę z siat-
ki. Mimo prób nie udało się już 
doprowadzić do wyrównania i 
Pomorzanin przegrał czwar-
te spotkanie w tym sezonie. Po 
raz czwarty miało do miejsce 
na własnym stadionie…

Pomorzanin: Krupski – Łu-
czak, Skórniewski, Fijałkow-
ski, Jutkiewicz – Galus (65’ Mi-
klas), Dobrowolski, Marszałek 
(46’ Młynarczyk), Olechno-
wicz (81’ Kurek), Wnuczyń-
ski, Lewandowski (46’ Waw-
rzyniak).

Maciej Pietrasik 

Zarówno Olimpia, jak i Dąb 
wyszły skoncentrowane na ten 
pojedynek. Gościom zależało 
przynajmniej na wywiezieniu 
jednego punktu z bardzo trud-
nego terenu, jakim jest boisko 
w Wierzbięcinie. Zmobilizo-
wane Dębice od początku me-
czu grały bardzo twardo. Już w  
6 minucie faulowany był nasz 
zawodnik. Rzut wolny z 25 
metrów wykonywał Krzysztof 
Kieruzel. Jego strzał mija lewy 
słupek bramki. W 11 min. do-
chodzi do kolejnego faulu w 
tym samym miejscu. Do piłki 
podchodzi sam poszkodowa-
ny Mariusz Stachowiak. Tym 
razem uderzenie trafia w mur .

Przewaga Olimpii w pierw-
szej połowie zaowocowała w 
23 minucie gry. Wyrzut z autu 
po prawej stronie boiska, pił-
ka trafia do Patryka Wyrzy-
kowskiego, który decyduje się 

na indywidualną akcję w polu 
karnym Dębic. Obrońca za-
grywa piłkę ręką, co skutku-
je decyzją o rzucie karnym dla 
Olimpii. Piłkę z 11 metrów 
pewnie uderzył Dariusz Sta-
chowiak i Olimpia prowadzi 
1:0. 

Piłkarze Olimpii jeszcze 
przed przerwą próbowali pod-
wyższyć wynik meczu.  W 39 
min. nasi zawodnicy stworzyli 
bardzo ładną, a co najważniej-
sze skuteczną akcję prawą stro-
ną boiska.  Z prawego narożni-
ka boiska dośrodkowywał Kie-
ruzel, idealnie na 5 metr, gdzie 
już nadbiegał Witoń. Ten nie 
daje żadnych szans bramka-
rzowi i umieszcza piłkę w le-
wym oknie bramki. Wynik 2:0 
utrzymał się do końca pierw-
szej połowy meczu. 

Druga połowa meczu roz-
poczęła się od ataków Dębic, 

którzy próbowali zmienić nie-
korzystny dla nich wynik. Na 
uwagę zasługuje strzał napast-
nika gości w krótki słupek, ale 
Michał Dwojak nie dał się za-
skoczyć. Nasi zawodnicy kon-
trolowali przebieg meczu, do 
takich sytuacji goście docho-
dzili bardzo rzadko. Zaraz 
po wejściu na boisko Paweł 
Kuś zainicjował akcję w któ-
rej można było pokusić się o 
strzelenie bramki. Dośrodko-
wanie z lewej strony boiska nie 
zostało jednak sfinalizowane 
przez Kieruzela. Kontrowersje 
wzbudziła kolejna akcja lewą 
stroną boiska. Sędzia uznał, 
że Witoń w momencie poda-
nia był na spalonym. Jednak, 
według publiczności i sztabu 
Olimpii zagranie, jak i bramka 
była zdobyta prawidłowo.  

Zawodnicy z Dębic walczyli 
dzielnie do ostatniego gwizd-

ka sędziego. Nie wystarczyło 
to jednak do strzelenia choć-
by jednej bramki, dobrze dys-
ponowanym piłkarzom Olim-
pii. Świetny mecz na bramce 
rozegrał Michał Dwojak kilka-
krotnie popisując się dobrymi 
interwencjami ku uciesze wi-
dzów.

Po rozegraniu dziewiątej ko-
lejki spotkań A-klasy sytuacja 
robi się coraz bardziej klarow-
na. Na czoło tabeli wysunęły 
się dwa zespoły Olimpia i Ra-
dowia- Radowo Małe. Po bar-
dzo dobrym początku sezonu 
zadyszki dostał Orzeł Grzę-
dzice. W ostatnim meczu tyl-
ko zremisował na własnym bo-
isku z Dąbrovią Stara Dąbro-
wa 0:0 i w tym momencie traci 
już cztery punkty do lidera. Do 
końca jesiennej rundy spotkań 
zostały dwie kolejki. Już za ty-
dzień  w niedzielę na boisku w 

Tychowie Olimpia zagra mecz 
z Zorzą. 

Niestety, skuteczności zabra-
kło młodym piłkarzom z dru-
żyny juniorskiej. Po bardzo 
wyrównanym meczu, to goście 
cieszyli się ze zwycięstwa 1:2. 
W końcówce meczu karnego 
obronił Sylwester Podbiegło 
chroniąc Olimpię przed wyż-
szą porażką. 

Olimpia wystąpiła w skła-
dzie: M. Dwojak, D. Stacho-
wiak, M. Zmudziński (J. Gar-
bat), S. Chmielnicki, A. Woź-
niak (J. Szewc), R. Żuk, K. Kie-
ruzel, P. Wyrzykowski (P. Kuś), 
A. Płuciennik, M. Stachowiak 
(M. Nowacki), W. Witoń  

Olimpia Nowogard – Dąb 
Dębice 2:0 (2:0) 

Żółte kartki: Kieruzel, Zmu-
dziński, Wyrzykowski 

info. Przemysław Saja 
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

SKARB PAŃSTWA
 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej 

 w Nowogardzie  
1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana 

w postaci budynku byłej kotłowni   o  powierzchni użytkowej 
184,23 m 2  oraz placu przyległego do budynku i gruntu pod 
budynkiem o  łącznej powierzchni 675,81 m2 położona w No-
wogardzie przy ul. Boh. Warszawy 64a na działce gruntu ozna-
czonej nr 93/13 w obrębie ewidencyjnym nr 7 Nowogard , sta-
nowiąca własność Skarbu Państwa będąca w zarządzie PGL LP 
Nadleśnictwa Nowogard.    

2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 09.11.2011 
roku o godzinie 1100 w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard  - 
świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

3. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 
przedmiot przetargu               wynosi : 1140,00 zł netto ( słownie 
: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych 00/100 ) .Ustala się wyso-
kość postąpienia na 1% wartości netto.

4.  Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłata wadium w kwocie 1000 zł,  w terminie do dnia 

09.11.2011 roku do godz. 10 30 na konto Nadleśnictwa Nowo-
gard : BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w 
kasie Nadleśnictwa Nowogard. Przy wpłacie wadium na rachu-
nek bankowy należy uwzględnić specyfikę 

działania banków.  
5. Wpłacone wadium podlega zwrotowi w terminie trzech 

dni od dnia ogłoszenia wyników, odwołania lub unieważnienia 
przetargu, a dla wybranego oferenta zostanie ono zaliczone na 
poczet zadeklarowanej kwoty czynszu dzierżawy (netto + po-
datek VAT) za nieruchomość . 

6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiające-
go  w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika 
przetargu, który go wygrał. 

7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym 
przez Wydzierżawiającego miejscu i terminie do podpisania 
umowy dzierżawy. 

8.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem przetargu 
obciążają Wydzierżawiającego.

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania 
niezbędnych informacji ze strony Nadleśnictwa jest  Pan Hen-
ryk Wojnowski  - tel. ( 091 ) 39 20640 .

10. Nadleśnictwo może odwołać ogłoszony przetarg jedynie 
z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Paweł Klewic zawodnik Klubu Motorowego „Cisy” Nowogard, został Mistrzem Polski  Strefy 
Zachodniej w klasie Młodzik (85 cm3). 

Sukces nowogardzkiego motocrossowca

Klewicz Mistrzem Polski 

Paweł Klewicz już od kilku 
wyścigów prowadził w klasy-
fikacji generalnej w swojej kla-
sie. Przed ostatnimi zawodami 
w tym sezonie, które się odby-
ły w Mirocinie Dolnym (woj. 
lubuskie) w ubiegłą niedzie-
lę, miał 29 pkt. przewagi nad 
pozostałymi zawodnikami. W 
wyścigu przypieczętował po-
zycję lidera, deklasując rywa-
li. Ostatecznie zakończył sezon 
uzyskując tytuł Mistrza Polski 
Strefy Zachodniej (od Gdań-

ska po Zakopane) z 45 pkt. 
przewagą nad pozostałymi za-
wodnikami. 

Pamiętam, jak ten drobny, 
niespełna 13 letni chłopiec roz-
poczynał karierę. Od tamtej 
chwili minęło ponad 2,5 roku, a 
Pawełek osiągnął w swojej kla-
sie wszystko co mógł – komen-
tował sukces zawodnika jego 
trener,  a zarazem prezes KM 
„Cisy” Nowogard, Wiesław 
Smietjuch. 

W kolejnym sezonie P. Kle-

wicz będzie musiał przesiąść 
się na motor o pojemności 125 
cm3. 

Jak dowiedziała się redakcja 
DN, w najbliższą środę, pod-
czas sesji Rady Miejskiej Paweł 
Klewicz ma otrzymać puchar 
za swoje osiągnięcia z rąk Bur-
mistrza Nowogardu. 

Więcej na temat sukcesu za-
wodnika z KM „Cisy” w kolej-
nych wydaniach DN. 

Marcin Simiński

„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 05.11.2011r. organizuje wyjazd 

na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. 
Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogar-

dzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji (budynek laboratorium 
szpitala- pierwsze piętro), oraz u Lidii Bogus tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Spotkanie Tadeuszów 
„Nasza Szóstka - od Tadeusza” oraz Nowogardzki Dom Kultury organizuje II-gi  wie-

czór Tadeusza. W związku z tym tematem prosimy wszystkich Panów o imieniu Tadeusz 
o kontakt z naszą grupą lub NDK. Proponujemy wpisowe wraz z potwierdzeniem swo-
jego przybycia z osobami towarzyszącymi . W programie naszego wieczoru: muzyka, 
śpiew, poezja, taniec, wystawa, aukcja charytatywna, wspólne zdjęcia oraz mały poczę-
stunek. Spotkanie „Tadeuszów” planujemy na 26.10.20011r o godz. 18,00 (środa) w NDK 
w Nowogardzie.

Liczymy na obecność naszych solenizantów, do miłego spotkania.
Organizatorzy 

Paweł Klewicz z numerem startowym 51 podczas jednego z tegorocznych wyścigów
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIÓW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIÓW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama w Dzienniku Nowogardzkim
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel. 91 577 20 07

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Kupię ziemię 
rolną 

za gotówkę powyżej 5 ha. 
tel. 508 312 261

ZAPRASZAMY
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

prowadzą sprzedaż 
pięknych stroików 

nagrobnych wykonanych z żywego świerku.
Uzyskany dochód będzie przeznaczony na zakup 

materiałów plastycznych na potrzeby terapii.
Stroiki można kupić od wtorku 18.10 do piątku 

28.10 w godzinach 8.00-14.30.
Istnieje możliwość zamówienia na konkretny dzień.

WTZ, ul. Boh. Warszawy 32 , zamówienia tel. 728-815-148



Nr 82 (2016)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

oGŁo szE NIa drob NE

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. rozrywka: 
 lesław m. marek. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 

tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIerUCHOmOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w Wyszomierzu - 2500 
m2, cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. 
J. Pawła II (Gryfitów), pod budowę ga-
raży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 70 m2 III piętro 
604 422 221

• Sprzedam dom na ul Jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam lub wydzierżawię 8,10 
ha ziemi w Błotnie przy głównej 
trasie do Nowogardu. 91 39 17 937; 
697 744 657

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam działkę budowlaną w Woj-
cieszynie 1439 m2, pozwolenie na 
budowę, projekt domu, przydomo-
wej oczyszczalni ścieków, komplet 
dokumentów. Tel. 796 144 980

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
o pw. użytkowej 55 m2 , II piętro na 
osiedlu Radosław 501 594 804 lub 
605 548 737 cena 149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 

projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy 
ul. JPII tel. 607 145 535

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę a 
Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 1327m2 na ulicy Monte 
Casino. Tel. 511859650

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 50 m2 III piętro przy 
ul. luboszan. Samodzielne CO. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe. 506 382 151

• Do wynajęcia kawalerka 35 
m2, umeblowana w Szczecinie. 
604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 502 617 486

• Sprzedam lub wynajmę kontener na 
Rynku w Nowogardzie. Wyprzedaż 
towaru. 605 460 499

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe na I Pietrze przy ul. Zamkowej. 
665 001 251

• Kupię mieszkanie dwu-trzypokojowe 
na ul Kościuszki 35a. 504 557 479

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 508 948 888

• Wynajmę w Nowogardzie mieszka-
nie dwupokojowe z kuchnią, łazienką 
i przedpokojem. Po remoncie, ogrze-
wanie gazowe. 605 690 927 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1509 m2 (okolice Roosevelta). 
503 032 213

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Szukam garażu do wynajęcia na osie-
dlu Bema. 665 541 960

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, pow. 77 m2 I piętro na ul. Boh. 
Warszawy. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
parter. Przystępna cena. 91 39 25 836

mOTOrYZaCJa

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 

185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPrZeDam OPel VeCTra C kOm-
BI, SreBrNY meT., rOk PrOD 
08/2006, PrZeB 152000 km, 1.9 
DIeSel 150 km, SerWISOWaNY 
W ASO OPEL (FAKTURY), OSTATNI 
SerWIS 20 WrZeSIeŃ 2011, NOWe 
OPONY leTNIe CONTINeNTal, klI-
MATRONIK DWUSTREFOWY, ZA-
DBaNY, CeNa DO UZGODNIeNIa, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam VW T2 bus diesel, poj. 1.6 
(blaszak) rok 1984. 502 853 573

• Sprzedam Polonez Caro plus 1.4 Ro-
ver. 669 694 269 

• Sprzedam Citroen AX 1.4 diesel. 
669 694 269

• Sprzedam silnik Leylant SW 400 TD. 
669 694 269

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z fel-
gami do Nissana Almery; 15” stalowe 
cena felgi 450 zł. Cena opon z felgami 
1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam dom o pow. 150 m2, dział-
ka 716 m2. Inf. 662 678 895

• Sprzedam Citroen Berlingo, benzyna 
+ gaz rok prod. 2002 r. 504 471 347

• Sprzedam Ford Escord kombi, rok. 
prod. 1993; poj. 1.3; LPG. Cena 1000 
zł. Tel. 506 773 787

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam skuter.  605 930 425

• Opony zimowe na felgach do Opla 
185/60 R14 cena 250 zł. 516 636 477

rOlNICTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zboże. 
502 853 573

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 
692 421 192 lub +49 15222976483.

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam siewnik poznaniak. 
603 839 782

• Sprzedam kombajn Anna i fortsh-
nitch 100 KM.609 480 049

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/kg. 
605 946 741

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam jabłka 0,50 zł/kg, kolonia 
Redło. 91 39 28 005

• Sprzedam ziemniaki Denar Vineta. 
692 125 122
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• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 

038

• Chryzantemy drobno i średnio 
kwiatowe już w sprzedaży. Strze-
lewo tel. 503 653 275.

• Marchew jadalną i odpadową 
oraz burak czerwony sprzedam. 
503 653 275.

• Sprzedam kaczki. Tel. 91 395 01 
40.

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam działkę rolną 14 ar 
(KRUS) 4 zł/m2. 607  647  146 po 
15 stej.

• Sprzedam ziemniaki „Bryza”. Ol-
chowo. 91 39 21 595

• Tanio sprzedam prosiaki. 91 39 
17 038

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia z 
domu pod dom. 603 038 944

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon kom-
puterowy mS BIOSS zaprasza! 
ul.700-lecia 15 (nad apte-
ką Jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– 
instalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska 
Polskiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-

matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, 
laminacja, studio reklamy VI-
ZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Wykonam glazurę, terakotę, re-
gipsy, Tel. 728 801 246

• Wykonam strony WWW, mega 
tanio; 514 641 905

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788 566 432

• remonty – tanio 508 920 135

• Usługi budowlane- kafelki regip-
sy. Szpachlowanie, malowanie. 
662 678 895

• BeHaPe- specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 626 268

• Usługi budowlane. 
792 217 337

• Elektryczne instalacje (tel. 506-
323-560), prace dachowe oraz 
remontowo-budowlane - termi-
nowo, solidnie tanio - tel. 661-
382-739

• Usługi ogólnobudowlane. Regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Murowanie, tynkowanie, położe-
nie glazury. 728 801 246

• Docieplenia budynków 
608 847 784

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• Wykonam budowę domów, 
docieplenia, glazura, kostka. 
662 678 895

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Usługi ogólnobudowlane. Glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam drewnianą budę 
dla psa, ławkę, stół ogrodowy. 
660 206 833

• Budowa domu i inne prace wy-
kończeniowe, malowanie, gla-
zura – wykonam. 662 678 895

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Remonty. 792 217 337

• Wykonam solidne budy dla psa, 
ławki, stoły, inne drewniane ele-
menty. 889 133 882

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewiozę 6 osób np. do pracy, na 
lotnisko, zakupy itd. 699 268 478

• Wykonam usługi z zakresu bu-
downictwa. Budowa domu, gla-
zura, regips. 662 278 895

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Korepetycje z j. niemieckiego, 
przygotowanie do matury i do 
wyjazdu za granicę. 607 545 991

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Wykonam usługi elektryczne. 
Szybko, tanio. 530  424  933 lub 
697 561 857

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań 
prywatnych, biur i posesji. 
724 348 596

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor a4-a3, laminowa-
nie a4-a3, VIZarT Studio re-
klamy, Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad apteką Jantar), tel. 605 
522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Sprzątanie czyszczenie nagrob-
ków. 793 908 143

• Wykonam usługi w zakresie 
budownictwa, docieplenie 
układanie kamienia, glazura. 
662 678 895

• PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię dekarza 518 246 587

• Rencista podejmie się pracy 
przydomowych. 507 984 640

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25 900; 
667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• ZaTrUDNIĘ DO PraCY PrZY 
SORTOWANIU FLANCY TRU-
SkaWek. PraCa Na HalI 
rOZPOCZĘCIe 3 lISTOPaDa 
(REDŁO) INFORMACJA- 505 
14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 
35 03 053

• Przyjmę pracownika ogólno-
budowlanego i pomocnika. 
663 160 884 

• Niania z 7 letnim doświadcze-
niem, studentka pedagogiki 
wczesnoszkolnej i przedszkol-
nej podejmie się opieki nad 
maluchami w wieku 2-5 lat w 
godz. 8-19 od pon do pt. Dzieci 
w grupie mieszanej 6osobo-
wej, wyżywienie. Opieka we 
własnym mieszkaniu, bezpiecz-
nym i dostosowanym do dzieci. 
515 521 049

• Poszukujemy pracownika do 
odlewni w Osinie na stanowisko 
szlifierz. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt osobisty, lub tel. 
501 773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + 
E, Polska-Nowrwegia, siedzi-
ba firmy w Nowogardzie, tel. 
609493989, 607 585 561

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-

ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, pły-
ta główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video 
NIVIDA GeForce4MX AGP8X 
128MB, dysk twardy 80GB, Na-
pęd dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy 
WALTER 250 zł (sklepowa cena 
500 zł) stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam gitarę akustyczna 
„Tanglewood” w bardzo do-
brym stanie tel. 91 39 21  483; 
605 299 341

• Sprzedam pudelka miniaturkę 
(molerowa) 12 tygodniową. 91 
39 21 483; 605 299 341

• Sprzedam komplet pościeli weł-
nianej (materac, poduszka, koł-
dra) firmy Benedica. Cena 1000 
zł. 608 853 710

• Sprzedam koncentrator tlenu 
(astma) 91 39 22 106

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pociete w 
klocki. 514 740 538

• Sprzedam owczarki niemieckie 
sześciotygodniowe, dobrze zbu-
dowane, tanio. 724 049 451

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Oddam w dobre ręce dwie czar-
ne grzeczne kotki- Przytulanki o 
pięknych mądrych oczach. 91 39 
21 002 

• Sprzedam stolik po telewizor- 50 
zł, 504 703 568

• Sprzedam karpia narybek- kro-
czek. 91 39 18 297

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana 
na dyble. 606 265 333

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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Foto tydzień

 Znak przy ul. Kard. Wyszyńskiego nadal jest nieodsłonięty, 
choć DN już kilkakrotnie zwracał na tę sprawę uwagę na prośbę 
kierowców i przechodniów.

 Stacja, a właściwe peron PKP zmienia się w oczach. Została 
wymieniona już nawierzchnia i inne elementy. Prace nadal trwa-
ją. 

 Ruch przy cmentarzu jest już coraz większy. W dniu Święta 
Zmarłych pamiętajmy o bezpieczeństwie pieszych i własnym. 
Pamiętajmy też o mieniu, które zostawiamy w samochodzie par-
kującym przy cmentarzu. 

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nasz informator
Uroczystości   liturgii Dnia Wszystkich  
Świętych w poszczególnych parafiach.

1. Parafia  pw.  św. Anny w Długołęce – 01.11.2011 r., godz. 15.00 - Msza Św.  na cmentarzu w 
Godowie.

2. Parafia pw. św. Sylwestra w Strzelewie - 1.11.2011 r. Msza św. w Kościele Parafialnym o godz. 
10.30. z procesją na cmentarz. 2.11.2011 r. Msza św. o godz. 18.00.

3. Parafia  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  w Wierzbięcinie  -  liturgia w dniu 02.11.2011 r. 
(Dzień Zaduszny) na cmentarzu w Ostrzycy o godź  16.00 

4. Parafia pw. MB. Różańcowej  w Żabowie  -   01.11.2011 r., godz. 11.00  Msza Św. w kościele i 
procesja na miejscowy cmentarz.

5. Parafia pw. św.  Józefa w Jenikowie  - 01.11.2011 r., godz. 13.30 nabożeństwo w kościele i pro-
cesja na miejscowy cmentarz. Godz. 14 Msza Św. na cmentarzu

6. Parafia  pw. w Sikorkach –  01.11.2011 r.  - Msza Święta i liturgia na cmentarzach: - w Wołow-
cu godz. 9.00; - w Sikorkach godz. 11.30; - w Błotnie godz. 13.00.

Zmiana organizacji ruchu w okresie 
Wszystkich Świętych

 Tj DNIACh 28.10 DO 2.11.2011
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

REKLAMA

REKLAMA

Dzień Wszystkich Świętych 

Tam, w niebie są tylko już święci!
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a później  2 listopada Zaduszki.  To Dni pamięci o tych, co już odeszli, których już nie ma wśród 
nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy  i złożenie kwiatów na grobie. Odwiedza-
jąc cmentarze, zachowujemy powagę i zastanawiamy się nad przemijaniem życia. Cmentarz jest miejscem, gdzie spoczywają nasi naj-
bliżsi. Święto Zmarłych jest to dobry moment na refleksje, także nad własnym życiem i jego przeszłością i przyszłością. O przygotowa-
niu duchowym z Dniem Wszystkich Świętych rozmawiam z ks.kanonikiem Kazimierzem Łukjaniukiem- dziekanem Dekanatu Nowo-
gard: 

Rozmowa z ks. kanonikiem Kazimierzem Łukjaniukiem

DN: Jak należy sie przy-
gotować duchowo do dnia 
Wszystkich Świętych?

KS. kanonik Kazimierz Łu-
kjaniuk: Dzień Wszystkich 
Świętych w Kościele Katolickim 
jest dniem imienin wszystkich 
nas. Tak, jak w poszczególnie 
dni roku liturgicznego obcho-
dzimy wspomnienia poszczegól-
nych  świętych i taki dzień jest 
dniem imienin duchowych dla 
imienników świętego,   tak więc 
w tym dniu, jakim jest Dzień 
Wszystkich Świętych wszyscy 

obchodzimy imieniny. W tym 
dniu oddajemy także  cześć tym 
osobom, które odeszły i zasłu-
żyły na nagrodę w niebie. Dla-
tego, dzień Wszystkich Świętych 
powinien być dniem  radości w 
kościele i dla każdego chrześci-
janina. Natomiast dzień Za-
duszny, który obchodzimy 2 li-
stopada jest dniem szczególnej 
modlitwy i skupienia za dusze 
wszystkich zmarłych.

Wszystkich Świętych, to 
święto często kojarzone jest 
jako święto pełne smutku. 

Czy tak powinno być? 
Zdecydowanie nie. To święto 

jest świętem radości. Dlatego, że 
tylu ludzi, żyjących  przed nami 
zostało zbawionych, są w nie-
bie, co daje nam żyjącym na-
dzieję, że kiedyś i my znajdzie-
my się w niebie i zostaniemy  
świętymi. To powód do radości, 
a nie do smutku .

Jak inne religie obchodzą 
dzień Wszystkich Świętych? 

Ten dzień w innych wyzna-
niach  chrześcijańskich jest ob-
chodzony podobnie, chociaż 
czasami w innym okresie. Rów-
nież inne wyznania niechrze-
ścijańskie, które wyznają zba-
wienie, czczą zmarłych. Co jest 
bardzo istotne,   by wierzyć w 
zbawienie, bo przecież życie 
ludzkie zmienia się po śmierci, 
ale nie kończy. Dlatego, wierząc 
w zbawienie,  należy  oddawać  
cześć  zmarłym. Jest taki szcze-
gólny przekaz w Piśmie Świę-
tym- objawienie świętego Jana , 
w którym to ewangeliście zosta-
je otwarte Niebo i  ukazany ob-
raz  olbrzymiej rzeszy zbawio-
nych czyli tych „ którzy wybie-
lili szaty we krwi Baranka” . To 
właśnie stan , życie  który wielu 
naszych zmarłych już dostąpiło.  

 Czym  więc dla katolika po-
winien być Dzień Wszystkich 
Świętych?  

Dla mnie, jako wierzącego 
jest dniem radości, mimo, że 
przyjęte jest w obyczajowości, 
częściowo inspirowanej świec-

kimi motywacjami, iż jest to 
dzień smutku. Warto tutaj jesz-
cze raz podkreślić, że czym in-
nym jest Dzień Wszystkich 
Świętych, a czym innym  Dzień 
Zaduszny.   To właśnie w Dzień 
Zaduszny powinniśmy oddać 
się modlitwie za wszystkich 
zmarłych, również  tych  na zie-
mi, zwłaszcza tych którzy jesz-
cze nie osiągnęli radości wiecz-
nego przebywania z Bogiem . 
W kościele katolickim  o zmar-
łych pamiętamy szczególnie w  
miesiącu listopadzie. Modli-
my się i wspominamy o nich w 
codziennych liturgiach w  tzw. 
wypominkach. Ale 1 listopa-
da w Dniu Wszystkim Świę-
tych przede wszystkim radujmy 
się , radujmy się z tymi, którzy 
są  już w wiecznej szczęśliwo-
ści i są na pewno w radości nie-
przemijającej. Warto pamiętać 
,że święci, to nie tylko CI któ-

rych kościół oficjalnie ogłosił  
świętymi, to także - jak w wizji 
świętego Jana-  ogromna rzesza 
zbawionych. To mogą być tak-
że i na pewno są niektórzy nasi 
bliscy:  rodzice , krewni  czy 
znajomi. Stojąc nad ich groba-
mi pamiętajmy o tym.

Czy  ks. Dziekan również 
odwiedzi groby swoich bli-
skich? 

 Odwiedzę, oczywiście, jak 
co roku . Niestety ze względu 
na intensywne i oczywiste obo-
wiązki duszpasterskie ,muszę 
przewodniczyć liturgiom ,ale 
nie będzie to ani 1 ani 2 listo-
pada. W najbliższym możli-
wym dla mnie czasie udam się 
na groby moich rodziców i ro-
dzeństwa, aby  nawiedzić je i 
pomodlić się zawierzając chrze-
ścijańskiemu Bożemu Miłosier-
dziu. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Msze na cmentarzu
W  Dniu Wszystkich Świętych  w kaplicy cmentarnej w  go-

dzinach 09:00,10:00 i 11:00 odprawione będą msze świę-
te, a o godz. 13:00 również na cmentarzu odprawiona będzie 
msza święta celebrowana, jako główna  uroczystość w Intencji 
Wszystkich Zmarłych. 

W dniu  02 listopada o godzinie 16:00 na cmentarzu w in-
tencji zmarłych odprawione zostanie nabożeństwo różańcowe.
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Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca (SLD-PSL) zgodnie zagłosowała za podwyżką dla burmistrza Czapli, mimo ostrego sprzeci-
wu radnych opozycji. 

Koalicja za podwyżką dla burmistrza 

„Jutro bez obaw” dla Roberta Czapli

Sprawa wynagrodzenia dla 
burmistrza Nowogardu, była 
jednym z pierwszych punktów w 
porządku obrad sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się w minio-
ną środę. Za nim jednak przy-
stąpiono do prac nad uchwa-
łą, niespodziewanie burmistrz 
Czapla opuścił salę obrad. 

Chwilę po tym, radni klubu 
Wspólny Nowogard, chcąc wy-
razić sprzeciw wobec propono-
wanej podwyżki dla burmistrza 
ustawili przed sobą kilka tablic z 
następującymi hasłami: „sprzą-
taczka w szkole – wynagrodze-
nie najniższa krajowa 1032 
zł”; „Czy burmistrz Czapla ma 
inny żołądek od mojego – Jan 
Sitarz, emeryt”; „2 tyś pod-
wyżki dla burmistrza=jutro 
bez obaw. Dla kogo?”; „sołtys 
wsi w gminie Nowogard – wy-
nagrodzenie 0,00 zł”. 

Po kilku minutach zamie-
szania, rozpoczęła się burzliwa 
dyskusja. Jako pierwsi głos ko-
lejno zabierali radni WN. 

Wielu ludzi nie zarabia mie-
sięcznie tyle, ile wynosi podwyż-
ka dla pana Czapli. A przecież 
tyle samo płacą za mieszkanie, 
prąd, czy chleb. Jako lewicowiec 
powinien pan to rozumieć. Pro-
blem w tym że on dawno prze-
stał być lewicowcem. Burmistrz 
nakazał swoim pracownikom 
szukanie oszczędności. Przeko-
nywał obejmując urząd miesz-
kańców, że trzeba oszczędzać, w 
ten sposób obciął m. in. wydatki 

w oświacie o 0,5 mln zł.  Mówi 
mieszkańcom, że mają oszczę-
dzać, ale jak widać sam włącznie 
z panem Bielidą do oszczędności 
nie jest skłonny. Więc może nale-
żałoby panowie zacząć od siebie? 
– pytał radnyTomasz Szafran. 

Wtórował mu kolega z klubu, 
Michał Wiatr. 

Przykro mi, że burmistrz uciekł 
z sali, przecież dyskusja toczy się 
w jego sprawie. Z uzasadnienia 
tej uchwały nic nie wynika. A już 
zaskoczył mnie fragment tematu 
„wysokiego poziomu pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych”. Je-
stem w tej komfortowej sytuacji, 
że wiem ile pieniędzy pozyskują 
inne gminy. Nam, jak na razie 
udało się pozyskać pieniądze na 
mury. Najbardziej mnie irytu-
je w tym zapisie to, że burmistrz 
chwali się np. remontem świetlicy 
w Dąbrowie, pozyskaliśmy środki 
na budowę placów zabaw, tylko 
wszystkie te wnioski zostały zło-
żone za poprzedniej kadencji– 
przypominał radny. 

R. Czapla kandydując na bur-
mistrza doskonale wiedział, jaki 
jest zakres obowiązków i wyna-
grodzenie burmistrza – konty-
nuował stanowisko klubu, Ra-
fał Szpilkowski.  Był przecież 
przez dwie kadencje radnym. Co 
się zmieniło po 10 miesiącach, że 
domaga się 2000 zł podwyżki?

Sprawna realizacja zadań 
wcale nie zależy od tego, że bur-
mistrz zrobi sobie fotkę na placu 
budowy i karze ją pokazywać w 

internecie. Decyduje tutaj spraw-
na praca zespołowa szeregu pra-
cowników UM. Ledwie kilka dni 
temu zniknęły z ulic Nowogardu 
wyborcze bilbordy SLD z hasłem 
„Jutro bez obaw”. Gdzie dziś je-
steście Panie Bielida, a gdzie są 
idee zapisane w programie SLD? 
Wydaje się, że szybko odłożyli-
ście do szafy hasła troski o naj-
biedniejszych i uznaliście, że czas 
zadbać o swoje kieszenie.

W podobnym tonie wypowia-
dał się radny Bogumił Gała. 

Mówi się tutaj o jakichś zasłu-
gach burmistrza. Osobom za-
służonym daje się medale, a nie 
podwyżki. Dzisiaj panuje kryzys. 
Wszyscy boją się o swoją przy-
szłość. Burmistrz Czapla jest bo-
gatszy o 2.000 zł, a najbiedniej-
szym zostaje wiara w lewicowe 
slogany głoszone przez sld - do-
wskich działaczy – mówił Gała. 

Klub radnych WN złożył 
wniosek do przewodniczącego 
RM, o zarządzenie głosowania 
imiennego. Wniosek został od-
rzucony, głosami radnych ko-
alicji. 

Suchej nitki na burmistrzu i 
koalicji rządzącej nie pozosta-
wili także radni Marek Krzywa-
nia i Marcin Nieradka. 

Ja chcę przypomnieć hasło Lu-
dowców - „Człowiek jest najważ-
niejszy”. Podczas tych obrad, 
obawiam się, że najważniejszym 
człowiekiem jest burmistrz gmi-
ny i radni koalicji. Pamiętajcie 
Panowie, że podniesiecie ręce za 

podwyżką dla człowieka, którego 
już dzisiejsza pensja kilkakrotnie 
przewyższa dochody przeciętnej 
polskiej rodziny. Odwołuję się 
więc do waszych sumień – mówił 
wyraźnie zniesmaczony propo-
zycją Bielidy -  radny Nieradka. 

To jest skok na kasę -  tak naj-
częściej o podwyżce dla burmi-
strza wypowiadają się miesz-
kańcy, z którymi rozmawiałem 
– mówił M. Krzywania.  Ludzie 
są oburzeni. Dwa tysiące złotych 
dla przeciętnego mieszkańca No-
wogardu, to kwota poza zasię-
giem.  Szkoda, że burmistrz opu-
ścił salę, bo chciałem go zapytać, 
czy prawdą jest, że jest zobowią-
zany płacić wyższe składki do 
SLD, z tego względu, że z ramie-
nia tej partii został burmistrzem. 

Niestety. Pytania radnych po-
zostały bez odpowiedzi. W rolę 
rzecznika burmistrza Czapali, 
wcielił się tradycyjnie Mieczy-
sław Laskowski, wiceprzewod-
niczący RM z PSL. 

Demagogia jest piękna. Jed-
nak większość wystąpień jest kie-
rowanych nie pod ten adres. Po-
winny być skierowane do rządu, 
prezydenta, do sejmu – bo to oni 
kształtują środki na utrzymanie 
– wymieniał Laskowski. A bied-
ne społeczeństwie w tym mieście, 
to wina rządzących! W wystąpie-
niach radnych pojawiają się ta-
kie tezy jak: jednakowe żołądki, 
jednakowe opłaty. Proszę pań-
stwa! Ja jestem stary, ale wy jeste-
ście młodzi ludzie – to już było! 
Kiedy traktorzysta w PGR zara-
biał więcej niż kierownik, główny 
mechanik, czy brygadzista, a jego 
jedynym zadaniem było wsiąść 
na ciągnik i kierować pługiem, a 
jak mu się udało to jeszcze sobie 
pospał. Ja  byłem  PGR-owcem i 
wiem o czym mówię. A co powie-
cie o pensjach dyrektorów wiel-
kich spółek – pensje tych panów 
wystarczyłyby dzisiaj na wypłaty 
innych pomniejszych zakładów. 
Chcemy wymagać od burmistrza, 
to mu płaćmy – mówił podnio-
słym tonem  radnyLaskowski. 

Wystąpienie Laskowskie-
go wywołało poruszenie wśród 
radnych  Z sali dało się słyszeć 
głosy „przecież to PSL rządzi!”. 
Radny jednak najwidoczniej 
zapomniał, że to on wspólnie z 
Ludowcami rządzi nie tylko w 
Nowogardzie, ale także od kilku 
lat w całym kraju. 

Na pytania radnych nie chciał 
odpowiadać także autor uchwa-
ły w sprawie wynagrodzenia dla 
R. Czapli. 

Moje stanowisko jest zawar-
te w uzasadnieniu do uchwały – 
uciął dyskusję Bielida.  

Rada przystąpiła do głoso-
wania nad podwyżką dla Cza-
pli. Niespodzianki nie było. Za 
podniesieniem wynagrodze-
nia dla burmistrza ręce podnio-
sło 14 radnych tj. Antoni Bielida 
(SLD), Stanisław Saniuk (PSL), 
Mieczysław Laskowski (PSL), 
Roman Saniuk (SLD), Marcin  
Wolny (SLD), Lech Jurek (SLD), 
Czesław Kozieł (SLD), Jan Tan-
decki (SLD), Michał Bociarski 
(PSL), Jerzy Kubicki (PSL), Ro-
bert Augustynek (PSL), Paweł 
Kolanek (PSL), Cezary Marcin-
kowski (PO) i Rafał Paśko (PSL). 
Przeciw zagłosowali: Tomasz 
Szafran (WN), Rafał Szpilkow-
ski (WN), Michał Wiatr (WN), 
Bogumił Gała (WN), Andrzej 
Kania (WN), Marek Krzywania 
(NFS) i Marcin Nieradka (nie-
zależny). 

Dla porządku przypomnij-
my tylko, że po przyjęciu przez 
radnych koalicji uchwały wyna-
grodzenie burmistrza Roberta 
Czapli wynosi 11 tys. 360 zł. 

Marcin Simiński

PS. Mimo usilnych prób, nie 
udało nam się dowiedzieć dla-
czego za podwyżką dla R. Cza-
pli głosowali pozostali radni 
koalicji, którzy na sesji nie za-
brali głosu w dyskusji.  Do koń-
ca składu gazety, swojego uza-
sadnienia,  nie dostarczył nam 
radny Rafał Paśko, mimo zło-
żonej obietnicy. Przypomnij-
my tylko, że od kilku lat jest on 
przewodniczącym organizacji 
charytatywnej Caritas, dzia-
łającej przy parafii WNMP w 
Nowogardzie. Organizacja ta, 
pomaga rodzinom w trudnej 
sytuacji materialnej, wręczając 
np. dary żywnościowe. Wczoraj 
nie mogliśmy także dodzwonić 
się do Cezarego Marcinkow-
skiego, który niedawno opuścił 
szeregi opozycji i od tamtego 
momentu wspiera w głosowa-
niu  koalicję rządzącą.  Radny 
obiecał, że oddzwoni do redak-
cji. Tak się jednak nie stało. 

redakcja

Tak wyglądały miny panów (od lewej) Kubickiego, Bociarskiego, Tandeckiego, Kozieła, Jurka, Wolnego, 
Saniuka, którzy m.in. poparli podwyżkę dla burmistrza
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Od dnia 1 listopada 2011 roku
opiekę nocną i świąteczną 

w zakresie POZ 
świadczyć będzie
NZOS „Praxis 2”

Nowogard ul. 3 Maja 26B
tel. 91 39 25 943

Okiem nowogardzkich radnych

Jak Bielida na sesji demokracji uczy
A. Bielida zdaje się utwierdzać w przekonaniu, że jako Przewodniczącego Rady Miejskiej nie obowiązują go żadne zasady. Widać, że 
ogromną przyjemność sprawia mu posługiwanie się władzą absolutną – pisze dla Dziennika Nowogardzkiego, radny Rafał Szpilkowski. 

Wygląda na to, że tęskni za 
wojskowym drylem, który to-
warzyszył mu przez większą 
część życia. Chciałby zapew-
ne, żeby radni opozycji zaczy-
nali mówić na rozkaz, kończy-
li mówić na rozkaz, albo najle-
piej w ogóle siedzieli cicho na 
rozkaz.

W czasie debaty nad uchwałą 
w sprawie zmiany statutu Ce-
lowego Związku Gmin RXXI 
p. Bielida bez żadnego uzasad-
nienia odebrał mi możliwość 
dokończenia zadawania pytań 
skarbnikowi gminy oraz pod-
sumowania wcześniejszej dys-
kusji. Próbowałem moją wy-
powiedzią wykazać radnym 
koalicji rządzącej, jakie nie-
bezpieczeństwo niesie za sobą 
podjęcie tej uchwały. W jej wy-
niku gmina ma wziąć na sie-

bie odpowiedzialność mająt-
kową za funkcjonowanie CZG, 
a zwłaszcza za właściwy prze-
bieg realizacji wartej niemal 80 
mln zł budowy zakładu gospo-
darki odpadami. 

A. Bielida w niedopuszczalny 
sposób nadużył swojej funk-
cji Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Przede  wszystkim 

nie powinien prowadzić ob-
rad nad tematem związanym 
z CZG RXXI, gdyż pracuje 
jako Przewodniczący Zarządu 
tej instytucji i pobiera z tego 
tytułu wysokie wynagrodze-
nie – 8600 zł (jako Przewod-
niczący Rady Miejskiej otrzy-
muje „jedynie” 1500 zł). Jeżeli 
jednak poczucie przyzwoitości 

nie skłoniło go do przekazania 
prowadzenia obrad jednemu 
z zastępców Przewodniczące-
go Rady Miejskiej, to powinien 
przynajmniej uczciwie pozwo-
lić na swobodne wypowiedzi 
wszystkim radnym. 

Celowy Związek Gmin 
chwieje się w posadach, gdyż 
27 zrzeszonym w nim gminom 

trudno jest zaakceptować co-
raz większe ryzyko związane 
z jego funkcjonowaniem. Naj-
bliższe miesiące mogą przy-
nieść rozpad tego dziwnego 
tworu. A to oznaczałoby rów-
nież, że p. Bielida utraciłby 
8600 zł miesięcznie, co zrozu-
miałe, nie jest miłą perspekty-
wą.

Moim zdaniem Antoni Bie-
lida zachowując się podczas 
sesji w tak skandaliczny i nie-
spotykany sposób nie kierował 
się ślubowaniem jakie złożył 
jako radny, ale przede wszyst-
kim troską o swoje stanowisko 
Prezesa Zarządu CZG RXII i 
związane z nim wynagrodze-
nie 8600 zł.

Rafał Szpilkowski
radny WN

Jak kierownik traktorzystom zazdrościł
- Proszę państwa! Ja jestem stary, ale wy jesteście młodzi ludzie – to już było! Kiedy traktorzysta w PGR zarabiał więcej niż kierownik, 
główny mechanik, czy brygadzista, a jego jedynym zadaniem było wsiąść na ciągnik i kierować pługiem, a jak mu się udało, to jeszcze so-
bie pospał. Ja  byłem  PGR-owcem i wiem o czym mówię – mówił podczas sesji radny Mieczysław Laskowski.

Drogi Panie Mieczysławie. 
Co prawda zgodnie z Pańskim 
zaleceniem, miałem się w tej 
sprawie zwrócić do prezyden-
ta lub premiera. Po namyśle 
zwracam się jednak do Pana. 
To nie prezydent, ani nie pre-
mier podnieśli rękę za pod-
wyżką dla nieopierzonego jesz-
cze burmistrza Nowogardu, ale 
m.in. Pan ze swoimi kolegami 
z koalicji SLD-PSL. 

Dziwi mnie to, jak na ostat-
niej sesji tłumaczył Pan uchwa-
lenie podwyżki dla burmi-
strza Roberta Czapli, obrażając 
wszystkich byłych już niestety 
pracowników PGR-ów. Znam 
Pana od wielu lat, ale tak skan-
dalicznej wypowiedzi nie spo-
dziewałem się od Pana nigdy 
usłyszeć.

Ile trzeba mieć w sobie zakła-
mania i zwykłej zazdrości i jak 
krótką pamięć, aby w ten spo-
sób wypowiadać się o ludziach 
z PGR-ów, którzy po upadku 
swoich miejsc pracy nie dostali 
ani złotówki odszkodowań, re-
kompensaty i odpraw. 

Trzeba było, Panie Laskow-
ski przesiąść się na traktor, za-
miast kierować suszarnią!

Co więcej, mówi to radny, 
który sam był pracownikiem 
PGR-u , jako kierownik Za-
kładu Mieszalni Pasz i Suszar-
ni Wierzchy. W jego dochody 
nie wnikam, ale z jego środo-
wej wypowiedzi wynika, że już 
od zawsze zazdrościł zarobków 
zwykłym traktorzystom. Cie-
kawe, jak ma się do tego jego 
przynależność do NZSS „Soli-
darność”, która walczyła prze-
cież o wyrównanie zarobków i 
zróżnicowania społecznego.

Dziś radny Laskowski w 
PGR-że już nie mieszka. I choć 
po upadku PGR-ów kariery, 
jako tzw. prywaciarz nie zrobił, 
przebywając dłuższy czas na 
bezrobociu, to mieni się chyba 

ziemskim rządcą. Jak się oka-
zuje z wysokości Rady obraz 
zwykłych ludzi zaciera się dość 
mocno. Ważne, by dobrze było 
mi, mojej rodzinie i współrzą-
dzącym kolegom. 

Z upływem lat radny La-
skowski zapomniał chyba, że 
to właśnie na barkach PGR-u i 
ludzi w nim pracujących, któ-
rych dziś oskarża o spanie na 
traktorze, wylansował się na 
działacza społecznego i m.in. 
trafił do Rady Miejskiej. 

Piszę ten tekst, by zobrazo-
wać poziom dyskusji, argu-
mentacji, podejścia do pro-
blemów z jakimi od niespełna 
roku mierzę się jako radny. Pi-
szę, bo przestałem wierzyć, że 

zasiadając w Radzie Miejskiej 
uda się zmienić w tym mieście 
cokolwiek. U większości rad-
nych, podobnych do radnego 

Laskowskiego, ciężko doszu-
kać się troski o społeczne do-
bro. O prywatnych układan-
kach, szukaniu pracy dla siebie 
i swoich rodzin w publicznych 
instytucjach, zdążę jeszcze na-
pisać, choć myślę, że większość 
naszych mieszkańców dobrze 
się w nich orientuje.

Dziś chciałem jedynie poka-
zać byłym pracownikom PGR-
-ów, jak daleko sięga bezczel-
ność współtowarzyszącego im 
kiedyś kolegi.

Marcin Nieradka
radny niezależny
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAfiA PW. WNiEBOWZięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PARAfiA PW. ŚW. RAfAłA KALiNOWsKiEgO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PARAfiA PW. MB fATiMsKiEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 23,1-12):
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie 

więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśla-
dujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i 
kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczyn-
ki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłu-
żają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w syna-
gogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy 
nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 
braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest 
Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo je-
den jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 

„Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladuj-
cie”. Te słowa powiedział Jezus o faryzeuszach i uczonych w Piśmie, czyli o tych, którzy do-
brze znali naukę Boga. Niestety nie żyli według tej nauki, którą przekazywali innym. Kie-
dy spotykamy się z takimi ludźmi na co dzień, nie jesteśmy skłonni słuchać ich. Nikt z nas 
przecież nie lubi obłudy i hipokryzji. Tym bardziej kiedy dotyka ona pasterzy Kościoła. A 
jednak Jezus zachęca do zupełnie innej postawy. Dlaczego?

Znana jest nam postać św. Franciszka, założyciela Zakonu Braci Mniejszych, zwanych 
dzisiaj potocznie franciszkanami. Uczył on swoich braci wielkiego szacunku wobec kapła-
nów. Nie pozwalał krytykować ich pomimo wielkiego upadku moralnego duchowieństwa 
w tamtym czasie. Sam św. Franciszek wycierpiał wiele od hierarchów Kościoła, ale mimo 
to miał wielki szacunek do nich. Jego postawa wypływała z wiary. Z wiary w to, że kapłani 
zostali wybrani przez Boga i namaszczeni na Jego sługi. To przez ich usta Bóg przemawiał, 
a w ich rękach chleb i wino przeistaczało się w Ciało i Krew Chrystusa. Odpowiedzią św. 
Franciszka na upadek moralny duchowieństwa nie była walka z Kościołem, a wręcz prze-
ciwnie. Pomógł on Kościołowi zakładając zakon żebraczy, w którym ludzie dobrowolnie 
wyrzekali się dla Boga tego, co w tamtym czasie dotykało kapłanów: pogoni za zaszczyta-
mi i bogactwem.

Właśnie dlatego Jezus poucza nas, abyśmy słuchali przywódców religijnych. Oni nie 
przekazywali swojej nauki, ale słowa Boga. Przykre jest to, że nie żyli według nich. Tak 
samo jest w dzisiejszym Kościele. Są tacy, którzy nauczają w imię Boga, ale nie wypełniają 
jej w swoim życiu. Najczęściej w takim przypadku potępiamy takich ludzi i rozpoczyna-
my walkę z ową postawą. Znane są nawet przypadki zwalczania całego Kościoła (nawet ze 
strony księży, którzy porzucili stan kapłański), który przecież trwa z ustanowienia Bożego. 
Nawet gdyby ludzie Kościoła popełniali wiele zła, to przecież Kościół jest święty święto-
ścią Boga. Jasne, że nie chodzi o pobłażanie  przypadkom, kiedy kapłani popełniają zło, a 
szczególnie, gdy wchodzą w konflikt z prawem. Jaką więc powinniśmy zachować postawę?

Znamy doskonale zawołanie bł. Jerzego Popiełuszki, które często powtarzał: „Zło do-
brem zwyciężaj”. Kiedy zaczynamy piętnować i krytykować głosicieli słowa Bożego, to tak 
naprawdę przyjmujemy ich złą postawę: zło zwyciężamy złem. A Jezus wyraźnie powie-
dział, aby nie naśladować ich złej postawy. Wyobraźmy sobie taką sytuację (może ona 
dziwnie zabrzmi), że bł. ks. Jerzy zacząłby walczyć siłą i przemocą z komunistami. Jakby 
się to skończyło? Być może stanął by na czele demonstracji. Mogłyby być ofiary po jednej 
i drugiej stronie, ale nie byliby to męczennicy. Bo ks. Jerzy mimo że sprzeciwiał się ustro-
jowi komunistycznemu, to widział w milicji, we władzy i w SB – swoich braci i siostry. Po 
prostu zło zwyciężał siłą dobra. I jak wiemy ostatecznie zwyciężył, mimo że w ludzkim 
mniemaniu przegrał.

My także słuchajmy słowa Bożego, które przekazują nam kapłani i inni nauczyciele wia-
ry i swoją  postawą pokazujmy, że jest możliwe życie zgodne z Ewangelią. Nie tylko moż-
liwe, ale i piękne.

ks. Piotr Buda

50 lat minęło... (DN z dnia 23 
października 2001r)

W piątek (19 bm.) 50 lat istnie-
nia świętowało Przedszkole nr 1 
przy ul. Żeromskiego. Na uroczy-
ste obchody przybyli członkowie 
rady rodziców, dawni pracownicy 
oraz przedstawiciele władz…(...) - 
Chcieliśmy podziękować  wszystkim 
za serce włożone  w funkcjonowa-
nie tej placówki – mówiła dyrektor 
Jadwiga Jarkiewicz witając przy-
byłych gości. Po krótkiej przemo-
wie, rozpoczęła się część artystycz-
na, przygotowana przez przedszko-
laków. (...) Prezentowane przez 
młodsze grupy wiersze, tańce i pio-
senki. – Bo nasze przedszkole to jed-
na rodzina, mały czy duży, chłopiec 
czy dziewczyna – śpiewały na za-
kończenie maluchy.

***
Rusza pierwsza w powiecie pra-

cownia multimedialna (DN z dnia 
26 października 2001r)

Dzisiaj w Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 1 w Nowogardzie odbę-
dzie się uroczyste otwarcie pracow-
ni multimedialnej...

- Jest to pierwsza tego typu pra-
cownia na terenie powiatu-podkre-
śla dyrektor I LO Irena Stasiewicz. 
(...)

Na pracownię składa  się 15 no-
woczesnych komputerów, przy-
stosowanych do prowadzenia lek-
cji metodą multimedialną.- W sali 
mogą odbywać się m. in. lekcje geo-
grafii, biologii, czy np. języka an-
gielskiego – wyjaśnia dyrektor. Po-
nadto w pomieszczeniu obok po-
wstało centrum multimedialne z 
czytelnią(3 stanowiska), w którym 
uczniowie będą mogli korzystać 
m.in. z Internetu. Koszt zakupu 
komputerów (120 tys. zł) w całości 
pokryło Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. (...)

***
  Straż oszczędza na  paliwie ( 

DN z dnia 26 października 2001r)
W sierpniu br. komendant Po-

wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Goleniowie, wydał decyzję 
o wstrzymaniu szkoleń poza jed-
nostkami. Powodem, jak wyjaśnia 
rzecznik prasowy KPPSP Wiesław 
Rusin, było szukanie oszczędności. 
Od tego czasu strażacy z JRG No-
wogard nie odbyli praktycznie żad-
nego ćwiczenia w terenie. Do zmi-
nimalizowania kosztów zużycia pa-
liwa, w postaci wstrzymania wyjaz-
dów na ćwiczenia zmusiła komen-
dę powiatową  sytuacja finansowa.- 
Tegoroczny budżet jest mniejszy od 
ubiegłorocznego – podkreśla rzecz-
nik prasowy KPPSP w Goleniowie 
(...)

***
Skąd  przyszliśmy i dokąd zmie-

rzamy? (DN z dnia 30 październi-
ka 2001r.)

I znów, jak co roku, przychodzi 
pora, która przenosi nasze myśli w 
przeszłość. W szare październiko-
we dni udajemy się na cmentarze, 
aby przygotować mogiły najbliż-
szych na dni szczególne – pierw-
szy i drugi dzień listopada. Kwiaty, 
płonące znicze i niezliczone tłumy 
przypominają, że wiemy skąd przy-
szliśmy i dokąd zmierzamy. „Do-
póki płoną znicze, dopóty Ci, któ-
rzy odeszli, są wśród nas!” W te 
szczególne dni wspomnień, reflek-
sji i zadumy przebija się iskierka ra-
dości – oto słowa poety doczeka-
ły się praktycznej realizacji. Znicze 
możemy zapalić na symbolicznych 
chociażby grobach tych, którzy ży-
cie oddali za wolność, ludzką god-
ność i prawo do własnej, z imienia i 
nazwiska znaczonej, mogiły...

MR

10 lat temu                  pisał:

Stanisław Łasiewicki, lat 84, zmarła 25.10.2011 r., pogrzeb odbył się 
27.10.2011 r. na cmentarzu  w Dobrej Nowogardzkiej 

Jan Michalak , lat 45, zmarł:24.10.2011, pogrzeb odbył  się 27.10.2011 na 
cmentarzu  w Jenikowie 

Stanisław Hatalski,  lat 74, zmarł 25.10.2011 r., pogrzeb odbędzie się 
28.10.2011 r. na cmentarzu  w Dobrej Nowogardzkiej  

Joanna Bogucka, lat 86, zmarł 26.10.2011 r., pogrzeb odbędzie  się 
29.10.2011 na cmentarzu  w Dobrej Nowogardzkiej   

Tadeusz  Ryter, lat 57, zmarł 23.10.2011 r., pogrzeb odbędzie się 26.10.2011 
r. r. na cmentarzu  w Nowogardzie 

Marianna Rzechuła, lat 90, zmarł 27.10.2011 r., pogrzeb odbędzie  się 
29.10.2011 r. na cmentarzu  w  Nowogardzie 

informację podał zarządca s. Furmańczyk 

 W TYCh DNIACh ODesZLI DO WIeCZNOśCI 
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Cmentarz w obiektywie
Wielkimi krokami zbliża się 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. Już od kilku dni można zaobserwować zwiększony ruch na no-
wogardzkim cmentarzu. W czwartkowe południe odwiedziliśmy naszą nekropolię z obiektywem. 

Choć przed nowogardzkimi sklepami coraz więcej pięknych chryzantem, to sprzedawcy 
z ogromnej sprzedaży  jeszcze się nie cieszą. 

Wokół cmentarza powoli wyrastają już tymczasowe kramiki z kwiatami i zniczami.

Właściciele sklepów pracują w ukropie. Groby już poprzystrajane kwiatami.

Trwa porządkowanie pomników swoich bliskich Świeżych nekropolii nie trzeba dekorować…

 Kolumbarium też wygląda odświętnie.  Po pracy czas na spotkania i rozmowy ze znajomymi. foto man
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35 lecie Waszego małżeństwa 
jest dla nas powodem do dumy 

i budzi wielki szacunek. 
Serdeczne gratulacje Kochanym Jubilatom 

Janinie i Andrzejowi 
Górniackim 

składają Kasia, Rafał, Oliwia i Julia

Wasza miłość jest dla 
nas dzieci przykładem z okazji 

50 rocznicy ślubu 

Mirosławie i Janowi 
Kowalczyk 

wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia 
i uśmiechu na dalsze lata wspólnego życia 

składają córki i syn z rodzinami

Kochanym Rodzicom 

Ewie i Tadeuszowi 
Wołosewicz 

z okazji Złotych godów 
najserdeczniejsze życzenia pomyślności 
i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia 

składa 
Sławek z Anią i Sebastianem

Piękne są róże, bo kwiaty 
mają, lecz są nietrwałe, bo 

przekwitają, niech twoja miłość 
zawsze Ci sprzyja niech trwa 
na wieczność i nie przemija. 

Reginie 
Przeździeckiej 

w dniu nadchodzącej 
58 rocznicy urodzin 

życzenia składają 
dziadek z babcią, 

kolonia Redło

W 18 rocznicę urodzin 

Marty Ciok 
najlepsze życzenia 
składają rodziny 

Jankowskich, Gontarskich i Leszczyńskich 
oraz Matka i Chrzestna Ania 

ŻYcZENiA

ŻYcZENiA ŻYcZENiA

W dniu 24 października Pani Stanisława Sosnowska, mieszkanka Nowogardu,  obchodziła swoje 100 urodziny. Pytana przez DN o re-
ceptę na długie życie   odpowiedziała:  Recepta jest prosta. Zawierzyć całe życie Bogu. Pokory, cierpliwości i Opieki – Tej Odgórnej. Naj-
ważniejszej zresztą. By przyjąć wszystko to, co zsyła los. 

Najstarsza nowogardzianka skończyła 100 lat!
Z Panią Stanisławą DN roz-

mawiał już w czerwcu. Nigdy 
specjalnie nie zważałam na to, 
czy żyję zdrowo. Wręcz prze-
ciwnie, wiele lat bardzo ciężko 
pracowałam fizycznie - w go-
spodarstwie. Przeżyłam zarów-
no pierwszą, jak i drugą woj-
nę światową - najtrudniejsze 
okresy w dziejach Polski, świa-
ta i ludzkości – mówiła wtedy. 

Pani Stanisława urodziła się 
i dorastała w Bartochowie. 
Obecnie, jest to wieś położo-
na w województwie łódzkim, 
w powiecie sieradzkim. Miała 
sześcioro rodzeństwa, w tym 
trzy siostry i trzech braci. W 
wieku 21 lat wyszła za mąż. 

- Przyszły mąż od razu mi 
się spodobał. Ceremonia ślub-
na odbyła się w Warcie. Mimo 
znaczącej różnicy wieku, nasz 
związek był bardzo trwały i 
zgodny. Mąż, to był wspaniały 
i dobry człowiek – wspomina-
ła w rozmowie z gazetą,  Pani 
Stasia. 

Owocem ich miłości była 
szóstka dzieci. Dziś została już 
tylko dwójka – córka w Nowo-
gardzie oraz syn – w Dobrej. 

O dziwo, w wieku stu lat 
dużo czyta. 

- Jest w stanie przeczytać całą 
gazetę – nie przerywając nawet 
na moment  – mówiła Barba-
ra, córka najstarszej nowogar-
dzianki, która odgrywa teraz 
ogromną rolę w życiu matki. 

Pani Stanisława jest nadal w 
świetnej kondycji.  Udowod-
niła to w dzień swoich setnych 
urodzin, przyjmując gości. 
Obok kilkuosobowej rodzi-
ny byli wśród nich burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla i 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Antoni Bielida. Były 

kwiaty, szampan list gratula-
cyjny od władz miasta, a nawet 
premiera Donalda Tuska. Jubi-
latka otrzymała także dodat-
kową emeryturę od ZUS, któ-
rą wręczyli przedstawiciele tej 
instytucji. 

Redakcja DN życzy Pani Sta-
nisławie dużo sił i wiary na ko-
lejne lata życia!

 MS, 
fot. UM Nowogard
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Kładka na pola, ale za to z chodnikiem! 
Absurd goni absurd. Tak można podsumować odkrywane co rusz elementy obwodnicy.  Na zdjęciu po lewej wiadukt w Karsku, o któ-
rym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Po prawej zdjęcie wiaduktu, który wybudowano za kolonią Smużyny. Obie budowle, choć mają to 
samo przeznaczenie, różną się jednak od siebie, jedną bardzo istotną rzeczą – chodnikiem. 

I tu sprawa się komplikuje. Konia z rzędem temu, kto potrafi uzasadnić, dlacze-
go w Karsku chodnika nie wybudowano, a na kolonii Smużyny już tak? Pomijając 
już fakt, że budowa kładki na Smużynach, to jakiś bananowy pomysł. Nam nasu-
wa się tylko jedno uzasadnienie – Budimex postawił na dobre kontakty z dorad-

cą wicepremiera Pawlaka – Kazimierzem Ziembą, który jak wiadomo mieszka w 
sąsiedztwie. 

Na tym wątek śledczy kończymy, żeby znów się na nas ktoś nie obraził....
MS

OPs W Nowogardzie 

Jesteśmy przygotowani do zimy!

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie już roz-
począł pomoc dla swoich 
podopiecznych. Do tej pory 
pomoc finansową z Ośrodka 
Pomocy Społecznej na nie-
które formy pomocy w tym 
również na zimowy opał na 
łączną kwotę 100 tyś. zło-
tych otrzymało 260 osób. 
Natomiast, kolejnych 36 
osób skorzystało już z cie-
płego posiłku. W grupie tej 
są osoby bezdomne i inne. 
Kierownik OPS w Nowo-
gardzie Pani Teresą Skibską 
powiedziała nam: Jesteśmy 
przygotowani, jak co roku 
zresztą do okresu zimowego, 
ale na chwilę obecną ciesz-
my się, że aura nam sprzy-
ja, są niskie temperatury , nie 
ma mrozów, a dla naszych 
podopiecznych ma to ogrom-
ne  znacznie. Nasze działania 

są skierowane przede wszyst-
kim dla potrzebujących, któ-
rym  przyznajemy środki fi-
nansowe na opał i inne formy 
pomocy. Zabezpieczamy tak-
że miejsca w schronisku po-
wiatowym dla osób bezdom-
nych, ale z tego co mi wiado-
mo, to miejsc tam  jest już co-
raz mniej. Dodam, że osoby, 
które kwalifikują się do schro-
niska  nie zawsze chcą tam 
pójść, ponieważ obwiązuje 
tam całkowity zakaz spoży-
wania alkoholu no i ogólny 
porządek… Zima i jesienne 
chłodne wieczory to trudny 
okres szczególnie dla osób 
starszych i bezdomnych, dla-
tego bądźmy czujni i alar-
mujmy odpowiednie służby, 
gdy zobaczymy osobę, która  
wymaga naszej pomocy. 

Jarek Bzowy 

Pomoc finansowa, bezpłatne posiłki, miejsca w 
schronisku - to niektóre formy pomocy przygotowa-
ne przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie dla osób bezdomnych i potrzebujących, szcze-
gólnie w okresie Zimy. 
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Policja apeluje do pieszych

„Kierowca może Cię nie widzieć”
Ze względu na ograniczoną widoczność w godzinach rannych i popołudniowych apelujemy 

do pieszych o empatię w stosunku do kierujących pojazdami.
Przekraczanie jezdni „po pasach” nie gwarantuje bezpieczeństwa!!!
Słaba widoczność, zaparowane szyby, powodują, że kierowca w trakcie jazdy ma ograniczone 

pole widzenia, co może doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku. Nie ignorujmy zagro-
żeń, jakie może stworzyć nadjeżdżające auto. Pieszy, jako osoba uprzywilejowana na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych ma obowiązek trzeźwo oceniać sytuację na drodze i stosować pod-
stawowe zasady poruszania się po drogach.

Bardzo często dochodzi do wtargnięć na przejścia dla pieszych, dlatego 
Pamiętaj!!! W zetknięciu z maszyną nie masz najmniejszych szans.

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

Co prawda imieniny Tadeuszów przypadają dzisiaj, ale nowogardzcy Tadeuszowie świętowali już w środę. W ten dzień bowiem, w NDK 
odbył się „II Wieczór Tadeusza”. 

Huczne imieniny u Tadeuszów 
Organizatorami imprezy, która ma nabrać cyklicz-

nego charakteru było sześciu Tadeuszy, czyli T. Hołu-
bowski, T. Rzetecki, T. Banachomski, T.Dubiniecki, T. 
Pietrasik i T. Łukaszewicz. Zgodnie z założeniem, co 
roku patronem imprezy będzie inny Tadeusz. W tym 
roku był nim Tadeusz Kościuszko. 

Na imprezę zaproszono najstarszego tegorocznego 
Tadeusza – pana Kozieła. Pan Tadeusz otrzymał list 

gratulacyjny z rąk burmistrza i pamiątkowy upomi-
nek od T. Łukaszewicza. 

Imprezie przyświecał także szczytny cel. W prze-
rwach pomiędzy występami artystycznymi odbywa-
ła się aukcja na rzecz Maćka, chorego na porażenie 
mózgowe. 

W występach artystycznych uczestniczyła Kapela 
Kryzys, której liderem jest Tadeusz Łukaszewicz oraz 

artyści z NDK. Swoje wiersze recytowała jak co roku  
także Halina Zając z Wojcieszyna. 

Na zakończenie, jak na imieniny przystało, wszyst-
kich przybyłych gości Tadeusze zaprosili na ciasto i 
lampkę szampana. 

W dniu imienin redakcja DN, życzy wszystkim Ta-
deuszom pomyślności i spełnienia marzeń. 

MS

Tadeusz Łukaszewicz w koncercie kapeli „Kryzys”

Występ zespołów artystycznych z NDK

Tadeusz Kozieł najstarszy Tadeusz w Nowogardzie

Halina Zając Tadeuszom swoje wiersze

Aukcja na rzecz chorego Maćka
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„TOMAsZEWscY NiERUcHOMOŚci”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

MiEsZKANiA:
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 60 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard kawalerka o powierzchni 38 m2, cena- 113 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 62 m2, cena- 154 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie o powierzchni 64 m2, garaż ,I p, cena- 181 500 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł

DOMY :
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 239 m2, działka 6400 m2, cena- 590 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 240 m2, działka 886 m2, cena- 649 000 zł

LOKALE:
Nowogard, lokal o powierzchni 200 m2 na wynajem, cena- 7400 zł/miesięc

serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
Biura Nieruchomości na ul. Warszawską 14

Martynka córka 
Mileny Miłek 
ur. 20.10.2011 
z Tucze

Tomasz syn Pauliny 
Toruńskiej 
ur. 24.10.2011 
z Dobrej 
Nowogardzkiej

Szymon syn Emilii 
i Marcina Kutrzeba 
ur. 21.10.2011 
z Nowogardu

Marcel syn Justyny 
Komorowskiej 
ur. 26.10.2011 
z Radowa Wielkiego

Staś syn Pauliny 
i Marka Elwart 
ur. 21.10.2011 z Dobrej

Kamil syn Anny Kozera 
ur. 23.10.2011 
z Wierzbięcina

Paweł syn Eweliny 
Zubrzyckiej 
ur. 21.10.2011 
z Wierzbięcina

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Trójka i NDK z wizytą w Serbii
W dniach 10-18.10.2011 października po raz trzeci reprezentacja naszej szkoły, a po raz czwarty NDK była z wizytą w Serbii w Prania-
nach– gmina Gornji Milanowac.  Wymiana młodzieży z naszego miasta odbyła się dzięki podpisaniu umowy pomiędzy gminami No-
wogard, a Gornji Milanowac i szkołami: SP nr 3 i Szkołą w Pranianach.

Serbowie natomiast przy-
jeżdżają do naszego miasta w 
trakcie trwania warsztatowych 
spotkań artystycznych odby-
wających się w ramach festi-
walu „Lato z Muzami” w NDK.

Naszą szkołę reprezentowa-
li uczniowie i uczennice z koła 
plastycznego, sportowego,  a 
także uczniowie, którzy osią-
gnęli wybitne wyniki w nauce. 

Nowogardzki Dom kultury re-
prezentowali  wokalistki oraz 
dzieci z grup plastycznych i ta-
necznych.

Droga do Serbii jest długa i 
dość uciążliwa, jechaliśmy po-
nad 20 godzin. Jednak  po dro-
dze przejeżdżaliśmy przez kil-
ka państw unijnych: Niemcy, 
Czechy, Słowacja i Węgry. Na 
granicy Węgiersko -Serbskiej 

celnicy sprawdzali nasze pasz-
porty.

Serbowie przygotowa-
li nam bardzo ciepłe powita-
nie. Mieszkaliśmy w gospo-
darstwie agroturystycznym w 
Kostunici, oddalonym 10 km. 
od szkoły w Pranianach, skąd 
codziennie dojeżdżaliśmy na  
warsztaty lalkarskie, warszta-
ty folklorystyczne i wokalne, 

warsztaty malowania na szkle i 
jedwabiu oraz matematyczno- 
szachowe.

Byliśmy z wizytą w dwóch 
zaprzyjaźnionych  szkołach, 
gdzie przedstawiliśmy krót-
ki program artystyczny. Ko-
lejnym razem zobaczyliśmy 
cudowny zakątek Serbii zwa-
ny „sercem Serbii” – Owczar 
Bani, gdzie uczestniczyliśmy 

w spływie tratwą po Morawie 
. Na koniec mogliśmy odprę-
żyć się na krytym basenie z 
wodami termalnymi. Kolejne-
go dnia mieliśmy wycieczkę do 
Cacka – 80 tysięcznego miasta 
oddalonego o 50 km od Pra-
niani, gdzie mogliśmy zakupić 
pamiątki. 

Z okazji 153 – lecia szko-
ły w Pranianach grupy z Trój-
ki i NDK przygotowały wspól-
nie program artystyczny, który 
zaprezentowaliśmy w Domu 
Kultury w Pranianach.

Wracając do Polski zatrzy-
maliśmy się w stolicy Serbii 
– Belgradzie, gdzie mieliśmy 
okazję zwiedzić muzeum woj-
ska i militariów, a także starą 
część Belgradu ze wspaniałymi 
deptakami i zabytkami. W tym 
roku  w warsztatach uczestni-
czyły także dzieci z Macedonii 
i Słowenii.

Podsumowując – było fanta-
stycznie!!! Oby ta współpraca 
trwała jak najdłużej, bo warto 
pracować, a w nagrodę zwie-
dzać zakątki i piękne miejsca w 
Serbii.  

Dziękujemy Panu Burmi-
strzowi i Radzie Miejskiej za 
pomoc w organizowaniu na-
szej wycieczki.

Info. SP 3
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31.10.2011 r. 
godz. 16

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
TEL. 915 77 2007

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

zaprasza 
na korepetycje 
i kursy języka 
niemieckiego:

- maturalne,
- gimnazjalne, 
- dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- dla osób wyjeżdżających za granicę.
Zajęcia odbywają się w  siedzibie firmy „GERMANIC” Krystyna 

Dwornik, ul. Wojska Polskiego 3 (Centrum Edukacji  
i Przedsiębiorczości „PROFIT”), I piętro, pok. 116, w Nowogardzie.
Informacje i zapisy: tel. 607 545 991, e-mail: germanic1@wp.pl 
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Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym 
producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy osoby  na stanowisko: 

OPERATOR MASZYN
Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe, 
• Doświadczenie zawodowe w obsłudze maszyn  
   – strugarka, frezarka lub uciosarka 
• Staranność i sumienność, 
• Dyspozycyjność, 
• Zaangażowanie i chęć do pracy,

LAKIERNIK 
Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe, 
• Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończenia powierzch-
ni lakierowanych,
• Samodzielność i dobra organizacja pracy, 
• Odpowiedzialność za efekty swojej pracy,

Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
• Niezbędne narzędzia do pracy

Oferty zawierające CV, list motywacyjny,  prosimy kierować 
na adres: rekrutacja@drewpol.pl  lub Drewpol Sp.zo.o Osina 
27a, 72-221   

Oferty prosimy przesyłać do dnia 14 listopada 2011 r. Uprzej-
mie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osoba-
mi.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 
roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Starosta Goleniowski
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość nr 28/3 o po-
wierzchni 0,3109 ha, położona w obrębie 4 miasta Nowogard, 
zapisana w księdze wieczystej KW nr SZ10/00044735/0. Odda-
nie nieruchomości w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony z 
przeznaczeniem na cel rolny. Stawka czynszu nie obejmuje po-
datku rolnego.

Wywoławcza stawka czynszu w stosunku rocznym wynosi 
53,10 zł. – wadium 5,50 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 r. o godz. 
9ºº w Starostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dwor-
cowej 1 (pokój 401).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowo-
du wpłaty wadium, dowodu tożsamości i numeru NIP oraz do-
datkowo w przypadku osób prawnych: numeru REGON, wypi-
sów z rejestrów i stosownych pełnomocnictw.

Wadium należy wpłacić do dnia 23 listopada 2011 r. w kasie 
znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie lub na 
konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  
0459  2000  0040 (wymagane potwierdzenie przelewu).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknię-
ciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zali-
cza się w poczet czynszu dzierżawnego.

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

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
nr 203 II piętro) lub telefonicznie 91-418-05-12 wew. 238.

SP Strzelewo – pierwsza Szkoła 
Podstawowa w Gminie Nowogard
25 Października w auli SP 17 w Koszalinie 23 zachodniopomorskie szkoły otrzy-
mały certyfikaty włączenia w Ogólnopolską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. 
Jako pierwsza podstawówka w naszej gminie taki certyfikat uzyskała SP Strze-
lewo.

 We współpracy z Kurato-
rium Oświaty, Agencją Rynku 
Rolnego , Państwową Inspek-
cją Sanitarną oraz Środowi-
skiem lokalnym przez okres 3 
lat szkoła w szczególny sposób 
zaangażowana była w promo-
cję zdrowia , zarówno wśród 
uczniów , rodziców  i w środo-
wisku lokalnym . Koordyna-
torem projektu była Pani Ka-
tarzyna Obrębska . Uroczy-
stego rozdania Certyfikatów 
dokonał w-ce Kurator Oświa-
ty Pan Krzysztof Rembowski 
oraz Dyrektor ARR w Szczeci-
nie Pan Marek Jakubiak w asy-
ście Wojewódzkiego Zespo-
łu Koordynacyjnego. Uzyska-
nie Certyfikatu jest dla naszej 
szkoły nobilitacją do grona 
2000 szkół tworzących Ogól-
nopolską Sieć.

Program Szkoła Promująca 
Zdrowie rozwijany jest w Pol-
sce w ramach Europejskiej Sie-
ci Szkół Promujących Zdro-

wie, utworzonej w 1992 r. w 
wyniku porozumienia WHO/
EURO, Rady Europy i Komi-
sji Europejskiej. Polska zosta-
ła członkiem tej sieci w grupie 
pierwszych siedmiu krajów. 
Działania związane z rozwija-
niem i upowszechnianiem w 
Polsce idei Szkoły Promującej 
Zdrowie odbywały się na pod-
stawie współpracy i wsparcia 
ze strony ministerstw zdrowia 
oraz edukacji. Dla zapewnie-
nia dalszego rozwoju progra-
mu oraz kontynuacji przyna-
leżności Polski do Europejskiej 
Sieci Szkół dla Zdrowia w Eu-
ropie, 23 listopada 2009 r. pod-
pisano porozumienie o współ-
pracy między  Ministrem Edu-
kacji Narodowej, Ministrem 
Zdrowia oraz Ministrem Spor-
tu i Turystyki w sprawie pro-
mocji zdrowia i profilaktyki 
problemów dzieci i młodzie-
ży. Z treści porozumienia wy-
nika m.in.: zapewnienie sy-

nergii działań z zakresu pro-
mocji zdrowia i profilaktyki 
problemów dzieci i młodzie-
ży, które są realizowane przez 
strony porozumienia w szko-
łach i placówkach oraz w śro-
dowisku lokalnym, w tym po-
dejmowanie działań na rzecz 
wdrażania programów promu-
jących zdrowie, m.in. progra-
mu Szkoły dla Zdrowia Europy. 
Obecnie w Polsce, we wszyst-
kich województwach, jest po-
nad 2 000 szkół w sieci szkół 
promujących zdrowie.

Dyrektor Szkoły Pani 
Agnieszka Forgiel pragnie po-
dziękować koordynatorowi 
oraz wszystkim nauczycielom, 
pracownikom szkoły oraz ro-
dzicom za wspólny wysiłek 
włożony w uzyskanie Certyfi-
katu Szkoły Promującej Zdro-
wie 

Cezary Komisarz
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BEZPłATNA POMOc W UZYsKANiU KREDYTU - OfERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DZiAłKi NA sPRZEDAŻ

Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – cENA 60.000 zł OKAZjA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m² – CENA 105.000 zł
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – cENA 100.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000 – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
łOBEZ – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kierunku Drawska– cENA 1 122.000 zł
łOBEZ – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – cENA 2 400.000 zł

DOMY NA sPRZEDAŻ
Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 342,20m², działka 921m² – cENA 257.500 zł 
Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 185,19m², działka 1100m² – cENA 391.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – cENA 169.000 zł

„PROFILAKTYKA 
RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
05.11.2011r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. 
Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji (budynek la-
boratorium szpitala- pierwsze piętro), oraz u Lidii Bogus 
tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

ZAPRASZAMY
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

prowadzą sprzedaż 
pięknych stroików 

nagrobnych wykonanych z żywego świerku.
Uzyskany dochód będzie przeznaczony na zakup 

materiałów plastycznych na potrzeby terapii.
Stroiki można kupić od wtorku 18.10 do piątku 

28.10 w godzinach 8.00-14.30.
Istnieje możliwość zamówienia na konkretny dzień.

WTZ, ul. Boh. Warszawy 32 , zamówienia tel. 728-815-148

„Noworim” Sp. z o.o.  
poszukuje kandydata

na stanowisko kontroler w Dziale Produkcyjnym.  
Wymagane jest:
 - wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspozycyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów sanitarno - epide-
miologicznych. 
 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu 91 39 22 394. 

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694

Wydzierżawię 
lokal 

30 m2 (sklep, usługi, biuro) 
ul. Żeromskiego, 

cena do uzgodnienia. 
Tel: 693 843 533

Piłka nożna

W niedzielę z Tychowem
W przedostatniej kolejce jesiennych spotkań A-klasy Zorza Tychowo będzie ko-
lejnym przeciwnikiem Olimpii Nowogard. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę 
30 października na boisku w Tychowie o godz. 14.00.

W poprzednim sezonie w 

rundzie jesiennej Olimpia 
uległa na wyjeździe zawod-
nikom z Tychowa 4:2. Zim-
ny prysznic nastąpił już w 
drugiej kolejce rozgrywek. 
W rewanżu to Olimpia była 
lepsza i pewnie wygrała 3:1. 
Cały poprzedni sezon Zo-
rza mogła uznać za udany. 
Może o tym świadczyć to, że 
na wiosnę potrafiła wygrać z 
Radowią 1:0 i zbliżyć się do 

miejsca na podium rozgry-
wek. Z dorobkiem 39 punk-
tów zajęła ostatecznie czwar-
te miejsce na koniec sezonu. 

W obecnym sezonie za-
wodnicy z Tychowa zano-
towali aż pięć remisów. Je-
dynie dwa mecze potrafili 
wygrać. W poprzedniej ko-
lejce na wyjeździe wygra-
li z WODR Barzkowice 1:3. 
Dyspozycja w przekroju ca-
łej rundy może nie jest rewe-
lacyjna, ale należy pamiętać, 
że każdy przeciwnik może 
sprawić niespodziankę, a 
taką bez wątpienia byłaby 
strata nawet dwóch punk-
tów. Olimpia będzie chciała 
zdobyć kolejne trzy punkty 
i powiększyć przewagę nad 
resztą stawki walczącej o 
awans. 

Wynik jest sprawą otwartą 
i tylko od umiejętności oraz 

dyspozycji w danym dniu za-
leżeć będzie wynik niedziel-
nego pojedynku. Początek 
zawodów o godz. 14.00. Ju-
niorzy Olimpii mają w tym 
dniu wolne. Zorza Tychowo 
nie zgłosiła do rozgrywek tej 
kategorii wiekowej. 

Przemysław Saja
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

sPRZEDAM 
MiEsZKANiE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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Zadanie nr 3
Odgadywane wyrazy wpisujemy jednym 
ciągiem – końcowa litera jednego wyrazu 
jest pierwszą literą następnego. Litery z 
pól dodatkowo oznaczonych , uporządko-
wane od 1 do 13 utworzą końcową część 
hasła – PEŁNEGO ROZWIĄZANIA  KOŃCO-
WEGO.
1-2 – pełno go na plaży,
2 -3 – grupa ludzi ustawionych w „kółko”,
3-4 – miasto graniczne przedzielone Odrą,
4-5 – krętacz, oszust ,
5-6 – choroba oczu,
6-7 – składnik programu radiowego,
7-8 – dokument potwierdzający pozytyw-
ne badania techniczne,
8-9 – muzyk z trąbką,
9-10 – przyjemny wiaterek,
10-11 – warzywo, symbol zdrowia.

Krzyżówka  
z labiryntem                             
Zadanie nr 1
Po rozwiązaniu krzyżówki  litery czy-
tane wzdłuż linii utworzą pierwszą 
część hasła końcowego.
Poziomo:
1 – coś co nas kusi,
5 – karciany dzwonek,
6 – na niej frytki (w barze),
7 – kura czy ono było najpierw?
Pionowo:
1 – szachowy remis,
2 – kwiecista przemowa,
3 – pled, derka,
4 – grupa złodziejaszków.

Logogryf 
Zadanie nr 2
Określenia wyrazów wpisywanych po-
ziomo podano w przypadkowej kolej-
ności. Słowo KRAK  ułatwi wpisywanie. 
Litery z pól przyciemnionych utworzą 
drugą część hasła końcowego.
- kapłan dla wiernych owieczek,
- przebojowe Fa,
- w  ręku dziecka to pożar,
- pisarz.

Ciągówka wieńcząca

KUPON 81 krzyżówka z dnia 21 X -  Prawidłowe rozwiązania: „Nowa ko-
alicja”, „Ruch Palikota”, „Ewa Ewart”, „Kordian”

Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Andrzej Leszczyński, Wiesława Kacz-
marek, Teresa Czarnecka, Marek Feliksiak, Wioletta Madalińska, Pelagia Felik-
siak, Urszula Skowron, Jolanta Gruszczyńska, Józef Dobrowolski, Regina Czar-
nowska, Janina Grudzińska, Jadwiga Maknia, Wiesław Borowik, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Danuta Śmigiel.

Zwycięzcy: Wioletta Madalińska, Jolanta Gruszczyńska, Janina Grudzińska.

SWAWOLNA PŁOTKA 
Nie pomnę, nad jakim jeziorem 
Mieszkał wędkarski ród, 
Złowrogi  dla państwa wód. 
W wodzie płytkie brzegu niedaleko, 
Żyła płotka swawolna, 
Zwinna, przy tym wytrwa wyga, 
Od wszelakich  lęków wolna. 
Swobodne się wśród wędek zwijała jak fryga. 
Często z jej winy wędkarz swoje hobby przeklinał. 
Myśląc, że go nagrodzi  czekania godzinę. 
Zarzuci wędkę, oczu nie spuszcza ze spławika, 
Wtem zda mu się, że wzięła, serce w nim zadrgało., 
Poderwie wędkę, patrzy: robaka ni skrawka ! 
Oszustka, jakby z wędkarza się śmiała, 
Cap za przynętę, w bok skręciła 
I  wędkarza oszwabiła. 
Za to jej druga płotka nauczkę wygarnie:
„Już ci to , siostro, nie ujdzie bez karnie. 
Czy mało miejsca masz w wodzie, 
Że się ciągle uwijasz pomiędzy wędkami? 
Boję się, że się z jeziorem pożegnasz i z nami. 
Im bliżej wędek, tym bliżej ku szkodzie. 
Dziś  się uda, lecz jutro czy wiesz co się spotka? „
Ale głupcy rozumu nie słuchają wcale, 
Gdyż tak jej podpowie płotka; 
„Nie jestem ślepa, widzę doskonale!” 
Wędkarze chytrzy, ale porzuć strach !
Już przejrzała ich fortele. 
Widzisz tam wędkę? Drugą, trzecią ? Ach! 
Jakże ich  wiele!
Popatrz, jak tych mędrców zwiodę!”
I do wędek jak strzała pomknęła przez wodę. 
Urwała z jednej, z drugiej, na trzeciej nieboga
Uwięzła, i ach, wpadła w ręce wroga!
Że, zbytnia pewność siebie jest człeku szkodliwa, 
Pozwól, że Cię zabawię treścią mojej baśni  
Oto mi sama spod pióra wypływa, 
Może ci się przyda właśnie. 

NARÓD POLSKI
My jesteśmy naród, który
Z natury nie jest ponury... 
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REgULARNA LiNiA Mi KRO BU sO WA sEROcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKs 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODjAZDY Z NOWOgARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjAZDY ZE sZcZEciNA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OsÓB - RO MAN BiŃcZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONiEDZiAłKU DO PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOgARD - REWAL - POBiEROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej Adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOgARD - gOLENiÓW - sZcZEciN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZcZEciN - gOLENiÓW - NOWOgARD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165 • TEL. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133
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oGŁo sZE NIA drob NEiNfORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny,  
Piotr słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NiERUcHOMOŚci

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w Wyszomierzu - 2500 
m2, cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam dom na ul jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
o pw. użytkowej 55 m2 , II piętro na 
osiedlu Radosław 501 594 804 lub 
605 548 737 cena 149.000,00

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę a 
Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 50 m2 iii piętro przy 
ul. Luboszan. samodzielne cO. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe. 506 382 151

• Do wynajęcia kawalerka 35 
m2, umeblowana w szczecinie. 
604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 502 617 486

• Sprzedam lub wynajmę kontener na 
Rynku w Nowogardzie. Wyprzedaż 
towaru. 605 460 499

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe na I Pietrze przy ul. Zamkowej. 
665 001 251

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 508 948 888

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1509 m2 (okolice Roosevelta). 
503 032 213

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Szukam garażu do wynajęcia na 
osiedlu Bema. 665 541 960

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, pow. 77 m2 I piętro na ul. Boh. 
Warszawy. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
parter. Przystępna cena. 91 39 25 836

• Mieszkanie na sprzedaż z dopłatą 
„rodzina na swoim”. 501 432 382

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 
698 843 040

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
na trzypokojowe w starym budow-
nictwie w Nowogardzie. 600 807 338

• sprzedam lub wynajmę trzypoko-
jowe mieszkanie w centrum No-
wogardu. stacj. +49 511 897 1624; 
kom. +49 157 761 71 096

• Poszukuję do wynajęcia kawalerki. 
503 967 289

• sprzedam nowy dom 131 m2 + ga-
raż, działka ok. 15 ar. Karsk. cena 
320 tys. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 10 
ar. Cena 40 tys. ok. Nowogardu. 
694 521 787

• Posiadam do Wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe w centrum Nowogardu. 
Opłaty 1000zł plus prąd i gaz, tel. 
668414615, 606435581

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę garaż 507 356 117.

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 
20 banków w jednym miejscu. 
Dojeżdżamy do klientów. Pro-
mocja!!! Prowizja 0%, bezpłatne 
badanie zdolności kredytowej. 
centrum finansowe AVANTis. Tel. 
513 164 203

MOTORYZAcjA

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnie-
nia. tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC 
i przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Con-
ti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, cena 
450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• sPRZEDAM OPEL VEcTRA c KOM-
Bi, sREBRNY MET., ROK PROD 
08/2006, PRZEB 152000 KM, 1.9 
DiEsEL 150 KM, sERWisOWANY 
W AsO OPEL (fAKTURY), OsTATNi 
sERWis 20 WRZEsiEŃ 2011, NOWE 
OPONY LETNiE cONTiNENTAL, 
KLiMATRONiK DWUsTREfOWY, 
ZADBANY, cENA DO UZgODNiE-
NiA, TEL. 605 522 340.
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oGŁo sZE NIA drob NE
• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 

rok prod. 1992, zarejestrowa-
ny, ubezpieczony do poprawek 
blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW T2 bus diesel, 
poj. 1.6 (blaszak) rok 1984. 
502 853 573

• Sprzedam Polonez Caro plus 1.4 
Rover. 669 694 269 

• Sprzedam Citroen AX 1.4 diesel. 
669 694 269

• Sprzedam silnik Leylant SW 400 
TD. 669 694 269

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear 
Ultragrip 7t, stan idealny, cena 
800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena fel-
gi 450 zł. Cena opon z felgami 
1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam dom o pow. 150 m2, 
działka 716 m2. Inf. 662 678 895

• Sprzedam Citroen Berlingo, 
benzyna + gaz rok prod. 2002 r. 
504 471 347

• Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 155/13. 607 310 591

• Sprzedam skuter.  605 930 425

• Opony zimowe na felgach do 
Opla 185/60 R14 cena 250 zł. 
516 636 477

• Sprzedam tanio cztery koła 
z oponami lub same opony 
185x14x65 zimowe „Pirelli” stan 
idealny. 888 676 231

• Opony zimowe R-13 (155x80) 
Stan bardzo dobry, cena 250 zł. 
Tel. 513 164 203

• Sprzedam felgi aluminiowe 
nowe oryginalne 16 cali od Volvo 
z kpl. Opon zimowych Michelin. 
Cena 2700. Tel. 602 474 266

ROLNicTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, 
zboże. 502 853 573

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Sprzedam króliki młode i sami-
ce. 605 576 908

• Sprzedam siewnik poznaniak. 
603 839 782

• Sprzedam kombajn Anna i fort-
shnitch 100 KM.609 480 049

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/kg. 
605 946 741

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam jabłka 0,50 zł/kg, ko-
lonia Redło. 91 39 28 005

• Sprzedam ziemniaki Denar Vi-
neta. 692 125 122

• sprzedam prosiaki. 91 39 17 
038

• Chryzantemy drobno i śred-
nio kwiatowe już w sprzedaży. 
Strzelewo tel. 503 653 275.

• Marchew jadalną i odpadową 
oraz burak czerwony sprzedam. 
503 653 275.

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam działkę rolną 14 ar 
(KRUS) 4 zł/m2. 607 647 146 po 
15 stej.

• Sprzedam ziemniaki „Bryza”. Ol-
chowo. 91 39 21 595

• Tanio sprzedam prosiaki. 91 39 
17 038

• Sprzedam – dwa budynki go-
spodarcze murowane (z bia-
łej cegły) o dużej powierzchni 
użytkowej wraz z ogrodem w 
miejscowości Wierzbięcin. Wia-
domość pod tel. 91 39 21 354 po 
godz. 14-stej.

• Sprzedam prosięta. 91 39 
26 344; 601 553 885

UsłUgi

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? salon kom-
puterowy Ms BiOss zaprasza! 
ul.700-Lecia 15 (nad apte-
ką jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! serwis sprzętu 
AgD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARiE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700l 
ecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-

kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• BeHaPe- specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością 
dojazdu do klienta. 693  946 
233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, re-
gipsy, szpachlowanie, malowa-
nie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUs i Urzędu skarbo-
wego. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BiK, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Usługi sprzątanie mieszkań 
prywatnych, biur i posesji. 
724 348 596

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, lamino-
wanie A4-A3, ViZART studio 
Reklamy, Nowogard, ul. 700 

lecia 15 (nad apteką jantar), 
tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Sprzątanie czyszczenie nagrob-
ków. 793 908 143

• Wykonam usługi w zakresie 
budownictwa, docieplenie 
układanie kamienia, glazura. 
662 678 895

• Usługi transportowe. Wywrotka 
25t, plandeka 13,6m. 697  943 
123

• Pożyczki bez BiK na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prak-
tyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25 900; 
667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• ZATRUDNię DO PRAcY PRZY 
sORTOWANiU fLANcY TRU-
sKAWEK. PRAcA NA HALi 
ROZPOcZęciE 3 LisTOPADA 
(REDłO) iNfORMAcjA- 505 
14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 
35 03 053

• Poszukujemy pracownika do 
odlewni w Osinie na stanowisko 
szlifierz. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt osobisty, lub tel. 
501 773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + 
E, Polska-Nowrwegia, siedzi-
ba firmy w Nowogardzie, tel. 
609493989, 607 585 561

iNNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-
ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-

używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd 
dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacero-
wy WALTER 250 zł (sklepowa 
cena 500 zł) stan b. dobry. 
783 019 357

• Sprzedam komplet pościeli weł-
nianej (materac, poduszka, koł-
dra) firmy Benedica. Cena 1000 
zł. 608 853 710

• Sprzedam koncentrator tlenu 
(astma) 91 39 22 106

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pociete w 
klocki. 514 740 538

• Sprzedam owczarki niemiec-
kie sześciotygodniowe, dobrze 
zbudowane, tanio. 724 049 451

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam stolik po telewizor- 
50 zł, 504 703 568

• Sprzedam karpia narybek- kro-
czek. 91 39 18 297

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szufla-
dy. Okres przed wojenny. Skła-
dana na dyble. 606 265 333

• Sprzedam robione drzwi ga-
rażowe, futryna kątownik 
50x50x5, blacha grubości 2mm. 
Baskwil góra dół 2 szt zamki, 
wymiary. Wys. 218 cm, szer. 238 
cm. Nr tel. 51 25 44 997

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.
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sKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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zaprasza na korepetycje 
i kursy języka niemieckiego:

- maturalne,
- gimnazjalne, 
- dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- dla osób wyjeżdżających za granicę.

Zajęcia odbywają się w  siedzibie firmy 
„GERMANIC” Krystyna Dwornik, 
ul. Wojska Polskiego 3 (Centrum 

Edukacji i Przedsiębiorczości PROFIT”), 
I piętro, pok. 116, w Nowogardzie.

Informacje i zapisy: 
tel. 607 545 991, 

e-mail: germanic1@wp.pl 

Wspominali  
„stare, dobre 
czasy...”

Okrągły jubileusz 
popularnej „Dwójki”

Na zdjęciu dyrektor Lidia Wiznerowicz-Gliwna, oraz uczniowie SP 2 podczas uroczystości 50-lecia szkoły

Ludzie rzucili 
się na pomoc

NDK przed 
sądem
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

W Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie trwa-
ją prace przy budowie świetlicy środowiskowej dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin potrzebujących. Będzie tutaj funkcjonowała  m. 
in .duża sala , w której dzieci przebywające po lekcjach i w czasie 
wolnym  będą mogły odrabiać lekcje i rozwijać swoje zaintere-
sowania. Więcej informacji  na temat inwestycji  już wkrótce na 
łamach DN. 

W dniu 29 października dopuszczono do ruchu jedną nitkę 
obwodnicy. W mieście radykalnie zmniejszyło się natężenie ru-
chu. Lepiej śpią mieszkańcy ulic 3 Maja, a także Armii Krajowej. 
Niestety żadnej ulgi nie odczuli mieszkańcy przy ulicach Ponia-
towskiego i 700 Lecia. Ruch od strony Stargardu Szczecińskiego, 
znów zakorkował połowę miasta. Aż cisną się na usta słowa „a 
nie mówiliśmy...”

02.11.2011 w Dzień Zaduszny na nowogardzkim cmentarzu  w 
modlitwie różańcowej   polecano Bożemu Miłosierdziu szczegól-
nie dusze czyśćcowe.   

W dniu 28 października  przy ul. Batalionów Chłopskich spalił się samochód 
osobowy. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji przejeżdżających funkcjonariu-
szy Straży Granicznej a także miejscowych kierowców,  znajdujący się w środku 
mężczyzna nie  ucierpiał. 

Samochód w ogniu, kierowca wyszedł bez szwanku

Ludzie rzucili się na pomoc 

Komunikat
Osoby, które czują się oszukane przez NOVUM TELEKOMUNIKACJĘ związku z umowami na 

świadczenie usług „Telenovum” prosimy o kontakt z redakcją DN  na nr 603-958-490 lub mail: 
bzowy.jarek@yahoo.pl  

Jarek Bzowy 

Pierwsi płonący pojazd za-
uważyli funkcjonariusze Stra-
ży Granicznej. 

Jadący oznakowanym samo-
chodem funkcjonariusze SG za-
uważyli pojazd osobowy, spod 
którego wydobywał się dym. 
Godziny popołudniowe i bar-
dzo duży ruch na drodze wy-
musiły użycie sygnałów dźwię-
kowych do zatrzymania pojaz-
du, którego kierowca nie był 

świadomy istniejącego ryzy-
ka – mówi mł. chor. SG Anna 
Galon, Rzecznik Prasowy Ko-
mendanta Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej

Funkcjonariusze SG widząc, 
iż ogień szybko rozprzestrze-
nia się po pojedzie powiado-
mili Straż Pożarną oraz Poli-
cję i natychmiast przystąpili do 
akcji gaśniczej. Przejeżdżający 
inni kierowcy użyczali swoich 

gaśnic.  Zużyto ich łącznie 14 
i dopiero po przyjeździe Straży 
Pożarnej udało się ugasić pło-
nący pojazd.

Mimo szybkiej akcji ratow-
niczej pojazd spłonął, ale dzię-
ki sprawnej akcji i pomocy ja-
kiej udzielili przejeżdżający 
kierowcy i przechodnie nikt 
nie ucierpiał. 

MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

REKLAMA

REKLAMA

Dyżur nocny nadal w szpitalu
W ostatnim numerze DN ukazało  się ogłoszenie zlecone przez szpital w Goleniowie, informujące, że od 1 listopada 2011 nocne i świą-
teczne  dyżury lekarskie będą w Nowogardzie prowadzone w przychodni Praxis -2. Okazało się jednak, że dopiero w miniony piątek, już 
po ukazaniu się ogłoszenia, szpital w Goleniowie będący dysponentem kontraktu z NFZ na opiekę  nocną na terenie powiatu ,wycofał 
się z porozumienia z przychodnią  Praxis 2  i  przedłużył dotychczasową umowę z przychodnią przyszpitalną.  

foto: Pacjenci z Nowogardu mogą odetchnąć z ulgą. Gabinet nocnej i 
świątecznej opieki lekarskiej pozostanie w przychodni przyszpitalnej 
– wejście od strony byłego pogotowia ratunkowego.  

Tak więc , w przypadku ko-
nieczności skorzystania z po-
mocy lekarskiej nocą, bądź w 
dniach świątecznych, należy 
udać się do przychodni przy-
szpitalnej  (wejście od stro-
ny Policji). Przypomnijmy, że 
problemy z opieką nocna za-
częły się od wiosny tego roku, 
gdy w wyniku nowej regula-
cji , wprowadzonej przez NFZ 
w całym kraju, na terenie na-
szego powiatu kontrakt uzy-
skał jedynie szpital w Gole-
niowie. Powołując się na oczy-
wiste dobro pacjentów, zmu-
szonych w tej sytuacji jeździć 
do Goleniowa, dyrektorowi 
nowogardzkiego szpitala uda-
ło się doprowadzić do zawar-
cia umowy ze szpitalem w Go-
leniowie, o skierowanie części 
przewidzianych w kontrakcie 
środków na pokrycie kosztów 
prowadzenia opieki nocnej w 
Nowogardzie. Umowa dotych-
czasowa  została w  październi-
ku ze skutkiem od 1 listopada 
wypowiedziana przez  szpital 
w Goleniowie. Jako przyczynę 
podano proces likwidacyjny  

szpitala w Goleniowie (proces 
niezbędny w związku z prze-
kształceniem w spółkę prawa 
handlowego-komercjalizacją) 
. W wyniku zaistniałej sytuacji 
dyrektor nowogardzkiego szpi-
tala, Kazimierz Lembas, zara-
zem radny powiatowy skiero-
wał wniosek do Rady Powia-
tu (organu prowadzącego dla 
szpitala w Goleniowie), o pod-
jęcie stanowiska zobowiązu-
jącego  szpital do kontynuacji  
umowy z nowogardzką pla-
cówką . W uzasadnieniu przy-
wołano pierwotną argumenta-
cję, czyli dobro kilkunastu ty-
sięcy pacjentów z Nowogardu 
i okolic. Dzięki zdecydowanej 
postawie radnych z Nowogar-
du,  zwłaszcza dr Anny Fedor-
czuk – Smoliry i zrozumieniu 
innych radnych wniosek ten 
przeszedł z jednym głosem 
sprzeciwu – starosty Tomasza 
Stanisławskiego.

   Trzeba   pamiętać, że szpi-
tal Powiatowy w Goleniowie 
musi zapewnić opiekę wszyst-
kim mieszkańcom powiatu.   
Świadczenie opieki nocnej tyl-

ko w Goleniowie ograniczało-
by dostęp do tych usług pacjen-
tów z dalszych okolic, np. No-
wogardu. Uważam, że obecny 
podział środków i ugoda, którą 
udało się zawrzeć między na-
szym szpitalem, a goleniowską 
placówką, to wielka korzyść dla 
wszystkich pacjentów, nie tylko 
z naszego miasta. Tego tematu 
nie można było sprowadzić tyl-
ko do wartości ekonomicznych.  
Stąd też zamiary dyrektora go-
leniowskiego szpitala spotka-
ły się z naszym ostrym sprze-
ciwem  – powiedziała redakcji 
DN, A. Fedorczuk – Smolira. 

Dobrze, że tak się stało. To 
rozwiązanie  wygodniejsze dla 
pacjentów – mówi, mimo tego, 
że straciła możliwość posze-
rzenia usług oferowanych w 
swojej placówce o  opiekę noc-
ną, dr Marzena Drobińska z 
przychodni Praxis 2. 

Bój o utrzymanie dotychcza-
sowej umowy pomiędzy szpi-
talami w Nowogardzie i Go-
leniowie rozegrał się na se-
sji Rady Powiatu w ubiegły 
czwartek. Zaraz po tym, jak 

wspomnieliśmy w piątek pod-
pisano stosowne porozumie-
nie. Tak więc , sprawa znalazła 
szczęśliwy finał,  z którego za-
dowoleni są nie tylko zapewne 
pacjenci,  ale i  odpowiedzialni 
za opiekę medyczną w naszym 
mieście. 

Umowę realizujemy w prak-
tyce po kosztach. Nic na niej nie 
zarabiamy. Ewentualne korzy-
ści finansowe otrzymuje strona 

kontraktu z NFZ. Walczyliśmy 
o to porozumienie ze względu 
na naszych nowogardzkich pa-
cjentów.  Mam nadzieję,  że  de-
cyzja Rady Powiatu spowodu-
je, iż taki model opieki nocnej 
i świątecznej,będzie trwałą, w 
aktualnej regulacji NFZ, kon-
strukcją w naszym powiecie – 
komentuje sprawę K. Lembas. 

sm, MS

Nasz komentarz
Sprawa dyżurów nocnych w nowogardzkim szpitalu stała się przedmiotem znamien-

nych w treści i formie, komentarzy prasy goleniowskiej (powielone w Kurierze Szcze-
cińskim z dnia 2 listopada) ukazującej się również na naszym terenie. Redaktor  tejże 
gazety nie kryje oburzenia z powodu rzekomego wywierania nieuzasadnionego nacisku 
na dyrektora szpitala w Goleniowie, aby ten „oddał konkurencyjnej placówce (tzn. szpi-
talowi w Nowogardzie - przyp. red.) część swoich przychodów, pogarszając tym samym 
własne wyniki ekonomiczne”. Coś się chyba, niektórym poważnie pomyliło co do fak-
tów a zwłaszcza odpowiedzialności spoczywającej zarówno na powiecie, jak i na szpita-
lu powiatowym w Goleniowie. Mamy kolejne potwierdzenie, że są tacy w Goleniowie, 
którym wydaje się, że powiat,  jego środki i możliwości prawne mają służyć tylko gmi-
nie Goleniów, a pozostała część powiatu to „konkurencja”.  Zapewne w tej logice konku-
rencji najlepiej  jest żeby ta konkurencja nie cieszyła się zbyt dobrym zdrowiem, wtedy 
będzie to zdrowa konkurencja. 

Marek Słomski
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Występy artystyczne, spotkania po latach, morze kwiatów życzeń i prezentów – w takiej atmosferze minęły obchody 50-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, które odbyły się w dniu 28 października. 

Okrągły jubileusz popularnej „Dwójki”

Wspominali „stare, dobre czasy...”
Na sali gimnastycznej, gdzie 

odbyły się główne uroczysto-
ści, obok grona pedagogiczne-
go, uczniów i rodziców szkoły, 
zasiedli przedstawiciele władz 
samorządowych, duchowień-
stwa oraz  zaprzyjaźnionych 
szkół, firm i instytucji. W tym 
dniu nie zapomniano także o 
emerytowanych nauczycielach 
szkoły, którzy licznie przyby-
li na uroczystość. Pojawiła się 
również sama patronka szko-
ły -  Maria Konopnicka, której 
imię placówka  nosi  z dumą 
od 1966 roku. W postać wy-
bitnej, polskiej pisarki wcieliła 
się Wiktoria Piasecka, uczen-
nica klasy 6 a. To właśnie li-
teratura autorstwa imiennicz-
ki SP nr 2, szczególnie ta pi-
sana z myślą o dzieciach, była 
głównym motywem występów 
artystycznych, w których role 
zagrali oczywiście uczniowie 
szkoły.   Dzieci  wcieliły się w 
postacie sztandarowych boha-
terów z powieści, z których sły-
nie M. Konopnicka ( „O kra-

snoludkach i sierotce Mary-
si”, „Na jagody” oraz   „O Jan-
ku Wędrowniczku”).  Krótkie 
fragmenty dialogów przeplata-
ne muzyką, śpiewem i tańcem, 
były nagradzane owacjami na 
stojąco. 

Jak na taki jubileusz przysta-
ło,  nie zabrakło również ak-
centu historycznego. Goście 
obejrzeli przygotowaną pre-
zentację, która w pigułce foto-
graficznej przybliżyła najważ-
niejsze chwile w życiu  „dwój-
ki”. 

 Oficjalne otwarcie szkoły 
odbyło się dokładnie w dniu 
14 września 1960 roku. Na-
ukę wtedy rozpoczęło dokład-
nie 692 uczniów. W pierw-
szym roku szkolnym mury 
szkoły opuściło 41 absolwen-
tów. Przez pierwszych kilka lat 
szkoła borykała się z proble-
mami zaopatrzenia w odpo-
wiednie środki dydaktyczne. 
Sytuacja ta zmieniła się w po-
łowie lat 60-tych, kiedy na po-
moc szkole przyszli rodzice i 

zaprzyjaźnione zakłady pracy. 
W roku 1971 powstaje boisko 
szkolne. Lata 80 i 90 to czas za-
kupu  luksusowych, jak na te 
lata nowinek technicznych tj. 
pralki automatycznej, odtwa-
rzacza wideo czy niezbędne-
go do nauki przyrody i biologii 
mikroskopu.

W kronikach szkoły pod-
kreśla się wieloletnią i owoc-
ną współpracę z Przedsiębior-
stwem Budownictwa Ogól-
nego (PBO). Firma sponso-
ruje nagrody książkowe, udo-
stępnia swój transport, usuwa 
usterki w budynku szkoły, po-
maga w urządzeniu Izby Pa-
mięci Narodowej.

W ciągu 50 lat swojej działal-
ności w szkole pracowało 177 
nauczycieli, którzy swoją wie-
dzę przekazali już kilku tysiąc-
om uczniów. Szkoła szczyci się 
swoją kadrą, 96% pedagogów 
pracujących w szkole ma wyż-
sze wykształcenie, a 84% ma 
stopień nauczyciela dyplomo-
wanego. 

Dzisiaj w SP nr 2 uczy się  
327 dzieci  i pracuje 25  na-
uczycieli. 

Po występach przyszedł czas 
na oficjalne przemówienia, 
kwiaty i prezenty. Dobre wie-
ści przekazał szkole burmistrz 
Nowogardu – „Dwójka” otrzy-
mała 60 tys. zł. na zakup bra-
kującego wyposażenia . To, 
dzięki przesunięciom w bu-
dżecie, jakie podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej zaakcepto-
wali radni.  Poza tym R. Czapla 
zapowiedział, że w przyszło-
rocznym planie finansowym 
gminy zarezerwowane zosta-
ną pieniądze na dokończenie 
modernizacji budynku szkoły, 
czyli wykonanie  elewacji ze-
wnętrznej.  W trakcie pierw-
szego etapu, który zakończo-
no podczas wakacji,  diame-
tralnej przemianie uległo wnę-
trze szkoły. Wyremontowa-
no wszystkie pomieszczenia, 
wstawiono nowe drzwi i okna, 
wymieniono instalację elek-
tryczną, wylano nowe posadz-

ki i położono lśniące i koloro-
we podłogi. Zaproszeni goście 
mieli więc okazję zwiedzić i 
podziwiać piękne i przejrzyste 
sale, oglądając przy okazji eks-
pozycje tematyczne, prezentu-
jące dotychczasowy dorobek 
placówki. Także w każdej kla-
sie przygotowano wystawy z 
różnych dyscyplin.   Najwięcej 
emocji wśród zwiedzających, 
szczególnie byłych nauczycieli, 
wzbudzały ekspozycja sporto-
wa i kronikarska. Pamiątkowe 
dyplomy i puchary sportowe,   
a także zdjęcia i wpisy w szkol-
nych albumach sporządzone 
kilkadziesiąt lat temu, sprawia-
ły, że emerytowanym pedago-
gom nie raz zakręciła się łezka 
w oku. 

Na zakończenie wszyscy spo-
tkali się przy bogato zastawio-
nym szwedzkim stole,  dobrej 
kawie i herbacie, by raz jeszcze 
powspominać wspólnie „stare 
dobre czasy...”

Marcin Simiński

Delegacje klasowe SP nr 2 

Grono pedagogiczne SP nr 2 

Na uroczystość z zaświatów przybyła sama Maria Konopnicka – patronka szkoły. 
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Ważne daty 
14 wrzesień 1960 rok – oficjalne otwarcie Szkoły Podstawo-
wej nr 2
23 maj 1966 rok – nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej 
1971 – powstanie boiska przy szkole 
2000 rok – Szkoła Podstawowa nr 2 obchodziła 40-lecie 
2009/2010 – kapitalny remont klas i korytarzy 
28 październik 2011 – Szkoła obchodzi 50 lecie swojej dzia-
łalności 

Kierownicy i dyrektorzy SP nr 2 w latach 1960-2010
Antoni Rudawski 
1960-1965 
Adolf Suprynowicz 
1965-1970 
z-ca Konstanty Spurgiasz 
z-ca Teresa Łuka 
Czesław Czernikiewicz 
1970-1981 
z-ca Barbara Mucha 
z-ca Anna Jaszczuk 
Janina Ruszkiewicz
1981-1988
z-ca Barbara Mucha 
z-ca Anna Jaszczuk
z-ca Marianna Przęzak 
z-ca Wiesław Buczyński 

Barbara Mucha 
1988-1999 
z-ca Lech Jurek 
z-ca Janina Pietrzak 
z-ca Krystyna Staniszewska 
z-ca Lidia Wiznerowicz-Gliwna 
Lidia Wiznerowicz-Gliwna 
1999 – do dzisiaj 
z-ca Elżbieta Sobieralska 

Wybrane osiągnięcia szkoły 
1972/73
Wyróżnienie dla chóru na przeglądzie wojewódzkim 
1982/83 
I miejsce w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych 
chłopców 
I miejsce w rejonie w drużynowych mistrzostwach szkól w 
biegach przełajowych 
1984/85
I miejsce w rejonie w mini- koszykówce dziewcząt 
I miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej w Warszawie 
1985/86 
I miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki ręcznej w Elblągu 
I miejsce w sztafetowych biegach ulicznych w Łobzie 
1986/87 
I miejsce dla chóru w województwie – Puchar Kuratorium 
Oświaty i Wychowania 
1989/90 

I miejsce w okręgowym turnieju piłki ręcznej 
I miejsce w rejonie w koszykówce dziewcząt 
1990/91
II miejsce w rejonie w rozgrywkach szachowych 
I miejsce w turnieju piłki ręcznej im. Józefa Tkaczyka 
1991/92
I miejsce w rejonie w konkursie biologicznym 
I miejsce w rejonie IV miejsce w województwie w V konkur-
sie  geograficznym 
1992/93
I miejsce w rozgrywkach w piłkę nożną w rejonie 
II miejsce w rejonie w Konkursie Języka Rosyjskiego 
V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Pożarniczej 
1993/94 
I miejsce w rejonie w Konkursie Chemicznym 
III miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców w Drużynowych 
Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce 
1994/95 
I miejsce w województwie w Konkursie Wiedzy Technicznej 
III miejsce w województwie w Konkursie Języka Angielskie-
go 
1995/96 
I miejsce w rejonie w czwórboju lekkoatletycznym chłopców 
I miejsce w turnieju z okazji 50 Lecia LO w piłce koszykowej 
chłopców
1998/99 
II miejsce w konkursie wiedzy o Nowogardzie 
I w mistrzostwach rejonowych w piłce nożnej 

1999/2000
I miejsce w konkursie wojewódzkim „Mój las” 
II miejsce w powiatowym konkursie Kolęd i Pastorałek 
2001/2002 
I miejsce w kraju w konkursie „Omnibus humanistyczny” 
I nagroda w gminie za działalność ekologiczną 
2002/2003 
Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym 
przez Senat RP pt. „Zalesiamy Polskę” 
II miejsce w powiecie w piłce nożnej i koszykówce dziewcząt 
2003/2004 
I miejsce w powiatowych mistrzostwach unihokeju dziew-
cząt 
I miejsce w wojewódzkim konkursie „Mój las” 
2004/2005
I miejsce w woj. w konkursie „Omnibus Języka Niemieckiego” 
2006/2007 
II miejsce w województwie w konkursie Deutsch Freund 
2007/2008 
I miejsce w województwie i IV w kraju w konkursie „Omnibus 
Humanistyczny” 
2009/2010 
III miejsce w powiecie w konkursie „Znawcy Lektur” 
II miejsce w powiecie w konkursie „W krainie baśni”  

Prowadzący imprezę – Amanda Puszcz i Oktawiusz 
Łatka, popisali się konferansjerskim telnetem

Wielki finał – wszyscy artyści razem na scenie

Szkoda, że takie urodziny obchodzi 
się raz w życiu…

Dzieci strzegły prezentów  jak oka w głowie Licznie zgromadzonym gościom, nie znikał uśmiech z twarzy 

Wystawa dorobku sportowego – 
nie jeden puchar, to efekt pracy 
Grzegorza Górczewskiego (po 
lewej) i Wiesława Buczyńskiego – 
byłego wicedyrektora SP nr 2. 

Taka okazja zdarza się tylko raz!  Wspólne zdjęcie emerytowanych 
nauczycieli z patronką szkoły Marią Konopnicką. 

Barbara Mucha – była dyrektor SP nr 2 (po lewej) i Zofia Dobrowolska 
– emerytowany nauczyciel nauczania początkującego – wspominają z 
uśmiechem lata swojej zawodowej aktywności rozpoznając na zdjęciach 
swoich byłych uczniów. 
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAfiA PW. WniEBOWzięCiA nMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PARAfiA PW. ŚW. RAfAłA KALinOWSKiEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PARAfiA PW. MB fATiMSKiEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 25,1-13):
Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które 

wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich 
było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale 

nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w na-
czyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o pół-
nocy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powsta-
ły wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: 
Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby 
i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one 
szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę wesel-
ną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, 
otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czu-
wajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. 

Przypowieść o pannach nierozsądnych i roztropnych w starszych przekładach Pisma 
św. (np. w przekładzie ks. Jakuba Wujka) nazywana jest wprost, bez ogródek jako przy-
powieść o kobietach głupich i mądrych. W nowych przekładach tłumacze nie chcieli 
nikogo urazić dlatego użyli formy łagodniejszej. Warto jednak nazywać rzeczy po imie-
niu, skoro sam Pan Jezus stwierdził, że głupota jest grzechem (Mk 7,22).

W czym wyraża się głupota owych panien? I jak głupota może być grzechem sko-
ro nikt nie ma wpływu na to z jakim ilorazem inteligencji się rodzi i nie zawsze mamy 
wpływ na nasze wychowanie i zdobytą wiedzę? O jaką w ogóle głupotę chodzi skoro 
nawet św. Paweł stwierdza, że „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby 
zawstydzić mędrców” (1Kor 1,27)? Przypatrzmy się zatem najpierw pannom z przypo-
wieści.

Panny mądre to te, które są zapobiegliwe. Zabrały zapas oliwy do swoich lamp, gdyż 
przewidziały, że pan młody może się opóźnić. Panny głupie nie potrafiły tego przewi-
dzieć. Ale nie na tym polega ich głupota. Wszystkie panny w oczekiwaniu na pana mło-
dego zasnęły. Kiedy o północy rozległo się wołanie, że oblubieniec nadchodzi, wszyst-
kie chwyciły za lampy i zobaczyły, że płomień w nich dogasa. Pięć kobiet miało zapas 
oliwy więc dolały ją do lamp. A co zrobiły kobiety głupie? Zapytały tych mądrych, czy 
użyczą im oliwy, a te wysłały je do sklepu. I tu widzimy głupotę tych kobiet. One poszły 
w środku nocy do sprzedających, aby dokupić oliwę. Który myślący człowiek pójdzie 
do sklepu o tej porze. To teraz mamy sklepy całodobowe, stacje benzynowe, a nawet 
duże supermarkety, w których zakupić możemy wszystko, o każdej porze. Ale w Izra-
elu, w tamtym czasie nikt nie trudnił się handlem w nocy. Kiedy panny głupie wróciły 
drzwi do sali weselnej były już zamknięte. I nie dziwi fakt, że nie zostały wpuszczone do 
środka skoro przyszły po ciemku. Pan młody nie poznał ich, gdyż były w ciemnościach. 
Gdyby poczekały na pana młodego razem z pozostałymi pannami, to z pewnością we-
szłyby razem do środka.

Przypowieść w sposób symboliczny ukazuje, że głupota polega na wyborze ciemno-
ści, czyli zła. Kobiety nie poczekały na pana młodego, tylko poszły w ciemności po oli-
wę, tak jakby ona była ważniejsza od nadejścia oblubieńca. Bo w tym właśnie wyraża 
się głupota, która jest grzechem. Jest to odrzucenie Boga i życie na sposób tego świata. 
Jest to nieliczenie się z Bogiem, korzystanie z dóbr tego świata na swój sposób, a nie tak 
jak przewidział to Stwórca. Inaczej mówiąc jest to złe wykorzystanie wolności, którą dał 
nam Boga.

Dodatkowo przypowieść uczy nas, że mamy czuwać. Głupotą jest także przekonanie, 
że wiara w Boga i Jego kult mogą poczekać. Wielokrotnie możemy usłyszeć z ust mło-
dych ludzi: „jak będę starszy, to zacznę chodzić do kościoła i więcej się modlić”. Ale czy 
chodzi o samo chodzenie do kościoła? Przecież wiara to coś więcej i może się okazać, że 
przez całe życie nie znaliśmy Boga, wszystkim zajmowaliśmy się, ale nie Nim. I kiedyś 
może być już na to za późno, bo na ucztę wejdą ci, którzy będą na to zawsze gotowi...

ks. Piotr Buda

Msza św. w intencji  
zmarłych nauczycieli

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji zmarłych na-
uczycieli nowogardzkich szkół. Msza odbędzie się o godz. 11.00 
w najbliższą niedzielę w kościele pw. WNMP w Nowogardzie. 

Inf. własne

 Bogdan Zandecki, Lat: 69; Zmarł: 27.10.2011 r. Pogrzeb:29.10.2011, Po-
grzeb odbył się na cmentarzu w Dobrej

Michał Dyląg, Lat: 55, Zmarł: 28.10.2011 r., Pogrzeb:31.10.2011 r., Pogrzeb 
odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie 

Kazimierz Syldatk, Lat: 58, Zmarł 28.10.2011 r.,  Pogrzeb: 31.10.2011 r., 
Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Aleksander Gębala, Lat: 74, Zmarł: 29.10.2011 r., Pogrzeb:31.10.2011 r., 
Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Teresa Szałaj, Lat: 77, Zmarła: 30.10.2011 r., Pogrzeb: 02.11.2011 r., Po-
grzeb odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie 

Zygmunt Dąbkiewicz, Lat: 74, Zmarł: 31.10.2011 r., Pogrzeb: 03.110.2011 
r. Pogrzeb  odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Marianna Jarecka, Lat: 93, Zmarła: 01.11.2011 r., Pogrzeb: 05.11.2011 r., 
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

WŁADZA ŚCIEMNIA ( DN z dnia 2 
listopada 2001r.) 

Na ul. Fabrycznej odkąd pamięta-
ją mieszkańcy, nie było światła. To 
ciemna strona miasta - żartuje jeden 
z rozmówców. Na dodatek nie zano-
si Dię na to, by w najbliższym czasie 
pojawiła się tam choć jedna latarnia, 
rozwiązująca problem. 

Zapewne nikomu z nas nie jest łatwo 
ani tym bardziej przyjemnie chodzić w 
ciemnościach, narażając się w ten spo-
sób na różnego rodzaju niespodzianki. 
W ciemnym zaułku możemy np. nie-
spodziewanie spotkać mało przyjazne-
go człowieka, który mało uprzejmie za-
żąda od nas wydania wartościowych 
przedmiotów. Tego też najbardziej oba-
wia się jedna z mieszkanek ulicy. ...

***
Mieszkańcy Glicka chcą odwołać 

sołtysa ( DN z dnia 2 listopada 2001r)
W ubiegłym tygodniu do Urzę-

du Miejskiego w Nowogardzie wpły-
nął wniosek mieszkańców Glicka. Po-
wołując się na statut sołectwa pięciu 
mieszkańców wsi wystąpiło do zarzą-
du gminy z prośbą o zwołanie zebra-
nia wiejskiego w sprawie odwołania 
sołtysa oraz członków rady sołeckiej.

Ich zdaniem sołtys Glicka Danu-
ta Luter naruszyła postanowienia sta-
tutu sołectwa poprzez niewykonywa-
nie swoich obowiązków. W uzasadnie-
niu do wniosku mieszkańcy napisali, iż 
sołtys: ,,... zwoływał zebrań wiejskich w 
ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku 
w celu złożenia sprawozdania ze swo-
jej działalności oraz nie informował 
mieszkańców sołectwa w sposób zwy-
czajowo przyjęty o wszystkich spra-
wach istotnych dla gminy i sołectwa.”

***
Jedynka najlepsza ( DN z dnia 02 li-

stopada 2001r)
Dnia 25 października br. w Stepnicy 

odbył się finał powiatowy w piłkę nożną 
dziewcząt - gimnazjady. Spośród sied-
miu drużyn biorących udział w finale, 
zwyciężyło Gimnazjum nr 1 w Nowo-
gardzie - op. Anna Łysiak i Janusz Ra-
czyński. Drużyna będzie reprezentowa-
ła powiat goleniowski i gminę Nowo-
gard na dalszych rozgrywkach regio-
nalnych. Cały zespół wykazał ogrom-
ną wolę walki i zagrał naprawdę bardzo 
dobrze. Na wyróżnienie natomiast za-
sługuje Patrycja Kowalczyk, która zdo-
była większość bramek w meczach gru-
powych, jak i w finale....

***
A budynek wciąż straszy ( DN z dnia 

06 listopada 2001r)
Budynek byłego przedszkola przy 

ul. 3 Maja został sprzedany w sierp-
niu 97 roku. Jego nabywcą został Woj-
ciech Kimber właściciel szczecińskiej 
firmy „Sial” zajmującej się swego cza-
su utrzymaniem zieleni na terenie na-
szej miasta. Niestety, do dnia dzisiej-
szego budynek nie został zagospo-
darowany, a jego fasada - ulegająca z 
roku na rok coraz większej dewastacji 
- straszy.

Można powiedzieć, że historia bu-
dynku byłego przedszkola przy ul. 3 
Maja to pasmo niepowodzeń i niezbyt 
trafnych, a wręcz błędnych decyzji ów-
czesnych władz. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż budynku miał odbyć się w 
październiku 95 roku. Niestety z braku 
ofert został odwołany. Rozstrzygnięcia 
nie przyniósł również drugi przetarg 
ogłoszony na 30 listopada 95 roku. Naj-
prawdopodobniej chętnych odstrasza 
zbyt wysoka cena wyjściowa jaką za-
proponował zarząd tj. 170 tyś. złotych.  

Mr. 

10 lat temu                  pisał:
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W piątą rocznicę śmierci 
księdza poety Jana Twardow-
skiego ukazała się doskonale 
napisana biografia Małgorzaty 
Grzebałkowskiej „Ksiądz Pa-
radoks. Biografia Jana Twar-
dowskiego”. Autorka podjęła 
się zadania ogromnego i bar-
dzo trudnego, ponieważ jak 
napisała w tytule ksiądz był 
paradoksem. Z jednej stro-
ny skromny i pobożny, czasa-
mi zalękniony i nieśmiały, nie-
pewny swoich wierszy, z dru-
giej strony do przesady perfek-
cyjny, dbający o każde słowo w 
wydawanych książkach, znają-
cy wartość swojej twórczości. 
Miał lęk przestrzeni i bał się 
wielkich kościołów. Nie miał 
daru przemawiania, ale gdy 
mówił kazania porywał tłumy. 

M. Grzebałkowska w krót-
kich rozdziałach opisuje dro-
biazgowo życie „księdza od 
biedronek” jego przyjaźnie, 
zwłaszcza te z kobietami, jego 
lęki i niepokoje, roztargnienie 
i zamyślenie – guziki często źle 
pozapinane, dwa różne buty 
na nogach, a przy tym zawsze 
perfekcyjnie przyklejony tupe-
cik, który nosił do 90-tych uro-
dzin. Zawsze otoczony ludźmi, 
ale gdy prawdziwa sława przy-
szła po siedemdziesiątce – czuł 
się bardzo samotny. W poło-
wie lat 80 do kościoła Wizytek 
przed konfesjonałem ustawia-
ła się długa kolejka ludzi, któ-
rzy przychodzili nie tylko do 
spowiedzi, prosili o wsparcie 
duchowe, pieniądze, recenzje 
swoich wierszy. Ksiądz-poeta 
przyjmował wszystkich, uwa-

żał że nie ma spotkań przy-
padkowych, a każdy człowiek 
przychodzi od Boga. Był tym, 
który słucha i pociesza, trafnie 
zdaje pytania, jednocześnie 
nie pokazuje swojego wnę-
trza. Przez całe życie prowa-
dził wewnętrzną walkę księdza 
i poety… Nie pozwalał o so-
bie mówić inaczej jak „ksiądz, 
który pisze wiersze”.

Od pierwszych stron książ-
ka wciąga nas w życie księdza-
-poety, dzieciństwo, młodość i 
pierwsze lata twórczych prób, 
aż do świetności i ostatnich 
dni Rektora Sióstr Wizytek. 
Strona po stronie zagłębiamy 
się coraz bardziej w pasjonu-
jącym świecie „księdza, któ-
ry pisał wiersze”. Czujemy się 
jak na wycieczce po życiu, któ-
re dobiegło już kresu. Na ko-
niec przytoczę chyba najbar-
dziej znany cytat Jana Twar-
dowskiego

„Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą”.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„Śmierć to tylko 
przystanek, po 
którym trzeba 

iść dalej”.
ks. Jan Twardowski

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się 
w Bibliotece”

8 listopada br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- pokaz multimedialny o KSIĘDZU GRZEGORZU ZAKLI-

CE,   przygotowany przez Pana Franciszka Karolewskiego

Podziękowania 
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom 

za wsparcie finansowe i udział w aukcji cha-
rytatywnej, która miała miejsce podczas II 
Wieczoru Tadeuszów w NDK, na rzecz mo-
jego chorego syna Maćka. Pieniądze w kwo-
cie 941,93 zł, przekazali mi inicjatorzy tej 
aukcji p. Lucyny i Krzysztofa Paulig z Siko-
rek. 

Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie 
Zofia Kalinowska 

Podziękowanie oraz 
kilka ciepłych słów

Przekazuje dla p. Roberta Cwajdy Zakład 
Usług Samochodowych „POM Nowogard” 
oraz p. Zdzisława Zająca z Wojcieszyna za 
wsparcie duchowe i pomoc. 

Okazuje się, że jeszcze można w tych cza-
sach liczyć na człowieka, co staje się rzadko-
ścią. 

Z poważaniem 
Tadeusz Łukaszewicz

Ogłoszenie
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie  informuje, że w dniu 9 listopada 2011 

o godz.16 -tej w siedzibie Centrum PROFIT  przy ul Wojska Polskiego  sala 107 odbędzie się spo-
tkanie wszystkich  członków Uniwersytetu.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 27 listopada br.  (niedziela)  organizujemy wyjazd do te-
atru Współczesnego  w Szczecinie na spektakl pt. A  KOMÓRKA  DZWONI (komedia)

Bilety na spektakl 14 zł, natomiast za przejazd busem w obie strony 17,50 przy założeniu ,że 
będzie 20 osób. Wpłaty przyjmujemy wyłącznie w dniu 9 listopada na zebraniu członków. Wy-
jazd tylko dla członków  Uniwersytetu .

Informujemy również, że:
16 listopada o godz.16-tej w soli 107 Centrum Profit- odbędzie się wykład przedstawiciela po-

licji na temat: BEZPIECZNY  SENIOR, serdecznie zapraszamy.
Za  Zarząd UTW

                                                                                                                                 J. Cichecka

W redakcji Dn są do 
odbioru klucze,  

które zostały znalezione 
na terenie miasta. 

     Red. 

zostań Morsem!!!
W tym tygodniu zostanie zainaugurowana tegoroczna edycja kąpieli nowogardzkich mor-

sów. 
W dniu  06.11.2011 o godz.12: 30 na plaży miejskiej spotkają się Morsy z Nowogardu, aby zain-

augurować  o tej porze roku kąpiel w nowogardzkim jeziorze. Żeby kąpiel była przyjemna i bez-
pieczna uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą: ręcznika, czepka, obuwia do kąpieli, jak rów-
nież  suchy prowiant tj.(kiełbasę na ognisko oraz ciepłą herbatę w termosie) Dopełnieniem spo-
tkania będzie ognisko, które na pewno wszystkich rozgrzeje. Wszelkich informacji na temat tego 
spotkania można uzyskać pod  nr tel. 668088353 

Informacja własna 

Policja apeluje do pieszych
„Kierowca może Cię nie widzieć”

Ze względu na ograniczoną widoczność w godzinach rannych i popołudniowych apelujemy 
do pieszych o empatię w stosunku do kierujących pojazdami.

Przekraczanie jezdni „po pasach” nie gwarantuje bezpieczeństwa!!!
Słaba widoczność, zaparowane szyby, powodują, że kierowca w trakcie jazdy ma ograniczone 

pole widzenia, co może doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku. Nie ignorujmy zagro-
żeń jakie może stworzyć nadjeżdżające auto. Pieszy jako osoba uprzywilejowana na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych ma obowiązek trzeźwo oceniać sytuację na drodze i stosować pod-
stawowe zasady poruszania się po drogach.

Bardzo często dochodzi do wtargnięć na przejścia dla pieszych dlatego 
Pamiętaj!!! W zetknięciu z maszyną nie masz najmniejszych szans.

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

7.11.2011 r. 
godz. 16
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Serdeczne podziękowanie 
Lucynie, Krzysztofowi Paulig, 
Tadeuszowi Łukaszewicz oraz 

Tomaszowi Antas 
za okazaną pomoc i wielkie serce oraz 
wszystkim, którzy brali udział w aukcji 

charytatywnej dla mojego synka Maciusia. 

Wdzięczna Zofia Kalinowska

Niech miłość i wierność 
prowadza Was po wspólnej 

drodze życia z okazji 
45 rocznicy ślubu 
Kochanym Rodzicom

 Krystynie  
i Zygmuntowi 

Górskim 
najserdeczniejsze życzenia 
składa syn Grzegorz z żoną 

Anetą i córką Wiktorią.

Szanowni  Państwo
Jan i Mirosława Kowalczykowie

Drodzy Jubilaci!
W tak pięknym dniu,

jakim jest 50 rocznica Waszego ślubu
życzymy Wam wszelkiej pomyślności,

pociechy z dzieci i wnuków
oraz doczekania w dostatku
i zdrowiu Złotych Godów. 

Przyjaciele Cukrzycy
z Koła w Nowogardzie

Przed  Sądem Rejonowym  w Goleniowie  toczy się rozprawa  z powództwa młodszego instruktora Katarzyny Jarmużek przeciwko No-
wogardzkiemu Domu Kultury.  Instruktorka walczy o powrót do pracy, po tym jak w czerwcu wysłano ją na bezrobocie. 

instruktorka walczy o przywrócenie do pracy 

NDK przed sądem
Wręczenie wypowiedzenia 

Katarzynie Jarmużek było jed-
ną z pierwszych decyzji, jaką 
podjęła nowa dyrektor  NDK  
Aneta  Drążewska. Najpierw, 
pod oskarżeniem fałszowania 
dokumentów i niesumienne-
go wykonywania obowiązków 
próbowano zwolnić instruk-
torkę dyscyplinarnie. Kiedy 
ta odmówiła podpisania tak 
sformułowanego rozwiązania 
umowy o pracę, kilka dni póź-
niej wręczono jej kolejną treść 
wypowiedzenia. Tym razem 
oprócz niesumienności zarzu-
cono jej, że nie posiada odpo-
wiednich kwalifikacji zawodo-
wych, a poziom prowadzonych 
przez nią zajęć jest zbyt „ni-
ski”.   Instruktorka tym razem 
podpisała wypowiedzenie, jed-
nocześnie kierując sprawę do 
sądu. 

We wtorek w ubiegłym ty-
godniu, odbyła się druga roz-
prawa przeciwko NDK w 
tej sprawie. Tym razem sąd 
przesłuchiwał byłą dyrektor 

Nowogardzkiego Domu Kul-
tury, Mirosławę Przybyłek. 
Podczas poprzedniej rozprawy 
przesłuchiwana była A. Drą-
żewska oraz księgowa NDK, 
Ewa Żytko. To jednak zezna-
nia byłej szefowej NDK mogą 
być kluczowe dla sądu. To ona, 
bowiem zatrudniła K. Jarmu-
żek na stanowisku młodszego 
instruktora ds. wokalno- ar-
tystycznych w kwietniu 2008 
roku. To ona również publicz-
nie stanęła w obronie swojej 
byłej pracownicy. Dlatego też 
przesłuchanie trwało ponad 
półtorej godziny.   Sędzina py-
tała, na jakiej podstawie była 
dyrektor, zdecydowała się na 
zatrudnienie K. Jarmużek.  Pa-
dały również bardziej szcze-
gółowe pytania m.in. w spra-
wie rzekomego spóźniania się 
instruktorki do pracy, a także 
braku odpowiedniej staranno-
ści przy prowadzeniu dzienni-
ków z listą obecności. Sąd do-
pytywał również, jak była dy-
rektor NDK ocenia poziom za-

jęć prowadzonych przez 
instruktorkę. 

M. Przybyłek broni-
ła swojej byłej pracow-
nicy. Podkreślała, że K. Jarmu-
żek jest jedną z wychowanków 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury (której instruktorem była 
obecna dyrektor NDK, A. Drą-
żewska).  Jej zdaniem kwalifi-
kowała się do pracy na stano-
wisko młodszego instrukto-
ra w NDK a jej zasób wiedzy 
był wystarczający do zawarcia 
z nią umowy o pracę na tym 
stanowisku.  Potwierdzały to 
zdaniem M. Przybyłek, rów-
nież dotychczasowe osiągnię-
cia, jakie K. Jarmużek, mimo 
młodego wieku i krótkiego 
stażu pracy, miała na swoim 
koncie. Chodziło m.in. o wy-
różniania zdobyte na różnych 
przeglądach artystycznych or-
ganizowanych w kraju, w któ-
rych instruktorka brała udział 
za nim starała się o pracę w 
NDK. Poza tym, jak stwierdzi-
ła przesłuchiwana, na tym sta-

nowisku nie było wymagane 
specjalistyczne - merytorycz-
ne wykształcenie. Zaprzeczy-
ła także, jakoby Jarmużek była 
niesumiennym pracownikiem, 
podkreślając, że pozostali in-
struktorzy, również ociągali 
się z wypełnianiem „papierko-
wej roboty”. Przyznała, że in-
struktorka spóźniała się cza-
sem do pracy, ale wielokrotnie 
kiedy wymagała tego sytuacja 
w NDK, zostawała po godzi-
nach nie czyniąc z tego żad-
nego problemu.  Pytana przez 
sąd, czy można uznać, że zaję-
cia prowadzone przez Jarmu-
żek, były na niskim poziomie, 
M. Przybyłek uznała, że jest 
to tendencyjne i subiektywne 
stwierdzenie. 

Tego dnia, oprócz M. Przy-
byłek, zeznania miała składać 
także Kamilla Ratajczak – wie-
loletnia sekretarka i asystent 
dyrektora NDK, M. Przybyłek. 

Sąd nie zdążył jednak przesłu-
chać drugiego świadka, wyzna-
czając kolejny termin rozpra-
wy na 10 stycznia 2012 roku. 
Wiadomo również, że na py-
tania sądu będą musieli odpo-
wiadać również inni pracowni-
cy Domu Kultury. 

Warto dodać, że NDK re-
prezentowany jest przed są-
dem przez kancelarię radcę 
prawnego Jolantę Sokołowską-
-Poźniak – zatrudnioną na co 
dzień  jako radca prawny Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie 
i finansowaną z pieniędzy po-
datników.  Katarzyna Jarmużek 
występuje przed sądem sama, 
bez adwokata. 

Redakcja DN będzie na bie-
żąco informować o przebiegu 
rozprawy. 

MS

Karaś włada nad stawem
Mieszkańcy Szczytników skarżą się, że nie mogą wykorzystywać stawu przeciw-
pożarowego do właściwych celów.

W malowniczo położo-
nej wsi funkcjonuje prężnie 
Ochotnicza Straż Pożarna. 
Jednostka posiada samochód 
z motopompą i całym osprzę-
tem. Remiza położona jest na 
skraju wsi. Obok budynku roz-
pościera się malowniczy staw 
przeciwpożarowy. Wszystko 
wyraźnie zaniedbane. Straża-
cy i mieszkańcy chcieliby, aby 

miejsce zamiast straszyć stało 
się wizytówką wioski. 

- Jest ciężko. Od lat gmin-
ny teren swoimi maszynami 
rolniczymi zastawia Zbigniew 
Karaś. Nasze prośby nic nie 
dają. Właściciel ani myśli usu-
nąć sprzęt. Chcielibyśmy, aby 
miejsce wyglądało po prostu 
ładniej – mówi jeden z miesz-
kańców. 

We wsi zakupiono już nawet 
siatkę, by ogrodzić teren. Nikt 
jednak nie chce brać się  do 
pracy.

- Karasiowi grodzić maszyn 
nie będziemy. Nikt nie chce 
rozwiązać naszego problemu. 
Może władze się zainteresują 
– mówi mieszkanka Szczytni-
ków. 

cel 
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Cykl: świadkowie historii – Syberia 

„Sowieccy chuligani topili mnie w błocie…” cz. I
Historia Romana Gronowskiego jest splotem tragicznych wydarzeń okresu okupacji i stalinizmu w Polsce. 10 lutego 1940 roku  został 
wywieziony wraz z rodziną na Syberię. 

Roman przyszedł na świat 29 
czerwca 1932 roku we wsi Ja-
nówka, leżącej w gminie Mły-
nów w województwie wołyń-
skim. Należał do licznego ro-
dzeństwa - Zosi, Jadzi, Kazia, 
Mariana, Władka i Wiesi. Oj-
ciec Józef był osadnikiem woj-
skowym. Uprawiał 12 ha ziemi 
w Janówce. Mama Antonina 
zajmowała się gospodarstwem 
domowym. – Jeszcze przed wy-
wózką chodziłem do szkoły w 
Bortnicy. 

Pan Roman dobrze pamię-
ta pamiętną noc wywózki na 
nieludzką ziemię. - 10 lutego 
40 roku przyszli do nas Rosja-
nie. Kazali wstawać o 3 w nocy. 
Podstawili dwoje sań, bo ro-
dzina była liczna i powiedzieli 
– macie parę minut na spako-
wanie. Ojciec miał na strychu 
mąkę i kaszę w worku. Zabrał 
go i zrzucił na dół, a jak wcho-
dził rosyjski żołnierz to mu 
spadł ten wór na głowę. Zde-
nerwował się na ojca i kazał 
mu wszystko zostawić i ruszać. 
Dzieci krzyczą z przerażenia. 
Matka była zdenerwowana, w 
tym chaosie wysunęła szufla-
dę z maszyny do szycia i wło-
żyła tam wszystkie nasze do-
kumenty. Metryki, świadectwa 
szkolne, dokumenty dotyczą-
ce gospodarstwa. Załadowali 
nas na sanie. Wszyscy nie mo-
gli się zmieścić. Ojciec i najstar-
szy brat musieli biec za sania-
mi. A mróz ciął niemiłosiernie 
– było ze 30 stopni poniżej zera. 
Ok. 40 km tak jechaliśmy, po 
czym zaprzęg dotarł do Zdub-
nowa. Załadowali nas do wa-
gonów, które stały na otwartym 
polu, w pobliżu nie było żad-
nych zabudowań.  Kilkadziesiąt 
kilometrów dalej znajdował się 
punkt zborny; tam doczepiono 
nasz krótki pociąg do dłuższe-
go taboru. Te wagony nie miały 
schodów a wejście do nich znaj-
dowało się na wysokości 80 cm. 
Jeden drugiego musiał za ręce 
wciągać. Gdy drzwi zamarzły 
to trzeba było je odkuwać ki-
lofem. W wagonie znajdowa-
ło się od 50 do 60 osób. Pośrod-
ku stał tylko piecyk. Niestety nie 
było przydziału na opał. Pod-
czas postojów trzeba było pu-
kać w ścianę, żeby zechciał nam 
ten wartownik otworzyć. Cza-
sami gdy wagony stanęły przy-

musowo w polu np. z przyczyn 
awaryjnych – nieraz trwało tak 
nawet dwie doby, wypuszczali 
ludzi na pole. Szukaliśmy wte-
dy  czegoś do jedzenia. Dobrze 
było o ile udawało się znaleźć 
jakieś resztki pożniwne z ka-
pusty, albo czasami z buraka. 
Kiedy przynieśliśmy je do środ-
ka to naprzód trzeba było je od-
mrozić. Kroiliśmy  w plasterki i 
kładliśmy na rozgrzany piec. W 
trakcie smażenia te resztki wy-
dawały z siebie mdlącą woń - 
aż się słabo robiło. Mało tego, 
gdy wszyscy się tego najedli to 
dostawali biegunki. W wagonie 
dziura w podłodze otoczona ko-
cami służyła za ustęp. Niestety, 
wszyscy, którzy się do niej za-
łatwiali nie robili tego bezpo-
średnio w dziurę tylko na ścia-
nę. Deska przeważnie była za-
marznięta, ale jak już odtajała 
to wtedy strasznie śmierdziało.

Wieźli nas przez Mińsk, 
Charków, Moskwę, Nowosy-
birsk, Archangielsk, aż do por-
tu Kotłas. Z portu Kotłas przez 
rzekę Dwinę do lasów w tajgi. 

Świerzb
W wyniku braku dostatecz-

nych warunków higienicznych 
w trakcie wywózki w wagonach 
zapanował m.in. uporczywy 
świerzb. - W trakcie transportu 
zdarzały się różne bardzo przy-
kre sytuacje. Do takich na pew-
no należał świerzb, wszawica i 
tyfus. Ludzie zaczęli umierać. 
Ciała były wyrzucane z wago-
nów i pozostawiane gdzieś na 
bezkresnych syberyjskich po-
lach. Nie do wytrzymania. Nie 
rozbieraliśmy się. Cztery tygo-
dnie jechaliśmy w ubraniach. 
A ten świerzb był tak mocny, 
że zaatakował wszystkie słabe 
miejsca ciała. Głowę, za usza-
mi, szyję, pachwiny i biodra, 
między nogami, wszędzie. Gdy 
staraliśmy się dostać jakąś maść 
to mówili nam, że najlepsza jest 
maść siarkowa. Ale nie można 
jej było dostać. Więc ktoś nam 
podpowiedział, że możemy wy-
smarować się smołą. Dorwa-
liśmy beczkę smoły i we trzech 
posmarowaliśmy się. No i co te-
raz? Ubrać się nie możemy, bo 
się ubranie się klei. Umyć też 
się nie możemy bo jest rana i 
tłuszcz. I co zrobić?Dorwaliśmy 
trochę papieru. Pozawijaliśmy 
te ważniejsze miejsca. 6 tygodni 

nie mogliśmy się myć ale tro-
chę pomogło. Skóra zaczęła się 
goić i łuszczyć. To była straszna 
męka. Ciało było pokryte pę-
kającymi strupami. Po dwóch 
czy trzech tygodniach w Nowo-
sybirsku pojawiła się komisja, 
która nakazała nas wykąpać, 
gdyż stwierdziła, że może dojść 
do katastrofy epidemiologicz-
nej. Tych co jeszcze mieli trochę 
siły wzięli do łaźni, do której 
trzeba było przejść 7 km. Sta-
liśmy wszyscy na takiej dużej 
sali i zimne krople wody z wy-
soka na nas padały. Tak czeka-
liśmy na kąpiel. Nagle wysunął 
się wąż i z dużej siły strumie-
niem zimnej wody skosił nas z 
nóg. I tak żeśmy spływali ra-
zem z wodą do kanału. To mia-
ła być kąpiel. Brzydzili się nami 
i kąpali nas za miastem, bali się 
również, żeby ich tyfus nie po-
raził. Ale nam wrócili te ubra-
nia. Zakładaliśmy swoje czy nie 
swoje, byle było ciepło. 

Skazani na 25 lat
Z Kotłasu przyjechał po nas 

ciągnik na gąsienicach. Zabra-
li nas do „rozdysponowania” w 
kołchozie. Na miejscu znajdo-
wały się baraki wzniesione jesz-
cze za cara. Baraki były zbu-
dowane z belek uszczelnianych 
mchem. Izby były dość duże, 
po dwie w każdym baraku. Był 
też piec, ale trzeba było same-
mu postarać się o opał. Posta-
cią, która ze względu na zło-

wieszczą fizjognomię szczegól-
nie utkwiła mi w pamięci był 
komendant Guriew. Miał 6 pal-
ców u jednej ręki i groźną mar-
sową minę. Wywołał wszyst-
kich na polanę i rzekł dono-
śnie -  Tu wasze miejsce, tu ma-
cie spędzić 25 lat, każdy z was. 
Kto mógł pracować to praco-
wał, my, jako że byliśmy ma-
łymi dziećmi, nie poszliśmy do 
pracy. Ale w baraku nikt nie 
dawał jeść. Ci, którzy mieli ru-
szyć do pracy zostali podzieleni 
na brygady po 6 osób. Najsil-
niejsi mężczyźni dostawali piłę 
tzw. uczki, pilnik, butelkę nafty, 
druga brygada dostawała sie-
kiery, a trzecia miała iść z koń-
mi. Jedni wycinali drzewo, ko-
lejni obciosywali, a jeszcze inni 
wywozili. Drzewo ściągano na 
pryzmy. Robotnicy musieli wy-
konać normę. Ci, którzy wyko-
nali i przekroczyli normę dosta-
wali 200 gram chleba więcej. 
w przeciwnym razie dostawali 
600 g. chleba. Chleb był twar-
dy tak jakby ze zmieszany śru-
tem i słodkawy, podejrzewam, 
że dodawano doń melasy. Nie 
dało się wszystkiego zjeść taki 
był nieprzyjemny. Ale niektó-
rzy odkładali i co dwa tygodnie 
przynosili ten chleb dla dzie-
ci, które się nim żywiły. Latem 
natomiast wypuszczano nas 
poza teren baraków. Komen-
dant Guriew, gdy zrobił zbiórkę 
to powiedział, że tutaj jest las i 

niedźwiedzie, a zimą siarczysty 
mróz – tak więc my was pilno-
wać nie będziemy, bo i tak nie 
dacie rady uciec. Sami widzicie, 
tu zasieków nie ma. Stąd jesz-
cze nikt nie uciekł. Możecie iść 
do lasu na jagody. Puszczali nas 
grupami z takimi dzwonkami, 
żeby nikt się nie zgubił. Lasy 
obfitowały w jagody i maliny. 
Jagody się suszyło a następnie 
spożywało – to służyło za dzia-
łanie przeciw biegunce. 

Opiekuńcza niedźwiedzica
W naszych wyprawach do 

lasu na jagody towarzyszy-
ła nam pewna kobieta. W zi-
mie i latem chodziła w ciem-
nym płaszczu sukiennym, gło-
wę miała owiniętą chustą. Mia-
ła taką wadę, że trochę nie do-
słyszała i nie dowidziała – no i 
się zgubiła. Wszyscy jej szukali, 
ale w tym dniu jej nie znaleźli. 
Ona też szukała drogi powrot-
nej, ale zamiast się przybliżać 
coraz bardziej się oddalała od 
reszty. W pewnym momencie w 
nocy zauważyła jakąś postać, i 
tak rzekła do siebie - Mój Boże 
jaka ja szczęśliwa, spotkałam 
żywą istotę. Podeszła bliżej, ale 
było za późno bo niedźwiedzi-
ca, którą wzięła za człowieka, 
trąciła ją łapą. Kobieta ze stra-
chu zemdlała. Nie poruszała się 
i zapewne dlatego nie spowo-
dowała u zwierzęcia agresyw-
nych zachowań. Po jakimś cza-
sie niedźwiedzica zaczęła  zno-

Rodzice Józef i Antonina Bomba



4-7.11.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

sić gałęzie i robić gawrę. Co za-
skakujące, robiła to tak ostroż-
nie, aby nie zrobić najmniejszej 
krzywdy kobiecie. Kilka nocy 
minęło. Niedźwiedzica zaczę-
ła karmić kobietę własną pier-
sią. W dzień kiedy niedźwiedzi-
ca udawała się na żer, kobieta 
wychodziła zbierać jagody po 
czym wracała i tak przez 40 
dni jej nie było. W końcu zdo-
była się na odważniejszą próbę 
i udało jej się z tego lasu wydo-
stać. Powróciła i opowiedziała 
wszystkim tę niesamowita hi-
storię.

W Archangielsku byliśmy 20 
miesięcy. po tym czasie na mocy 
amnestii pozwolono nam opu-
ścić Archangielsk, ale z takim 
zastrzeżeniem, że musimy po-
zostać w granicach ZSRR. Ta-
kim sposobem trafiliśmy do koł-
chozu w okolice Saratowa. 

Ucieczka z fabryki
Nasza starsza siostra zosta-

ła zabrana do fabryki w Sara-
towie. Wykonywano tam łoży-
ska toczne do czołgów. Pewne-
go dnia fabryka znalazła się w 
zasięgu niemieckiego bombar-
dowania. Siostra ocalała tylko 
dlatego, że stała w futrynie, na 
której zawiesiła się szyna. By-
łaby schowała się w specjalnym 
schronie, ale nie zdążyła. Para-
doksalnie okazało się to dla niej 
korzystniejsze. W fabryce my-
ślano, że już nie żyje. Udało jej 
się stamtąd czmychnąć i powró-
cić do kołchozu. Przeszła przez 
most na Wołdze w płaszczu i 
czapce podarowanej jej przez 

jednego z żołnierzy. Przewod-
niczący kołchozu jej nie zare-
jestrował tylko przeznaczył ją 
do karmienia cieląt. Dostawała 
mleko i makuch ze słonecznika. 
A ja chodziłem tam z bratem  i 
podjadaliśmy to, co dawała cie-
lakom. To było bardzo poży-
teczne, ale nie zawsze można 

było jeść bo biegunkę się dosta-
wało się biegunki ze względu na 
bród, jaki się w tym znajdował 
– jednakże potrzeba odżywie-
nia się czymkolwiek była tak 
silna, że nie zwracaliśmy na to 
uwagi.

Żebry i szczucie psami
Pewnego dnia ojciec zachoro-

wał na nieżyt jelit i znalazł się 
w szpitalu. Nie mieliśmy z cze-
go żyć. Tak więc chodziliśmy 
po prośbie. Takich grup pro-
szących o jałmużnę dzieciaków 
było bardzo dużo, bo pracy nie 
było i trzeba było rano wstać, 
żeby być pierwszym pod jaki-
miś drzwiami. W końcu prze-
stali dawać jałmużnę a zaczę-
li szczuć nas psami. To myśmy 
wtedy stawali tyłem do siebie i 
zastawialiśmy się workami. Pa-
miętam, że chodziłem z moim 
kolegą Adamem Zaborniakiem. 
Wory były wyciągnięte do sa-
mej ziemi i chodź puste były 
ciężkie jakby ktoś je napełnił. 
Przesączone  brudem i tłusz-
czem. Szybkimi krokami zbliżał 
się również front. Niemcy wzię-
li się za swoich dotychczaso-
wych sojuszników i rozpoczęła 
się walka między katami Polski. 
Wydawało się nam, że najbez-
pieczniej będzie jeśli udamy się 
do Saratowa.

Nie ma kasy, to wyskakiwać 
za burtę!

Postanowiliśmy zaryzykować 
i udać się do Saratowa. Ale nie 

mieliśmy biletów, nie było za co 
kupić. Być może liczyliśmy rów-
nież na minimum ludzkiej po-
stawy z ich strony. Nasza ro-
dzina była duża, nikt nie miał 
dla siebie biletu. Weszliśmy na 
pokład jakiejś motorowej łód-
ki. Miała tylko taką zadaszo-
ną kabinę. Nie weszło na nią 
więcej jak 15 osób. Mieliśmy 
się przeprawić na drugą stro-
nę. Ale silnik był bardzo nie-
sprawny i zatrzymywał się na 
wodzie. Przerywał pracę. Więc 
motorniczy był zmuszony na-
prawiać ten silnik. W trakcie 
jednej z napraw poprosił pew-
nego mężczyznę z rodzin, któ-
re się przeprawiały, żeby skaso-
wał bilety. - Jak skasujesz bile-
ty, albo zbierzesz równowartość 
pieniężną to dopiero ruszę – po-

wiedział wychyliwszy łeb znad 
steru. Jemu było obojętne kto te 
pieniądze zbierze, czy to będzie 
pracownik czy niewolnik. A za 
zebranie kasy wziął się jeden z 
zesłańców. No i zbiera te pie-
niądze, ale matka mówi - ja nie 
dam, bo nie mam. A on - no co 
ty?, to my przez ciebie nie poje-
dziemy? Bierze manatki i rzu-
ca do wody. A później za nas 
się bierze. A my wrzeszczymy i 
trzymamy się za nogi. Aż ten co 
naprawiał silnik podszedł i pyta 
co się tutaj wyprawia. - Oni nie 
chcą płacić – mówi, a tamten 
na to, - o to pewnie, że tak, wy-
rzuć ich. – Moja mama zaczę-
ła błagać – szanowny gospodzi-
nie, pomiłuj! Jak mamy wysiąść 
mamy?, potopimy się, w tej 
przeprawie cała nasza nadzie-
ja! Chyba sumienie się w nim 
odezwało, bo przywiózł nas na 
miejsce. Matka obiecała mu, że 
odda należność. Sprzedała to, 
co tam jeszcze miała i oddała 
po jakimś czasie. Tak więc ro-
dzina się przeprawiła, za bilety 
mama oddała. Niestety wspo-
mnienie wydarzenia rani pa-
mięć do dziś. 

W końcu udało się jakoś do-
stać do Saratowa. Tam niektóre 

Rosjanki były życzliwe dla dzie-
ci deportowanych. To były prze-
ważnie Moskwiczanki. Dawały 
ile mogły. I jeszcze nas uczyły 
nas, aby tak po chrześcijańsku 
prosić o ten kawałek chleba. - 
Jak będziecie ładnie prosić, do-
staniecie więcej – mówiły.  Po 
jakimś czasie ojciec wrócił ze 
szpitala. Leczył go Żyd polskie-
go pochodzenia. Tuż przed wy-
pisaniem napomniał, aby ojciec 
na siebie uważał -  podleczy-
łem cię, ale pamiętaj żebyś nie 
zachorował drugi raz, bo orga-
nizm jest już wycieńczony i tego 
nie wytrzyma. Ojciec do nas 
wkrótce dołączył.

 „Uroki” Kazachstanu
W 42 roku dostaliśmy się do 

Kazachstanu. Zabrali nas la-
tem. Jechaliśmy również w wa-

gonach, ale temperatury były 
już bardzo wysokie… no i azja-
tyckie choroby -  malaria, tyfus, 
czerwonka, szkorbut, kurza śle-
pota - po 4 po południu nic się 
nie widziało – doskwierały de-
portowanym. Na miejscu dosta-
liśmy się do regionu o nazwie 
ałmatyńskaja obłość, kurgajk-
sij rejon, Usztobe. Pracowali-
śmy w kołchozie przy uprawie 
ryżu. Tego fachu uczyli Rosjan i 
nas – niewolników z Polski, Ko-
reańczycy, którzy wybrali sobie 
ten teren ponieważ znajdowa-
ła się na nim równina i natural-
na rzeka. Rozprowadzali wie-
le rodzajów ryżu na całą Rosję. 
Przed bombardowaniami wozi-
ło się ryż do młyna a gdy mły-
ny zostały zniszczone to trzeba 
było czyścić ryż w stępach. Jadło 
się tylko ryż bo nic innego nie 
było i w związku z tym zapano-
wał szkorbut. Ludzie miejsco-
wi ratowali się przed tym kisząc 
trawę. Trawa była podobna do 
czosnku, miała wyrywane listki. 
Kisiło je się w beczce czy garnku 
i zjadało z ryżem. Taka strawa 
uodparniała nieco organizm. 

Piotr Słomski

Dzieci: (od lewej) Czesław, Zofia, Jadwiga, (niżej od lewej) Roman, 
Kazimierz i Marian. 1939 r. 

Zdjęcie wykonane w 1946 r. w Kazachstanie (od lewej) mama Antonina, 
Roman i Władysław

Czesław Bomba (po prawej) i kolegą Julianem Ziarno. Zdjęcie 
wykonano w Kazachstanie
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„TOMASzEWSCY niERUCHOMOŚCi”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

Mieszkania:
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 62 m2, cena- 154 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard, lokal o powierzchni 200 m2 na wynajem, cena- 7400 zł/miesiąc

Serdecznie zapraszamy Państwa  do nowo Otwartego 
Biura nieruchomości na ul. Warszawską 14

Adrian syn Anety 
Góralczyk 
ur. 27.10.2011 
z Dobropola

Maja córka Urszuli 
i Wojciecha 
ur. 1.11.2011 
z Nowogardu

Wojciech syn Elżbiety 
Gollon ur. 31.10.2011 
z Sławna

Eryk syn Beaty Kozak 
ur. 3.11.2011 
z Węgorza

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Pomóżmy sobie
Rodzina wielodzietna przyjmie nieodpłatnie pralkę automatyczną. Informację można 
uzyskać pod  nr  tel.785-575-794

Przedszkole Publicznym nr 3

„PASOWANIE  NA  PRZEDSZKOLAKA” 

27.10.201 Ir w 
Przedszkolu Pu-
blicznym nr 3 od-
było się uroczy-
ste „Pasowanie na 
Przedszkolaka” naj-
młodszych dzieci. 
W obecności kole-
gów i koleżanek ze 
wszystkich grup, 
rodziców, dziad-
ków, grona pedago-
gicznego i wszyst-
kich pracowników 
przedszkola małe 
zuchy dumnie zło-
żyły przysięgę wzo-
rowego przedszko-
laka. Dzieci ubrane 
w stroje odzwierciedlające na-
zwę grupy „Jagódki” zaprezen-
towały program artystyczny, wy-
kazały się wieloma umiejętno-
ściami, które powinien posiadać 
przedszkolak. Trzylatki śpiewały 
piosenki, recytowały wiersze, za-
tańczyły taniec „Grozik”. Przy-
rzekały nigdy nie płakać, ładnie 
zachowywać się przy stole, dbać 
o zabawki i być dobrymi kolega-
mi. Pani dyrektor Ewa Wróbel 
przez dotknięcie ramienia każ-
dego dziecka magiczną jagodo-

wą gałązką, wypowiadając sło-
wa: „Pasuję cię na przedszkola-
ka” włączyła każdego malucha w 
poczet przedszkolaków. Na upa-
miętnienie tej chwili nasze naj-
młodsze przedszkolaki otrzy-
mały dyplomy oraz odznakę „Je-
stem przedszkolakiem”. Podczas 
uroczystości nie zabrakło wielu 
wzruszeń oraz pysznego poczę-
stunku, za który wychowawczy-
ni pragnie Rodzicom serdecznie 
podziękować.

Wychowawczyni 
Małgorzata Pawelec

Dziś jest nasze pasowanie, są tu nasze drogie Panie
Już od dzisiaj przyrzekamy, że przedszkole pokochamy.
Co dzień bawić się będziemy i jedzonko ładnie zjemy,
I uśmiechem przywitamy przychodzące po nas Mamy.

Turniej Piłki nożnej Służb 
Mundurowych

W niedzielę 6 listopada 2011 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Goleniowie odbędzie się III Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych Powiatu Goleniowskie-
go. Początek zawodów o godzinie 9:00. Za zdobycie pierwszego miejsca najlepsza drużyna otrzyma Pu-
char Starosty Goleniowskiego.  

Adrian Pawłowski
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057
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Rozmowa z Remigiuszem Komisarkiem

„Nie można nigdy zwątpić w siebie!”
Remigiusz, nowogardzki kolaż, uczeń gimnazjum nr 2, jest już dobrze znany czytelnikom DN. W tym sezonie sprawił nam wiele rado-
ści odnosząc liczne sukcesy w wyścigach kolarskich. 

Remigiuszu, znamy cię z 
przekazów informacyjnych 
w DN. Wiemy, że kolarstwo 
jest twoją pasją, a co intere-
suje cię poza kolarstwem?

Oprócz kolarstwa lubię grać 
w piłkę ręczną. Gram czasami 
z kolegami, np. na w.f. lubię 
również geografię, a zwłaszcza 
ciekawostki i historię różnych 
państw.  

Jak to się stało, że zacząłeś 
uprawiać kolarstwo wyczy-
nowo?

Moi bracia oglądali kiedyś 
wyścigi kolarskie na włoskim 
kanale telewizyjnym. Patrzy-
łem na ten program i tak się 
tym zafascynowałem, że po-
czułem, że muszę spróbować. 
Bardzo mi zaimponowała ry-
walizacja. To, że trzeba być 
sprytnym i mocnym. 

Tak więc obejrzałeś pro-
gram, zafascynowałeś się. A 
jaki był następny krok?

Przyszedłem na siłownię. 
Wszyscy już mnie tam znali, 
ponieważ jeździłem z braćmi 
na zawody, tak więc kiedy zo-

baczył mnie trener i inni za-
wodnicy to powiedzieli – no, 
nareszcie przyszedłeś. Od po-
czątku była miła atmosfera, 
wszyscy się cieszyli.

Tak więc zacząłeś ćwiczyć. 
Jak wyglądał twój trening na 
początku?

Zacząłem ostro. Trener był 
zdumiony taką postawą. Po-
nadto, w stawianiu pierwszych 
kolarskich kroków, pomagali 
mi bracia. Zacząłem analizo-
wać z nimi wszystkie starty. 

Co jest najważniejsze w ko-
larstwie? Na co należy zwra-
cać uwagę, żeby osiągać sa-
tysfakcjonujące wyniki?

Najważniejszy jest spryt. 
Jest to rzecz wrodzona…
…tak, spryt trzeba już mieć, 

ale trzeba również nad nim 
pracować. Na drugim miej-
scu jest dopiero forma. Naj-
ważniejsze to przyjąć wy-
ścig z głową, z maksymalnym 
skupieniem. Jeżeli ktoś w ten 
sposób nie podejdzie do star-
tu, to nawet może być mocny, 
ale na niewiele to mu się zda. 

Tak więc trzeba być uważnym, 
małe zagapienie grozi kraksą. 

Często bierzesz udział w 
wyścigach, w których nawet 
najmniejsza nieuwaga może 
kosztować zwycięstwo, a nie-
rzadko można wylądować na 
końcu puli. Powiedz mi jak 
radzisz sobie z psychiką?

Kiedyś był taki wyścig, na 
którym bardzo mi zależało. 
Kiedy przegrałem nie mogłem 
się opanować. Trener uczy 
mnie jak mam się zachować w 
danej sytuacji, żeby być zawsze 
opanowanym. Tak więc z tre-
ningu na trening próbuję ćwi-
czyć opanowanie.

A co robisz przed wyści-
giem, żeby zrelaksować się, 
żeby osiągnąć skupienie?

Przed startem, żeby być spo-
kojnym o przebieg wyścigu 
sprawdzam zawsze ostatnie 
zakręty. Próbuję w nie wje-
chać, zobaczyć na czym pole-
ga ich trudność. Trener zawsze 
mi to powtarza – Jedź! Zobacz 
jak to jest. Zobacz ostatni za-
kręt, on jest najważniejszy! 
Tak więc jadę, rozpędzam się. 
Trener daje mi jeszcze odpo-
wiednie wskazówki jak mam 
wchodzić w decydujący za-
kręt, aby na końcu osiągnąć 
jak najlepszy wynik. Tak więc 
tuż przed startem rozpoznaje-
my i ćwiczymy ten fragment. 
Dzięki temu w trakcie wyści-
gu jest zawsze lżej na ostatnich 
metrach, ponieważ to już nie 
chodzi po głowie. 

Ile czasu spędzasz na tre-
ningu?

Do dwóch godzin dziennie, 
nie licząc przygotowań i roz-
grzewki.

Które wyścigi były dla cie-
bie najtrudniejsze, a które 
przyniosły ci największą sa-
tysfakcję?

Najwięcej trudności spra-
wiły mi zwłaszcza pierwsze 
starty. Rok temu tak napraw-
dę nie znałem jeszcze swoich 
rywali, nie wiedziałem na ja-
kim są poziomie. W związku z 
tym nie miałem pojęcia czego 
mogę się po nich na zawodach 
spodziewać.

Podobno do najtrudniej-

szych wyścigów należą te roz-
grywane na torze…

Dokładnie. Tego rodzaju za-
wody wymagają największego 
skupienia.

Czujesz wtedy presję ota-
czającego cię tłumu?

Nie, nie skupiam się nad 
tym. Mam jedynie baczenie na 
wskazówki trenera.

Który wyścig zapadł ci naj-
bardziej w pamięci?

W Krakowie. To był ostatni 
etap Tour de Pologne. Wszy-
scy byli nastawieni na zwy-
cięstwo. I tak się trochę zmar-
twiłem – nie wiedziałem czy 
dam radę. Ale pomyślałem so-
bie - spróbuję i będę się starał 
ile sił w nogach. I wygrałem. 
Dosłownie kilkoma centyme-
trami. Jestem przekonany, że 
wtedy, w Krakowie o tym, że 
wygrałem zaważyło skupienie 
i taktyka. Co sekundę patrzy-
łem, który zawodnik jest naj-
bardziej wypoczęty, żeby się 
zanim ustawić i wyprzedzić 
go. To, że ktoś jest zmęczo-
ny można rozpoznać po ru-
chach, np. objawia się to buja-
niem głowy, lub w trakcie ata-
ku zjeżdża na tył – wtedy już 
wiadomo, że nie jest w najlep-
szej dyspozycji. Tak właśnie to 
zauważam.

Jak sobie radzisz z poraż-
kami?

Siadam z trenerem, braćmi 
i analizujemy błędy. Patrzymy 
nad czym należy popracować, 
aby następnym razem zdobyć 
lepszy wynik. 

Wiemy, że sukces zawod-
nika to nie tylko jego talent, 
przygotowanie, ale również 
sztab ludzi, którzy pracują w 
teamie…

To prawda. Sukces zawod-
nika jest także owocem pra-
cy ludzi, którzy go prowadzą 
i dbają o wszystkie szczegóły. 
Najważniejszy jest  trener, pan 
Ryszard Posacki. Bardzo waż-
ną osobą w klubie jest również 
prezes Henryk Sawicki. Zała-
twia sprawy finansowe, sprzęt. 
Istotną funkcję pełni również 
nasz mechanik, pan Dariusz 
Kurkowski, dzięki niemu mo-

żemy być pewni, że sprzęt w 
trakcie wyścigu nas nie zawie-
dzie. Ważni są również kole-
dzy z zespołu z którymi trenu-
ję. Razem tworzymy atmosferę 
w zespole.

Na kim się wzorujesz?
Wzoruję się na moich bra-

ciach. Są dobrzy. Zawsze mi 
pomagają. Wiele mi tłumaczą. 
Zawsze mogę na nich liczyć. 
Zachęcają mnie do działania.

W życiu każdego zawodni-
ka przychodzi taki moment, 
w którym musi z juniora stać 
się seniorem i ostatecznie za-
decydować, o tym czy sport 
jest tym, czym chce się na 
poważnie zajmować w życiu. 
Czy chciałbyś związać swoje 
dorosłe życie z kolarstwem?

… o tak. Jeśli uda mi się 
zostać seniorem, chciałbym 
uprawiać kolarstwo w lidze za-
granicznej, najlepiej we Wło-
szech. Imponuje mi grupa za-
wodowa Liquigas-Cannonda-
le. Jest w tej grupie kilku pol-
skich zawodników. Widać, 
że w tej grupie panuje dobry 
klimat. Jest tam kilku zawod-
ników, których lubię np. Pe-
ter Sagan, który wygrał Tour 
de Pologne, Vincenzo Nibali, 
Ivan Basso. Ekipa jest bardzo 
zgrana. 

Pomimo swego młodego 
wieku, osiągnąłeś już wie-
le sukcesów w sporcie. Jakiej 
rady udzieliłbyś młodym lu-
dziom, którzy podobnie jak 
ty, myślą poważnie o sporcie.

Trzeba być pewnym siebie. 
Podczas treningów nie można 
zwątpić we własne siły i możli-
wości. Jeżeli ktoś zwątpi w sie-
bie i uzna, że nie da rady jest 
już stracony w sporcie. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
kolejnych sukcesów

Również dziękuję i pozdra-
wiam czytelników DN

rozmowę przeprowadził
Piotr Słomski

Swoje zdanie na temat Re-
migiusza wyraził również 
trener „Chrabąszczy” Ry-
szard Posacki

„Jego kariera zależy od tego 
czy będzie konsekwentny w 
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BEzPłATnA POMOC W UzYSKAniU KREDYTU - OfERTA 20 BAnKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DziAłKi nA SPRzEDAŻ

nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CEnA 60.000 zł OKAzJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m² – CENA 105.000 zł
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CEnA 100.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000 – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
łOBEz – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kierunku Drawska– CEnA 1 122.000 zł
łOBEz – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – CEnA 2 400.000 zł

DOMY nA SPRzEDAŻ
nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 342,20m², działka 921m² – CEnA 257.500 zł 
nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 185,19m², działka 1100m² – CEnA 391.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CEnA 169.000 zł

„Noworim” Sp. z o.o.  
poszukuje kandydata

na stanowisko kontroler w Dziale Produkcyjnym.  
Wymagane jest:
 - wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspozycyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów sanitarno - epide-
miologicznych. 
 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu 91 39 22 394. 

Wydzierżawię 
lokal 

30 m2 (sklep, usługi, biuro) 
ul. Żeromskiego, 

cena do uzgodnienia. 
Tel: 693 843 533

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych wraz z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Fundu-

szy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne  
szkolenie:

Dnia 8 listopada 2011r. „Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego”.
Osoba prowadząca:  Łukasz Cieśliński – Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
Dnia 9 listopada 2011r. – „Księgowość w organizacji pozarządowej”.
Osoba prowadząca:  Hanna Walo – Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
Szkolenie odbędzie się w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie przy ul. 

Wojska Polskiego 3, w godzinach 15.00-19.00, I piętro, sala 107.
Szczegółowy program szkolenia można pobrać ze strony www.nfop.nowogard.pl lub w biurze 

Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, które się mieści przy Placu Wolności 1 w Nowo-
gardzie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: telefonicznie,  pocztą e-mail lub osobi-
ście w biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w g. 8.00-15.00 do dnia 7 listopada br.

Tel. 91 39 27 240        e-mail  nfop@nowogard.pl
Serdecznie zapraszamy!

Urszula Berezowska                                                   Mieczysław Cedro
Kierownik                                                                Prezes
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy                  Nowogardzkiego Forum
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie                         Organizacji Pozarządowych

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
TEL. 915 77 2007

ZAPROSZENIE
„Cukrzyca-Powstrzymać Epidemię XXI wieku ”.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza wszystkich mieszkań-

ców Nowogardu oraz okolic w sobotę dnia 19 listopada 2011 do domu Kultury w No-
wogardzie na uroczyste obchody  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie  
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, obchodzony corocznie w dniu 14 listopada, jest kampanią 
mającą na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, w której corocznie Międzynarodowa 
Federacja Diabetologiczna podejmuje nowy temat związany z problemami światowej społecz-
ności związanej z cukrzycą. 

Tematem przewodnim Światowego Dnia Walki z Cukrzycą na lata 2009-2013 jest „Edukacja 
i prewencja w cukrzycy”. Hasło kampanii w 2011 roku brzmi: „Cukrzyca-Powstrzymać Epide-
mię XXI wieku ”.

swoim działaniu”
Kariera jest przed nim, ale 

wszystko od zależy od niego. 
Od jego chęci. Musi umieć po-
godzić obowiązki szkolne ze 
sportem. Remigiusz ma szanse 
na rozwój, nie jest on obciążo-
ny jakimiś dodatkowymi obo-
wiązkami w domu, gdyż rodzi-
ce starają się mu pomagać jak 
mogą. To zależy więc głównie 
od jego samodyscypliny. Jest 
poświęcenie, ale i zadowole-
nie. Zdaję sobie sprawę, że jest 
w okresie młodzieńczym, dla-
tego musi słuchać rad. Musi 
brać po uwagę to, co mu pod-
powiadam, ponieważ uwa-
żam, że jest dla niego najlep-
sze. Z drugiej strony trzeba być 

też przygotowanym do życia, 
bo sport jest ryzykiem, chwi-
la nieuwagi, kontuzja. Dla na-
szego środowiska Remigiusz 
jest ogromnym sukcesem. Re-
migiusz ma przed sobą waż-
ne i odpowiedzialne zadanie. 
Każde jego zachowanie np., 
w szkole jest ważne, już w tak 
młodym wieku, ze względu na 
sukces jest zobowiązany do 
tego, aby stanowić wzorzec nie 
tylko sportowca, ale i człowie-
ka. Tak jak teraz on wzoruje się 
na innych tak ci, którzy są wo-
kół niego i go obserwują będą 
się zachowywali podobnie. 

Not. Piotr Słomski

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

SPRzEDAM 
MiESzKAniE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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Litery z kratek zaznaczonego labiryntu utworzą 
rozwiązanie

Poziomo:
1 – na końskim kopycie,
5 – chwali swój ogon,
6 – dawna broń (samopalna?).
Pionowo:
2 – miasto nad Loarą – skojarz z dziewicą,
3 – bliźniaczy brat Polluksa,
4 – wygłaszany zza katedry.

Pod nogi...
Odgadnięte wyrazy wpisać w zaznaczone korytarze. Miej-
sce wpisu do odgadnięcia.

Dopisane litery, czytane rzędami utworzą rozwiązanie.
- pęki białych włosów na ogonie borsuka,
- rabarbar,
- tan,
- rodzaj obwarzanka,
- nie ma go bez ognia,
- niekontrolowany wypływ cieczy ze zbiornika.

Litery z pól oznaczo-
nych cyframi od 1 do 11 
utworzą rozwiązanie
Poziomo:
3 – uczeń Jezusa,
6 – takt, rytm,
7 – zbytu,
8 – z ogniem oświaty,(P-
SA NIE OŚWIECA)
9 – statek Noego.
Pionowo:
1 – deska do urabiania 
ciasta,
2 – ryba z rodziny dor-
szowatych, potasu,
3 – generał w marynar-
ce,
4 – nawóz ze stajni, 
5 – Batory.

Przekorne myśli
***

Za komuny władza deprawowała ludzi. Teraz 
do władzy dochodzą już uformowane kadry. 

 *** 
Jest rok 2012. Minister finansów ogłasza, że 

nie ma powodu, by obawiać się kryzysu finan-
sowego. Obawiać trzeba się było wcześniej, te-
raz już za późno.

***
Jacek Kurski skończy niczym Janosik - zawi-

śnie za Ziobro

Wężykiem...

W oparach

KUPON 83 krzyżówka z dnia 28 X: Prawidłowe rozwiązania: „Jak co roku 
zapalmy znicze pamięci”

Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Jerzy Siedlecki, Agnieszka Skowrońska, 
Halina Stefańska, Bogumił Urbaniak, Pelagia Feliksiak, Sebastian Musiał, Kata-
rzyna Krasowska, Andrzej Leszczyński, Teresa Czarnecka, Andrzej Sabała, Józef 
Dobrowolski, Krystyna Zawidzka, A. Wypych, Andżelika Nizio, Jadwiga Mak-
nia, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal

Zwycięzcy: Bogumił Urbaniak, Andżelika Nizio, Jerzy Siedlecki

PRACA  POSłA 
Sprawa była o tyle prosta, 
Że dotyczyła czynnego wciąż posła.
Jak podaje Agencja Prasowa, 
Poseł co był z lubością...próżnował !

TAKiE ŚWięTO Się PAMięTA
Czy ten ze wsi, czy ten z miasta, 
Chłop potęgą jest i basta!
W tym dniu nawet tchórz, malizna, 
To prawdziwy jest mężczyzna... 
Uczuć wzbudza wielkie burze, 
Gdy w kimś utkwi wzrok na dłużej, 
Więc gotowe są z wyznaniem 
Po kolei wszystkie panie. 
A on wznosi wyżej głowę, 
Miny stroi swe marsowe. 
Mięśnie prężąc już od rana, 
W lustrze widzi tors Batmana. 
Komu tego chwata nie żal,
Gdy zakąska ciut nieświeża,
Po libacji mu zaszkodzi? 
Kumpel Ryszard kompres chłodzi, 
Córka biegnie po gazety 
Super dania na apetyt 
Żona nowe mu podsuwa :
Armia pań przy łóżku czuwa... 
Piwko leczy  znakomicie: 
Panu domu wraca życie.
Choć sto razy tracił głowę 
Wciąż ma noty wręcz wzorcowe...
Jarek zyskał już bez liku 
Dzień Czterdziestu Męczenników .
Niech przez rok trwa nie przerwanie 
Takie chłopów dopieszczanie...

LOSY GWiŻDzĄCEGO PTAKA 
Szpakowi powierzono ważne 
Stanowisko,
Po czym zdjęto za to, że gwizdał 
Na wszystko. 
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REGULARnA LiniA Mi KRO BU SO WA SEROCKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAzDY z nOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAzDY zE SzCzECinA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzEWÓz OSÓB - RO MAn BiŃCzYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD POniEDziAłKU DO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
niEDziELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • nOWOGARD - REWAL - POBiEROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

firmy Usługowo-Handlowej Adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 nOWOGARD - GOLEniÓW - SzCzECin 
nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzCzECin - GOLEniÓW - nOWOGARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165 • TEL. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694
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oGŁo sZE NIA drob NEinfORMATOR LOKALnY - nOWOGARD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

niERUCHOMOŚCi

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w Wyszomierzu - 2500 
m2, cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej w 
nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 na Woj-
ska Polskiego cena do uzgodnienia. 
791 040 647 lub 785 921 868

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
609 004 967

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Wynajmę pawilon na placu wolno-
ści. 693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 
21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę a 
Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe. 506 382 151

• Do wynajęcia kawalerka 35 
m2, umeblowana w Szczecinie. 
604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 502 617 486

• Sprzedam lub wynajmę kontener na 
Rynku w Nowogardzie. Wyprzedaż 
towaru. 605 460 499

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1509 m2 (okolice Roosevelta). 
503 032 213

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Szukam garażu do wynajęcia na 
osiedlu Bema. 665 541 960

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we, pow. 77 m2 I piętro na ul. Boh. 
Warszawy. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we parter. Przystępna cena. 91 39 
25 836

• Mieszkanie na sprzedaż z dopłatą 
„rodzina na swoim”. 501 432 382

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 
698 843 040

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
na trzypokojowe w starym budow-
nictwie w Nowogardzie. 600 807 338

• Poszukuję do wynajęcia kawalerki. 
503 967 289

• Sprzedam nowy dom 131 m2 + ga-
raż, działka ok. 15 ar. Karsk. Cena 
320 tys. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 10 
ar. Cena 40 tys. ok. Nowogardu. 
694 521 787

• Posiadam do Wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe w centrum Nowogardu. 
Opłaty 1000zł plus prąd i gaz, tel. 
668414615, 606435581

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę garaż 507 356 117.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 
lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 46 m2. III piętro w Nowogardzie 
w dobrej lokalizacji. 667 721 009; 91 
39 22 913

• Sprzedam dom o pow. 150 m2, dział-
ka 716 m2. Inf. 662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowo-
gardzie lub na obrzeżach Nowogar-
du. 664 768 477

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. 798 684 583

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Wynajmę mieszkanie za opła-
ty (czynsz + media) od zaraz. 
665 359 901

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Wynajmę mieszkanie. 91 39 21 070

• Sprzedam sklep w Płotach, wyposa-
żony, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Wynajmę pokój z kuchnią w Nowo-
gardzie. 508 580 318

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w Szczecinie. 694 664 274

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 
20 banków w jednym miejscu. 
Dojeżdżamy do klientów. Pro-
mocja!!! Prowizja 0%, bezpłatne 
badanie zdolności kredytowej. 
Centrum finansowe AVAnTiS. Tel. 
513 164 203

• Sprzedam część domu 82 m kw. z 
niezależnym wejściem wraz z bu-
dynkiem gospodarczym i działką 
budowlaną w Warnkowie, Cena do 
uzgodnienia. Proszę dzwonić po 
16.00. Tel. 501 318 555.

MOTORYzACJA

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnie-
nia. tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 
1.8 16V. Stan bardzo dobry, świe-
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oGŁo sZE NIA drob NE
że OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 4 
sztuki, cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRzEDAM OPEL VECTRA C 
KOMBi, SREBRnY MET., ROK 
PROD 08/2006, PRzEB 152000 
KM, 1.9 DiESEL 150 KM, SER-
WiSOWAnY W ASO OPEL (fAK-
TURY), OSTATni SERWiS 20 
WRzESiEŃ 2011, nOWE OPO-
nY LETniE COnTinEnTAL, KLi-
MATROniK DWUSTREfOWY, 
zADBAnY, CEnA DO UzGOD-
niEniA, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowa-
ny, ubezpieczony do poprawek 
blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam VW T2 bus diesel, 
poj. 1.6 (blaszak) rok 1984. 
502 853 573

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 155/13. 607 310 591

• Sprzedam skuter.  605 930 425

• Opony zimowe na felgach do 
Opla 185/60 R14 cena 250 zł. 
516 636 477

• Sprzedam tanio cztery koła 
z oponami lub same opony 
185x14x65 zimowe „Pirelli” stan 
idealny. 888 676 231

• Opony zimowe R-13 (155x80) 
Stan bardzo dobry, cena 250 zł. 
Tel. 513 164 203

• Sprzedam felgi aluminiowe 
nowe oryginalne 16 cali od Volvo 
z kpl. Opon zimowych Michelin. 
Cena 2700. Tel. 602 474 266

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 
2001, 5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właści-
ciel, cena do negocjacji, tel. 794 
641 877

• Sprzedam koła zimowe mało 
używane 185/65/13 VW Jetta ta-
nio. 781 910 591

• Sprzedam części, koła zimowe 
VW stan dobry oraz felgi alu-
miniowe z oponami letnimi. 
602 643 408

ROLniCTWO

• Sprzedam, gorczycę, facelie, zbo-
że. 502 853 573

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Sprzedam króliki młode i samice. 
605 576 908

• Sprzedam kombajn Anna i fort-
shnitch 100 KM.609 480 049

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/kg. 
605 946 741

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam jabłka 0,50 zł/kg, kolo-
nia Redło. 91 39 28 005

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam działkę rolną 14 ar 
(KRUS) 4 zł/m2. 607  647  146 po 
15 stej.

• Sprzedam ziemniaki „Bryza”. Ol-
chowo. 91 39 21 595

• Tanio sprzedam prosiaki. 91 39 
17 038

• Sprzedam – dwa budynki gospo-
darcze murowane (z białej cegły) 
o dużej powierzchni użytkowej 
wraz z ogrodem w miejscowości 
Wierzbięcin. Wiadomość pod tel. 
91 39 21 354 po godz. 14-stej.

• Sprzedam prosięta. 91 39 26 344; 
601 553 885

• Sprzedam żyto. 600 345 068

USłUGi

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon kom-
puterowy MS BiOSS zaprasza! 
ul.700-Lecia 15 (nad apte-
ką Jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TiR-y). Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARiE. naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, 

ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BiK, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, laminowa-
nie A4-A3, VizART Studio Re-
klamy, nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad apteką Jantar), tel. 605 
522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Układanie płytek klinkierowych 
na budynkach, glazury i inne 
prace budowlane. 662 678 895

• Usługi transportowe. Wy-
wrotka 25t, plandeka 13,6m. 
697 943 123

• Usługi informatyczne. Naprawa 
komputerów, instalacje, opro-
gramowania. Dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty i wykończenia. 601 567 
369

• Pożyczki bez BiK na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25 900; 
667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• zATRUDnię DO PRACY PRzY 
SORTOWAniU fLAnCY TRU-
SKAWEK. PRACA nA HALi 
ROzPOCzęCiE 3 LiSTOPADA 
(REDłO) infORMACJA- 505 
14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do 
odlewni w Osinie na stanowisko 
szlifierz. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt osobisty, lub tel. 
501 773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + 
E, Polska-Nowrwegia, siedzi-
ba firmy w Nowogardzie, tel. 
609493989, 607 585 561

• Praca w charakterze sprzedawca 
- montażysta mebli, CV proszę 
składać w sklepie meblowym 
Kwadrat, ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 
21 470.

• Podejmę pracę jako ope-
rator koparko – ładowarki. 
669 123 127

innE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-
ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 

Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd 
dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy 
WALTER 250 zł (sklepowa cena 
500 zł) stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam koncentrator tlenu 
(astma) 91 39 22 106

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam stolik po telewizor- 50 
zł, 504 703 568

• Sprzedam karpia narybek- kro-
czek. 91 39 18 297

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana 
na dyble. 606 265 333

• Sprzedam robione drzwi garażo-
we, futryna kątownik 50x50x5, 
blacha grubości 2mm. Baskwil 
góra dół 2 szt zamki, wymiary. 
Wys. 218 cm, szer. 238 cm. Nr tel. 
51 25 44 997

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Tanio sprzedam drewno opało-
we. 660 135 921

• Owczarki niemieckie- szcze-
niaki oddam w dobre ręce. 
504 124 829 

• Sprzedam kolumny estradowe 
„SOUNDMAN” 250/500 Wat 80m. 
tel. 663 256 636

• Sprzedam 3-miesięczne, sucz-
ki zaszczepione rasa mieszana 
średnia cena 50 zł. Tel. 694 305 
811.



Nr 84 (2018)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl



Wtorek 
8 listopada 2011 r. 
Nr 85 (2019) 
nakład 3000 
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 6

Czytaj s. 16

Czytaj s. 5

reklama

Czytaj s. 8

zaprasza na korepetycje 
i kursy języka niemieckiego:

- maturalne,
- gimnazjalne, 
- dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- dla osób wyjeżdżających za granicę.

Zajęcia odbywają się w  siedzibie firmy 
„GERMANIC” Krystyna Dwornik, 
ul. Wojska Polskiego 3 (Centrum 

Edukacji i Przedsiębiorczości PROFIT”), 
I piętro, pok. 116, w Nowogardzie.

Informacje i zapisy: 
tel. 607 545 991, 

e-mail: germanic1@wp.pl 

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Podjazdy, zjazdy, górki i rampy – obiekt wygląda dość egzotycznie. Tylko czy pod osłoną nocy nie stanie się dobrym miejscem do chuligańskich 
wybryków i alkoholowych nasiadówek?

Skatepark w ciemnościach...

Na rolkach tylko za dnia

Wiceminister  
środowiska  
z Nowogardu  
oskarżony

Nowe przepisy o 
wspieraniu rodziny 

Za asystentów 
zapłaci  
gmina 

Pomorzanin  
znów jest  
drugi

Pasowanie  
na...  
muzyków
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Kronika policyjna 
24.10.11 r. 
Godz. 17.10
Ochrona sklepu Inter Marche 

powiadomiła o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej, przybyły 
na miejsce Patrol OPI wylegity-
mował Pawła B. 

Godz. 18.15
Dzielnicowy  w Osinie w trak-

cie kontroli drogowej w miej-
scowości Redostowo ujawnił, że 
kierujący rowerem Zbigniew K. 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 3,11 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 19.30
Patrol OPI w trakcie kontro-

li drogowej na ul. Warszawskiej, 
samochodu marki VW Golf 
ujawnił, że kierujący pojazdem 
Krzysztof K. znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości, 2,53 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

26.10.11 r. 
Godz. 10.30 
Włamanie do mieszkania na 

ul. Luboszan, skąd sprawca do-
konał zaboru pieniędzy. 

Godz. 13.15 
Powiadomienie o włamaniu 

do altanki w miejscowości Ol-
chowo, z dnia 23 października 
br. , skąd sprawca dokonał zabo-
ru dwóch kosiarek, podkaszarki 
i wieży stereofonicznej. 

Godz. 15.20 
Kradzież roweru typu dam-

ka, koloru ciemna zieleń, pozo-
stawionego na terenie posesji w 
miejscowości Świerczewo.

27.10.11 r. 
Godz. 02.20
Patrol OPI w tracie kontro-

li drogowej na ul. Gen. Bema, 
ujawnił nietrzeźwych rowerzy-
stów, Dariusz K. miał 0,63 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu, natomiast Rafał P. 
0,75 promila. 

Godz. 11.00
Kradzież skrzyni biegów z te-

renu posesji przy ul. Armii Kra-
jowej.

Godz. 14.30 
Zdarzenie drogowe pomiędzy 

miejscowościami Nowogard-
-Dobra Nowogardzka, gdzie 
pod przejeżdżający samochód 
marki Daewoo Tico wbiegła 
zwierzyna leśna, w wyniku cze-
go kierująca pojazdem wjechała 
do przydrożnego rowu.  

28.10.11 r. 
Godz. 04.30
Włamanie do sklepu mięsne-

go przy ul. Kościuszki, skąd do-

konano kradzieży kasy fiskalnej. 
Godz. 06.00
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Kulice pomiędzy pojazda-
mi Opel i Renault.

Godz. 09.30
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Warszawskiej 
powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Patry-
cję L., która dokonała zaboru 
artykułów chemicznych i spo-
żywczych, która ukarana została 
mandatem karnym. 

Godz. 13.30
Zgłoszenie o palącym się sa-

mochodzie marki Mercedes na 
ul. Batalionów Chłopskich. 

Godz. 14.15
Pracownik stacji paliw HL po-

wiadomił o kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem 
marki BMW, który to po zatan-
kowaniu, nie płacąc odjechał z 
miejsca zdarzenia. 

Godz. 19.00
Zgłoszenie uszkodzenia ścia-

ny zewnętrznej-naderwanie 
blachy kiosku, znajdującego się 
przy ul. Kościuszki. 

Godz. 19.00
Zgłoszenie uszkodzenia rolety 

antywłamaniowej zamontowa-
nej na oknie biura firmy przy ul. 
Zacisznej. 

29.10.11 r. 
Godz. 18.30
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka na ul. Warszawskiej 
powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Na miejscu 
patrol ustalił, że sprawą jest Se-
weryn P. wielokrotnie dopusz-
czający się tego typu wykroczeń. 

30.10.11 r. 
Godz. 05.00 
Zatrzymanie kierującego sa-

mochodem marki VW Golf, 
Tomasza K. który nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. 

Godz. 05.15 
Znalezienie portfela z zawar-

tością pieniędzy oraz dokumen-
tów na chodniku w rejonie skle-
pu Promyk. 

Godz. 16.30
Kolizja drogowa w miej-

scowości Warnkowo, w której 
udział wzięły dwa pojazdy: Mer-
cedes oraz Mazda. 

Godz. 18.00
Kradzież dwóch rowerów w 

okresie od 29/30.10.11 r. z fermy 
drobiu w miejscowości Strzele-
wo. 

31.10.11 r. 

Godz. 11.20
Wypadek drogowy na dro-

dze Błotno-Ogorzele, gdzie sa-
mochód osobowy marki VW 
Polo na łuku drogi wpadł w po-
ślizg i wjechał do rowu. W wyni-
ku zdarzenia dwóch pasażerów 
z urazami ciała przewiezionych 
zostało do Szpitala w Nowogar-
dzie. 

Godz. 15.15 
Kolizja drogowa za miejsco-

wością Wojcieszyn z udziałem 
samochodu Audi A4 oraz Peu-
geot. 

01.11.11 r. 
Godz. 10.00
Uszkodzenie lusterka ze-

wnętrznego oraz wgniecenie 
drzwi w samochodzie Mazda 
323 zaparkowanym przy ul. 5 
Marca. 

02.11.11 r. 
Godz. 08.30
Uszkodzenie ogrodzenia sto-

larni na ul. Gen.Bema przez sa-
mochód ciężarowy, który odje-
chał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 13.30
Uszkodzenie samochodu mar-

ki Opel Astra, zaparkowanego 
przy ul. Blacharskiej, przez inny 
pojazd, który oddalił się z miej-
sca zdarzenia. 

Godz. 17.00
Patrol OPI w trakcie kontro-

li drogowej na ul. Lipowej sa-
mochodu Mazda 323 ujawnił, iż 
kierujący Zdzisław S. nie posia-
da uprawnień do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. Skie-

rowano wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Golenio-
wie. 

03.11.11 r. 
Godz. 04.45  
Włamanie do sklepu mięsnego 

na ul. 5 Marca, skąd dokonano 
kradzieży pieniędzy oraz wędlin. 

Godz. 10.20
Zgłoszenie  o kradzieży przy-

czepy samochodowej z działki 
rolnej znajdującej się przy dro-
dze Sąpolnica-Ostrzyca w okre-
sie od 24.10.11 r.  do 26.10.11 r. 

Godz. 14.00
Powiadomienie o włama-

niu do samochodu marki Fiat 
Cinquecento, gdzie niezna-
ny sprawca po wybiciu szyby 
w drzwiach samochodu, z jego 
wnętrza dokonał zaboru radio-
odtwarzacza CD marki Sony. 

Godz. 16.00
Powiadomienie o uszkodze-

niu lampy oświetleniowej na ob-
wodnicy Nowogardu przez cią-
gnik siodłowy, który odjechał z 
miejsca zdarzenia.

04.11.11 r. 
Godz. 18.20
Kolizja drogowa na Placu 

Wolności pomiędzy pojazdami 
VW Passat oraz VW Golf.

05.11.11 r. 
Godz. 05.45
Włamanie do sklepu spożyw-

czego na ul. Armii Krajowej, 
skąd sprawca dokonał kradzie-
ży artykułów spożywczych i pie-
niędzy. 

Godz. 08.10
Instruktor nauki jazdy powia-

domił, iż na wysokości miejsco-
wości Wojcieszyn spod koła sa-
mochodu ciężarowego jadące-
go  przed nim, został wyrzucony 
słupek drogowy, który uszkodził 
jego pojazd Renault Clio.

Godz. 10.15
Kolizja drogowa na drodze 

Błotno-Karsk, gdzie samochód 
marki Mercedes Vito zderzył się 
ze zwierzyna leśną. 

Godz. 17.45
Powiadomienie o włama-

niu do stodoły w miejscowo-
ści Czermnica, skąd dokonano 
kradzieży trzech kompletów felg 
aluminiowych, kompletu kół 
z felgami aluminiowymi, czę-
ści samochodowych w postaci 2 
pomp wtryskowych . 

06.11.11 r. 
Godz. 10.15
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Karsk, w której uczestni-
czyły dwa pojazdy, Ford Transit 
oraz Daf. 

Godz. 11.10
Patrol OPI w trakcie kontro-

li drogowej na ul. 3 Maja samo-
chodu marki Audi ujawnił kie-
rującego tym pojazdem pod 
wpływem alkoholu. Grzegorz B. 
poddany został badaniu na za-
wartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu oraz pobrano 
krew do badań. 

st. isnp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

W redakcji DN są do 
odbioru klucze,  

które zostały znalezione 
na terenie miasta. 

     Red. 

Policja apeluje do pieszych

„kierowca może Cię nie widzieć”
Ze względu na ograniczoną widoczność w godzinach rannych i popołudniowych apelujemy 

do pieszych o empatię w stosunku do kierujących pojazdami.
Przekraczanie jezdni „po pasach” nie gwarantuje bezpieczeństwa!!!
Słaba widoczność, zaparowane szyby, powodują, że kierowca w trakcie jazdy ma ograniczone 

pole widzenia, co może doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku. Nie ignorujmy zagro-
żeń jakie może stworzyć nadjeżdżające auto. Pieszy jako osoba uprzywilejowana na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych ma obowiązek trzeźwo oceniać sytuację na drodze i stosować pod-
stawowe zasady poruszania się po drogach.

Bardzo często dochodzi do wtargnięć na przejścia dla pieszych dlatego 
Pamiętaj!!! W zetknięciu z maszyną nie masz najmniejszych szans.

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Dobiega końca budowa skateparku na Placu Szarych Szeregów. Obiekt do deskorolkowych ewolucji ma kosztować prawie 750 tys. zł. 
Tyle, że jak się okazało młodzież na skateparku pojeździ tylko za dnia. Na obiekcie nie zaplanowano bowiem instalacji żadnego oświe-
tlenia. Nie wiadomo także czy obiekt będzie ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadów, gdyż  na tego typu urządzeniach nie trudno o 
nieszczęście. 

Skatepark w ciemnościach...

Na rolkach tylko za dnia

Trwa instalacja urządzeń do jazdy na płycie betonowej, która stanowi podstawę całego obiektu.    fot. UM

Budowa skateparku ruszyła 
dokładnie 28 września. Wyko-
nawcą robót jest firma  „BUL-
LAIT” Andrzej Ciuchta z El-
bląga wyłoniona w drodze 
przetargu. Obiekt rośnie jak 
na drożdżach. W projekcie nie 
uwzględniono jednak instala-
cji oświetlenia, mimo że zaleca 
je sam wykonawca. 

Tego typu obiekty powinny 
być oświetlone. Niestety w przy-
padku budowy skateparku w 
Nowogardzie, tego nie uwzględ-
niono w projekcie.  Proponowa-
liśmy gminie wykonanie oświe-
tlenia, ale urząd nie był zain-
teresowany naszą propozycją – 
informuje Maciej Skiba, wyko-
nawca urządzeń montowanych 
na skateparku. 

Dlaczego w ramach inwesty-
cji nie przewidziano instalacji 
światła?

Skatepark jest jednym z ele-
mentów planu inwestycyjnego 
związanego z rewitalizacją te-
renów wokół jeziora. Oświetle-
nie jest zaplanowane w dalszej 
kolejności. Na tym etapie uzna-
liśmy, że nie ma sensu budować 
dodatkowego oświetlenia, tym 
bardziej, że znacznie by to pod-
niosło koszty inwestycji – tłu-
maczy Adam Czernikiewicz, 

kierownik Wydziału Inwesty-
cji i Remontów w UM Nowo-
gard. 

Na razie nie wiadomo także, 
czy obiekt będzie ubezpieczo-
ny od nieszczęśliwych wypad-
ków, o które na tego typu urzą-
dzeniach nie trudno. 

Planujemy ubezpieczyć ska-
tepark – informuje burmistrz 
Robert Czapla. 

To nie będzie jednak proste, 
jak twierdzi M. Skiba,  firmy 
ubezpieczeniowe nie są z regu-
ły zainteresowane ubezpiecza-
niem tego typu obiektów. 

Jeśli już dochodzi do objęcia 
obiektu ubezpieczeniem sta-
wiane są duże wymogi. Towa-
rzystwa ubezpieczeniowe żąda-
ją np. żeby obiekt był ogrodzony 
i stale nadzorowany. To podnosi 
koszty utrzymania i sprawia, że 
inwestorzy rzadko decydują się 
na takie warunki. Zresztą więk-
szość obiektów z założenia ma 
być ogólnodostępna i nie bu-
duje się wokół nich ogrodzeń – 
mówi Skiba, którego firma po-
stawiła już ponad 20 tego typu 
obiektów w Polsce. 

Nowogardzki skatepark, któ-
rego budowa ma być zakoń-
czona już w tym tygodniu, bę-
dzie jednym z największych, 

jakie do tej pory postawiła fir-
ma z Elbląga. Wszystkie urzą-
dzenia, które zostaną na nim 
zamontowane posiadają sto-
sowne certyfikaty jakości. Nie 
wiadomo tylko, czy znajdą się 
chętni na ekstremalną „jazdę 
bez trzymanki”. 

Było dużo zapytań w tej spra-
wie, kierowanych przez różne 
grupy inicjatywne. Nie robili-
śmy jednak żadnego badania 
rynku – przyznaje R. Czapla. 

Nie wiadomo również kto bę-
dzie odpowiedzialny za bieżące 
utrzymanie obiektu. Gmina za-
stanawia się, czy nie przekazać 
go pod opiekę Zakładu Usług 
Komunalnych. Co prawda ska-
tepark jest objęty gwarancją, 

ale dotyczy ona tylko ewentual-
nych usterek pojawiających się 
w samej konstrukcji. Ta, jak za-
pewniają wykonawcy, jest dość 
trwała i starczy na kilka lat.

Marcin Simiński 
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Nasza sonda
Została udostępniona pierwsza nitka obwodnicy. 
Zapytaliśmy czytelników o pierwsze spostrzeżenia i 
zmiany, które zaistniały w ruchu drogowym i  na te-
renie naszego miasta

 Stanisław Osajda - Pierw-
szą część wybudowanej nit-
ki obwodnicy oceniam pozy-
tywnie, gdyż spowodowało to 
oczywiście mniejszy ruch sa-
mochodów w mieście. Mniej-
szy  ruch w mieście  na pew-
no będzie miał duży wpływ na 
bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców. Mieszkam w Kościusz-
kach i żeby szybciej dojechać 
do Nowogardu szczególnie w 
okresie weekendu musiałem 
jeździć przez pobliskie wioski 

by zyskać na czasie. Sam osobiście już „przetestowałem” drogę ob-
wodnicy i muszę powiedzieć, że daje pozytywne wrażenie. Nato-
miast  inną kwestią jest niestety  zagrożenie dla naszego rodzimego 
handlu i mniejszej frekwencji turystów, którzy teraz będą omijać 
nasze miasto właśnie szlakiem obwodnicy. 

Marek Rogala - Z tego, co się 
już zorientowałem, to zmniej-
szył się ruch samochodów na-
wet w okresie weekendu. Zde-
cydowanie poprawił się prze-
jazd przez miasto, a można 
to odczuć spacerując ulicami. 
Istotną kwestią jest  mniejszy 
hałas, co pozytywnie wpływa 
na nasze samopoczucie i zdro-
wie. Osobiście miałem okazję  
przejechać się bardzo krótkim 
odcinkiem autostrady i muszę 
powiedzieć, że wrażenia są pozytywne. 

Ryszard Korpuliński - Za-
uważyłem zdecydowane od-
ciążenie ruchu przez nasze 
miasto. Jest większy spokój i 
nie ma hałasu,  zdecydowa-
nie ustabilizował się ruch sa-
mochodowy, również w week-
endy, gdzie nasze miasto było  
zawsze  zakorkowane przez 
samochody. Osobiście właśnie 
dziś przejechałem się autostra-
dą i wrażenie jest bardzo pozy-
tywne. 

Monika Kisiel - Co do nowo 
wybudowanej obwodnicy, no 
cóż?, mam  pewne obawy, któ-
re związane są  przede wszyst-
kim z pracą naszych handlow-
ców.  Spadną ich obroty, a co 
za tym idzie zmniejszą się 
wpływy do kasy miasta. Nie-
stety, tak jak powiedziałam 
wcześniej,  mam wielkie oba-
wy o pracę naszych mieszkań-
ców, jak również o życie nasze-
go miasta i pewnie malejącą   liczbę  turystów, którzy jednak za-
trzymywali się od czasu do czasu na nocleg w nowogardzkich  ho-
telach, a następnie wychodzili do sklepów na zakupy. A teraz jak 
będzie? 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Wiadomo już, że sprawą Krystyny Wąsali, która oskarża goleniowskich poli-
cjantów o niewłaściwe potraktowanie jej podczas kontroli drogowej, zajmie się 
Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim.  Tak zdecydowała Prokuratura 
Okręgowa w Szczecinie. 

Sprawą pani Krystyny zajmie 
się prokurator z Kamienia

Prokuratura będzie wyja-
śniać, czy podczas wykonywa-
nia czynności w trakcie kontroli 
drogowej, przy ul. Boh. Warsza-
wy w Nowogardzie,   policjanci 
z Goleniowa przekroczyli swoje 
uprawnienia działając na szko-
dę pani Krystyny. Grozi im za 
to do 3 lat pozbawienia wolno-
ści.  Sprawę, jako pierwszy opi-
sał DN.  Na wysokości dyskon-
tu Biedronka  podjechał  do ro-
werzystki  radiowóz policyjny.  
Auto zbliżyło się tak blisko, że 
chcąc wjechać na chodnik wy-
straszona kobieta upadła. W wy-
niku tego pani Krystyna dozna-
ła złamania ręki w dwóch miej-
scach oraz wybicia barku. Mia-
ła także mocno odrapaną twarz. 
Mimo tego na miejsce zdarze-

nia nie wezwano karetki pogo-
towia.  Natomiast kazano kobie-
cie dmuchać w alkomat, podej-
rzewając, że jest pod wpływem 
alkoholu. 

Oburzona zachowaniem po-
licjantów kobieta szukała spra-
wiedliwości u ich przełożo-
nych. Najpierw złożyła skar-
gę u zastępy Komendanta 
Nowogardzkiego Komisariatu 
Policji, następnie, to samo po-
wtórzyła komendantowi Powia-
towemu – insp. Krzysztofowi 
Targońskiemu. Ten odpowie-
dział na skargę kobiety w spe-
cjalnym piśmie, wcześniej pu-
blikując na łamach DN sprosto-
wanie, uznając, że całe zdarzenie 
miało zupełnie inny przebieg. Ze 
względu jednak na sprzeczności 

w relacjach policjantów i kobie-
ty, komendant postanowił prze-
kazać  materiały w sprawie do 
Prokuratury Rejonowej w Go-
leniowie. Prokuratura  przesłu-
chała kobietę i przyjęła zawiado-
mienie o przestępstwie, składa-
jąc jednocześnie wniosek o wy-
łączenie z tej sprawy, do Proku-
ratury Okręgowej w Szczecinie. 
Powodem takiej decyzji był fakt, 
że prokurator z Goleniowa peł-
ni nadzór nad funkcjonariusza-
mi policji w powiecie.  Zgodnie 
z decyzją Prokuratury Okręgo-
wej, sprawą zajmować się będzie 
teraz Prokuratura Rejonowa w 
Kamieniu Pomorskim. 

O przebiegu postępowania bę-
dziemy informować na bieżąco. 

MS

Sygnały czytelników

Blok bez adresu,  
drzwi bez uszczelnienia!
Numery porządkowe budynków i innych nieruchomości w miastach ustala się 
odrębnie dla każdej ulicy oraz każdego placu czy osiedla. Tak mówią przepisy. 

Przepisy, przepisami a życie 
sobie.  Przykładem tego jest blok 
mieszkalny przy ul. Zielonej, na-
leżący do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Gardno”, której to pra-
cownicy niestety zapomnieli za-
dbać o należytą numerację. 

Blok jest na gwarancji, więc wykonawca o tym 
fakcie wie i na pewno zostanie to załatwione 
-mówi pracownica działu technicznego spół-
dzielni „Gardno” . Tylko nasuwa się  pytanie  
kiedy? 

Uwagi mieszkańców nie tylko dotyczą nume-
racji, ale i drzwi wejściowych do jednego z bu-
dynków osiedla.  Nie ma wątpliwości, że loka-
torzy zapłacili za fuszerkę, co potwierdzają fo-
tografie. 

Mamy nadzieję, że sygnały mieszkańców zo-
staną potraktowane poważnie przez władze 
Spółdzielni, a usterki szybko naprawione. 

Jarek Bzowy 
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@    Ludzie listy piszą  @ 
Szanowna redakcjo
 Na wstępie chciałam zaznaczyć, że piszę ten list z wielką przykro-

ścią. Długo dusiłam w sobie moje refleksje, ale mimo wszystko się 
zdecydowałam. Jeśli uznacie Państwo, że warto podzielić się nimi 
szerzej, to nie widzę nic przeciwko.

Żyję na świecie od wielu lat. Jestem katoliczką od kiedy zostałam 
ochrzczona i staram się żyć zgodnie z zasadami przekazywanymi 
przez wiarę. Pamiętam czasy, gdy kościół był opoką w ciężkich cza-
sach, która dodawała wiary i napawała nadziei na zmiany. Dla wie-
lu osób, oprócz jednania się z Panem, była to enklawa, tak upragnio-
nej wtedy wolności.

Po blisko 25 latach życia w wolnym kraju zmieniło się wiele. Do 
głosu dochodzą wartości i siły sprzeczne z wiarą i nauką kościoła. 
Przyczyny są jak zwykle różne. Ale niestety, zmienił się też sam ko-
ściół, a konkretnie jego kapłani, którym często daleko do rzeczywi-
stości sprzed lat.

Niestety, możemy to zaobserwować i w naszym mieście. Wśród 
nas tylko rok nie ma ks. proboszcza Grzegorza Zakliki, a już wokół 
kościoła zmieniło się tak wiele. Zmian, nie zawsze dobrych, których 
zresztą można się było spodziewać jest dużo, ale kontrowersyjnych 
zachowań oceniać nie będę.

Moją czarę goryczy przelewa jednak coraz bardziej widoczne upra-
wianie polityki przez nowego proboszcza. Myślę, że niektórzy zwróci-
li uwagę, że podczas niedzielnych mszy o godz. 11 wokół ołtarza od-
bywa się teatr z różnymi aktorami i trudno skupić się na modlitwie.

Podobnych przypadków jest dużo, lecz na ostatniej mszy na ołtarz 
wyniesiony został nawet Pan Burmistrz, któremu proboszcz dzięko-
wał za użyczenie więźniów do prac. Zamurował mnie ten fakt upra-
wiania polityki. I to jeszcze jakiej. Nie wiem, jak w Bożym kościele 
chwalić można osobę należącą do partii popierającej aborcję, euta-
nazję, homoseksualizm, marihuanę. Czemu się później księża dzi-
wią, jak ludzie żyjący w moralnym zakłamaniu, coraz bardziej do-
chodzą do głosu, skoro zamiast stać na straży katolickich wartości 
sami pracują na ich chwałę. 

Nie wyobrażam sobie, by lata temu, jakikolwiek ksiądz dziękował 
z ambony Gierkowi, Gomułce, Jaruzelskiemu. Dziś, kilku za cenę 
mamony i interesu, może powinno zapisać się do SLD czy Ruchu 
Palikota.

dane do informacji redakcji 

Nasz komentarz:
Od wielu miesięcy trwa w Nowogardzie spektakl podziękowań 

burmistrzowi Czapli  za „nieodpłatne kierowanie więźniów” do 
różnych prac. Spektakl ten w ostatnią niedzielę dotarł także z go-
ścinnymi  występami do naszego kościoła i zaprezentowano go 
w trakcie czytania ogłoszeń.  Na podziękowania „załapał  się„ 
tutaj  oprócz burmistrza , także dyrektor ZK.  Pewnie jest tak, że 
okazywanie wdzięczności, to bardzo przyzwoite zachowanie tyl-
ko, że…. Jeśli już dziękujemy to, gdzie jak gdzie, ale właśnie w 
kościele można słusznie oczekiwać, że dziękować się będzie nie 
ze względu na zapotrzebowanie władzy, ale podziękowanie bę-
dzie wyrazem inspirowanej ewangelią chrześcijańskiej kultury. 
A ta nakazuje, żeby podziękować zwłaszcza tym, którzy uczyni-
li to dobro, za które dziękujemy czyli w tym wypadku osobom 
przebywającym czasowo w ZK wykonującym pracę na rzecz na-
szej społeczności parafialnej. Nie dziwi mnie, że dotychczas nikt 
na to w licznych podziękowaniach nie wpadł, dziwi mnie, że nie 
wpadł na to redagujący ogłoszenia parafialne. Wydaje się bo-
wiem, że stosunek katolików do więźniów powinien być kształ-
towany zwłaszcza przez słowa Pana Jezusa, który powiedział …
byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie… ,a także, przez 
zawarty w katechizmie  kościoła katolickiego  wykaz uczynków 
miłosierdzia z których jeden nakazuje – „więźniów pocieszać”.  
To właśnie te nakazy, a właściwie etyczne imperatywy pozwala-
ją uniknąć  przedmiotowego traktowania osoby ludzkiej, także 
w relacjach z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolno-
ści  i to one stanowią o cywilizacyjnej wadze i znaczeniu  kultu-
ry chrześcijańskiej dla kultury ludzkiej w ogóle - wyznaczają jej 
głęboko humanistyczny  wymiar. Warto o tym pamiętać, także w 
Nowogardzie, aby czuć się i być naprawdę częścią cywilizacji  eu-
ropejskiej, a nie jakiejś azjatyckiej czy innej buszmeńskiej.

Marek Słomski

Były wiceminister środowiska Maciej T. - najsłynniejszy plantator orzecha włoskiego,  po-
chodzący z Nowogardu jest oskarżony o podżeganie do poświadczenia nieprawy w dokumen-
tach meldunkowych oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przy zameldowaniu. Sprawa 
odbywać się będzie przed Sądem Rejonowym w Choszcznie. 

Wiceminister środowiska  
z Nowogardu oskarżony

O sprawie Macieja T., zrobiło 
się głośno w 2008 roku. Infor-
mowaliśmy o tym także w DN. 
Jak podawały media ogólno-
polskie dzięki fikcyjnemu mel-
dunkowi Maciej T., kupił po-
nad 200 ha ziemi, by zarobić 
na unijnych dopłatach. Nieru-
chomości miały być nabywane 
w drodze przetargów organi-
zowanych przez Agencję Nie-
ruchomości Rolnych. Chodzi-
ło m. in. o pola w gminie Recz.  
Aby wystartować w przetar-
gu, trzeba było mieć gospo-
darstwo na terenie danej gmi-
ny, gdzie znajduje się ziemia i 
stałe zameldowanie w okolicy. 
Zdaniem prokuratury Maciej 
T. przedstawiał fikcyjne za-
świadczenia na pobyt stały wy-
stawione przez urząd gminy w 
Choszcznie. 

„Postępowanie przygoto-
wawcze w tej sprawie wszczę-
to 6 listopada 2009 r. w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w 
Choszcznie. Dotyczyło wyłu-
dzenia od pracownika Urzę-
du Miasta w Choszcznie po-
świadczenia nieprawdy przy 

zameldowaniu na pobyt sta-
ły. 10 maja 2010 r. postępo-
wanie przejął Wydział VI do 
Spraw Przestępczości Gospo-
darczej Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie” – poinfor-
mował kilka dni temu Kurier 
Szczeciński. 

„Dodatkowo śledczy ustali-
li, że  Maciej T. w okresie od 
2004 r. do 2007 r. w Zachod-
niopomorskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Szczecinie oraz 
w Ministerstwie Środowiska 
(w latach 2007 - 2010), złożył 
łącznie jedenaście oświadczeń 
majątkowych w których zawarł 
nieprawdziwe informacje lub 
zataił składniki swojego ma-
jątku” – pisze Kurier.  Wśród 
tych informacji znalazły się 
również te, dotyczące  grun-
tów rolnych zarówno posia-
danych jak i dzierżawionych. 
Wiceminister zapomniał także 
wpisać w oświadczenia mająt-
kowe, ile otrzymywał z tytułu 
dopłat rolnych pieniędzy. 

Jak podsumowuje Kurier 
Szczeciński,  „śledztwo obej-
mowało przestępstwa pole-

gające na poświadczeniu nie-
prawdy w dokumentach o za-
meldowaniu na pobyt stały 
na terenie Recza, Choszczna 
i Żdżar oraz  czyny polegają-
ce na wyłudzeniu od pracow-
ników Urzędów Miejskich w 
Reczu, Choszcznie i Golenio-
wie dokumentów poświadcza-
jących zameldowanie na pobyt 
stały, które następnie przed-
kładano w siedzibie Agencji 
Nieruchomości Rolnych Od-
dział Terenowy w Szczecinie 
podczas  przetargów na sprze-
daż nieruchomości rolnych.” 

Wspólnie z byłym wicemi-
nistrem zarzuty usłyszał rów-
nież Arkadiusz B. Mężczyzna 
jest podejrzany o poświadcze-
nie nieprawdy w dokumentach 
meldunkowych i wyłudzenie 
poświadczenia nieprawdy przy 
zameldowaniu Macieja T.

Zarówno Maciej T. jak i Ar-
kadiusz B. nie przyznają się do 
winy. Sprawa toczyć się będzie 
przed Sądem Rejonowym w 
Choszcznie. 

MS

Maciej T. były wiceminister środowiska (pierwszy od prawej) wśród laureatów nowogardzkiego Festiwalu 
„Ekofilm” 2008. Przed laureatami okazały puchar ufundowany przez oskarżonego dzisiaj ministra
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Od początku stycznia  2012  roku, wchodzi znowelizowana ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W wielu gminach 
oznacza to konieczność stworzenia dodatkowych etatów dla pracowników opieki społecznej. Czy tak również będzie w Nowogardzie? 

Nowe przepisy o wspieraniu rodziny 

Za asystentów zapłaci gmina 
Od 2011 roku każda gmina  

ma obowiązek zatrudniać oso-
by na stanowisku asystenta ro-
dzinnego, który pomaga rodzi-
nom nieradzącym sobie życio-
wo. Tacy asystenci zatrudnieni 
byli również w nowogardzkim 
OPS-ie. 

Już od dwóch lat zatrudnia-
my asystentów rodzinnych. W 
tej chwili mamy dwie takie oso-
by – informuje Terasa Skibska, 
kierownik OPS. Asystenci są 
zatrudnieni w ramach progra-
mów unijnych kierowanych dla 
osób bezrobotnych. To oznacza, 
że ani gmina ,ani OPS nie po-
nosi kosztów związanych z ich 
zatrudnieniem.

Do głównych zadań asysten-
tów  należy pomoc, wspieranie  
i koordynacja różnych aspek-
tów życia codziennego rodzin, 
począwszy od regularnego pła-
cenia rachunków, załatwiania 
spraw urzędowych, a odrabia-
niu lekcji z dziećmi skończyw-
szy.  O wyborze takiej rodziny 
i skierowaniu do niej asysten-
ta  decyduje OPS. W Nowogar-
dzie taką opieką jest obecnie 
objętych 10 rodzin. Najpraw-

dopodobniej będzie ich jed-
nak przybywać. A to oznacza, 
że OPS będzie musiał zatrud-
nić kolejnych asystentów. Tak 
wynika z  nowelizacją przepi-
sów. Tyle, że te same przepisy 
zabraniają zatrudniać nowych 
pracowników w ramach dota-
cji zewnętrznych. Koszty zwią-
zane z ich zatrudnieniem mu-
szą z własnej kieszeni pokry-
wać samorządy. 

Mamy w planach zatrudnie-
nie kolejnych dwóch asysten-
tów rodzinnych, jeśli zajdzie 
taka konieczność – przyznaje T. 
Skibska. 

Jak wyliczył nowogardzki 
OPS, zatrudnienie kolejnych 
pracowników socjalnych bę-
dzie kosztowało gminę 72 tys. 
zł. Dodatkowymi kosztami, 
które od nowego roku rów-
nież muszą pokryć samorzą-
dy, będą wydatki związane z 
umieszczeniem dzieci z rodzin 
potrzebujących w różnych pla-
cówkach np. domach dziecka. 
W naszym przypadku zapla-
nowano na ten cel 32 tys. zł. 

MS, JB

Jazda jesienią może być niebezpieczna!
Częste zmiany pogody, opady deszczu, liście na drodze, mgła i inne niedogodności utrudniają jazdę  kierowcom. Dlatego ważną rzeczą 
jest pamiętać i respektować kilka podstawowych zasad, które zminimalizują niebezpieczeństwo wypadku drogowego.

- Mokre liście na drodze sku-
tecznie zmniejszają przyczep-
ność naszego auta, dlatego na-
leży powstrzymywać się od 
rozwijania nadmiernych pręd-
kości, a szczególnie na zakrę-
tach, gdzie występuje ryzyko 
wypadnięcia z drogi. 

- Jesień, to także krótszy 
dzień i gorsza widoczność. 
Podczas podróży obserwuj nie 
tylko drogę, ale i pobocze. Ni-
gdy nie wiadomo czy nie znaj-
dzie się tam pieszy lub rowe-
rzysta bez odpowiedniego 
oznakowania.

- Zaopatrz się w okulary 
przeciwsłoneczne. Późniejsze 

wschody słońca oraz wcze-
śniejsze zachody powodują, że 
słońce znajduje się tuż nad ho-
ryzontem i sprzyja oślepianiu 
kierowców.

- W tym okresie występują 
również przymrozki. Tworzy 
się warstwa szronu nie tylko na 
szybach naszego auta, ale rów-
nież na drodze. Dlatego, należy 
dostosować prędkość do panu-
jących warunków.

- Mgła w tym czasie, to bar-
dzo popularne zjawisko. Uży-
waj świateł przeciwmgłowych 
z rozwagą i w sytuacji, kiedy 
znajdziesz się w strefie ograni-
czonej widoczności. Zbyt po-

chopne stosowanie tego dodat-
kowego oświetlenia, powoduje 
oślepianie innych uczestników 
ruchu drogowego i stwarzanie 
niebezpiecznych sytuacji.

- Podczas silnych opadów 
często może dochodzić do wy-
stępowania zjawiska „aquapla-
ningu”, kiedy to między na-
wierzchnią drogi, a oponą, po-
wstaje swego rodzaju podusz-
ka wodna. W takiej sytuacji nie 
mamy praktycznie żadnej kon-
troli nad autem. Dlatego w ta-
kich warunkach warto jest zre-
dukować prędkość. 

Jarek  Bzowy 
Źródło:TechnoBart
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
8 listopada br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- pokaz multimedialny 

o KSIĘDZU GRZEGORZU ZAKLICE

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi

Co zrobić, gdy jesteśmy świadkami przestępstwa? 
Osobami najbliższymi są:

1. rodzice, 
2. ojczym i macocha, 
3. rodzeństwo, 
4. małżonek, 
5. dzieci i ich małżonkowie, 
6. dziadkowie, 
7. wnuki, 
8. konkubenci, 
9. teściowie, 
10. rodzeństwo małżonka 
świadka.

Można odmówić zeznań 
wobec byłego małżonka oraz 
dziecka, które zostało przez 
świadka adoptowane nawet, 
jeśli adopcja została rozwią-
zana.

UWAGA: Dla świadka oso-
bami najbliższymi nie są na-
stępujące osoby:

1. rodzeństwo rodziców 
świadka (ciotki i wujowie) 
2. małżonkowie rodzeństwa 
małżonka 
3. dzieci rodzeństwa 

4. dzieci adoptowanego dziec-
ka 
5. dzieci ze wcześniejszych 
związków małżonków, dzieci 
świadka.

Dlaczego ,warto zawiada-
miać o przestępstwie? Chociaż 
ta czynność wiąże się z pew-
nymi utrudnieniami, np. z ze-
znawaniem, to zawiadamia-
jąc o przestępstwie, możemy 
pomóc osobom, które zostały 
tym przestępstwem pokrzyw-
dzone. Powinniśmy reagować, 
gdy np. widzimy włamanie do 
sklepu, samochodu, czy bój-
kę. Często szybka interwencja 
policji jest jedynym sposobem 
ujęcia sprawców. Myślę, że 
każdemu byłoby miło, gdyby 
ktoś zainterweniował, gdyby 
działa się jemu jakaś krzywda 
lub ktoś próbowałby zniszczyć 
albo ukraść jego rzeczy.

Policja lub prokuratura bę-
dzie chciała przede wszystkim 
potwierdzić informację o prze-
stępstwie. Jeśli okaże się, że 
faktycznie przestępstwo miało 
miejsce, to zostaniemy wezwa-
ni do złożenia zeznań. Wiele 
osób nie decyduje się na zgła-
szanie przestępstw czy po-
dejrzanych wydarzeń, ponie-
waż obawiają się składania ze-
znań. Świadkowie często też 
nie ujawniają się, ponieważ 
nie chcą być uwikłane w żad-
ne sądowe czy prokuratorskie 
postępowania. Niestety zezna-

wania żaden świadek nie unik-
nie. Składanie zeznań może nie 
być przyjemne, ale niewątpli-
wie jest koniecznie dla ustale-
nia sprawców przestępstwa lub 
ukarania konkretnych osób.

Niestety, często zeznania 
składa się nie tylko na policji, 
ale także w sądzie już w trak-
cie procesu. W naszym kra-
ju świadek musi zeznawać, je-
śli wezwie go sąd lub prokura-
tor. W przeciwnym wypadku 
świadkowi grozi kara. Świa-
dek nie może kłamać w zezna-
niach. Dlatego, jeśli nie jeste-

śmy pewni, co do jakichś fak-
tów, to powiedzmy o tym w są-
dzie lub na policji – nie uda-
wajmy, że wiemy więcej. Nie-
które osoby powoływane jako 
świadkowie mogą odmówić 
zeznań. W sprawach karnych 
organ, który wzywa na  prze-
słuchanie, będzie chciał usta-
lić stosunek świadka do po-
dejrzanego lub oskarżonego. 
Jeśli oskarżony jest dla świad-
ka osobą najbliższą, świadek 
ma prawo odmówić zeznań.  
 
 

Jeśli jesteśmy świadkami przestępstwa, to powinniśmy zawiadomić o tym organy ścigania, 
czyli policję lub prokuraturę. Nie powinniśmy być obojętni na to, co się wokół nas dzieje. Jeśli 
zdecydujemy się zawiadomić policję, to powinniśmy zrobić to osobiście. Dlaczego?

Kolejne sukcesy 
grup Flesz 

 W dniu 22.10.2011 r., silna drużyna z Nowogardu wystarto-
wała na IV Turnieju Tańca o Puchar Baszty Pyrzyckiej. W rywa-
lizacji tanecznej wzięło udział 9 par z Flesza Nowogard. 

I tak w kategorii do 7 lat 
klasa H:

Antek Błażewicz-Zuzia Pę-
dziszczak, Kacper Pokociński-
-Martyna Marchewka, Kacper 
Pokociński-Nikola Szcześniak, 
Hubert Jadwiżyc-Gabrysia 
Oraczyńska, zajęli 1 miejsce

W kategorii 8-9 klasa G:
Piotr Żelazowski-Kaja Ko-

walska, Piotr Żelazowski-Oli-
wia Banasik, Igor Woźniak-
-Martyna Dobrowolska, zajęli 
2 miejsce

W kategorii 10-11 G
Szymon Karapuda-Maja Ko-

walska, zajęli 1 miejsce

W kategorii 10-11 F
Krystian Moraczyński-Wero-

nika Wojtacka, zajęli 2 miejsce
W części turnieju dla ze-

społów tanecznych wystar-
towały zespoły FleszDance z 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury.  I tak w kategorii pow. lat 
15 zespół FleszDance I zajął 2 
miejsce, natomiast w katego-
rii 10-14 lat FleszDance II za-
jął I miejsce oraz dodatkowo 
przez komisję sędziowską zo-
stał uznany najlepszym zespo-
łem całego turnieju otrzymu-
jąc tytuł Grand Prix.

info. NDK
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kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Pasowanie na... 
muzyków
W dniu 28 października w fili goleniowskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w No-
wogardzie odbyło się  pasowanie i zaprzysiężenie nowych uczniów. Uroczystość 
uświetniły krótkie koncerty w wykonaniu trochę starszych kolegów. 

Pewnie nie wielu wie, że 
Szkoła Muzyczna w Nowo-
gardzie funkcjonuje już 10 lat. 
Lekcje odbywają się w byłym 
hotelu przy Placu Wolności. 
Obecnie do szkoły uczęszcza 
70, przyszłych wirtuozów. W 
szkole można uczyć się gry na 
klarnecie, gitarze klasycznej, 
akordeonie i fortepianie. 

Namiastkę tego, co oferuje 
szkoła, można było wysłuchać 
w piątek tj, 28.10, podczas pa-
sowania uczniów 1 klasy Szkoły 

Muzycznej. W niewielkiej sali 
koncertowej, znajdującej się na 
ostatnim piętrze byłego hotelu, 
zebrała się kilkudziesięciu oso-
bowa publiczność,  a na scenie 
co chwila pojawiali się kolejni 
artyści. W sumie publiczność 
wysłuchała około 20 recitali. 
Wszystkie występy oklaskiwa-
no gromkimi brawami. 

Po części artystycznej przy-
szedł czas na pasowanie no-
wych uczniów szkoły. W tym 
roku naukę na różnych instru-

mentach rozpocznie 17 osób. 
Do grona uczniów, za pomo-
cą smyczka od skrzypiec, przy-
jął dyrektor placówki – Jerzy 
Holz. 

Świeżo upieczeni  uczniowie 
zapisali swoje imiona na spe-
cjalnej  pamiątkowej tablicy. 

Wszyscy przyrzekli, że będą  
pilnie uczyć się nut i przynaj-
mniej dwie godziny dziennie 
ćwiczyć grę na wybranym  in-
strumencie. 

MSR

Pasowanie na pierwszaka

Bartek Czerkas oraz Cezary Strokosz podczas gitarowego recitalu

Olek Mościński - szczęśliwy uczeń szkoły muzycznej w NowogardzieGrupa „pierwszaków”
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Szlachetna Paczka
To już kolejna 

odsłona tegorocz-
nej Szlachetnej 
Paczki. Po odby-
ciu szkolenia za-
kończyła się re-
krutacja wolon-
tariuszy. Kolejny 
krok to pozyski-
wanie darczyń-
ców. Pragnę po-
dziękować wszyst-
kim tym, którzy 
włączyli się do ak-
cji decydując się na rolę wolontariusza poświęcając przy tym 
swój czas, a wszystko po to, by pomóc innym. Podziękowania 
kieruję w stronę młodzieży, studentów, osób pracujących oraz 
Pań z Caritasu przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, a tak-
że pedagogów szkolnych. Wykazane  zainteresowanie na pew-
no zaowocuje w przyszłości, a pomoc z tym związana przyniesie 
wiele radości.

Wszelkiego szczegóły związane z pomocą innych można zna-
leźć na stronie www.szlachetnapaczka.pl lub pod nr gg: 2512236.

LR Karolina Sałaga

10-letnia Iwonka ze Szczecina spełniła swoje marzenie

Pomogli jej uczniowie z Nowogardu 
Moje marzenie naprawdę się spełniło! - powiedziała Iwonka po powrocie z delfinarium w Portugalii, gdzie pojechała dzięki „Fundacji 
Mam Marzenie”. Wyjazd nie byłby możliwy, bez wsparcia społeczności nowogardzkiej SP nr 1. 

Jakiś czas temu DN napisał o 
przedsięwzięciu SP 1 w Nowo-
gardzie i pracującego w szko-
le pedagoga -   Anny Szymań-
skiej. Celem inicjatywy była 
zbiórka pieniędzy na wyjazd 
do wymarzonego miejsca cho-
rej dziewczynki, którym było 
delfinarium. Spełnianiem ta-
kich marzeń zajmuje się fun-
dacja „Mam Marzenie”. Tak też 
było w przypadku Iwonki, któ-
rej marzeniem od zawsze było 

popływać i zaprzyjaźnić się z 
delfinami.  

Mój przyjaciel delfin ma na 
imię Ulisses. Bardzo go kocham 
i zabieram ze sobą (widoczny 
na zdjęciu oraz na filmie, któ-
ry został nakręcony w tym fan-
tastycznym ZOO Marine). Co-
dziennie będę na niego rano i 
wieczorem spoglądała, a póź-
niej na pewno opowiem wszyst-
ko, co się wydarzyło w szkole. 
Chwilami nie mogę uwierzyć, 

że byłam z 
Ulissesem w 
basenie i że z 
nim pływa-
łam - powie-
działa Iwon-
ka na łamach 
strony  inter-
netowej Fun-
dacji „Mam 
marzenie”. 

Dziewczyn-
ka spędziła 6 

dni w wymarzonym miejscu. 
Wizyta  w Portugalii nie mo-
gła się odbyć bez, kilku bardzo 
ważnych osób dla Iwonki, czy-
li mamy Małgorzaty i siostry 
Magdy.

Wczoraj SP nr 1 odwiedziła 
Anna Lang koordynator woj. 
zachodniopomorskiego „Fun-
dacji Mam Marzenie, by oso-
biście podziękować wszystkim 
nauczycielom oraz  dzieciom 
za wkład i zaangażowanie w 
realizację marzenia dla Iwonki.  

Dziewczynka od lat intere-
sowała się tymi zwierzętami i 
bardzo chciała je poznać dlate-
go, fundacja postanowiła zro-
bić wszystko, by spełnić jej ma-
rzenie i udało się – mówiła A. 
Lang. 

Dziewczynka, chcąc również 
podziękować za wsparcie i po-
moc w umożliwieniu wyjaz-
du do delfinarium, przekazała 
szkole własnoręcznie napisany 
list, publikujemy go poniżej. 

Jarek Bzowy

Podziękowania od Iwonki

Pasowanie na pierwszaka

Bartek Czerkas oraz Cezary Strokosz podczas gitarowego recitalu

Olek Mościński - szczęśliwy uczeń szkoły muzycznej w Nowogardzie

Iwonka w portugalskim delfinarium
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga 
Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof 
Sulwiński, Błażej Szczubiał, Sylwia Jeziorska

WYCIECZKA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ  
PONADGIMNAZJALNYCH DO SZCZECINA 

27 października uczniowie 
ZSP w Nowogardzie z klasy I 
technikum hotelarskiego i z 
klas II, III i IV technikum ży-
wienia i gospodarstwa domo-
wego udali się  wraz z opie-
kunami Panią Bożeną Barto-
szewską, Panią Beatą Stani-
sławek, Panią Moniką Łokaj 
i Panią Barbarą Jędrusiak do 
hotelu Radisson Sas w Szcze-
cinie. 

Wyjazd został zorganizowa-
ny w ramach unijnego projek-
tu „Nauka i Praktyka za Dota-

cje Daje Kwalifikacje”. Radisson 
Sas w Szczecinie jest cztero-
gwiazdkowym hotelem, w któ-
rym znajdują się: komfortowo 
wyposażone pokoje i aparta-
menty (wszystkie posiadają ła-
zienkę, telewizję satelitarną, te-
lefon oraz dostęp do Internetu, 
ponieważ hotel jest szczegól-
nie nastawiony na przyjmowa-
nie gości biznesowych), dwie 
restauracje, klub nocny Quo 
Vadis, Copernicus Piano bar 
na najwyższym piętrze z prze-
piękną panoramą miasta i mu-

zyką na żywo, Fitness Word z 
siłownią, łaźnią turecką, sauną 
i basenem. 

Klasy technikum żywienia 
zwiedzały kuchnię i zaplecze 
oraz magazyny. Natomiast kla-
sa hotelarska zwiedzała pokoje 
gościnne, sale konferencyjne, 
recepcje, fitness i apartamen-
ty. Zadaniem uczniów było po-
równanie wyremontowanych 
części hotelu z częścią z roku 
1999 (zachowany jest orygi-
nalny  wystrój pomieszczeń z 
końca lat 90. – meble i wypo-

sażenie sprowadzono ze Sta-
nów Zjednoczonych). Ucznio-
wie przyglądali się także pra-
cy pracowników oraz zapozna-
li się z wyposażeniem hotelo-
wym. Atmosfera panująca w 
hotelu jest  bardzo przyjazna 
i miła, co z pewnością sprzyja 
dobremu samopoczuciu gości i 
jest niewątpliwym atutem tego 
obiektu.

W drodze powrotnej ucznio-
wie z opiekunami zatrzymali 
się w hotelu 15 Południk w Ki-
korzach na poczęstunku. 

Wycieczka była bardzo uda-
na, dowiedzieliśmy się wie-
le o pracy w hotelu i z pewno-
ścią wykorzystamy te wiado-
mości w dalszym kształceniu. 
Oczywiście mamy nadzieję, że 
ktoś z nas będzie kiedyś praco-
wał właśnie w takim miejscu. 
Dziękujemy bardzo nauczycie-
lom za zorganizowanie takiej 
wycieczki oraz całej służbie i 
dyrekcji hotelu Radisson za tak 
miłe przyjęcie i dobrą atmos-
ferę.

Paulina Gajdzińska, Ola 
Laszkiewicz i Kasia Kozieł 

Na SŁODkO
CIaSTO DrOŻDŻOWe  
Z kaNDYZOWaNYmI 
GrUSZkamI I krUSZONkĄ

UDZIAŁ UCZNIÓW KLASY IV TE  
W „WARSZTATACH PIĄTKOWYCH”

28 października uczniowie 
klasy IV technikum ekono-
micznego wraz z opiekunem 
Panią Ewą Staszak uczestni-
czyli w Warsztatach piątko-
wych zorganizowanych przez 
Centrum Informacji Młodzie-
żowej działających przy Se-
kretariacie do spraw Młodzie-
ży Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Tematem zajęć 

warsztatowych, prowadzonych 
przez doradcę

zawodowego Panią Ewę Zy-
gnerską, było: ABC REKRU-
TACJI z perspektywy osoby

poszukującej pracy. Zajęcia 
adresowane były do każdego, 
kto chciałby poznać

optymalny profil pracowni-
ka, dowiedzieć się jakie kom-
petencje i umiejętności

pożądane są na rynku pracy 
i jak czytać ogłoszenia o pracę.

Ponadto uczestnicy pozna-
li: praktyczne wskazówki doty-
czące przygotowanie do

rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz dekalog dobrego CV. 
Zdjęcie: Klasa IV TE z opiekunem 

Panią Ewą Staszak

Ciasto:
* 450g mąki tortowej,
* 3 żółtka,
* 1 jajko,
* 65g stopionego masła,
* 2/3 szklanki cukru,
* 2 łyżki cukru z wanilią,
* 20g świeżych drożdży,
* 50g rodzynek,
* 2 szklanki ciepłego mleka,
* 1/4 łyżeczki soli,
* kilka gruszek kandyzo-

wanych lub innych owoców z 
konfitury.

Kruszonka:
* 3/4 szklanki mąki pszen-

nej,
* 50g masła,
* 30g smalcu,
* 1/2 szklanki cukru,
* cukier waniliowy.
Sposób wykonania:  
Drożdże wymieszać z łyż-

ką mąki, łyżeczką cukru i 1/2 
szklanki ciepłego mleka. Zro-
bić rozczyn, przykryć i zosta-
wić na 15 minut do podrośnię-
cia. Resztę mąki wsypać do 
większej miski, dodać resztę 
składników oprócz masła, za-

czyn i wyrobić gładkie ciasto 
(ok. 5 minut). Na końcu wlać 
masło i wyrobić jeszcze 2 mi-
nuty. Można zrobić to mikse-
rem. Przykryć miskę szczel-
nie folią i odstawić do wy-
rośnięcia na około godzinę. 
Ciasto ma podwoić objętość. 
Przełożyć do wysmarowanej 
foremki na przykład większej 
keksówki. Przykryć ścierecz-
ką, odstawić do napuszenia na 
30 minut.

Przygotować kruszonkę: pal-
cami rozdrobnić masło i sma-
lec razem z mąką, dodać cu-
kier i cukier waniliowy, roz-
kruszyć całość i schować do 
lodówki. 

W międzyczasie nagrzać pie-
karnik do 180 stopni. 

Kiedy ciasto podrośnie, uło-
żyć na nim kawałki gruszek i 
posypać kruszonką.

Wstawić do upieczenia na 35 
minut. Ciasto powinno się do-
brze zrumienić. 

SMACZNEGO!
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Serdeczne podziękowania 
Panu prezesowi „INTERMARCHE” 

w Nowogardzie 

Pawłowi Małyszko 
za okazaną pomoc w uzyskaniu 

środków na leczenie naszego synka 
A. i J. Krzewiak

PODZIękOWaNIa

10 lat temu                  pisał:
Cudze chwalicie, swego 

nie znacie (DN z dnia 06 li-
stopada 2001r) 

W Żabowie powstaje Mu-
zeum Wiejskie Ziemi No-
wogardzkiej. Inicjatorem i 
realizatorem nietypowego 
pomysłu jest Józef Kouhan, 
właściciel restauracji, który 
od lat pasjonuje się groma-
dzeniem różnych przedmio-
tów z minionych epok. 

(…) W pomieszczeniu mo-
żemy obejrzeć kolekcję żela-
zek, lamp. Znajdziemy tutaj 
również starodruki – map i 
książki przedstawiające hi-
storię naszego regionu. Mu-
zeum przygotowane jest wiel-
kim nakładem sił i środków. 
Niewielką część tych zbiorów 
można będzie oglądać już w 
listopadzie br. w odnowionej 
i zmodernizowanej restaura-
cji „Viking”. Jednak to jedynie 
przedsmak tego, co będzie-
my mogli zobaczyć w drugiej 
odsłonie, wiosną przyszłe-
go roku. Z pewnością będzie 
co oglądać i podziwiać , gdyż 
eksponaty zostaną opisane i 
ułożone tak, by każdy mógł 
poznać ich historię i zastoso-
wanie. Pan Józef mówi o so-
bie, iż nie potrafi żyć inaczej. 
Nie potrafi, bo w gromadzo-
nych przez siebie eksponatach 
dostrzega duszę i artyzm, któ-
rych dziś już nie ma. (…)

***
Wicemarszałek w Nowo-

gardzie ( DN z dnia 13 listo-
pada 2001r)

W ostatnią sobotę w No-
wogardzie, jako jedną z 
pierwszych gmin w Polsce, 
odwiedził Andrzej Lepper, 
wicemarszałek Sejmu RP. 
Godzinne spotkanie samo-
rządowców z marszałkiem 

zdominował temat powoła-
nia u nas powiatu. 

(… ) Szanse powołania po-
wiatu nowogardzkiego nie 
były jedynym tematem spo-
tkania. Uczestnicy szeroko 
dyskutowali ponadto o pro-
blemach samorządu. Oma-
wiano kwestie bezrobocia, 
oświaty i zdrowia. Nie pomi-
nięto również spraw integra-
cyjnych. Wicemarszałek An-
drzej Lepper po zapoznaniu 
się z obecną sytuacją naszej 
gminy w staraniach o powiat 
stwierdził, że gdyby były trzy 
gminy, czyli Dobra nie ode-
szłaby do Łobza, temat powo-
łania powiatu w Nowogardzie 
byłby wciąż otwarty. (…)

***
Ojczyznę wolną pobłogo-

sław Panie ( DN z dnia 13 li-
stopada 2001r)

Mszą św. w intencji ojczy-
zny odprawioną o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP roz-
poczęły się w niedzielę ob-
chody Święta Niepodległości. 
W kazaniu kś. Grzegorz Za-
klika mówił o trudnej wol-
ności, której ciężar odpowie-
dzialności dźwigamy po roku 
1989. Wspominał m. in., iż 
– Grzechem jest nie doceniać 
tego, co udało się przez te lata 
osiągnąć. Ale jeszcze więk-
szym grzechem byłoby wołać, 
niewolo wróć, bo wtedy nam 
się żyło lepiej(…). Dziś mo-
żemy mówić, że jesteśmy oby-
watelami wolnego kraju i z 
tego powinniśmy być dumni. 
Na zakończenie mszy, w któ-
rej uczestniczyli kombatanci 
wraz z pocztami sztandaro-
wymi odśpiewano uroczyste 
„Boże coś Polskę”. (…)

Mr.

Grzelak Mateusz Lat:20 lat, Zmarł: 02.11.2011r,Pogrzeb:10.11.2011  Pogrzeb odbędzie  się na 
cmentarzu w Nowogardzie 

Szcześniak Marcel ,Zmarł:31.10.2011,Pogrzeb:05.11.2011  Pogrzeb odbył się  na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Rewuś Ryszard Lat:72,Zmarł 03.11.2011,Pogrzeb: 05.11.2011 Pogrzeb odbył się na cmentarzu 
w Nowogardzie 

Wiśniewski Zdzisław ,Lat:56 Zmarł:04.11.2011 ,Pogrzeb:07.11.2011 Pogrzeb odbył się na cmen-
tarzu w Nowogardzie 

Grycholik Jan Lat:75,Zmarł 04.11.2011,Pogrzeb:07.11.2011 ,Pogrzeb odbył się  na cmentarzu w 
Świerznie  

Michalski Tomasz, lat 74, zmarł 04.11.2011, Pogrzeb:07.11.2011, Pogrzeb odbył się na cmenta-
rzu w Dobrej  

informacje podał administrator cmentarza s. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

ZAPROSZENIE
„Cukrzyca-Powstrzymać Epidemię XXI wieku ”.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza wszystkich mieszkań-

ców Nowogardu oraz okolic w sobotę dnia 19 listopada 2011 do domu Kultury w No-
wogardzie na uroczyste obchody  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie  
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, obchodzony corocznie w dniu 14 listopada, jest kampanią 
mającą na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, w której corocznie Międzynarodowa 
Federacja Diabetologiczna podejmuje nowy temat związany z problemami światowej społecz-
ności związanej z cukrzycą. 

Tematem przewodnim Światowego Dnia Walki z Cukrzycą na lata 2009-2013 jest „Edukacja 
i prewencja w cukrzycy”. Hasło kampanii w 2011 roku brzmi: „Cukrzyca-Powstrzymać Epide-
mię XXI wieku ”.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych wraz z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Fundu-

szy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne  
szkolenie:

Dnia 8 listopada 2011r. „Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego”.
Osoba prowadząca:  Łukasz Cieśliński – Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
Dnia 9 listopada 2011r. – „Księgowość w organizacji pozarządowej”.
Osoba prowadząca:  Hanna Walo – Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
Szkolenie odbędzie się w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie przy ul. 

Wojska Polskiego 3, w godzinach 15.00-19.00, I piętro, sala 107.
Szczegółowy program szkolenia można pobrać ze strony www.nfop.nowogard.pl lub w biurze 

Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, które się mieści przy Placu Wolności 1 w Nowo-
gardzie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: telefonicznie,  pocztą e-mail lub osobi-
ście w biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w g. 8.00-15.00 do dnia 7 listopada br.

Tel. 91 39 27 240        e-mail  nfop@nowogard.pl
Serdecznie zapraszamy!

Urszula Berezowska                                                   Mieczysław Cedro
Kierownik                                                                Prezes
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy                  Nowogardzkiego Forum
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie                         Organizacji Pozarządowych

„Nowogardzka Szkoła Cukrzycy”
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie rozpoczyna nabór osób zainteresowanych cy-

klem  spotkań edukacyjnych przeznaczony dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin i osób zainteresowa-
nych profilaktyką zdrowotną w kierunku cukrzycy . Program edukacyjny „Szkoła Cukrzycy” wpisuje się w 
ogólnopolską akcje Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia  Zielonogórskiego. 
Prawie sto lat temu prof. Joslin gdy nie znano jeszcze insuliny i leków doustnych w leczeniu cukrzy-
cy  powiedział „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej, żyją najdłużej”  Niech te słowa  będą re-
fleksją  i zachętom do wzięcia czynnego udziały w spotkaniach edukacyjnych „Nowogardzkiej Szko-
ły Cukrzycy”. Bowiem pomimo całego rozwoju medycyny wiedza o tej chorobie jaką posiada cho-
ry z cukrzycą   ma bardzo istotny wpływ na długość i jakość życia bez powikłań cukrzycowych.  
Zapisy osób zainteresowanych odbywają się w:

Siedzibie PSD Koła Nowogard  ul. Wojska Polskiego 7(budynek laboratorium Szpitala w Nowo-
gardzie)

Telefonicznie pod nr.:  500 553 190,   606 457 102
Eugeniusz Tworek, Prezes PSD,  Koła Nowogard
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Zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

W ok. Dworca PKP  
w Nowogardzie  

zgubiono kluczyk  
do samochodu Toyota. 
Znalazcę czeka nagroda. 

606 635 353

„Noworim” Sp. z o.o.  
poszukuje kandydata

na stanowisko kontroler w Dziale Produkcyjnym.  
Wymagane jest:
 - wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspozycyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów sanitarno - epide-
miologicznych. 
 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu 91 39 22 394. 

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi -

Na co należy zwrócić uwagę  
przy kupnie nieruchomości? 

Dla większości z nas zakup 
nieruchomości to znaczny 
wydatek, częstokroć połączo-
ny z koniecznością kredyto-
wania przez bank. Nierucho-
mość, to inwestycja do której 
trzeba się odpowiednio przy-
gotować. Poniżej wskażę kil-
ka rzeczy, które należy spraw-
dzić przed zakupem nieru-
chomości.

Zanim kupimy nierucho-
mość, musimy w pierwszej ko-
lejności ustalić jej stan prawny. 
W tym celu należy przejrzeć 
księgę wieczystą nieruchomo-
ści. Dostęp do ksiąg wieczy-
stych jest jawny. Jednak naj-
lepiej będzie uzyskać odpis z 
księgi wieczystej. Jeśli księga 
wieczysta jest elektroniczna- 
odpis kosztuje 30 zł. Można 
także skorzystać z elektronicz-
nej przeglądarki ksiąg wieczy-
stych, do której dostęp interne-
towy jest nieodpłatny. Niestety 
księgi wieczyste są dość trud-
ne w interpretacji dla osób, 
które nie znają prawa. Przede 
wszystkim z tego powodu, że 
wpisy znajdują się w tabelach, 
a sama księga liczy wiele stron. 
Dlatego, przed zakupem nie-
ruchomości warto skonsulto-
wać treść księgi z prawnikiem.

W księdze należy zwrócić 
uwagę na to, kto jest faktycz-
nym właścicielem nierucho-
mości – czy jest to jedna oso-
ba czy kilka osób. Należy tak-
że sprawdzić obciążenia nie-
ruchomości – na przykład, czy 
nie ma ostrzeżeń o egzekucji, 
czy nieruchomość nie jest ob-

ciążona hipoteką, albo ograni-
czonym prawem rzeczowym 
np. służebnościami.

Następnie warto sprawdzić 
plan przestrzennego zagospo-
darowania, na którym znajdu-
je się nieruchomość oraz ewi-
dencję gruntów. Trzeba zorien-
tować się, jakie działki znajdu-
ją się w pobliżu nieruchomości 
(usługowe, budowlane, rolne), 
czy są planowane inwestycje 
typu drogi, markety itp.

Kolejnym krokiem jest 
sprawdzenie sprzedającego - 
jeśli sprzedającym jest właści-
ciel, należy sprawdzić jego toż-
samość. Natomiast, jeśli sprze-
dającym jest pełnomocnik, to 
musi on posiadać pełnomoc-
nictwo udzielone przez właści-
ciela w formie aktu notarialne-
go. Pełnomocnictwo sporzą-
dzone w innej formie jest nie-
ważne przy sprzedaży nieru-
chomości. Co więcej, na tym 
pełnomocnictwie powinno zo-
stać dokładnie napisane, że jest 
to pełnomocnictwo do sprze-
daży konkretnej nieruchomo-
ści.

Sprzedaż nieruchomości 
może nastąpić w drodze umo-
wy sporządzonej w formie 
aktu notarialnego. Taką umo-
wę zawiera się przed notariu-
szem.

UWAGA: Sprzedaż nieru-
chomości w innej formie niż 
akt notarialny jest bezwzględ-
nie nieważna i nie ma znacze-
nia świadomość prawna sprze-
dającego ani kupującego.

UWAGA: Umowa przed-

wstępna dotycząca sprzeda-
ży nieruchomości, także musi 
zostać sporządzona w formie 
aktu notarialnego.

Umowę sporządza notariusz. 
Przed zakupem powinniśmy 
się zapoznać z treścią umo-
wy. Jeśli nie rozumiemy jakie-
goś zapisu - możemy popro-
sić notariusza o wyjaśnienie, 

albo skonsultować tę kwestię z 
prawnikiem.

Po zawarciu umowy sprze-
daży, notariusz prześle stosow-
ny wniosek do Sądu prowa-
dzącego księgi wieczyste z któ-
rego otrzymamy informację 
o zmianie wpisu - poprzedni 

właściciel zostanie wykreślo-
ny, a nowy właściciel zostanie 
wpisany.

Jeśli zastosujemy się do po-
wyższych zaleceń, to zwiększy-
my szansę bezpiecznego prze-
prowadzenia transakcji i zmi-
nimalizujemy ryzyko oszu-
stwa. Nie należy poddawać się 
presji czasu przy zakupie nie-

ruchomości i jeśli nie jesteśmy 
pewni stanu prawnego nieru-
chomości, czy innych kwestii 
związanych z nieruchomością 
– powinniśmy zasięgnąć pora-
dy prawnika. Forum Pokrzyw-
dzonych Przez Państwo, czę-
sto spotka się z przypadkami,  

w których osoby nieświado-
mie nabyły nieruchomości np. 
z lokatorami, albo obciążenia-
mi w postaci ograniczonych 
praw rzeczowych. Dlatego 
warto przemyśleć zakup, aby 
potem nie żałować i nie pono-
sić kosztów związanych z do-
prowadzeniem stanu prawne-
go nieruchomości, do naszych 

oczekiwań. Forum Pokrzyw-
dzonych Przez Państwo wy-
dało poradnik prawny „Z pra-
wem bez prawnika. Niezbęd-
nik Obywatelski”, który zawie-
ra porady dotyczące bezpiecz-
nego poruszania się w polskim 
systemie prawa.

kINO „OrZeŁ” 
zaprasza
mNIam
 Animacja, Komedia, Malezja, 
2011, 78
10-13.11.2011 godz. 17.00; 
14.11.2011 godz. 9.00 
(zbiorowy); 15.11.2011 
godz. 9.00 (zbiorowy).  
12 zł; 11 zł ulgowy; 
10 zł zbiorowy, B/O

POrWaNIe
Thriller, USA, 2011, 106’
11-13.11.2011 godz. 19.00
12 zł; 11 zł ulgowy; 
od lat 15
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIóW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIóW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama w Dzienniku Nowogardzkim
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel. 91 577 20 07

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Kupię ziemię 
rolną 

za gotówkę powyżej 5 ha. 
tel. 508 312 261

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

                   KONCERT ZESPOŁU

A.S.O.
Zespół tworzy szeroko pojętą muzykę rockową. 
W sobotę usłyszymy utwory różnych znanych wykonawców,  

m.in. Midnight Oil, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival,  
Bon Jovi, Niemena, czy grupy Perfect.

100% na żywo!!!
12.11.2011  godz. 20.00

17zł/os
Dodatkowe informacje i rezerwacja stolików  (91) 39 22 424



Nr 85 (2019)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

oGŁo szE NIa drob NE

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIerUCHOmOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwo-
ścią zabudowy w Wyszomierzu 
- 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena 
do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 
w Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy 
ul. Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, 
prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. 
Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam mieszkanie 30 m2 
na Wojska Polskiego cena do 
uzgodnienia. 791  040  647 lub 
785 921 868

• Sprzedam garaż i wynajmę garaż 
przy ul. Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Wynajmę pawilon na placu wol-
ności. 693 946 233 w godz. 7-8.30 
i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 
64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę 
a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724 268 040; 
512 608 747

• Do wynajęcia kawalerka 35 
m2, umeblowana w Szczecinie. 
604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. 502 617 486

• Sprzedam lub wynajmę kontener 
na Rynku w Nowogardzie. Wy-
przedaż towaru. 605 460 499

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1509 m2 (okolice Roosevel-
ta). 503 032 213

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. 
Tel. 694 455 280

• Szukam garażu do wynajęcia na 
osiedlu Bema. 665 541 960

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, pow. 77 m2 I piętro na ul. 
Boh. Warszawy. 606 621 142

• Mieszkanie na sprzedaż z dopłatą 
„rodzina na swoim”. 501 432 382

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 
698 843 040

• Zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe na trzypokojowe w starym 
budownictwie w Nowogardzie. 
600 807 338

• Sprzedam nowy dom 131 m2 + 
garaż, działka ok. 15 ar. karsk. 
Cena 320 tys. 691 664 658

• Posiadam do Wynajęcia mieszka-
nie 2-pokojowe w centrum Nowo-
gardu. Opłaty 1000zł plus prąd i 
gaz, tel. 668414615, 606435581

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę garaż 507 356 117.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 
lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2. III piętro w No-
wogardzie w dobrej lokalizacji. 
667 721 009; 91 39 22 913

• Sprzedam dom o pow. 150 m2, 
działka 716 m2. Inf. 662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowo-
gardzie lub na obrzeżach Nowo-
gardu. 664 768 477

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. 798 684 583

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 510 936 951

• Wynajmę mieszkanie za opła-
ty (czynsz + media) od zaraz. 
665 359 901

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Wynajmę mieszkanie. 91 39 21 070

• Sprzedam sklep w Płotach, wypo-
sażony, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Wynajmę pokój z kuchnią w No-
wogardzie. 508 580 318

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Szczecinie. 694 664 274

• Kupię lub wynajmę garaż. 
505 848 340

• Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe IV piętro w Centrum. 
725 970 618

• Poszukuję do wynajęcia mieszka-
nia dwupokojowego (w rozliczeniu 
opieka mieszkania lub nad osobą 
starszą samotną) 889 497 617 

• Do wynajęcia kawalerka w Cen-
trum. 601 980 065

• kredyty mieszkaniowe. Oferta 
20 banków w jednym miejscu. 
Dojeżdżamy do klientów. Pro-
mocja!!! Prowizja 0%, bezpłatne 
badanie zdolności kredytowej. 
Centrum finansowe aVaNTIS. 
Tel. 513 164 203

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam nissan Primera rok. 
prod. 2000, poj. 2,0 TD. Cena do 
uzgodnienia. tel. 518 400 462, 661 
331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 
1.8 16V. Stan bardzo dobry, świe-
że OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 4 
sztuki, cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPrZeDam OPel VeCTra C 
kOmBI, SreBrNY meT., rOk 
PrOD 08/2006, PrZeB 152000 
km, 1.9 DIeSel 150 km, SerWI-
SOWaNY W aSO OPel (FakTU-
rY), OSTaTNI SerWIS 20 WrZe-
SIeŃ 2011, NOWe OPONY leT-
NIe CONTINeNTal, klImaTrO-
NIk DWUSTreFOWY, ZaDBaNY, 
CeNa DO UZGODNIeNIa, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340
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e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

• Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 155/13. 607 310 591

• Sprzedam skuter.  605 930 425

• Sprzedam tanio cztery koła 
z oponami lub same opony 
185x14x65 zimowe „Pirelli” 
stan idealny. 888 676 231

• Opony zimowe R-13 (155x80) 
Stan bardzo dobry, cena 250 
zł. Tel. 513 164 203

• Sprzedam felgi aluminiowe 
nowe oryginalne 16 cali od 
Volvo z kpl. Opon zimowych 
Michelin. Cena 2700. Tel. 
602 474 266

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 
2001, 5 drzwi, poj. 0,9L, 1 wła-
ściciel, cena do negocjacji, tel. 
794 641 877

• Sprzedam koła zimowe mało 
używane 185/65/13 VW Jetta 
tanio. 781 910 591

• Sprzedam części, koła zimowe 
VW stan dobry oraz felgi alu-
miniowe z oponami letnimi. 
602 643 408

• Sprzedam zimowe nowe opo-
ny z felgami do Forda. 91 39 50 
140

rOlNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziem-

niaków „ANNA” Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel. 692 421 192 lub 
+49 15222976483.

• Sprzedam króliki młode i sami-
ce. 605 576 908

• Sprzedam kombajn Anna 
i fortshnitch 100 KM.609 
480 049

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/
kg. 605 946 741

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam jabłka 0,50 zł/kg, 
kolonia Redło. 91 39 28 005

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowal-
nia). 608 013 995 

• Sprzedam działkę rolną 14 ar 
(KRUS) 4 zł/m2. 607  647  146 
po 15 stej.

• Sprzedam prosięta. 91 39 
26 344; 601 553 885

• Sprzedam żyto. 600 345 068

• Sprzedam prosiaki, ciela-
ki odsadki LM i owce 20 szt. 
888 757 586; 723 428 403

• Sprzedam kaczki. 91 39 50 140

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22  783, 0784 79 22 
70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon 
komputerowy mS BIOSS 
zaprasza! ul.700-lecia 15 
(nad apteką Jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-
96

• kompleksowe remonty 
mieszkań, montaż i naprawa 
pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 
34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: 
banery, szyldy, wydruki wiel-
koformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmie-
rowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-l innowogard.
com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i da-
chy. 692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudo-
wy, remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością 
dojazdu do klienta. 693  946 
233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , 
regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez za-
świadczeń z ZUS i Urzędu 
Skarbowego. 601 627 044

• kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (najwięk-
szy wybór okładek), bindo-
wanie, ksero kolor a4-a3, 
laminowanie a4-a3, VIZarT 
Studio reklamy, Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
Jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Układanie płytek klinkiero-
wych na budynkach, glazu-
ry i inne prace budowlane. 
662 678 895

• Usługi transportowe. Wy-
wrotka 25t, plandeka 13,6m. 
697 943 123

• Usługi informatyczne. Napra-
wa komputerów, instalacje, 
oprogramowania. Dojazd do 
klienta. 508 245 385

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Usługi ogólnobudowlane 
elektryczne oraz spawanie pie-
ców kaflowych. 516 033 882

• Pożyczki bez BIk na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w No-
wogardzie przyjmie 1 os. Na 
praktyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi pro-
gramów kadowskich. 91 39 
25 900; 667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• ZaTrUDNIę DO PraCY PrZY 
SOrTOWaNIU FlaNCY TrU-
SkaWek. PraCa Na HalI 
rOZPOCZęCIe 3 lISTOPaDa 
(reDŁO) INFOrmaCJa- 505 
14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do 
odlewni w Osinie na stano-
wisko szlifierz. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt osobi-
sty, lub tel. 501 773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + 
E, Polska-Nowrwegia, siedzi-
ba firmy w Nowogardzie, tel. 
609493989, 607 585 561

• Praca w sklepie meblowym 
w charakterze sprzedawcy – 
doradcy klienta. Mile widzia-
ne panie o zainteresowanich 
związanych z urządzaniem i 
dekoracją wnętrz oraz z do-
świadczeniem w handlu. Jeśli 
jesteś osobą sumienną, pra-
cowitą, dyspozycyjną to praca 
właśnie jest dla Ciebie! CV pro-
szę składać: Kwadrat Meble, 
ul. Armii Krajowej 49, 72-200 
Nowogard

• Podejmę się dodatkowej pracy 
popołudniami i w weekendy. 
691 199 003

• Podejmę pracę jako ope-
rator koparko – ładowarki. 
669 123 127

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon ko-
mórkowy HTC Desire Z (nie-
używany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik 
dla dziecka do 5 lat. Cena 150 
zł. 513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: proce-
sor AMD Athlon XP 1243 MHz, 
płyta główna Gigabyte GA-
-7N400E, Pamięć 512MB, kar-
ta video NIVIDA GeForce4MX 
AGP8X 128MB, dysk twardy 
80GB, Napęd dysków: HL-
-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-
-RW CR52 52X/32X/52X CD-
-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 
zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę 
rozbiórkową oraz kamień po-
lny w ok. Nowogardu. 91 38 
13 958; 604 702 817

• Sprzedam wózek spacero-
wy WALTER 250 zł (sklepowa 
cena 500 zł) stan b. dobry. 
783 019 357

• Sprzedam karpia narybek- 
kroczek. 91 39 18 297

• Sprzedam szafę z jesionu, 
dwudrzwiową na dole dwie 
szuflady. Okres przed wo-
jenny. Składana na dyble. 
606 265 333

• Sprzedam robione drzwi ga-
rażowe, futryna kątownik 
50x50x5, blacha grubości 
2mm. Baskwil góra dół 2 szt 
zamki, wymiary. Wys. 218 
cm, szer. 238 cm. Nr tel. 51 25 
44 997

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Tanio sprzedam drewno opa-
łowe. 660 135 921

• Owczarki niemieckie- szcze-
niaki oddam w dobre ręce. 
504 124 829 

• Sprzedam kolumny estradowe 
„SOUNDMAN” 250/500 Wat 
80m. tel. 663 256 636

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprze-
dam. 512 012 823
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Sprzedaż 
oraz montaż 

odkurzaczy centralnych 
światowej marki  

„ELEKLTROLUX” 
 -Atrakcyjne ceny,  
 - Duża wydajność,  
 - Cicha praca.

604 679 249 
608 896 246

Pomorzanin znów jest drugi
W ostatnich dwóch spotkaniach drużyna Pomorzanina odniosła dwa cenne i pewne zwycięstwa. Najpierw w wyjazdowym spotkaniu w 
Łożnicy Pomorzanin zwyciężył 3:0, a w zeszłą sobotę pokonał 5:1 GKS Mierzyn.

Spotkanie w Łożnicy od sa-
mego początku toczyło się 
pod dyktando naszego zespo-
łu. Trzy minuty po rozpoczę-
ciu pojedynku pierwszą dobrą 
okazję do zdobycia gola miał 
Kamil Młynarczyk, ale uderzył 
obok bramki. Kilka chwil póź-
niej był on już bardzo blisko 
trafienie do siatki. Po bardzo 
ładnym uderzeniu z dystansu 
piłka trafiła W 33. minucie Po-
morzanin wyszedł na prowa-
dzenie. Po dośrodkowaniu z 
rzutu rożnego Macieja Dobro-
wolskiego strzał głową oddał 
Paweł Galus, pokonując bram-
karza z Łożnicy. Pod koniec 
pierwszej połowy dwie dobre 
okazje na podwyższenie rezul-
tatu strzałami z rzutów wol-
nych miał Marcin Skórniew-
ski. Oba te uderzenia obronił 
jednak golkiper rywali. w doli-
czonym czasie gry groźnie zro-
biło się pod bramką Pomorza-
nina. Po dośrodkowaniu z rzu-
tu wolnego bliski trafienia sa-
mobójczego był Michał Lasz-
kiewicz, piłkę zdołał jednak 
sparować Mateusz Krupski i 
na przerwę nasz zespół scho-
dził przy jednobramkowym 
prowadzeniu.

Dziewięć minut po wzno-
wieniu gry Galus bliski był 

zdobycia drugiego gola po do-
środkowaniu z rzutu rożnego, 
ale tym razem jego strzał gło-
wą minął bramkę rywala. Póź-
niej swoje okazje mieli rów-
nież gracze Orła, którzy w do-
godnych sytuacjach pudłowa-
li. W 65. minucie było już 2:0 
dla nowogardzkiego zespołu. 
Na strzał z dystansu zdecydo-
wał się Galus, uderzenie to zo-
stało obronione przez bram-
karza rywali, a do piłki zdo-
łał dojść Miklas, który został 
sfaulowany w polu karnym. 
„Jedenastkę” na gola celnym 
i mocnym strzałem zamienił 
Skórniewski. Dziewięć minut 
przed końcem spotkania trze-
cią bramkę dla Pomorzanina 
zdobył Miklas. Gol ten nie zo-
stał jednak uznany, gdyż nasz 
napastnik znajdował się na po-
zycji spalonej. Już w doliczo-
nym czasie gry Miklas trafił 
jednak do pustej bramki, ko-
rzystając z zagrania Patryka 
Gaika i Pomorzanin wygrał 
wyjazdowe spotkanie z Orłem 
Łożnica 3:0.

Spotkanie z GKS-em rozpo-
częło się jeszcze lepiej. Już kil-
kadziesiąt sekund po pierw-
szym gwizdku arbitra Miklas 
był faulowany w polu kar-
nym rywali, a z wykorzysta-

niem rzutu karnego proble-
mów nie miał Skórniewski. W 
10. minucie spotkania było już 
2:0. Najpierw bramkarz rywa-
li zdołał obronić strzał Olech-
nowicza z rzutu wolnego, lecz 
po jego dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego i uderzeniu głową Ga-
lusa musiał już wyciągać pił-
kę z siatki. Trzynaście minut 
później nowogardzcy piłkarze 
mogli cieszyć się z kolejnego 
gola. Tym razem sprzed pola 
karnego strzelał Dawid Kurek. 
W końcówce pierwszej poło-
wy do głosu doszli piłkarze go-
ści. Najpierw Mateusz Krupski 
zdołał jeszcze obronić strzał z 
rzutu wolnego, lecz dwie mi-
nuty przed końcem pierwszej 

części gry już skapitulował. 
GKS zmniejszył tym samym 
rozmiary prowadzenia Pomo-
rzanina i do przerwy nasz ze-
spół prowadził 3:1.

Od początku drugiej poło-
wy znów to Pomorzanin prze-
jął kontrolę nad tym poje-
dynkiem. W pierwszym kwa-
dransie szczęścia próbowa-
li Skórniewski i Olechnowicz, 
lecz strzał pierwszego z nich 
obronił golkiper gości, a dru-
gi strzelał zbyt wysoko. W 72. 
minucie było za to już 4:1 dla 
naszego zespołu. W sytuacji 
sam na sam z golkiperem ry-
wali znalazł się Miklas, piłka 
przeszła jeszcze po nodze jed-
nego z próbujących wybić ją z 

linii bramkowej obrońców, po 
czym wpadła do siatki. Zde-
nerwowani goście musieli za 
to kończyć mecz w dziewiątkę, 
gdyż dwóch z nich ukaranych 
zostało czerwonymi kartkami. 
Trzecią otrzymał jeszcze rezer-
wowy bramkarz  Mierzyna, po 
tym jak rozwalił budkę dla za-
wodników rezerwowych gości.  
W samej końcówce kontratak 
wykończył jeszcze Skórniew-
ski i Pomorzanin zwyciężył 
ostatecznie 5:1. W następnej 
kolejce nasz zespół czeka wy-
jazd do Ińska na mecz z lideru-
jącą aktualnie Iną.

Maciej Pietrasik

W  wyjazdowym spotkaniu w Łożnicy Pomorzanin zwyciężył 3:0.
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Monika Witosowska - Ten dzień kojarzy mi się 
prze de wszystkim z Józefem Piłsudskim  i Dniem 
Niepodległości naszego kraju w, którym żyjemy. 
Obchody będę śledziła razem z rodziną  poprzez 
transmisje telewizyjne szczególnie ważna jest  uro-
czysta zmiana warty, przemówienie Prezydenta  RP 
a po południu odpoczynek i pełny relaks przy mam 
nadzieję słonecznej pogodzie. Szkoda, że w naszym 
mieście nie ma odpowiedniego miejsca, które by 
upamiętniały i stanowiły miejsce właściwe miejsce 
uczczenia  takich ważnych dni jak  Dzień Niepodle-
głości. Pomnik, który jest na placu jest już przesta-
rzały i powinien zostać „zmieniony”. 

Jadwiga Piśniarczyk - Jest to święto wolności, 
niepodległości i demokracji. Powinno być czczone 
przez wszystkich Polaków tak jak każde ważne świę-
to, które jest  zapisane w  kalendarzu rocznicowym. 
Namawiam  Polaków do wywieszenia flag narodo-
wych i pamięci o naszym wielkim, wspaniałym Po-
laku Józefie Piłsudskim 

Pani Izabela z synkiem -  To przede wszystkim  
dzień naszej niepodległości i wolności, ale  niestety 
wydaje mi sie, że to święto troszeczkę jest zapominane 
przez zwykłych Polaków powodem jest  być może tem-
po życia,  brak czasu i nawał obowiązków .

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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Trwają prace chodnika łączącego ul. 700 Lecia i ul. 5 Marca w 
Nowogardzie. Koszt inwestycji to 22.363,91 zł brutto. Prace wy-
konuje Nowogardzkie Centrum Budowlane z Nowogardu. Re-
mont potrwa jeszcze około 1 tygodnia, ale jak widać, prace toczą 
się sprawnie i  będą ukończone na czas – mówią napotkani przez 
redakcję na miejscu pracownicy.  

Trwa ostatni, a zarazem najtrudniejszy etap prac związanych 
z rekultywacją terenów środowiska gruntowo-wodnego zanie-
czyszczonego w wyniku wieloletniej działalności Gazowni No-
wogard. Wcześniej prace wykonywane były przy fontannie. Te-
raz wykopy są prowadzone na ternie byłej gazowni oraz w parku 
przy ul. Bankowej. Zakres prac obejmuje demontaż zbiorników 
smołowych, zanieczyszczonej sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i 
wodociągowej oraz wydobyciu jak największej ilości zanieczysz-
czonego gruntu na głębokości od 3 do nawet 8 m poniżej pozio-
mu terenu i wbudowaniu czystego gruntu mineralnego. 

Środa (9 listopad). Godzina 14.00. Parking przy dyskoncie Bie-
dronka na ul. Boh. Warszawy. Lampy świecą, licznik bije...

Nasza Sonda 
11 LISTOPADA  będziemy obchodzić Święto Nie-
podległości - najważniejsze święto patriotyczne. Za-
pytaliśmy mieszkańców Nowogardu z czym kojarzy 
się im ten dzień?
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
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REKLAMA

Po naszej interwencji radni podjęli temat wiaduktu w Karsku, na którym nie zaplanowano budowy chodnika dla pieszych. 

Lepiej później, niż wcale...

Urzędnicy pochylili się nad wiaduktem 

Nasz komentarz:
Jak wynika z cytowanych w artykule wypowiedzi wszyscy 

mają dzisiaj świadomość, że problem jest. Jednak proponowa-
ne rozwiązania  świadczą o tym, że mieszkańcy Karska długo 
będą musieli czekać na możliwość bezpiecznego przemieszcza-
nia się  nad obwodnicą. Każdy bowiem, kto zobaczył wiadukt 
na własne oczy nie ma wątpliwości, że przechodzenie nim na-
wet z zachowaniem środków ostrożności jest ryzykowne i nic 
tutaj nie pomogą zapewnienia komendanta, że można prze-
chodzić, a już ustąpienie pierwszeństwa przejeżdżającym po-
jazdom jest w praktyce niemożliwe, choćby z powodu barierek  
zamontowanych tuż przy krawędzi jezdni. 

Warto zaznaczyć,  że podobny problem będą mieli  piesi i ro-
werzyści na wiadukcie do Olchowa. Tutaj co prawda ci drudzy 
mogą nadkładając drogi przejechać równoległą  jezdnią  pro-
wadząca do odnogi na Wyszomierz, ale dla pieszych  to mało 
atrakcyjna alternatywa. Chyba, że ktoś ma czas i ochotę na dłu-
gie spacery połączone z podziwianiem kunsztu projektantów 
ogólnie ładnej  obwodnicy. 

Redakcja

O fatalnym projekcie wia-
duktu w Karsku, który dopusz-
czono niedawno do użytkowa-
nia informowaliśmy już kilka 
tygodni temu.  Przypomnijmy, 
że projektanci nie zaplanowa-
li na tym ruchliwym odcin-
ku drogi żadnego fragmentu 
przeznaczonego dla pieszych 
czy rowerzystów. Niestety, na 
brak wyobraźni nie zareago-
wały także poprzednie wła-
dze miasta, mimo że projekt 
obwodnicy poddany był sze-
rokim konsultacjom społecz-
nym. 

Dopiero po tym jak za gło-
sem oburzonych brakiem 
chodnika na wiadukcie miesz-
kańców Karska opisaliśmy całą 
sytuację, sprawa stanęła na se-
sji Rady Miejskiej, która odby-
ła się w dniu 26 października. 

Długo dyskutowaliśmy na ko-
misji społecznej nad wiaduk-
tem położonym między Warn-
kowem a Karskiem. Mieszkań-
cy zapytują, czy istnieje moż-
liwość budowy kładki dla pie-
szych – mówił Michał Bociar-
ski (PSL), pytając jednocze-
śnie burmistrza o realne moż-
liwości spełnienia oczekiwań 
mieszkańców wsi. 

Rober Czapla podjął temat 
spotykając się z drogowcami. 
Podczas rozmów zapropono-
wano kilka wariantów, które 
umożliwią mieszkańcom Kar-
ska i okolic bezpieczne użytko-
wanie wiaduktu. 

Mamy w planach kilka wa-
riantów.  Pierwszy to zwęże-
nie pasów jezdni i kosztem tego 
utworzenie pasa awaryjnego, 
którym będą mogli poruszać się 
piesi.  Drugi, to zainstalowanie 
sygnalizacji  świetlnej.  Trzeci 

-  spowolnienie ruchu. Kolej-
ny,  to zainstalowanie znaku z 
czerwoną i białą strzałką, in-
formującego, że z jednej strony 
jest pierwszeństwo (znak B31- 
pierwszeństwo dla nadjeżdża-
jących z przeciwka dop. red.). 
Jest jeszcze możliwość insta-
lacji kładki, bez konieczno-
ści budowy nowego pasa. Do 
tego niezbędne będzie jednak 
rozeznanie w możliwości kon-
strukcyjnych wiaduktu - wy-
mienia burmistrz. 

Wszystkie warianty były 
omawiane z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Koszali-
nie oraz Generalną Dyrekcją 
Dróg i Autostrad w Szczeci-
nie, która będzie administro-
wać tym fragmentem drogi. 

To jednak na razie tylko 
wstępne plany.  Kiedy pojawią 
się konkrety? Jak twierdzi R. 
Czapla obie instytucje dały so-
bie kilka miesięcy na faktycz-
ną ocenę natężenia ruchu na 
tym odcinku drogi. Dopiero 
po tym okresie  podejmowane 
będą  decyzje. Kolejne spotka-
nie w tej sprawie ma się odbyć 
w okolicach lutego przyszłego 
roku. 

Co jeśli drogowcy uznają, 
że wiadukt w Karsku jest bez-
pieczny i nie wymaga instala-
cji żadnych dodatkowych ele-
mentów. Jak zapewnił redakcję 
DN, R. Czapla, gmina będzie 
się upierać przy swoim. 

Jeżeli problem zgłaszają 
mieszkańcy, to gmina ma obo-
wiązek ich reprezentować – 
mówi stanowczo burmistrz. 

Tymczasem mieszkańcy 
Karska i okolic muszą sobie 
poradzić bez chodnika i pasa 
awaryjnego. Jak twierdzi jed-

nak z-ca komendanta Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie, 
Mariusz Nowak po wiadukcie 
można przemieszczać się bez-
piecznie, pod warunkiem za-
chowania odpowiednich za-
sad. 

Nie ma żadnych prawnych 
przeciwwskazań dotyczących 
ruchu pieszych na tym wiaduk-
cie. Tyle, że pieszy może poru-
szać się tylko po lewej stronie 
jezdni, przy lewej krawędzi. Jest  
także zobowiązany do ustępo-
wania przejazdu nadjeżdżają-
cym pojazdom – mówi Nowak, 
który  przyznał jednocześnie w 
rozmowie z DN, że najlepszym 
rozwiązaniem byłoby jednak 
wydzielenie osobnego pasa dla 
ruchu pieszych w tym miejscu. 

Na razie policja patroluje od-
dawane kolejno fragmenty no-
wej drogi.  Już na drugi dzień 
po uruchomieniu jednej nitki 
obwodnicy kierownik budowy 
dostał wysoki mandat za brak 

Na wiadukcie trudno będzie znaleźć pieszym wolny skrawek asfaltu...
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MOJE WSPOMNIENIA Z NOWOGARDU 

11 listopada  - Święto Niepodległości

„Bądźcie jak tamci, to was nie zapomnę”...
10 listopada  1918 Józef  Pił-

sudski powrócił do Warszawy 
z więzienia w Magdeburgu. 
Następnego dnia 11 listopada 
Rada Regencyjna pełniąca rolę 
władzy zwierzchniej organizu-
jącej przez poprzednie miesią-
ce podstawy odzyskanej pań-
stwowości przekazała Józefowi 
Piłsudskiemu swoje kompe-
tencje w zakresie władzy woj-
skowej, jednocześnie Józef Pił-
sudski został  Naczelnym Do-
wódcą Armii Polskiej.  Następ-
ne miesiące, to dynamiczne 
oczyszczanie kraju z pozosta-
łych jeszcze garnizonów nie-

mieckich, wygrane  powstanie 
wielkopolskie, organizowanie 
władz  i administracji , orga-
nizacja wyborów, które odby-
ły się już – uwaga! - w lutym 
1919 roku!  

Po latach  prawie dwudzie-
stu  niepodległego bytu, dopie-
ro ustawą  z 23 kwietnia 1937 
roku ustanowiono dzień 11 li-
stopada świętem narodowym 
upamiętniającym odzyskanie 
niepodległości.  Historia tego 
święta  ułożyła się tak, jak na-
sza realna niepodległość. Za-
równo w czasie okupacji nie-
mieckiej, jak i za PRL, święto 

narodowe nie mogło być ofi-
cjalnie obchodzone, żyło w 
sercach i pamięci Narodu, jak 
w sercach i pamięci Narodu 
żyła prawdziwa polskość.  Do-
piero Sejm RP ustawą z 15 lu-
tego 1989 roku przywrócił 11 
listopada, jako oficjalne święto 
państwowe. 

Dzisiaj obchodzimy nasze 
narodowe urodziny w nowych 
okolicznościach i w nowych 
zagrożeniach dla umiłowanej 
przez pokolenia Polaków wol-
ności i suwerennego bytu na-
rodu. Te zagrożenia mają nie 
tylko zewnętrzny charakter, 

ale także rodzą się wewnątrz.  
Zapominanie bowiem o tym, 
że suwerenność i wolność jest  
nie tylko podstawową warto-
ścią społeczną, ale wymaga 
stałej troski i czujności skazu-
je naród na wcześniejszą czy 
późniejszą utratę własnej toż-
samości, własnego charakteru, 
a w konsekwencji na margina-
lizację. Dlatego, tak ważne jest, 
abyśmy pamiętali o tym Kim 
jesteśmy i jaka jest cena naszej 
wolności i jaki obowiązek sta-
je na nowo przed każdym po-
koleniem, również tymi ostat-
nimi pokoleniami, które wol-

ność odziedziczyły po ojcach. 
W ramach tych  refleksji wiersz 
Kazimierza Lechonia i wspo-
mnienia nowogardzkiego lice-
alisty, które co prawda dotyczy 
czasów powojennych, ale swo-
ją treścią wpisuje się lokalnym 
akcentem w przesłanie, jakie 
niesie święto naszej niepodle-
głości - ...Ojczyznę wolną  Po-
błogosław Panie...

Marek Słomski

Do Nowogardu, a właściwie 
do „Nowogrodu” tak nazywa-
no w tym czasie Nowogard, w 
pierwszej połowie lipca 1945 
roku przyjechaliśmy z Siera-
dza, gdzie ukończyłem pierw-
szą klasę gimnazjum. Wakacje 
tego lata spędziłem w Nowo-
gardzie. Zafascynowało mnie 
jezioro, nad którym wiele cza-
su spędziłem. Przed końcem 
wakacji doszła do mnie wieść, 
że z nowym rokiem szkolnym 
ma powstać szkoła średnia, 
prawdopodobnie gimnazjum 
ogólnokształcące. Organiza-
torem szkoły, dyrektorem był 
Pan Jakubowski. Siedzibą gim-
nazjum był budynek obecnej 
szkoły zawodowej przy ul. Jed-
ności Narodowej. Na początku 
powstały dwie klasy pierwsze 
i druga, razem nas było około 
20 uczniów. Obecny budynek 
szkoły średniej był   nieczyn-
nym lazaretem (szpitalem woj-
skowym) z napisem „WSTĘP 
WZBRONIONY” - po rusku 
i polsku. Ciekawość zwycię-
żyła i pomimo wzbronione-
go wstępu z kilkoma kolega-
mi przez okno weszliśmy do 
środka. Zastaliśmy tam łóżka 
szpitalne i wielki bałagan, a w 
dwóch pomieszczeniach znisz-
czone przyrządy laboratoryjne 
chemiczno- fizyczne oraz wie-
le map geograficznych w języ-
ku niemieckim. O tym wszyst-
kim powiadomiliśmy dyrek-
tora Jakubowskiego z postula-
tem, by nasza szkoła była przy 
ul. Wojska Polskiego. Nie było 
żadnej informacji o przenie-

sieniu szkoły, postanowiliśmy 
więc sami zająć budynek la-
zaretu na gimnazjum. Było to 
pod koniec października 1945 
roku, wtedy to zdecydowano 
ogłosić pierwszy strajk w No-
wogardzie. Rano przed lekcja-
mi na tablicy szkolnej napisa-
no wielkimi literami „STRAJ-
KUJEMY - idziemy do szko-
ły przy ul. Wojska Polskiego” i 
tak zrobiliśmy. Około 30 minut 
później za nami przybył bie-
giem dyrektor szkoły pan Ja-
kubowski zabierając nas z po-
wrotem do szkoły na lekcje. Z 
naszego występku byliśmy za-
dowoleni my jak również pan 
dyrektor, bo sprawa nabrała 
rozgłosu i w ciągu kilkunastu 
dni przekazano budynek na 
siedzibę gimnazjum i liceum 
ogólnokształcącego. Szybko 
przybywali nowi uczniowie 
jak również nowi wykładow-
cy: pani Nanowska wykładow-
ca języka polskiego i francu-
skiego, pan Lipski wykładow-
ca łaciny, pani Nowak biolog 
, pan Gołembiowski historyk 
oraz matematyk kolega dy-
rektora, który nie wylewał za   
kołnierz. Twierdził on głośno, 
że przerwa nie jest dla ucznia 
tylko dla niego. Gdy zadzwo-
nił dzwonek, natychmiast kie-
rował się szybkimi krokami do 
drzwi, otwierał je do połowy, 
stawał i z płaszcza którego ni-
gdy nie zdejmował w szkole, 
wyciągał butelkę „wody ogni-
stej”, łyknął setkę wytarł ręka-
mi usta i dopiero wychodził na 
korytarz. Dyrektor Jakubow-

ski był na tyle wstrzemięźli-
wy, że nie pił w klasie, na prze-
rwie wyskakiwał do restauracji 
obok szkoły i mówił, że idzie 
na śledzika. 

Wrócę do pierwszych dni 
szkolnych, w którym to okresie 
bliżej poznałem Henryka An-
drzejewskiego. Chodziliśmy 
do jednej klasy, Henryk lu-
bił pisać wiersze. Ja natomiast 
bawiłem się w harcerstwo. 
Wspólnie postanowiliśmy zor-
ganizować przy gimnazjum 
harcerską drużynę żeglarską. 
Na początku drużyna liczyła 
około 15 członków, z czasem 
było nas 40. Pierwszą naszą 
pracą społeczną było uporząd-
kowanie grobów wojskowych 
przy ul. Wojska Polskiego koło  
harcówki. W czasie ferii świą-
tecznych Bożego Narodzenia 
ukończyłem kurs dyplomo-
wanych  drużynowych. Po po-
wrocie z kursu okazało się, że 
jestem już trzecioklasistą, w 
tym czasie dyrekcja szkoły po-
stanowiła utworzyć trzecią kla-
sę gimnazjalną, tworząc ją ze 
starszych uczniów drugiej kla-
sy, którzy posiadali oceny po-
wyżej średniej. 

Wracając do drużyny harcer-
skiej, utworzyliśmy przy niej 
kółko teatralne. Henryk An-
drzejewski napisał sztukę pt. 
„Ksiądz Partyzant”, rzecz się 
dzieje w okresie II wojny świa-
towej. Sztukę wystawiliśmy w 
auli szkoły, która była wypeł-
niona po brzegi, na czele z ów-
czesnym burmistrzem miasta 
panem Fitasem. Sztukę tę rów-

nież wystawiliśmy w Masze-
wie na zaproszenie burmistrza 
tego  miasta. Miasto Nowogard 
tym czasie było powiatem. Z 
Komendy Chorągwi Szcze-
cińskiej otrzymaliśmy wytycz-
ne o utworzeniu hufca na po-
wiat Nowogard. Na stanowisko 
hufcowego zaproponowaliśmy 
Kazimierza Tadeję, przyje-
chał z Bydgoszczy, był wiekiem 
starszym, posiadał wyższy sto-
pień harcerski otrzymany jesz-
cze przed wojną.

Wybór okazał się doskonały, 
bo piastował to stanowisko do 
rozwiązania ZHP. Duszą hufca 
był szef organizacyjny Zenek 
Kowalski do wyjazdu z No-
wogardu. Zenek Kowalski brał 
czynny udział w naszej druży-
nie żeglarskiej, był wyśmieni-
tym bajarzem i piosenkarzem, 
a wtórował mu Mundek Fi-
tas przyboczny drużyny oraz 
Wiesiu Żakowski, był również 
przybocznym drużyny. Wie-
le także czasu poświęcał dru-
żynie zastępowy Wojtek Kra-
sowski i Henryk Andrzejew-
ski - sekretarz drużyny. Wszy-
scy, których tu wymieniłem 
byli pionierami tej szkoły. Dla 
scementowania drużyny czę-
sto organizowaliśmy ogniska z 
piosenkami, skeczami, mono-
logami itp. Na św. Jana 24. 06. 
1946r. zorganizowaliśmy fe-
styn z ogniskiem nad jeziorem 
oraz pokazem walk na wodzie 
i puszczaniem wianków. Dzień 
ten zapisał się w drużynie jak 
i w szkole tragicznie. Pomimo 
nie brania czynnego udzia-

łu w festynie z uwagi na cho-
robę w dniu tym utonął sekre-
tarz dyżurny Henryk Andrze-
jewski. Przyszedł nad jezioro 
ze swoją sympatią, puścili wia-
nek, po chwili świeczka zga-
sła, a wianek dalej odpłynął. 
Henryk rozebrał się i skoczył 
do wody by powtórnie zapa-
lić świeczkę, ale już nie wypły-
nął. Drużyna jak i szkoła wa-
kacje miała w żałobie.  Najważ-
niejszym wydarzeniem szko-
ły było zapewne aresztowanie 
naszego wykładowcy historii. 
Jak bomba do klasy wpada je-
den z uczniów oznajmiając, że 
lekcji historii nie będzie, gdyż 
Urząd Bezpieczeństwa (U.B) 
zamknął historyka. Zaczęliśmy 
się zastanawiać, co było przy-
czyną zamknięcia wykładowcy 
pana Gołembiowskiego Jeden 
z uczniów napomknął, że za 
często mówił, że Wilno i Lwów 
było polskie i będzie polskie. 
W tym okresie powstało w na-
szym gimnazjum koło ZWM 
(Związek Walki Młodych) 
była to organizacja młodzieżo-
wa Polskiej Partii Robotniczej. 
Organizatorem i przewodni-
czącym tego koła był uczeń 
z naszej klasy, który niedaw-
no przybył do naszej szkoły, 
nazwiska nie pamiętam. We-
dług niektórych danych wy-
wnioskowaliśmy, że niektórzy 
członkowie koła ZWM współ-
pracują z Urzędem Bezpie-
czeństwa.  

Po licznych rozmowach do-
szliśmy do wniosku, że musi-
my pomóc naszemu history-
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11 listopada
11 listopada Wiersz napisany na uroczystość 10-lecia nie-

podległości i wygłoszony w Teatrze Polskim w Warszawie 28 
listopada przez Stefana Jaracza.  

Kiedy nocą śpi scena, śnią maszyny huczne  
I umilkły pioruny, burze, deszcze sztuczne,  
Kiedy teatr bez widzów, jak kościół bez wiernych,  
Jest tylko świętym domem tajemnic niezmiernych  
Ci, co słońcem zrobili blask ramp migotliwy  
I świat stworzyli bardziej niż życie prawdziwy,  
Których wiecznie trwać będą miłość i cierpienie,  
Schodzą się jako duchy i stają na scenie.  
Was wzywam! Nasze bowiem słowa są ułomne  
I nie dosyć są wielkie, i za mało skromne,  
Nie dość żeśmy cierpieli, za mało walczyli,  
Byśmy mogli cośkolwiek powiedzieć w tej chwili.  
Ale ty, któryś poszedł za granicę świata  
Wezwać pomsty na przemoc, co naród przygniata,  
I słowa znalazł takie, żeś temi samemi  
Od nas mówił do nieba, od nieba do ziemi,  
I ty coś nie znał ziemskich pożądań marności,  
Tylko cuda początku i słońce przyszłości,  
Coś nad w grobie leżącą stał jak anioł złoty  
I krew i łzy jej wszystkie przemieniał w klejnoty -  
Wy mówcie! Ty, o którym nie wierzymy sami,  
Jak to? On żył naprawdę i był między nami,  
Ty, który w czas bez wiary i na wszystko głuchy  
Przyszedłeś dać świadectwo, że są jeszcze duchy,  
Patrz! Mroki się rozpierzchły i w otchłani giną,  
Jakaś ręka spuszczoną targnęła kurtyną,  
Konrada jakaś postać prowadzi bezgłosa.  
Kto to? Może robotnik albo dziewka bosa.  
We wszystkich domach światła rozbłysły wśród nocy.  
Uradujcie się w grobach, wolności prorocy!  
Gdzie kat zaciskał stryczek wkoło dumnej głowy,  
gdzie stała szubienica, jest krzyż Chrystusowy!  
Płyniesz teraz przeszłości niewstrzymana falo!  
Oto się nad Krakowem złote blaski palą,  
Król Zygmunt milcząc patrzy, jak Wisła się wije,  
I wtedy dzwon uderzył! Ten sam, co dziś bije!  
Bij! I porwij nas w swoje chyboty ogromne,  
Wołaj: „Bądźcie jak tamci, to was nie zapomnę,  
A. wtedy ci, co przyjdą, gdy się wiek wasz prześni,  
O was także pomyślą, słuchając mej pieśni,  
A Ty, który jedyny możesz stać w tym dźwięku  
I w Tobie jednym serce nie zadrży od lęku,  
Bo kiedyś Ty go słuchał - to nienadaremno  
I sam jeden powstałeś w niewoli noc ciemną,  
Budź ospałych: niech głosem Twoim mówi cały  
Tysiąc lat krwi i potu, i tej ziemi chwały,  
I marzenia poetów, mogiły żołnierzy!”.  
Niech więc głowę pochyli, kto w cuda nie wierzy,  
Ten, który umiał cierpieć, a radość go trwoży,  
Kto nie stargał na szyi niewoli obroży,  
I kto chce przyszłość wstrzymać, i kto przeszłość plami,  
Niechaj wyjdą tą nocą. Bo dziś pod gwiazdami  
Jakieś cienie po polach, po mieście się snują  
I wśród płaczu padają. I ziemię całują. 

kowi. Nie pamiętam kto rzu-
cił hasło „idziemy pod UB 
uwolnić naszego profesora”. 
Na przerwie zwerbowano po-
zostałe klasy i ruszyliśmy pod 
Urząd Bezpieczeństwa. Nie-
którzy nauczyciele popiera-
li nasz pomysł, m.in. pani Na-
nowska powiedziała „idźcie 
i manifestujcie niech społe-
czeństwo się dowie, że zamy-
kają za prawdę”. Idąc ulicami 
miasta pod Urząd Bezpieczeń-
stwa przez cały czas krzyczeli-
śmy „oddajcie nam profesora, 
który prawdę mówi”. Pod  bra-
mę UB przybyło całe gimna-
zjum, wszystkie klasy oczywi-
ście bez wykładowców. Stali-
śmy na chodniku po przeciw-
nej stronie budynku UB ma-
nifestując głośno. Po jakimś 
czasie postanowiono wyłonić 
dwóch przedstawicieli szko-
ły, którzy mieli negocjować w 
sprawie naszego nauczyciela. 
Wybór padł na mnie i Mund-
ka Fitasa, a w tym czasie jego 
ojciec był burmistrzem mia-
sta Nowogard. Wartownicy 
zaraz nas nie wpuścili do sze-
fa UB. Dopiero po pewnym 
okresie czasu przyjął nas za-
stępca szefa UB. Sprawę sta-
wialiśmy twardo o wypuszcze-
nie naszego nauczyciela. A on 
nam odpowiada „nie martw-
cie się chłopcy, damy wam no-
wego nauczyciela”, a my na to 
„takiego po czterech klasach 
szkoły powszechnej, który bę-
dzie nam wmawiał, że Wilno 
i Lwów było zawsze radziec-
kie”. To go zaszokowało, otwo-
rzył szufladę biurka, za któ-
rym siedział i zaczął w szufla-
dzie przekładać z ręki do ręki 
pistolet. My wtedy na to, by 
nas nie straszył, „niech pan 
rzuci okiem na ulicę - ilu nas 
tam jest”. Po tych ostrych wy-
powiedziach nastąpiło pewne 
rozładowanie atmosfery. Za-
stępca szefa spokojnymi sło-
wami powiedział „ja wam nic 
nie mogę poradzić, szef w tej 
sprawie wyjechał do Szczeci-
na i ostateczną decyzję może 
on podjąć po konsultacji z wo-
jewództwem. Wam radzę weź-
cie swoich kolegów i idźcie do 
szkoły”. My odpowiedzieliśmy, 
że spod urzędu nie odejdziemy 
dopóki nie otrzymamy wiado-
mości o wypuszczeniu pana 
Gołembiowskiego. Po opusz-
czeniu biura zastępcy szefa UB 
zadecydowano, że nie odcho-
dzimy spod budynku UB. Ja 
natomiast postanowiłem pójść 
do starostwa,by skonsultować 
się z hufcem ZHP, K. Tadeją 
oraz innymi urzędnikami sta-
rostwa, którzy nas popierali, a 
chodzili do gimnazjum wie-

czorowego. Wracając ze staro-
stwa nie dochodząc do urzędu 
patrzę i nie dowierzam, a nasza 
młodzież jest już nad jeziorem, 
prowadzi ich do szkoły dyrek-
tor gimnazjum pan Jakubow-
ski. Stałem na ulicy Jedności 
Narodowej naprzeciw byłego 
budynku banku, a poniżej pro-
menadą idą nasi gimnazjaliści, 
jak owieczki za dyrektorem. W 
pierwszej chwili   nie wiedzia-
łem co robić. Coś mnie tknę-
ło i jak nie ryknę „a wy dokąd, 
tak chcecie wygrać sprawę”.

W tym momencie Pan dy-
rektor do mnie „ Żmudzki do 
szkoły, bo jak nie,to wyrzucę 
Cię”. Ja natomiast powtórnie 
zwróciłem się do gimnazja-
listów „ chcecie wygrać spra-
wę, to za mną „. Zauważyłem 

nie zdecydowanie młodzieży 
i zaskoczenie dyrektora . Po-
wtórzyłem „ za mną pod UB 
„. Tu po naradzie postanowio-
no zrobić przerwę obiadową, a 
o godz. 17.00 zalecono zbiórkę 
w gimnazjum w celu wciągnię-
cia do manifestacji gimnazjum 
wieczorowe, co nam się uda-
ło. Po sprawdzeniu obecno-
ści okazało się, że nawet cho-
rzy nie zawiedli. Około godz. 
17.30 wyruszyliśmy wraz z 
gimnazjum wieczorowym uli-
cami miasta pod UB, następ-
nie pod siedzibę PPR ( Polskiej 
Partii Robotniczej). W oknach 
budynku PPR-u stali ludzie 
uzbrojeni w karabiny, ktoś rzu-
cił kamieniem w okno i stłukł 
szybę, ale do większych incy-
dentów nie doszło. W połowie 
ulicy Jedności Narodowej za-
wrócono w kierunku UB. Gdy 

zbliżaliśmy się pod UB zostali-
śmy zaatakowani z jednej stro-
ny przez Milicję, a z drugiej 
przez UB. Było ciemno, zasko-
czeni taką interwencją szybko 
zostaliśmy rozbici. Złapano i 
zatrzymano w powiatowej Ko-
mendzie MO Edmunda Fitasa 
i ze szkoły wieczorowej brata 
komendanta posterunku MO 
w Nowogardzie, nazwiska nie 
pamiętam. Po rozbiciu manife-
stacji część uczestników zwer-
bowałem do pójścia pod ko-
mendę powiatową MO, by wy-
puszczono kolegów zabranych 
z manifestacji. Pod komendę 
MO przybyło nas około dwa-
dzieścia parę osób. Na spotka-
nie nam wyszedł przedstawi-
ciel władz w stopniu podpo-
rucznika, oznajmił, że po prze-
słuchaniu zatrzymani zostaną 

zwolnieni. Odpowiedzieliśmy, 
że spokojnie będziemy czekali 
na czas wypuszczenia naszych 
kolegów. Obaj zatrzymani zo-
stali wypuszczeni około godz. 
2.00 w nocy. Tak zakończy-
ła się nasza manifestacja i ro-
zeszliśmy się do domu. Lekcji 
nie mieliśmy około tygodnia, 
w tym czasie spotykaliśmy 
się w internacie szkoły, gdzie 
obecnie jest dom starców. Tam 
omawialiśmy sprawy, co dalej 
robić i jak postępować, by nie 
zamknięto nam gimnazjum, 
bo były i takie propozycje. 

Dwa, a może trzy dni po ma-
nifestacji wróciłem do domu, 
a ojciec zapytał się mnie, gdzie 
byłem i co robiłem w te ostat-
nie dni, wzruszyłem ramiona-
mi i nic nie odpowiedziałem. 
Ojciec na to, to ja ci powiem. 

Dokończenie strona 11

Kazimierz Żmudzki i Edmund Fitas
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 25,14-30):
Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając 

się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każde-

mu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, po-
szedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on 
również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy 
ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług 
i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. 
Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć ta-
lentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rze-
czach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł 
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa ta-
lenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wier-
ny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości 
twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, 
żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie 
rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swo-
ją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, 
gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać 
moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, 
kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz 
- w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Opowiedziana przez Jezusa przypowieść o talentach skłania nas do zastanowienia 
się nad naszymi talentami, które otrzymujemy od Boga. Zasadnicze pytanie brzmi: 
czym w ogóle jest talent? W czasach Jezusa była to pewna wartość pieniężna, dlatego 
słudzy mieli oddać otrzymane talenty do banku, aby je pomnożyć. Obecnie za talent 
uważamy wartość nie materialną, ale duchową i najczęściej intelektualną. Mówimy 
np. że ktoś ma talent do języków, talent muzyczny, matematyczny, itp. Chodzi więc 
o pewne zdolności, które każdy z nas posiada. Są one albo wrodzone, albo wyuczo-
ne przez ciężką i mozolną pracę. Ale czy rzeczywiście każdy z nas je ma? Spotykamy 
się przecież często ze stwierdzeniem: „ja to nie mam, żadnego talentu; nic nie potrafię 
robić; nie mam zdolności”. Być może Ty tak uważasz o sobie. Czy Bóg mógł nie obda-
rować kogoś żadnym talentem?

W książce pt. „Rozważania o wierze” ks. Tadeusz Dajczer tak pisze o talentach: 
„Sens przypowieści o talentach jest o wiele głębszy. Myślenie ewangeliczne jest jakby 
odwróceniem o 180 stopni naszego myślenia świeckiego, czysto ludzkiego. Tak rów-
nież jest w przypadku przypowieści o talentach. Talent to dar i pewne tworzywo, a 
jednocześnie szansa. Chrystus, powierzając ci talent, obdarza cię zaufaniem i ocze-
kuje, że go właściwie wykorzystasz. Jeżeli dał ci jakieś zdolności, to nie jest Mu obo-
jętne, co z nimi zrobisz. Jeśli jednak nie otrzymałeś tych zdolności – to też jest talent. 
Talentem jest nie tylko otrzymanie czegoś, ale i brak czegoś. W świetle wiary talentem 
jest na przykład zdrowie, które masz, ale i to, że chorujesz, też jest talentem. Jezus w 
każdym przypadku stawia ci pytanie: co robisz z tym talentem? Zmarnować bowiem 
można zarówno zdrowie, jak – jeszcze bardziej – brak zdrowia. A przecież wszystko 
jest darem – talent to dar”.

Jak stwierdza ks. Dajczer wszystko co pochodzi od Boga jest talentem. Przecież Bóg 
chce dla nas zawsze wzrostu i dobra, choć z naszego, ludzkiego punktu widzenia nie 
zawsze to dostrzegamy. Do takiego spojrzenia potrzebna jest wiara. Tak rzadko dzię-
kujemy Bogu za nasze ręce, które mamy, każdy kęs chleba, powietrze, którym oddy-
chamy, za bliskie osoby, które są przy nas. Są ludzie, którzy tego nie mają. Zazwyczaj 

Patriotyzm jest rozu-
miany jako postawa sza-
cunku, umiłowania i od-
dania własnej ojczyźnie 
oraz chęć ponoszenia za nią ofiar.  Charakteryzuje się też przedkładaniem ce-
lów ważnych dla ojczyzny nad osobiste. Patriotyzm to również szacunek i pie-
lęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. W tym znaczeniu nie jest 
żadnym wielkim odkryciem, że obywatele danego kraju powinni charaktery-
zować się postawą patriotyczną wobec swojej ojczyzny. Postawa ta wyraża się 
m. in. w czynnym włączeniu się w obchody świąt narodowych, znajomości 
historii swojego kraju, obroną symboli i wartości narodowych, kultywowanie 
tradycji ojczystych, przekazywanie historii i wartości kolejnym pokoleniom i 
dbanie o dobre imię naszej ojczyzny. Takie powinno być  usposobienie obywa-
tela, który kocha swój kraj i jest dumny, że urodził się w takim, a nie innym 
narodzie. Oczywiście patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. Pa-
triota kocha swój kraj z równoczesnym szacunkiem i tolerancją wobec od-
miennych kultur i społeczności.

Wiemy dobrze, że dla ludzi wierzących ojczyzna, ta ziemska, jest tylko 
przejściowa. Każdy dąży do tej Ojczyzny, która jest w niebie. Przed Bogiem 
nie ma przecież znaczenia jakiej narodowości jesteśmy. Wszyscy wobec Stwór-
cy jesteśmy równi, bez względu na kraj pochodzenia i na to jaką przeszłość 
ma nasz naród. Kiedy trwa wojna dwóch państw, to nie można powiedzieć, że 
Bóg chroni tylko tych żołnierzy, którzy się bronią przed napaścią. Każdy czło-
wiek dla Boga jest ważny. Czy będzie to żołnierz z kraju agresora czy obrońcy. 
Bogu zależy na zbawieniu każdego człowieka i nie chce niczyjej zguby. Wobec 
tego czy katolik ma zachowywać inną postawę wobec swojego kraju? Czy ma 
tylko dbać o to, by się dostać do Ojczyzny niebieskiej?

Nie jest przypadkiem, że rodzimy się w danej kulturze i kraju. Bóg w swo-
jej opatrzności wybiera nam miejsce i czas zaistnienia. Nie jest także bez zna-
czenia, że Jezus Chrystus stając się Człowiekiem narodził się w konkretnym 
narodzie. I wcale nie żył w jakimś odosobnieniu od swojej rodziny narodo-
wej. Był w pełni Izraelitą. Przyjął całą kulturę, język i zwyczaje tam panujące. 
Dlatego dla ludzi wierzących, mimo że narodowość jest sprawą drugorzędną 
w stosunku do tego, że wszyscy pochodzimy od Boga i do Niego zmierzamy, to 
sprawy naszej Ojczyzny nie powinny być nam obojętne. Brak szacunku wo-
bec naszej Ojczyzny można traktować jako grzech, a obojętność względem hi-
storii i tego co się obecnie dzieje jako grzech zaniedbania. Oczywiście stopień 
zaangażowania w sprawy narodowe każdego z nas jest różny, dlatego oce-

jednak doceniamy coś, kiedy to tracimy. I to też jest talent. Talent, który 
każe nam dostrzegać każdy szczegół w naszym życiu i być wdzięcznym.

Nie zapomnę opowiadań, które usłyszałem od człowieka, który posługi-
wał przez dwa lata w hospicjum. To co mnie najbardziej zadziwiało w tych 
historiach, to spojrzenie ludzi, którzy czują zbliżającą się śmierć. Osoba 
umierająca zupełnie inaczej patrzy na ten świat. Dla niej ważny jest każ-
dy szczegół, na który patrzy. Nie da się przed nimi nic ukryć: naszego złe-
go samopoczucia, rozterek. Oni patrzą na każdy ruch naszego ciała, patrzą 
w głębię naszych oczu. Dla nich każda minuta życia jest ważna, bo może 
być ostatnia. Każde wypowiedziane słowo, także może być ostatnie. Każda 
osoba przy ich łóżku, może być ostatnią, na którą patrzą. Nawet promie-
nie wschodzącego słońca padające na łóżko mają znaczenie. Z tej perspek-
tywy nic za czym pędzi współczesny człowiek nie ma znaczenia albo ma 
małe znaczenie. Bo wszystko przemija. I właśnie dopiero z tej perspektywy 
(odejścia z tego świata) można zobaczyć czym jest życie i jak wielką ma war-
tość. Wtedy wszystko jest talentem. Nawet uśmiech, który pojawia się mimo 
wielkiego cierpienia lub łza spływająca po policzku i jest oznaką naszej bez-
silności. Dziękujmy Bogu za talenty póki mamy taką możliwość.

ks. Piotr Buda

Czym jest patriotyzm 
dla katolika?
Zbliżające się święto Niepodle-
głości skłania nas do refleksji 
na temat patriotyzmu. Pra-
gnę jednak spojrzeć na to 
zagadnienie ze strony oso-
by wierzącej, a nie tylko 
obywatela danego kra-
ju.
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Serdeczne 
podziękowania 
dla wszystkich, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

naszego tatusia i dziadka 

śp. Adama 
Stasiewicz 

składa 
najbliższa rodzina

Rodzinie, 
sąsiadom i wszystkim 
znajomym za udział 
w ostatniej drodze 

śp. Adama 
Stasiewicz 

serdeczne 
podziękowania 

składa żona

na moralna, także powinna być raczej rozpatrywana w sumieniu 
każdego z nas, poza ciężkimi wykroczeniami przeciw Ojczyźnie. 
Miłość względem Ojczyzny oraz szacunek do niej wypływa z IV 
przykazania: „czcij ojca swego i matkę swoją”. Ojczyzna ma być 
naszą matką, której należy się taki sam szacunek jak dla naszej 
ziemskiej matki.

Różnica między katolikami, a pozostałym obywatelami naszego 
kraju jest subtelna. Polega ona na tym, że my miłości do Ojczyzny 
nie przedkładamy nad miłość do Boga. Można powiedzieć, że mi-
łość do Ojczyzny wypływa z miłości do Boga. Kochamy Ojczyznę, 
bo Bóg nam dał ją za matkę. I to w tej konkretnej Ojczyźnie, obok 
pozostałych Polaków mamy zdobywać niebo. Ojczyzna ma nam 
pomagać w zbawieniu. Dlatego wierzący ma obowiązek sprzeci-
wić się władzy państwowej wtedy, gdy ona nakłania go do posta-
wy przeciwnej Bogu, albo godzącej w samego Boga. Stąd pierwsi 
chrześcijanie nie zgadzając się na oddanie czci cesarzowi rzym-
skiemu jako Bogu ponosili śmierć męczeńską.

Wiele osób twierdzi, że Kościół miesza się do polityki. Oczywi-
ście zdarzają się pewne nadużycia, także ze strony duchownych 
kiedy, np. publicznie (nie jako swoje osobiste zdanie, do którego 
przecież mają prawo, gdyż są obywatelami) popierają daną par-
tię polityczną. Jednak poza takimi nadużyciami Kościół ma pra-
wo do życia także na płaszczyźnie politycznej. Katechizm Kościoła 
Katolickiego tak nas poucza: „Do zadań Kościoła należy wydawa-
nie oceny moralnej nawet w kwestiach dotyczących spraw politycz-
nych, kiedy domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zba-
wienie dusz, stosując wszystkie i wyłącznie te środki, które zgod-
ne są z Ewangelią i dobrem powszechnym według różnorodności 
czasu i warunków”. Nie powinna to być oczywiście nadrzędna 
płaszczyzna działania Kościoła, bo Kościół wykracza poza wszel-
kie granice państw. Przykładem może być sytuacja na naszych te-
renach w powojennej Polsce, kiedy należeliśmy do diecezji berliń-
skiej zanim utworzona została administracja gorzowska. Jednak 
Kościół chcąc być blisko ludzi i spraw, które zajmują człowieka nie 
może odseparować się od polityki, gdyż ona przenika życie ludz-
kie. W tej kwestii liczy się ogromna mądrość i rozwaga wszystkich 
katolików, a szczególnie hierarchów Kościoła.

Obchody Święta Niepodległości niech nas skłonią nie tylko do 
modlitwy za naszą Ojczyznę (do czego jesteśmy zobowiązani), ale 
także do zastanowienia się nad naszą obecnością i odpowiedzial-
nością za Ojczyznę, którą także my stanowimy. Oby nasza troska o 
kraj była większa niż niektórych rządzących nią. Niedawno jeden 
z posłów z Ruchu Palikota (nie będę ujawniał nazwiska tej oso-
by) w programie „Plus i Minus” zapytany o sprawę zamordowania 
ks. Popiełuszki okazał zupełną ignorancję stwierdzając, że nie ma 
zdania na ten temat. Zacytuję ostatnie słowa tego posła: „nie inte-
resuje mnie ta sprawa”. Jeżeli posłów nie interesuje historia nasze-
go kraju, to kogo ona ma interesować? Ojczyzna będzie taka jacy 
ją będą stanowić obywatele. Dlatego mam nadzieję, że patriotyzm 
będzie mocno zakorzeniony w każdym z nas, a szczególnie w mło-
dych pokoleniach. Niech Bóg błogosławi naszej Ojczyźnie.

ks. Piotr Buda

Stasiewicz Adam Lat:86 lat, Zmarł:05.11.2011r,Pogrzeb: 
08.11.2011  Pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie 

Tyrka Adela, lat  79 ,zmarła: lat 07.11 2011,Pogrzeb:09.11.2011  
Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje podał administrator cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Wspominamy naszych 
zmarłych nauczycieli

W listopadzie miesiącu szczególnie poświęconym w roku liturgicznym pamięci zmarłych 
modliliśmy się w  ostatnią  niedzielę w kościele pw. WNMP polecając miłosierdziu Bożemu, 
także  zmarłych  nauczycieli  nowogardzkich szkół. Zamieszczamy niżej listę sporządzoną w 
parafii pw.  WNMP zmarłych nauczycieli, którzy pracowali w Nowogardzie począwszy od po-
czątków naszego szkolnictwa na tych ziemiach. Prosimy naszych Czytelników o ewentualne 
uzupełnienie tej listy o nazwiska,  których  być może, z powodu braków dokumentacyjnych na 
niej zabrakło.   

1. Śp. Andrzejewski Konrad
2. Śp. Banuch Elżbieta
3. Śp. Barg Stanisława
4. Śp. Błażyńska Maria
5. Śp. Borczyk Krystyna
6. Śp. Brzost Renata
7. Śp. Chodakowska-Ignasiak Halina
8. Śp. Chomińska Zuzanna
9. Śp. Chomiński Wojciech
10. Śp. Chudyk Teresa 
11. Śp. Chudziński Edward
12. Śp. Czernikiewicz Teresa
13. Śp. Dajczak-Macikowska Józefa
14. Śp. Domnick  Jadwiga
15. Śp. Doroba Tadeusz 
16. Śp. Drabik Władysław 
17. Śp. Dreling Stanisława 
18. Śp. Fijałkowski Ryszard
19. Śp. Gałecki Andrzej
20. Śp. Garliński Stanisław
21. Śp. Gawłowski Henryk
22. Śp. Giedgowt Bożena
23. Śp. Gust Zbigniew
24. Śp. Górnicz Marianna
25. Śp. Grad Elżbieta 
26. Śp. Gruchała Roman 
27. Śp. Horyń Genowefa
28. Śp. Ilnicka Maria
29. Śp. Ilnicki Eugeniusz
30. Śp. Jaguś Stanisława
31. Śp. Jeż Świetlana
32. Śp. Kamionka Stanisława
33. Śp. Kazimierowska Maria
34. Śp. Kępa Stanisława
35. Śp. Kondraciuk Aurelia
36. Śp. Kopyciński Ryszard
37. Śp. Kopyłowicz Aleksander
38. Śp. Korowaj Aneta
39. Śp. Kowalczyk Józef
40. Śp. Kubaszewska Maria Barbara
41. Śp. Kiźnicka Maria
42. Śp. Kwiatkowski Jan
43. Śp. Laboń Marceli
44. Śp. Laboń Leokadia
45. Śp. Lembas Janina
46. Śp. Litwin Janina 

47. Śp. Litwin Władysław
48. Śp. Majewska Zenobia
49. Śp. Makowski Albin
50. Śp. Marcinkowski Krzysztof
51. Śp. Martyniuk Jan
52. Śp. Matysiak Ryszard
53. Śp. Mordzak Walentyna
54. Śp. Nanowska Nadzieja Elżbieta
55. Śp. Narewska Zofia
56. Śp. Nastawny Władysław
57. Śp. Nowak Anastazja 
58. Śp. Pągowski Jan 
59. Śp. Piątkowski  Zenon 
60. Śp. Pluskota Irena 
61. Śp. Podemski Stanisław
62. Śp. Prawdzic  Alicja
63. Śp. Piórowska Salornea
64. Śp. Rembacz Danuta
65. Śp. Reszka Jadwiga
66. Śp. Rudawski Antoni
67. Śp. Rymarczyk Anna
68. Śp. Rzeszowska Marzenna
69. Śp. Rzeszowski Stanisław
70. Śp. Sawicki Wiesław 
71. Śp. Seweryniak Jan
72. Śp. Sędłak Antoni
73. Śp. Sowa Stanisław
74. Śp. Spurgiasz Konstanty
75. Śp. Steczek Stanisław
76. Śp. Suprynowicz Adolf
77. Śp. Susitko Alina
78. Śp. Szałki ewicz Antoni
79. Śp. Szczur Teresa
80. Śp. Szpytman Irena
81. Śp. Sztengiert Mirosława
82. Śp. Tabin-Białencka Regina
83. Śp. Urbański Tadeusz
84. Śp. Walczak Jan
85. Śp. Waleryszak Hanna
86. Śp. Wiercioch Stefania
87. Śp. Wierna Teresa
88. Śp. Wierszko Jan
89. Śp. Wróbel Weronika
90. Śp. ks. Zaklika Grzegorz
91. Śp. Zborowska Teresa
92. Śp. Ziemińska Romana

oprac. red.
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Jak miło patrzeć, gdy ktoś jak Wy 
w szczęściu radości spędza swe dni.

z okazji 80 rocznicy urodzin  

Kazimierze i Edwardowi    
Kedzior 

najserdeczniejsze życzenia, 
radości i uśmiechu na każdy dzień 

składają dzieci, wnuki i prawnuki

Z okazji 101 urodzin
dla Pani Marii Galińskiej

moc serdecznych życzeń, pogody ducha oraz 
kolejnych pomyślnych lat 

życzy zespół redakcyjny Dziennika Nowogardzkiego 

ŻYczENiA ŻYczENiA

Jak w  nowogardzkich szkołach obchodzimy Dzień Niepodległości
Pamięć historyczna utrwala-

na również żywym  i radosnym 
uczestnictwem w obchodach 
ważnych świąt narodowych 
stanowi jeden z istotniejszych 
składników  dojrzałej postawy 
patriotycznej . Jak nowogardz-
cy pedagodzy i młodzież  po-
dejmuje ten szczególny obo-
wiązek  ilustruje w pewnym 
stopniu zamieszczony niżej 
przegląd programu obchodów 
Święta Niepodległości w wy-
branych  placówkach oświato-
wych w naszej gminie  

Szkoła Podstawowa nr 1    - 
W szkole  zorganizowano apel 
oraz koncert pieśni patriotycz-
nych. Przez cały tydzień dzie-

ci będą nosiły specjalnie wyko-
nane kotyliony,  jest to odpo-
wiedź na apel Prezydenta  RP 
Bronisława Komorowskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 - W 
szkole  zorganizowany będzie 
apel, odśpiewana zostanie Rota 
i pieśni patriotyczne.

Szkoła Podstawowa nr 3 - W 
Szkole przewidziany jest uro-
czysty apel 

Szkoła Podstawowa nr 4 - W 
dniu 09.11.2011r odbył się uro-
czysty apel oraz  program arty-
styczny w wykonaniu  dzieci i 
młodzież szkoły 

Szkoła Podstawowa w Błot-
nie – W przeddzień święta za-
planowany jest uroczysty apel 

Szkoła Podstawowa w Dłu-
gołęce - Na 10 11  zaplanowa-
ny jest apel, dzieciom rozdane 
zostaną specjalne kotyliony, 
przewidziano  także  spotkanie 
z osobą, która przeżyła zesła-
nie na Sybir.  

Szkoła Podstawowa w Żabo-
wie -  w dniu 09.11.2011 odbył 
się uroczysty apel połączony z 
projekcją multimedialną 

Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących - w Gimnazjum nr 2 
odbył się we wtorek uroczysty 
apel i konkurs wiedzy histo-
rycznej. W II LO apel w śro-
dę połączony z montażem po-
etycko-historycznym.

Gimnazjum nr 3 - w szkole 

zorganizowany zostanie apel.
LO I nie organizuje obcho-

dów.
Ze szkół podstawowych w 

Strzelewie i Wierzbięcinie 
oraz Gimnazjum nr 1 nie 
udało nam się uzyskać 
informacji. Ponadto 
poczty sztandarowe 
z niektórych szkół 
wezmą udział w 
uroczystościach 
o r g a n i z o w a -
nych na Placu 
Wolności.

opr. JB.

W związku z licznymi sygnałami czytelników, dotyczącymi uciążliwości z tytułu inwestycji prowadzonej przez PUWiS wzdłuż ulicy 
Wojska Polskiego,  publikujemy pełną informację na temat przebiegu robót, jaką na naszą prośbę przygotowało Przedsiębiorstwo.  

PUWiS remontuje i wyjaśnia 
Inwestycja realizowana przez 

PUWiS na ulicy Wojska Pol-
skiego w Nowogardzie pole-
ga na budowie sieci kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjnej i 
tłocznej, wraz z przepompow-
nią ścieków i zasilaniem ener-
getycznym oraz budową przy-
łączy kanalizacyjnych. Główny 
kolektor kanalizacyjny został 
zaprojektowany w poboczu uli-
cy Wojska Polskiego na odcin-
ku od budynku nr 44 do budyn-
ku nr 51. Przy tym ostatnim zo-
stała zaprojektowana przepom-
pownia ścieków, której celem 
był odbiór ścieków z tej sieci i 
przetłoczenie ich do istnieją-
cych urządzeń kanalizacyjnych. 

Przedsiębiorstwo nasze infor-
muje, iż już na etapie opracowy-
wania koncepcji na lokalizację 
kanalizacji sanitarnej mającej 
na celu odprowadzenie ścieków 
z budynków przy ulicy Wojska 
Polskiego napotkało na trud-
ności związane z przygotowa-
niem projektowym tej inwesty-
cji. W pierwotnej wersji głów-

ny kolektor kanalizacji sanitar-
nej miał zostać zaprojektowa-
ny równolegle do ulicy Wojska 
Polskiego, lecz około 70 metrów 
za budynkami mieszkalnymi 
zlokalizowanymi przy tej ulicy. 
Lecz utrudnienia spowodowa-
ne brakiem uzyskania zgody na 
umieszczenie sieci w gruntach 
częściowo prywatnych, między 
innymi też tych, z których to 
właśnie planowane było odpro-
wadzanie ścieków, przyczyniły 
się do zaniechania tej koncepcji.

Biorąc pod uwagę powyższe, 
przedsiębiorstwo nasze, jak i 
projektant zmuszone było do 
wyboru innej koncepcji i usytu-
owania kanalizacji w działkach 
drogowych o nr: 833/1, 833/2, 
831, 825, 822 oraz wzdłuż ulicy 
Wojska Polskiego. 

Docelowa koncepcja i wyko-
nany na jej podstawie projekt 
zakładał znaczne zagłębienie 
głównego kolektora kanaliza-
cji sanitarnej z uwagi na moż-
liwość przełączenia istnieją-
cych instalacji kanalizacyjnych 

odprowadzających ścieki do 
zbiorników bezodpływowych z 
budynków mieszkalnych. Za-
głębienie to podyktowane było 
niekorzystną sytuacją wysoko-
ściową terenu lokalizacji nieru-
chomości, względem wysokości 
terenu umiejscowienia projek-
towanej sieci. 

Przystępując do realizacji in-
westycji nie było przesłanek, iż 
przedsiębiorstwo nasze napo-
tka na tak wiele trudności w jej 
wykonaniu. Jednakże, po kil-
ku dniach wykonywania robót 
ziemnych przy układaniu ka-
nalizacji okazało się, iż faktycz-
ne usytuowanie istniejącej in-
frastruktury w terenie jest nie-
zgodne z tą, jaką przedstawia 
mapa i w części trasy liniowej 
koliduje ona z budowaną przez 
nasze przedsiębiorstwo kanali-
zacją. Ponadto okazało się tak-
że, iż w gruncie znajduje się in-
frastruktura techniczna, która w 
ogóle nie jest uwidoczniona na 
mapie. Powyższe spowodowa-
ło trudności techniczne w reali-

zacji inwestycji uniemożliwia-
jąc montaż szalunków w wyko-
pie, a tym samym prowadzenie 
robót na takich głębokościach. 
Wówczas rozważano możli-
wość przesunięcia budowanej 
kanalizacji, ale ze względu na 
zbyt małe odległości od istnie-
jących ogrodzeń prywatnych 
posesji oraz gęste usytuowa-
nie infrastruktury technicznej 
nie było możliwości przesunię-
cia kolektora. Wtedy roboty zo-
stały wstrzymane, a ich wzno-
wienie nastąpiło po akceptacji 
zmiany technologii wykonania 
robót z wykopów otwartych na 
wykonanie w technologii bez-
wykopowej za pomocą przyci-
sków. Pomimo, iż roboty były 
prowadzone w technologii bez-
wykopowej wymagały dużej 
precyzji i dokładności przy za-
chowaniu minimalnych spad-
ków kanałów, wpływając jedno-
cześnie na czas realizacji inwe-
stycji. Tą metodą zrealizowano 
ponad połowę głównego ciągu 
kanalizacyjnego, tj. odcinek od 
budynku nr 44 do 48 oraz dwa 
przyłącza kanalizacyjne.

Podczas przedłużających się 
robót, będących uciążliwością 

dla mieszkańców oraz naszego 
przedsiębiorstwa, zwrócono się 
z wnioskiem do projektanta o 
przeprojektowanie sieci kanali-
zacyjnej na odcinku od budyn-
ku nr 50 do 51 oraz przyłącza 
kanalizacyjnego do budynku nr 
51a. Zaproponowano odprowa-
dzanie ścieków z budynku nr 
51a poprzez przydomową prze-
pompownię ścieków i kanaliza-
cję ciśnieniową, rezygnując tym 
samym z pierwotnego rozwią-
zania w postaci odprowadzenia 
ścieków grawitacyjnie. Zapro-
ponowano także, zmianę miej-
sce lokalizacji przepompowni 
ścieków w pobliżu posesji nr 
48, a tym samym rezygnację z 
odcinka kanalizacji pomiędzy 
budynkami nr 50, a 51. 

Po uwzględnieniu naszych 
uwag i propozycji projektant 
dokonał zmian projektowych, 
wg których inwestycja już zo-
stała zrealizowana pod wzglę-
dem instalacyjnym. Pozosta-
ły do wykonania prace drogo-
we odtworzeniowe, które są na 
ukończeniu oraz prace porząd-
kowe i przygotowanie doku-
mentów odbiorowych.

Jakub Sobieralski
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cykl: świadkowie historii – Syberia

„Sowieccy chuligani topili mnie w błocie…” cz. II
Historia Romana Gronowskiego jest splotem tragicznych wydarzeń okresu okupacji i stalinizmu w Polsce. 10 lutego 1940 roku  został 
wywieziony wraz z rodziną na Syberię. 

Śmierć ojca i najmłodszej 
siostry

Choć panu Józefowi Bom-
bie, ojcu rodziny, udało się 
dzięki opiece lekarza prze-
trwać nieżyt jelit i uciec śmier-
ci, to jednak  przeznaczenie 
spotkało go, gdy został po-
wołany do armii i wysłany na 
front. - Ojciec w 43 został wzię-
ty do tzw. trud armii i zginął 
w lipcu w Koralewskoje. Mat-
ka napisała do ojca list, który 
wrócił w wersji ocenzurowanej. 
Wtedy już przeczuliśmy, że nie-
ma go wśród żywych, później 
się to tylko potwierdziło. Na-
ocznym świadkiem jego śmierci 
jest Jan Świetlicki, który miesz-
ka w Wrocławiu. Rok później 
na moją rodzinę spadła kolej-
na trauma. Śmierć najmłodszej 
siostry Wiesi. Stały brak wita-
min spowodował, że siostra od 
początku była wątła i chorowi-
ta. Pewnego dnia źle się poczu-
ła, dostała gorączki i po cichu 
odeszła. Dla nas wszystkich to 
był prawdziwy cios.

Rozpalonym żelastwem po 
ramionach

W pamięci pana Romana za-

padło szczególnie doświadcze-
nie, jakie spadło jego matkę. 
W Kazachstanie mama pew-
nego razu poszła zamienić weł-
nianą spódnicę i jedwabny szal 
na chleb i mąkę. Niestety pech 
chciał, że napotkała jakichś 
złodziei, którzy ukradli jej ten 

szal i spódnicę. Po jakimś cza-
sie udała się na ten sam targ 
i rozpoznała tam złodzie-
ja.- Ach to tyś mi zabrał szal i 
spódnicę. Na te słowa złodzie-
jaszek skrzywił się i ofuknął 
– a ty czto swołocz zarzucasz 
mi?! Po chwili jednak coś mu 
na myśl przyszło, bo rozejrzał 
się i rzekł - Chodź ze mną to 
ci zwrócę. Nie wiedzieć czemu 
matka poszła za nim. Za tar-
giem była kuźnia, w której wy-
rabiali części chomąt dla by-
ków. Mama weszła, a ten od-
wraca się do swojego kolegi i 
mówi – Ty słuchaj, ta mnie tu 
oskarża, żem jej spódnicę i szal 
zabrał! A ten jak nie chwyci 
za rozgrzane żelastwo! Zdzie-
lił mamę gorącym prętem po 
jednym i drugim ramieniu tak, 
że osunęła się na podłogę. Na 
szczęście dali spokój dalszym 
ćwiczeniom i pozostawili bie-
daczkę na progu kuźni. Minę-
ło kilka minut; mama ocknęła 
się i poszła w swoją stronę. Nie 
było nikogo kto by się wstawił, 
sprawa przegrana. 

Topiony w błocie
W Kazachstanie poszedłem 

do radzieckiej szkoły, gdyż wy-
szedł ukaz i mieliśmy obowią-
zek również do niej uczęszczać. 
Do 14 roku życia trzeba było 
pobierać nauki. Mieszkałem w 
internacie przez pół roku. Da-
wali nam żywność unrowską. 
Bywały takie momenty, że gru-

py sowieckich chuliganów zbie-
rały się i atakowały nasz inter-
nat. Jak szedłem do szkoły to 
wychowawczyni prowadziła 
nas dwójkami, wtedy mnie wy-
ciągnęli z szeregu i topili w bło-
cie, nie mogłem już powietrza 
złapać. Wychowawczyni, któ-

ra sama się ich bała, bo mogło 
ją spotkać to samo, z daleka na 
nich pokrzykiwała. Jakby mie-
li ochotę mnie ubić, to bym już 
dzisiaj tej historii nie opowia-
dał. Chcieli się przednio zaba-
wić kosztem przerażonego wy-
rostka. Nie było dla takich kary. 

Bliny 
Chcieliśmy pożywić się na 

stołówce, ale tam nas nikt nie 
chciał wpuścić, w takiej sytu-
acji chowaliśmy się pod stoła-
mi i wyczekiwaliśmy aż dosta-
niemy jakieś resztki. Tam jedli 
pracownicy. Jak już napełnili 
brzuchy, to rzucali nam bliny, 
takie naleśniki, a my je łapali-
śmy i zjadaliśmy. Siedzieliśmy 
pod stołem, a oni nas kopali i 
się śmiali. Mieli z nas ubaw. 

Kobiety na stołówkach da-
wały schludnym dzieciom ja-
kieś resztki do jedzenia, innych 
się brzydziły. Mnie osobiście lu-
biły. I dawały mi resztki z zupy. 
Pewnego razu weszła kierow-
niczka i mówi do kobiety, któ-
ra mnie podkarmiała -  Ty! co 
im dajesz? Pokłóciły się między 
sobą. Kierowniczka powiedzia-
ła - Zwolnię cię, wiesz, że takim 
obdarciuchom nie ma co tutaj 
dawać. Do tego stopnia się po-
kłóciły, że kobieta, która dawa-
ła mi resztki krzyknęła - A jak 
ty byś była w jego doli?!

Dzięki wilkom
Pamiętam, że od czasu do 

czasu mogliśmy dostać jakieś 
odpady z rzeźni. Pewnej mroź-
nej nocy wilki zagryzły dużo 
owiec. Owce nie były zamyka-
ne pod dachem, miały tylko za-
grodzenie zrobione z gliny. Wil-
ki wydrapały sobie szczelinę; 
jak wiadomo mają to do siebie, 
że nie pożerają ofiary w cało-
ści tylko zagryzają zjadając tak 

naprawdę niewiele. Nieraz po-
kotem leżało nawet 50 owiec. 
Tym razem też wilki zagry-
zły ich sporo. Więc pracowni-
cy zabierali owce na mięso, na-
stępnie odcinali nóżki i dawali 
nam. Z tych nóżek nie dało się 
nic zrobić. Nie można było tego 
zjeść bo to były same żyły. Więc 
kazali je nam najpierw opalać 
na piecu. Każde dziecko mia-
ło jedną nóżkę. Gdy nóżka była 
już odmrożona i opalona ku-
charka wrzucała ją do garnka 
kaszy i gotowała. Wychodziła z 
tego bardzo dobra zupa – zupa 
z owczych nóżek – wtedy na-
prawdę wyglądała, pachniała i 
smakowała wspaniale – wtedy, 
a kogo zachwyciłaby dziś, oba-
wiam się, że niewielu by się na 
nią „skusiło”. 

Wracamy do „wolnej” Pol-
ski 

W 1945 roku delegacja przy-
słana przez Związek Patriotów 
Polskich przybyła do kołcho-
zów, w celu spisania polskich 
rodzin. Członkowie delegacji 
informowali nas, żeby zgłaszać 
się do władz sowieckich, które 
miały wydać nam dokumenty 
potwierdzające pozwolenie na 
powrót oraz ustalić datę trans-
portu do Polski. Chodziliśmy 
więc do biura, które nazywało 
się sielsawiet. Tam trzeba było 
pokazać albo metrykę urodze-
nia, albo świadectwo pochodze-
nia i dopiero na podstawie tego 
był wydany dokument umożli-

Pan Roman Gronowski z żoną Eugenią

Zdjęcie rodzinne z 1948 roku. Od lewej z góry: Czesław, Jadwiga, Marian, Zofia, Kazimierz. Od lewej z dołu: 
mama Antonina, Władysław, Roman i stryjek Władysław Bomba (kombatant)
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wiający powrót. Ci, którzy nie 
posiadali dokumentów często 
nie mogli powrócić do domów, 
gdyż Sowieci postarali się dla 
nich o własne dokumenty. Przy-
szedł czas powrotu. Z Unry do-
stawaliśmy w butelkach krew 
bydlęcą i tran na wzmocnienie 
organizmów na czas trudnej 
drogi. 

Stalinowskie represje – 
„zasilani przez imperiali-
stów”

Rodzina Bombów stała się 
po wojnie celem stalinowskich 
represji. Z biegiem lat i coraz 
większym zaciskaniem obroży 
na szyjach obywateli, zwłasz-
cza tych uznanych za poten-
cjalnych „eksponentów impe-
rializmu” w „demokratycznej 
Polsce” sytuacja komplikowa-
ła się coraz bardziej, do tego 

stopnia, że np. dla rodziny 
Bombów konieczna okazała 
się zmiana nazwiska. W kwiet-
niu 46 roku wróciliśmy do Pol-
ski. Z drogi zostało nam jeszcze 
12 kg ryżu i kozia skóra. Czego 
nie zdążyli ukraść nam w Ro-
sji to zrobili w Polsce. Praco-
waliśmy wpierw u gospodarzy. 
Ziemi było w bród, tak więc i 
my dostaliśmy kilka hektarów. 
Moja matka miała siostrę w 
Detroit. Ale w tamtych czasach 
była już zimna wojna. Polska 
nie mogła skorzystać z pomo-
cy Zachodu. Ta ciotka kupiła 
dla nas w Danii jałówkę ciel-
ną i parę koni. Odebraliśmy je 
w 47 roku w Gdyni. Mieliśmy 
ponadto pług i wóz. Zazdrości-
li nam tego. W tym czasie za-
częto organizować spółdzielnie 
produkcyjne i namawiano nas, 

żebyśmy poszli do kolektywu, a 
przecież myśmy właśnie wró-
cili z syberyjskiego kolektywu 
– wiedzieliśmy, co to znaczy 
pracować we „wspólnocie” na 
rzecz państwa, wiedzieliśmy, 
co to znaczy być pozbawio-
nym świętego prawa własno-
ści. I nie chcieliśmy iść do koł-
chozu. Dali nam w związku z 
tym ziemię 5. klasy, bo okazali-
śmy się oporni. Dla spółdzielni 
przeznaczona została ziemia 
3. klasy, a ta najszlachetniejsza 
poszła w ręce ludzi z czerwoną 
legitymacją. Jak matka nie po-
szła do spółdzielni, to musiała 
gospodarzyć na tej najgorszej 
ziemi. Pomimo bardzo mło-
dego wieku musiałem współ-
gospodarzyć z mamą, bo star-
si bracia poszli do wojska. W 
jednym roku matka odroczy-

ła mnie od wojska, a w dru-
gim poszedłem sam. Nie mia-
łem ani siły, ani perspektyw. 
Rolnicy musieli oddawać tzw. 
kontyngenty - terminowe do-
stawy. Narzucona była dosta-
wa z hektara. I tak samo było z 
wywózką drzewa - jeśli miałem 
7 ha ziemi, to musiałem oddać 
16 m. Nie miałem już siły się 
z tym borykać. I poszedłem do 
wojska. A mama musiała iść 
do spółdzielni produkcyjnej. To 
nie pomogło, władza dalej nas 
prześladowała. - Matka pacz-
ki dostaje, konie dostaje, kuła-
ki i agenci imperialistów – tak 
nam zarzucali. Nasłali kogoś 
z urzędu bezpieczeństwa. Ten 
zrobił rewizję, przeczytał całą 
korespondencję matki z siostrą 
ze Stanów. Znalazł 16 dolarów, 
sporządził protokół i zrobił 

sprawę w Koszalinie dla tzw. 
dewizowców. Matka dostała 8 
miesięcy w zawieszeniu na dwa 
lata. – Nie pójdziesz siedzieć 
tylko dlatego, że masz gospo-
darkę – oznajmili. Proszę sobie 
wyobrazić 8 miesięcy więzienia 
za 16 dolarów. 

Tu kończy się opowieść 
pana Romana Gronowskiego 
(w przeszłości Bomba). Uka-
zuje nam ona kolejne odsłony 
tragicznych losów Kresowia-
ków, którzy musieli w pełni 
zasmakować goryczy upodle-
nia na nieludzkiej ziemi, a po-
tem w rzekomo wolnej Polsce 
odcierpieć „kolejny rozdział”  
gehenny narodu, który uparł 
się być sobą.

Piotr Słomski

Zostałem niesamowicie zasko-
czony skąd ojciec tak dobrze 
był poinformowany. Powie-
dział „ zastanów się co mówisz, 
co robisz i z kim „. 

Na każdym spotkaniu w in-
ternacie często niespodziewa-
nie przechodził   i   dyskutował 
Pan wykładowca matematyki 
kolega dyrektora Jakubowskie-
go. I według pewnych danych 
on prawdopodobnie był do-
stawcą wszelkich wiadomości 
do UB. Po tym całym zajściu 
poinformowałem najbliższych 
kolegów i postanowiliśmy cze-
kać co przyniesie dalszy los. 

Nasza drużyna również re-
prezentowała nasze gimna-
zjum i miasto Nowogard na 
zlocie trzymamy „ Straż nad 
Odrą „. Razem z nami po-
jechał dyrektor Jakubowski. 
Główna ceremonia miała od-
być się na Wałach Chrobrego. 
Na zlot przybyło około 50 tys. 
młodzieży reprezentowanych 
przez ZHP, OMTUR, Wici „ 
ZMD „ i ZWM. Nas, jako pio-
nierów ziem zachodnich usta-
wiono w pierwszych szeregach. 
Zajechała delegacja narodo-
wa z prezydentem Bolesławem 
Bierutem oraz wicepremierem 
Osóbką Morawskim i Miko-
łajczykiem i marszałkiem pol-
skim Rolą Żymierskim. Gdy 
na trybunie pokazała się świta 
rządowa, a na czele stał Bole-
sław Bierut, a za nim Mikołaj-
czyk, w tym czasie gruchnęło 
jak z armaty „ Bierut do Mo-
skwy - Mikołajczyk prezyden-
tem „. Nastąpiła konsternacja, 

a młodzież zaczęła skando-
wać Bierut do Moskwy, Miko-
łajczyk prezydentem. Natych-
miast Bieruta obstawili funk-
cjonariusze UB i opuścili try-
bunę, do przemówienia nie 
doszło. Z organizacji młodzie-
żowych jedynie ZWM popie-
rała Bieruta. W tym dniu do-
szło do kilku  potyczek między 
ZHP, OMTUR a ZWM. Społe-
czeństwo Szczecina na każdym 
kroku popierało ZHP i jeszcze 
nas podburzali do manifestacji 
przeciw Bierutowi i Moskwie. 

Na drugi dzień odbyła się na 
ulicy Wojska Polskiego defila-
da młodzieży, którą odbierał 
Bolesław Bierut ze świtą rzą-
dową. W pierwszej kolejności 
poszli przedstawiciele ZWM, a 
na końcu ZHP. Gdy harcerska 
orkiestra dochodziła do trybu-
ny Bierut zrobił w tył zwrot i ze 
świtą opuścił trybunę. Orkie-
stra wojskowa przestała grać 
i wycofała się. Miejsce orkie-
stry wojskowej zajęła orkiestra 
ZHP Chorągwi poznańskiej. 
A w miejsce Bieruta stanął na-
czelnik ZHP i odebrał defiladę. 
Nie zapomnę, jak Szczecinia-
nie gwizdali na Bieruta, a owa-
cjami przyjmowali harcerstwo. 
Wracając samochodami cięża-
rowymi do Nowogardu, dojeż-
dżając do  budynku UB harce-
rze skandowali „Bierut do Mo-
skwy, Mikołajczyk prezyden-
tem „. Dyrektor Jakubowski do 
nas „chłopcy, co wy wyrabiacie 
będę znowu przez wasze wy-
bryki nachodzony przez UB i 
będę za was się tłumaczył. 

Pomimo różnych konflik-
tów, jakie przechodziliśmy w 
tym okresie w większości spo-
łeczeństwo nas popierało. Po-
twierdził to  Urząd Miejski z 
burmistrzem na czele, bo przy-
znali i przekazali nam w dzia-
łalność budynek na harcówkę 
przy ulicy Wojska Polskiego, 
gdzie dzisiaj mieści się internat 
liceum ogólnokształcącego. 

Trzonem naszej operatywnej 
działalności należało zawdzię-
czać takim kolegom z klasy 
III i IV jak: Wiesiu Żakow-
ski, Mundek Fitas, którzy byli 
przybocznymi drużyny, Woj-
tek Krasowski, Stasiu Urbański 
i już nieżyjący Zdzich Ogiński, 
a z gimnazjum wieczorowe-

go Zenek Kowalski, który był 
współorganizatorem hufca na 
powiat Nowogard. Wspomnie-
nia te dotyczą lat 1945, 1946 i 
do czerwca 1947 w tym to mie-
siącu opuściłem Nowogard.

Ale nie opuścił mnie Urząd 
Bezpieczeństwa i Milicja, bo 
mieszkając w Szczecinie dwu-
krotnie byłem prześladowany 
przez UB i MO za działalność 
w ZHP przy gimnazjum i li-
ceum w Nowogardzie. 

Tadeusz Żmudzki 

Widoczni na zdjęciu nowo-
gardzcy licealiści z 1946 r. to: 

1/  autor wspomnień  , orga-
nizator nowogardzkiego harcer-
stwa Tadeusz Żmudzki . W póź-

niejszych latach wyjechał osta-
tecznie z Nowogardu do Szklar-
skiej Poręby. Jego ojciec Kazi-
mierz  był jednym z organizato-
rów nowogardzkiego PPS i ru-
chu spółdzielczego .

2 /   Edmund Fitas to syn  bur-
mistrza  Nowogardu - Anto-
niego Fitasa (stąd Antonówka  
pierwsza po wojnie  nazwa  Błot-
na).  Dalsze jego losy są związa-
ne z Goleniowem, a zwłaszcza 
ze Szczecinem, gdzie przez całe 
życie pracował m.in. jako dyrek-
tor prestiżowego  szczecińskie-
go  liceum  nr II, tzw.  „Poboż-
niaka” - (1972-1986).  Zmarł w 
ubiegłym roku żegnany jako je-
den z zasłużonych szczecinian.

Opracował Jan Kopyciński

MOJE WSPOMNIENIA Z NOWOGARDU 
Dokończenie ze strony 5

Widok na gmach UB (na wprost) na przełomie lat 50 i 60 tych
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„ToMASzEwScY NiERUcHoMoŚci”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

Mieszkania:
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 62 m2, cena- 154 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 157 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Domy :
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 123 m2, działka 500 m2, cena – 595 000 zł
Nowogard, lokal o powierzchni 200 m2 na wynajem, cena- 7400 zł/miesiąc

Serdecznie zapraszamy Państwa  do Nowo otwartego 
biura Nieruchomości na ul. warszawską 14

Pomorzanin zagra z liderem
Niezwykle ważne spotkanie czeka w najbliższą niedzielę zawodników Pomorzanina Nowogard. Nasi zawodnicy zmierzą się bowiem na 
wyjeździe z Iną Ińsko, która po 14 kolejkach zajmuje pozycję lidera.

NALP – szósta kolejka
Po pięciu kolejkach jedyną drużyną z kompletem zwycięstw w II lidze są Czarne Chmury. I tym razem drużyna ta będzie faworytem do 
zdobycia kolejnych trzech punktów. Zmierzy się bowiem z Kumplami z boiska, którzy zajmują trzecie miejsce od końca z jedynie jed-
nym zwycięstwem na koncie. 

Druga w tabeli ekipa Pędzących trampków zagra ze Skorpionami, którzy znajdują się w środku tabeli. Po raz drugi z rzędu punkty faworytom postara się urwać Ja-
strząb, który po remisie z Pędzącymi Trampkami zagra ze znajdującą się na najniższym stopniu Neuherą.

W I Lidze najciekawiej zapowiada się pojedynek pomiędzy drugimi w tabeli Bad Boys Juniors 94, a trzecimi Budowlanymi. Oba zespoły zgromadziły jak na razie 
po trzynaście punktów i pozostają bez porażki. Po najbliższej rundzie spotkań zapewne ulegnie to zmianie. Teoretycznie łatwy mecz czeka znajdujących się na pozycji 
lidera Seniorów, którzy zmierzą się z przedostatnią w tabeli Zamkową.

6 KOLEJKA: 13 listopad
II Liga:
14.00 NEHUERA- JASTRZĄB  
14.30 PĘDZĄCE TRAMPKI– SKORPIONY
15.00   BŁĘKITNI –  BOSMAN  
15.30 CZARNE KOSZULE - OGIEŃ W OKOPIE  
16.00 CZARNE CHMURY- KUMPLE Z BOISKA

ani razu nie zremisowali. Wy-
grali pięciokrotnie, a raz scho-
dzili z boiska pokonani. Miało 
to miejsce w rozgrywanej jesz-
cze w sierpniu 4. kolejce, kie-
dy to trzy punkty z Ińska zdo-
łali wywieźć zawodnicy Orła 
Łożnica. W ostatniej kolejce 
gospodarze najbliższego spo-
tkania przegrali na wyjeździe z 
trzecią drużyną w tabeli, Kastą 
Szczecin Majowe 0:2. Prawdo-
podobnie wynik zostanie jed-
nak zweryfikowany jako wal-
kower 3:0 dla Iny, w barwach 

Kasty wystąpił bowiem za-
wodnik, który nie był wpisany 
do protokołu meczowego. Jeśli 
tak się stanie, to przewaga Iny 
nad Pomorzaninem powiększy 
się do jedenastu punktów.

Ekipa Pomorzanina wciąż 
pozostaje jedyną drużyną w li-
dze, która nie przegrała jeszcze 
na wyjeździe. Podopieczni To-
masza Surmy na boiskach ry-
wali odnieśli pięć zwycięstw, 
remisując jedynie z Kastą. Na 
pozycję w tabeli rzutuje jednak 
gra u siebie, gdzie Pomorza-

nin przegrał aż cztery z ośmiu 
spotkań. Ostatnie pewnie wy-
grane pojedynki z GKS-em 
Mierzyn i Orłem Łożnica na-
pawają jednak optymizmem. 
Naszych piłkarzy niewątpli-
wie stać na wywiezienie z Iń-
ska niezwykle cennych trzech 
oczek. Czy tak się stanie? Prze-
konamy się już w niedzielę. 

Początek spotkania w Ińsku 
o godzinie 13:30.

Maciej PietrasikZawodnicy Iny zdobyli do-
tąd aż 34 punkty i wyprzedza-
ją nasz zespół, który znajduje 

się obecnie na pozycji wiceli-
dera, o osiem oczek. Na wła-
snym boisku piłkarze z Ińska 

I Liga:
16.30 TUBISIE – JANTAR
17.00 BUDOWLANI - BAD BOYS JUNIORS’94 
17.30 HEROSI - BTCH
18.00 ZAMKOWA– SENIORZY
18:30  PROBUD WYSZOMIERZ - PAMPELUNA PEREIROS

Maciej Pietrasik

„Nowogardzka  
Szkoła Cukrzycy”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie rozpoczyna nabór osób za-

interesowanych cyklem    spotkań edukacyjnych  przeznaczony dla osób z cukrzy-

cą,  członków ich rodzin i osób  zainteresowanych profilaktyką zdrowotną w kierun-

ku cukrzycy . Program edukacyjny „Szkoła Cukrzycy” wpisuje się w ogólnopolską ak-

cje Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia  Zielonogórskiego. 

Prawie sto lat temu prof. Joslin gdy nie znano jeszcze insuliny i leków doustnych w leczeniu cukrzy-

cy  powiedział „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej, żyją najdłużej”  Niech te słowa  będą 

refleksją  i zachętom do wzięcia czynnego udziały w spotkaniach edukacyjnych „Nowogardzkiej 

Szkoły Cukrzycy”. Bowiem pomimo całego rozwoju medycyny wiedza o tej chorobie jaką posiada 

chory z cukrzycą  ma bardzo istotny wpływ na długość i jakość życia bez powikłań cukrzycowych.  

Zapisy osób zainteresowanych odbywają się w:

Siedzibie PSD Koła Nowogard  ul. Wojska Polskiego 7(budynek laboratorium Szpitala w 

Nowogardzie)

Telefonicznie pod nr.:  500 553 190,   606 457 102

Eugeniusz Tworek, Prezes PSD,  Koła Nowogard
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Sprzedam 
mieszkanie 

własnościowe 
o pow. użytkowej 63.10 m kw. 

wraz z budynkiem 
gospodarczym 

o pow. użytkowej 20,35 kw. 
w Dabrowie.

Cena 34 tysiące zł.
Tel. 91 39 20 271 wew. 39

Oddam za grosik
Dwa pięciomiesięczne, 

rozkoszne kocięta   
– łaciata kotka  

i czarny kocurek.

Tel. 727 313 895, lub 
727 246 863 

Finał Pucharu Nadziei olimpijskich na torze w Pruszkowie 5-6 Xi 2011

Komisarek wraca z tarczą z Pruszkowa!

W trakcie zawodów, które 
odbyły się w ubiegły weekend, 
nasz zawodnik wziął najpierw 
udział w konkurencji na dy-
stansie 500 m. Zajął 2. pozycję 
przegrywając różnicą 0.137 se-
kundy z Marcinem Czyszczew-
skim z KLTC Konin. Natomiast 
w wyścigu na 2000 Remigiusz 
znalazł się na 5. pozycji. – Jeże-
li chodzi o dystans 2000 m. Re-
migiusz poczynił znaczne po-
stępy. Do tej pory w tej konku-
rencji zajmował zwykle miejsce 
w pierwszej piętnastce. Tym ra-
zem wszedł do pierwszej piątki. 
W związku z tym uznaliśmy to 
za duży sukces. 

W wyścigu punktowym nasz 
zawodnik znalazł się tuż za po-
dium. Natomiast największy 
sukces i złoty medal przyniósł 
Remigiuszowi wyścig austra-
lijski. Komisarek wygrał wy-
przedzając Alana Banaszka z 
BDC Team Nosir Nowy Dwór 
Mazowiecki (2. miejsce) oraz 
Mikołaja Sójkę z KTK Kalisz 
(3. miejsce).

Trofea bohaterom prusz-
kowskiego toru wręczała m.in. 
Agata Lang, córka legendy 
polskiego kolarstwa Czesława 
Langa. 

(ps)

Zawodnik nowogardzkiego Klubu Luks Panorama 
Chrabąszcze Remigiusz Komisarek zakończył z suk-
cesami zmagania w ramach Pucharu Nadziei Olim-
pijskich. 

Paweł Klewicz doceniony przez władzę 
„Podziwiamy twój upór, wy-

siłek i ogromne zaangażowa-
nie, bez których sukces twój 
nie byłby możliwy. Jesteś przy-
kładem dla wielu młodych lu-
dzi, że dzięki wytrwałości i sa-
modyscyplinie można wiele 
osiągnąć. Życzymy Ci wielu 
sukcesów w życiu sportowym 
i osobistym oraz samych po-
chwał i nagród”– to fragment 
treści listu gratulacyjnego, jaki 
z rąk burmistrza Roberta Cza-
pli, wiceburmistrza Damiana 
Simińskiego oraz Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Anto-
niego Bielidy, otrzymał Paweł 
Klewicz (na zdjęciu)– Mistrz 
Polski Strefy Zachodniej w 
klasie Młodzik (85cm3) w mo-
tocrossie. 

Paweł Klewicz  rozpoczął 
karierę jako niespełna 13 let-
ni chłopiec. Od tego momentu 
minęło ponad dwa lata, a za-

wodnik osiągnął w swojej kla-
sie wszystko co mógł. Trene-
rem chłopca jest obecny pre-
zes Klubu Motorowego „Cisy”, 
zasłużony motocrossowiec - 
Wiesław Smietjuch. 

W kolejnym sezonie P. Kle-
wicz będzie musiał przesiąść 
się na motor o pojemności 125 
cm3. 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 26 
października P. Klewicz otrzy-
mał z rąk przedstawicieli władz 
samorządowych pamiątkowy 
list gratulacyjny oraz kierow-
nicę, z życzeniami dalszych 
sukcesów. Towarzyszyła mu 
jego mama i trener. 

Redakcja DN również przy-
łącza się do życzeń i trzyma 
kciuki za dalsze, pomyślne i 
bezpieczne starty. 

MS

Nie mamy zdania
W związku z uwagami, które otrzymaliśmy od bur-
mistrza Roberta Czapli informujemy: 

Redakcja DN z zasady nie ingeruje w treść listów nadsyła-
nych przez Czytelników. List zamieszczony w poprzednim nu-
merze, w którym zdaniem burmistrza, Czytelnik porównał go 
niezasłużenie do Wojciecha Jaruzelskiego, Władysława Gomuł-
ki i Edwarda Gierka wyraża  przekonanie czy opinię autora te-
goż listu a nie redakcji. 

Redakcja w tym temacie nie ma aktualnie żadnej opinii. 
Redakcja DN
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bEzPłATNA PoMoc w UzYSKANiU KREDYTU - oFERTA 20 bANKÓw

www.mk-kwadrat.pl
DoMY NA SPRzEDAŻ

Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 342,20m², działka 921m² – cENA 257.500 zł 
Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 185,19m², działka 1100m² – cENA 391.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000
błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – cENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Ińsko – 4 pokoje,  pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.450000 zł 
Nowogard ( okolica ) - do remontu, pow. 200m², działka 6300m² – CENA 150.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
Połczyn zdrój – dom w dzielnicy uzdrowiskowej, pow 226m², działka 3688m² – 2.060.000 zł

MiESzKANiA NA SPRzEDAŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – cENA 33.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – cENA 226.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – cENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – cENA 89.900 zł

LoKALE
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – cENA 1.200.000 zł 
Nowogard – lokal o pow. 280m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal typu pub, pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 piętro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto

„Noworim” Sp. z o.o.  
poszukuje kandydata

na stanowisko kontroler w Dziale Produkcyjnym.  
Wymagane jest:
 - wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspozycyjność w dwu zmianowym systemie pracy,
- posiadanie książeczki  zdrowia dla celów sanitarno - epide-
miologicznych. 
 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu 91 39 22 394. 

Wydzierżawię 
lokal 

30 m2 (sklep, usługi, biuro) 
ul. Żeromskiego, 

cena do uzgodnienia. 
Tel: 693 843 533

ZAPROSZENIE
„Cukrzyca-Powstrzymać Epidemię XXI wieku ”.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza wszystkich mieszkań-

ców Nowogardu oraz okolic w sobotę dnia 19 listopada 2011 do domu Kultury w No-
wogardzie na uroczyste obchody  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie  
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, obchodzony corocznie w dniu 14 listopada, jest kampanią 
mającą na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, w której corocznie Międzynarodowa 
Federacja Diabetologiczna podejmuje nowy temat związany z problemami światowej społecz-
ności związanej z cukrzycą. 

Tematem przewodnim Światowego Dnia Walki z Cukrzycą na lata 2009-2013 jest „Edukacja 
i prewencja w cukrzycy”. Hasło kampanii w 2011 roku brzmi: „Cukrzyca-Powstrzymać Epide-
mię XXI wieku ”.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida 

serdecznie zapraszają na uroczystości 
związane z 93. rocznicą 

Narodowego Święta Niepodległości, 
które odbędą się w dniu 11 listopada 2011 r. 
pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności. 

Po uroczystościach na placu, w Nowogardzkim Domu Kultury 
odbędzie się spektakl: „Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony”, 

natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej nastąpi otwarcie wystawy 
pn. "Generał Stanisław Maczek”

Po raz kolejny w Nowogardzie 
od 14  do 18 listopada  

będzie prowadzony bezpłatny kurs odwykowy 
dla palących papierosy.

Kurs ten jest grupowa terapią opracowaną przez lekarzy i   
psychologów z USA.Walka z nałogiem prowadzona na płasz-
czyźnie fizycznej, psychologicznej i duchowej dała już zwycię-
stwo ponad kilkudziesięciu milionom palaczy na całym świe-
cie. Około 80 % uczestników terapii, bez względu na staż pa-
lenia i ilość wypalanych papierosów dziennie, rzuca palenie w 
trakcie kursu. 
Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej Pl.Wolności 8 od godz. 17.00. 

Wstęp wolny.

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

W ok. Dworca PKP  
w Nowogardzie  

zgubiono kluczyk  
do samochodu Toyota. 
Znalazcę czeka nagroda. 

606 635 353

Podziękowania 
za współpracę

 
dla Pana burmistrza 

Roberta Czapli 
i Pana Jarosława 
Hałubowskiego, 

którzy przyznali 
osadzonych dla Żabowa.

Sołtys Żabowa
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAfy GARDEROBy 
ZABUDOWy WNĘK
MEBLE NA WyMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

SPRzEDAM 
MiESzKANiE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

K
U

PO
N

 8
6

I

T

P

C

I

N

T

O

L

A

N

A

Y

A

S

O

Y

S

A

N

K

D

W

O

U

A
K

A

B

A

N

A

1 2

3 4 5

6

7

8

2 14 6

17

16

8 7

13

15

12

1 5 3

4

10

11

9

Uroczyście…

Na kasztance  
do zwycięstwa

Historyczne miejsce…

Logogryf wiązany
W poziome rzędy diagramu 

wpisać pary wyrazów wiedząc, 
że ostatnie dwie litery wyrazu 
pierwszego są pierwszymi li-
terami wyrazu drugiego. Lite-
ry te wpisano już w diagram, 
aby wskazać miejsce wpisu 
odgadywanych słów.  Określe-
nia par wyrazów podano przy-
padkowej kolejności. Litery z 
pól przyciemnionych utworzą 
rozwiązanie.

*miasto  na szlaku Poznań 
– Leszno (wpisz KOŚCIAN) – 
jedna z elektrod,

*jazda, kawaleria – ustrój 
dawnej Rosji,

*gęste skupiska krzewów  – 
kukła, pacynka,

*”bezchmurna” dzielnica 
Szczecina – czubek buta,

*weź dwa jajka, szklankę 
mąki … - przyczyna pożaru,

*czas topnienia śniegu – 
duży wąż dusiciel,

Litery z pól oznaczonych cy-
frami, uporządkowane od 1 do 
17 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
3 – w koszarach oznajmia ci-

szę nocną,
6 – wieś koło Krosna (wpisz 

KORCZYNA),
7 – rozmiar, kształt, gabaryt,
8 – pas płótna naszyty na ża-

glu.
PIONOWO:
1 – w sporcie mecz wygrany 

bez walki,
2 – prowiant, produkty do 

spożycia,
4 – w ręku myśliwego, fuzja,
5 – lubi niebezpieczne 

przedsięwzięcia.

Do diagramu wpisać od-
gadnięte wyrazy . Wpisano 
już początkowe albo końcowe 
litery tych słów. Określenia 
podano w przypadkowej ko-
lejności. Dopisane litery czy-
tane rzędami utworzą rozwią-
zanie.

- usta milczą, ona śpiewa…
- państwo z Chartumem,
- malarzowi zastępuje pę-

dzel,
- pas gleby odkrojony le-

mieszem,
- owad krwiopijca, 
- ona jedna, a bramki dwie,

* mielone na talerzu – satra-
pa, ciemięzca,

*utrata głosu, afonia – „drżą-
ce” drzewo, 

*spotykany w Bałtyku ssak 

zaliczany do delfinów – klub z 
Mediolanu,

*maleństwa kotki – jadą 
wozy z Cyganami… 

KUPON 83 krzyżówka z dnia 4 XI. Prawidłowe rozwiązania: „Listopad”, 
„Lecą liście z drzew”, „Poranne mgły”

Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Natalia Chruściel, Stanisława Pokor-
ska, Jadwiga Maknia, Józef Dobrowolski, Alicja Wypych, Jerzy Siedlecki, Tere-
sa Czarnecka, Andrzej leszczyński, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Justyna Matusiak, Maria Machocka, Natalia Furmańczyk, Krzysztof Ma-
daliński, Urszula Kaczmarek, Halina Stefańska, Henryk Rosa, Pelagia Feliksiak

Zwycięzcy: Natalia Chruściel, Halina Stefańska, Stanisława Pokorska

PoMNiK KoLoS 

„Pod Grunwaldem, w Berlinie, na zawsze razem”

Przyjaźń miała być trwała, niczym ze stali, 

Ale imperium się rozpadło, a woje zostali. 

Rycerze z betonu są dość cierpliwi, 

innemu celowi 

Będą teraz służyli. 

o SłowNYM KoŹLE 

Uparł się kozioł (a kozioł uparty

Jak wam wiadomo bywa nie nażarty) 

Że przed południem w chlewie pozostanie. 

„ Chodź na pastwisko” - proszą kozy. A nie! )

Cóż ? z kozłem wszelka dyskusja jałowa. 

Pozostał w chlewie i dotrzymał słowa. 

Uparł sie kozioł (dlaczego, nikt nie wie) 

Że popołudnie spędzi na ulewie. 

„Nie wychodź na dwór! - kozy chórem jękną - 

Zniszczysz ubranie i fryzurę piękną 

Grypy nabawisz się... „Spokojna głowa” !

I wybiegł z chlewu i dotrzymał słowa. 

Wieczorem kozioł poprzysiągł sam sobie 

Od dzisiaj nie tknę mdłego jadła w żłobie” 

Proszą go kozy, proszą go owieczki. 

Zjedz koziołeczku odrobinkę sieczki” 

„Szanowne panie ! Do kogo  ta mowa? 

- I zdechł nazajutrz i dotrzymał słowa. 

Po śmierci spoczął pod grobową płytą, 

Na której napis kunsztowny wyryto. 

A głosi światu ta płyta grobowa 

„Tu leży kozioł, co nie złamał słowa”

Takich mądrych kozłów dużo w kraju mamy, 

A ich poczynania nie potrzebują reklamy! 
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REgULARNA LiNiA Mi KRo bU So wA SERocKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

Regularna linia METRo        tel. 505 619 600
oDjAzDY z NowogARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjAzDY zE SzczEciNA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzEwÓz oSÓb - Ro MAN biŃczYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
oD PoNiEDziAłKU Do PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoboTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDziELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NowogARD - REwAL - PobiERowo
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NowogARD - goLENiÓw - SzczEciN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SzczEciN - goLENiÓw - NowogARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165 • TEL. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694
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oGŁo szE NIa drob NEiNFoRMAToR LoKALNY - NowogARD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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NiERUcHoMoŚci

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w wyszomierzu - 2500 
m2, cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. 
J. Pawła II (Gryfitów), pod budowę ga-
raży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 

784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Do wynajęcia kawalerka 35 
m2, umeblowana w Szczecinie. 
604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 502 617 486

• Sprzedam lub wynajmę kontener na 
Rynku w Nowogardzie. Wyprzedaż 
towaru. 605 460 499

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1509 m2 (okolice Roosevelta). 
503 032 213

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Szukam garażu do wynajęcia na osie-
dlu Bema. 665 541 960

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, pow. 77 m2 I piętro na ul. Boh. 
Warszawy. 606 621 142

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 
698 843 040

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
na trzypokojowe w starym budow-
nictwie w Nowogardzie. 600 807 338

• Sprzedam nowy dom 131 m2 + ga-
raż, działka ok. 15 ar. Karsk. cena 
320 tys. 691 664 658

• Posiadam do Wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe w centrum Nowogardu. 
Opłaty 1000zł plus prąd i gaz, tel. 
668414615, 606435581

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46 m2. III piętro w Nowogardzie w 
dobrej lokalizacji. 667 721 009; 91 39 
22 913

• Sprzedam dom o pow. 150 m2, dział-
ka 716 m2. Inf. 662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowogar-
dzie lub na obrzeżach Nowogardu. 
664 768 477

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Wynajmę mieszkanie za opła-
ty (czynsz + media) od zaraz. 
665 359 901

• Wynajmę mieszkanie. 91 39 21 070

• Sprzedam sklep w Płotach, wyposa-
żony, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Wynajmę pokój z kuchnią w Nowo-
gardzie. 508 580 318

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w Szczecinie. 694 664 274

• Kupię lub wynajmę garaż. 505 848 340

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
IV piętro w Centrum. 725 970 618

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
dwupokojowego (w rozliczeniu opie-
ka mieszkania lub nad osobą starszą 
samotną) 889 497 617 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
po remoncie. 661 393 987

• Trzypokojowe mieszkanie do wynaję-
cia w bloku przy ul. Wiejskiej. 603 920 
901

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 601 980 065

• Kredyty mieszkaniowe. oferta 20 
banków w jednym miejscu. Dojeż-
dżamy do klientów. Promocja!!! 
Prowizja 0%, bezpłatne badanie 
zdolności kredytowej. centrum fi-
nansowe AVANTiS. Tel. 513 164 203

MoToRYzAcjA

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnie-
nia. tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.
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• Sprzedam Opony letnie Viking 

Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 
4 sztuki, cena 650 zł, tel. 605 
522 340.

• SPRzEDAM oPEL VEcTRA c 
KoMbi, SREbRNY MET., RoK 
PRoD 08/2006, PRzEb 152000 
KM, 1.9 DiESEL 150 KM, SER-
wiSowANY w ASo oPEL (FAK-
TURY), oSTATNi SERwiS 20 
wRzESiEŃ 2011, NowE oPo-
NY LETNiE coNTiNENTAL, KLi-
MATRoNiK DwUSTREFowY, 
zADbANY, cENA Do UzgoD-
NiENiA, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowa-
ny, ubezpieczony do poprawek 
blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 155/13. 607 310 591

• Opony zimowe R-13 (155x80) 
Stan bardzo dobry, cena 250 zł. 
Tel. 513 164 203

• Sprzedam felgi aluminiowe 
nowe oryginalne 16 cali od Volvo 
z kpl. Opon zimowych Michelin. 
Cena 2700. Tel. 602 474 266

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 
2001, 5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właści-
ciel, cena do negocjacji, tel. 794 
641 877

• Sprzedam koła zimowe mało 
używane 185/65/13 VW Jetta ta-
nio. 781 910 591

• Sprzedam uszkodzony silnik Da-
ewoo Lanos. 667 252 956

• Sprzedam Daewoo Lanos poj. 1.5 
rok prod. 2000, przebieg 137 tys. 
cena do uzgodnienia. 667  252 
956

RoLNicTwo

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/kg. 
605 946 741

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam działkę rolną 14 ar 

(KRUS) 4 zł/m2. 607  647  146 po 
15 stej.

• Sprzedam prosięta. 91 39 26 344; 
601 553 885

• Sprzedam prosiaki, cielaki odsad-
ki LM i owce 20 szt. 888 757 586; 
723 428 403

• Sprzedam kaczki. 91 39 50 140

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

USłUgi

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon kom-
puterowy MS bioSS zaprasza! 
ul.700-Lecia 15 (nad apte-
ką jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TiR-y). Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AgD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AwARiE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607  083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez biK, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, laminowanie 
A4-A3, VizART Studio Reklamy, 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
apteką jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wy-
wrotka 25t, plandeka 13,6m. 
697 943 123

• Usługi informatyczne. Naprawa 
komputerów, instalacje, opro-
gramowania. Dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne oraz stawianie pieców 
kaflowych. 516 033 882

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Pożyczki bez biK na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25 900; 
667 900 901

• Zatrudnię do dociepleń. 
782 860 130

• zATRUDNię Do PRAcY PRzY 
SoRTowANiU FLANcY TRU-
SKAwEK. PRAcA NA HALi 
RozPoczęciE 3 LiSToPADA 
(REDło) iNFoRMAcjA- 505 
14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do 
odlewni w Osinie na stanowisko 
szlifierz. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt osobisty, lub tel. 
501 773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + 
E, Polska-Nowrwegia, siedzi-
ba firmy w Nowogardzie, tel. 
609493989, 607 585 561

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – dorad-
cy klienta. Mile widziane panie o 
zainteresowaniach związanych z 
urządzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w han-
dlu. Jeśli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną ta praca 
właśnie jest dla Ciebie! CV proszę 
składać: Kwadrat Meble, ul. Armii 
Krajowej 49, 72-200 Nowogard

• Podejmę się dodatkowej pracy 
popołudniami i w weekendy. 
691 199 003

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 
35 03 053; 507 583 521

• Podejmę pracę jako ope-
rator koparko – ładowarki. 
669 123 127

iNNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 

sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, pły-
ta główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-RW 
CR52 52X/32X/52X CD-RW, MONI-
TOR SAMSUNG Sync Master 763MB, 
cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy 
WALTER 250 zł (sklepowa cena 
500 zł) stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam karpia narybek- kro-
czek. 91 39 18 297

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana 
na dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Tanio sprzedam drewno opało-
we. 660 135 921

• Owczarki niemieckie- szcze-
niaki oddam w dobre ręce. 
504 124 829 

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Kupię łódkę plastikową w dobrym 
stanie do 500 zł. 782 605 527
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SKÓRoMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sprzedaż 
oraz montaż 

odkurzaczy centralnych 
światowej marki  

„ELEKLTROLUX” 
 -Atrakcyjne ceny,  
 - Duża wydajność,  
 - Cicha praca.

604 679 249 
608 896 246



Wtorek 
15 listopada 2011 r. 
Nr 87 (2021) 
nakład 3000 
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA 15 listopada br.
od 9.30 - 10.30  

poniedziałek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne

Czytaj s. 6

Czytaj s. 16

Czytaj s. 3

reklama

Czytaj s. 4, 5 i 9

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

100 lat  
to za  
mało...

Czytaj s. 5

rodzice 
przekonują 
władzę 

Żłobek w  
Nowogardzie?

Pomorzanin 
remisuje  
z liderem

Święto  
Niepodległości  
w Nowogardzie

Ratusz w świetle 
jupiterów



Nr 87 (2021)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna 

Przyjmę  
do pracy 

samodzielnego stolarza 
meblowego 

606 830 893

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Nasza sonda 
Jak nowogardzcy kierowcy 
przygotowali się do zimy ? 
Przed nadchodzącą zimą każdy samochód wymaga szczególnego przygotowa-
nia, aby dobrze służył użytkownikowi w chwili ekstremalnych sytuacji. O ta-
kie w okresie jesienno-zimowym nie trudno. Zapytaliśmy więc naszych czytel-
ników, kierowców, jak oni przygotowali swoje samochody do zimy  i jakie ewen-
tualne rady chcieliby przekazać  innym zmotoryzowanym? 

 Kazimierz Gawęcki - Zacząłem od wymiany ole-
ju i oczywiście  ogumienia na zimowe. Teraz jest jeszcze 
w miarę spokojny okres w zakładach wulkanizacyjnych, 
więc nie musiałem czekać w długich kolejkach. Myślę, że 
wkrótce spadnie pierwszy śnieg, a to na pewno spowodu-
je kolejki w zakładach wulkanizacyjnych. Dlatego apeluje 
do kierowców, by nie czekali na ostania chwilę. 

Marek Krystkiewicz - Moje auto jest bardzo dobrze 
przygotowane na zimę! Zmieniłem już opony na zimowe 
i olej. Co do rad dla kierowców, to nasuwa mi się  jedna, 
ale bardzo konkretna, żeby ich jazda była ostrożna, z gło-
wą  i oczywiście  bez procentów. Powinniśmy również za-
dbać o płyny w chłodnicy,  spryskiwaczach, a także chłod-
nicy. Życzę wszystkim kierowcom bezpieczniej jazdy. 

Jan Skrzypczyk - Do najważniejszych spraw za-
liczyłbym ogumienie oraz płyny w spryskiwaczach, 
które na okres zimowy należy wymienić. Zwróciłbym 
także uwagę na zamki, które w okresie tęgich mro-
zów mają tendencję do zamarzania, dlatego niezbęd-
ne będą preparaty, które powinniśmy  kupić. Propo-
nuję kierowcom w okresie zimy  jeździć na  wyższym 
biegu, a mniejszym gazie. 

Witold Dęga - Podstawą jest oczywiście wymiana ogu-
mienia na zimowe oraz wymiana lub uzupełnienie oleju, 
płynów w układzie hamulcowym, chłodzenia, jak rów-
nież w spryskiwaczach. Powinniśmy również zwrócić 
uwagę na akumulator, który wg mnie powinien być zi-
mowy. Bardzo ważną rzeczą jest zadbanie o filtr paliwa i 
całą elektronikę samochodu. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

07.11.11 r.
Godz. 10.00
Kierownik sklepu Lidl powia-

domił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Na miejscu Patrol usta-
lił, że jest nim Mateusz W., który 
ukarany został mandatem karnym. 

Godz. 11.30
Patrol OPI w trakcie kontroli 

drogowej na Placu Wolności ujaw-
nił, iż Kamil K., kierujący samo-
chodem marki Mercedes, nie po-
siada uprawnień do prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

08.11.11 r. 
Godz. 10.20
Uszkodzenie opon w samocho-

dzie marki Fiat Seicento, zapar-
kowanym na parkingu niestrzeżo-
nym przy ul. Zacisznej. 

Godz. 20.50
Kolizja drogowa na obwodni-

cy Nowogardu w rejonie miejsco-
wości Karsk. Kierowca samocho-
du ciężarowego Renault najechał 
na bok pojazdu typu bus- Re-
nault Master, który wymusił mu 
pierwszeństwo przejazdu nie sto-
sując się do znaku STOP. 

09.11.11 r.
Godz. 16.30
Zgłoszenie o pozostawionym ro-

werze górskim pod blokiem przy 
ul. Bema. Rower nie posiadał żad-
nych zabezpieczeń w związku z 
czym przewieziony został do Ko-
misariatu Policji i zabezpieczony w 
magazynie rowerów. 

Godz. 21.00
Patrol OPI w miejscowości Ku-

lice ujawnił kierującego samocho-
dem Opel Vectra, Zbigniewa W., 
który posiada aktywny zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów w 
ruchu lądowym wydany przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. 

10.11.11 r. 
Godz. 08.50
Pracownik sklepu Lidl powia-

domił o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Patrol na miej-
scu wylegitymował Tadeusza K., 
który dokonał zaboru artyku-
łów spożywczych. Ukarany został 
mandatem karnym. 

Godz. 16.00
Kolizja drogowa na ul. Bohate-

rów Warszawy pomiędzy pojaz-
dami Ford Focus oraz Opel Vec-
tra. 

Godz. 16.10
Pracownik sklepu Lidl powia-

domił o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Patrol na miej-
scu wylegitymował Henryk K., 
który dokonał zaboru artyku-
łów spożywczych. Ukarany został 
mandatem karnym.

Godz. 14.45 
Zgłoszenie kradzieży z torebki 

damskiej portfela wraz z dowo-
dem osobistym, prawem jazdy, 
kartą TAK TAK i pieniędzmi na 
terenie cmentarza w Nowogar-
dzie. 

Godz. 17.15
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie podczas 
kontroli drogowej w miejscowo-
ści Osowo ujawnili nietrzeźwych 
rowerzystów. Robert F. miał 2.92 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu, natomiast Marek B. - 
1,14 promila. 

Godz. 22.50
Policjanci OPI ujawnili nietrzeź-

wego kierującego rowerem w miej-
scowości Kulice, Norbert S. miał 
1,84 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 23.30
Partol OPI na ul. Wojska Pol-

skiego ujawnił nietrzeźwego kieru-
jącego motorowerem, Waldemar 
M. miał 1,47 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

11.11.11 r. 
Godz. 09.30 
Na ul. Gen. Bema Patrol OPI w 

trakcie kontroli drogowej samo-
chodu marki Mercedes ujawnił, iż 
kierujący pojazdem Kamil K. nie 
posiada uprawnień do kierowania. 
Sporządzono dokumentację celem 
skierowania wnioski o ukaranie do 
Sadu Rejonowego w Goleniowie. 

Godz. 17.00
Powiadomienie o potrąceniu 

pieszego na drodze w miejscowo-
ści Sąpole. Na miejscu ustalono, 
iż kierujący samochodem marki 
Skoda Fabia podczas wyprzedza-
nia innego samochodu uderzył 
lewym lusterkiem zewnętrznym 
prawidłowo idącego pieszego. 
Poszkodowany odmówił udzie-
lenia dalszej pomocy w szpitalu. 
Sprawca ukarany został manda-
tem karnym. 

12.11.11 r. 
Godz. 22.50
Kolizja drogowa na ul. Świato-

wida, gdzie kierujący samocho-
dem marki Mitsubischi Lancer, 
Patryk F. znajdując się w stanie 
nietrzeźwości 2,37 promila ude-
rzył w zaparkowany samochód 
marki BMW. 

13.11.11 r. 
Godz. 02.20 
Powiadomienie o pożarze w 

miejscowości Bieńczyce. Na miej-
scu Partol ustalił, że z nieustalo-
nych przyczyn doszło do całkowi-
tego spalenia ładowarki marki Ma-
nitou i 25 t ciągnika wielofunkcyj-
nego na gąsienicach marki Catepi-
lar. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

rodzice przekonują władzę 

Żłobek w Nowogardzie?
Od kilku tygodni trwa „Akcja Żłobek dla Nowogardu”. To inicjatywa grupy młodych rodziców, którzy chcą uświadomić nowogardzkie  
władze o potrzebie stworzenia placówki dla najmłodszych mieszkańców miasta. Akcję poparło już 250 osób. O tym  skąd wziął się po-
mysł na kampanię, jaki przyświeca jej cel i czy ma ona szansę na realne efekty rozmawiamy z Michałem Wiatrem, radnym  i jednym z 
pomysłodawców akcji. 

Skąd wziął się pomysł na 
taką akcję? 

Pomysł zrodził się z wielu 
rozmów z młodymi ludźmi, 
którzy stali się niedawno ro-
dzicami.  Moje pokolenie, to 
pokolenie wyżu demograficz-
nego. Kiedyś były dwa żłobki 
w Nowogardzie, a w szkołach 
podstawowych klasy sięgały 
do „f ”. Na początku lat 90-tych 
wszystko się zmieniło. Ostat-
ni żłobek został zlikwidowa-
ny w 1993 roku. Rodziło się co 
raz mniej dzieci i poprzednie 
władze uznały, że utrzymywa-
nie żłobków z ekonomicznego 
punktu widzenia stało się nie-
opłacalne.  

Dzisiaj jest inaczej? 
Tak. Pokolenie ludzi z prze-

łomu lat 70 i 80-tych weszło w 
taki wiek, że decyduje się na 
założenie rodziny. Rodzi się 
więc znów co raz więcej dzie-
ci. Władze jakby nie zauwa-
żyły jednak tych zmian 
demograficznych, a sy-
tuacja wielu rodzin jest  
trudniejsza niż przed 
laty. Młodzi rodzice po 
zakończeniu urlopu ma-
cierzyńskiego stają czę-
sto przed wyborem: pra-
ca czy opieka nad dziec-
kiem? W Nowogardzie 
bardzo ciężko o zatrud-
nienie, a nie każdego stać 
na nianię. Nie wszyscy 
mają także możliwość 
pozostawienia dziecka w 
domu np. pod opieką babci.  
Żłobek rozwiązałby te proble-
my – przynajmniej wśród ro-
dzin aktywnych zawodowo. 

Jaki jest główny cel akcji i jak 
jest ona odbierana przez spo-
łeczeństwo? 

Akcja Żłobek dla Nowogar-
du ma uświadomić władzom, 
że brak żłobka w 24- tysięcz-
nej gminie Nowogard to wiel-
ki problem. Akcję poparło już 
prawie 250 osób. Kampanią 
interesują się media.  Jak do 
tej pory nie zdarzyło nam się, 
żeby ktoś zakwestionował ten 
pomysł. Owszem zdarzają się 
pytania o szczegóły tego po-
mysłu np. dotyczące opłat, czy 
lokalizacji. Wszyscy zgadzają 

się jednak z tym, że problem 
braku żłobka w Nowogardzie 
istnieje. Dodam tylko, że na-
szą akcję poparły m. in. Dorota 
Zawadzka -  znana z telewizyj-
nego programu „Superniania” 
oraz Maria Liktoras -  mistrzy-
ni Europy w siatkówce, wielo-
krotna reprezentantka Polski, 
a obecnie mama dwojga ma-
luszków oraz radna Rady Mia-
sta Szczecina. Za pośrednic-
twem DN, zachęcam wszyst-
kich, którzy uważają, że w No-
wogardzie jest potrzebny żłó-
bek, by popierali naszą akcję 
za pomocą profilu jaki stwo-
rzyliśmy na portalu facebook.
pl. Im więcej osób dowie się o 
niej i ją wesprze, tym większe 
prawdopodobieństwo, że uda 
się przekonać władze miejskie 
do powstania żłobka w Nowo-
gardzie.

Czy oprócz społeczno-in-
formacyjnej misji akcji, jej or-

ganizatorzy zastanawiali się 
również nad ekonomicznymi 
aspektami powstania żłobka? 

Konkretnych wyliczeń nie 
posiadamy, ale sprawdzaliśmy, 
jak to jest w innych miejsco-
wościach. Najczęściej wygląda 
to tak, że zgodnie z obowiązu-
jącą ustawą żłobkową funkcjo-
nują prywatne placówki, doto-
wane przez gminy. To oczywi-
ście tylko jedno z takich roz-
wiązań, które można zastoso-
wać w Nowogardzie.  Widzi-
my też szansę w programie 
przygotowanym przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej przygotowało konkret-
ny program pn. „Maluch”. Tam 
zapisano konkretne środki  na 

ten cel np. 25 tysięcy na wypo-
sażenie placówki czy 95 tys. w 
przypadku adaptacji jakiegoś 
miejsca na ten cel. Program 
przewiduje także dofinanso-
wanie w przypadku zakupu 
nowego budynku, w kwocie 
440 tys. zł. To są środki, które 
można pozyskać. 

A czy znany jest koszt utrzy-
mania jednego dziecka w ta-
kiej placówce, na przykładzie 
innych miast? 

Prywatny żłobek funkcjonu-
je np. w Goleniowie i tam cze-
sne za jedno dziecko wynosi 
340 zł, do tego trzeba jeszcze 
doliczyć wyżywienie. W przy-
szłym roku najprawdopodob-
niej miasto będzie je dotowało. 

To dość sporo. 
Z naszych rozmów, które 

przeprowadzamy z rodzicami 
wynika, że są oni gotowi po-
nieść taki wydatek. To jest lep-
sze rozwiązanie niż zatrudnia-

nie niani, czy pozostanie 
na urlopie wychowaw-
czym w domu, lub co gor-
sza utrata pracy. Pragnę 
jednak podkreślić, że to 
odpowiednie wydziały w 
Urzędzie Miejskim są od-
powiedzialne za to, żeby 
określić wymogi i wyli-
czyć ewentualne koszty 
związane z funkcjonowa-
niem tego typu placówki. 

Gdzie konkretnie taki 
żłobek miałby powstać? 
Są jakieś propozycje? 

Jest pomysł, by po przenie-
sieniu oddziału dziecięcego z 
budynku przy ul. Wojska Pol-
skiego do nowej bryły szpita-
la, zaadaptować ten obiekt pod 
żłobek.  Wiemy jednak, że dy-
rektor szpitala ma już inny po-
mysł na ten budynek. Jest tak-
że regionalne centrum przed-
siębiorczości, przy ul. Wojska 
Polskiego. To jest miejsce, któ-
re kiedyś wybudowano z my-
ślą o żłobku. Pytanie, czy obec-
nie fundacja, która ma w uży-
czeniu budynek potrzebuje do 
swojej działalności całej jego 
powierzchni. W tym przypad-
ku sprawa byłaby najprostsza, 
bo budynek należy do gmi-
ny.  Myślimy także, o którymś 

z nowogardzkich przedszkoli. 
Z tego co mi wiadomo, na 

dzień dzisiejszy nie ma miej-
sca na dodatkowe grupy w 
przedszkolach. 

Ale są środki, żeby ta-
kie miejsca stworzyć, o czym 
wspominałem już wcześniej. 
Poza tym, wszystko wskazu-
je na to, że 6 latki będą musia-
ły uczyć się w szkole obowiąz-
kowo. To sprawi, że w placów-
kach powstanie luka. 

Czy do tej pory ktoś z urzę-
du miejskiego zaprosił orga-
nizatorów akcji do rozmów w 
tym temacie?

Nie. Natomiast my odbie-
ramy jeden podstawowy sy-
gnał o czym już pisaliśmy.  Od 
momentu kiedy ruszyła akcja, 
burmistrz Nowogardu trzy-

krotnie spotykał się z kierow-
nikiem miejskiego wydziału 
edukacji w ratuszy. Nikt nie 
chce nam udzielić informacji, 
czego dotyczyły te spotkania, 
ale przypuszczamy, że również 
rozmawia się o naszej akcji. 

Na razie akcja ma na celu 
uświadomienie mieszkańców, 
że w Nowogardzie jest po-
trzebny żłobek. Jakie działania 
zaplanowano w dalszej kolej-
ności? 

Na pewno już wkrótce na 
biurko burmistrza trafi list in-
tencyjny w tej sprawie, pod 
którym podpiszą się rodzice. 
Planujemy także zorganizo-
wanie otwartego spotkania dla 
rodziców z udziałem władz sa-
morządowych. 

Rozmawiał Marcin Simiński
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Święto Niepodległości w Nowogardzie

Jako pierwsi w tym dniu, kwiaty pod pomnikiem przy ul. 3 Maja złożyli przedstawiciele i 
sympatycy Stowarzyszenia Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej w oso-
bach: Grażyna Rynkiewicz, Mirosław Berezowski i Marek Krzywania.   „Wybraliśmy po-
mnik „Bohaterom poległym w walce o wyzwolenie prastarej ziemi słowiańskiej”, żeby uchronić 
go od zapomnienia.  To jest najlepsze miejsce w Nowogardzie dla obchodzenia Świąt Państwo-
wych” – mówił M. Krzywania,  chwilę po złożeniu kwiatów. Inaczej sądzi władza - przy 
tym pomniku zabrakło państwowych sztandarów...

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny została odprawiona w kościele pw Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie. Celebrę prowadzili  proboszcz parafii pw 
WNMP  ks. Grzegorz Legutko oraz Dziekan ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk. „Czy dzi-
siaj umiemy korzystać z wolności, jaką dla nas wywalczyli nasi przodkowie?” – pytał Dziekan 
podczas kazania - niestety tego pytania nie usłyszały najwyższe władze samorządowe, 
które nie wzięły udziału w tej części uroczystości. 

Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem na Placu Wolności. Obok władz samorzą-
dowych, radnych, przedstawicieli kombatantów, służb mundurowych oraz organizacji 
pozarządowych nie mogło zabraknąć licznie przybyłych pocztów sztandarowych i dele-
gacji nowogardzkich szkół (na zdjęciu delegacja z SP 2). 

W godzinach popoldniowych odbyły się uroczystości w NDK „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie 
srebrne dzwony” -  to tytuł pieśni, autorstwa Ernesta Brylla, której słowa  były inspira-
cją inscenizacji w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1 z Nowogardu w reżyserii Bożeny 
Krawczyk. Spektakl, a w zasadzie kompozycja recytatorsko - wokalna, nagrodzony zo-
stał owacjami na stojąco. 

Tradycją stało się już, że w dzień Święta Niepodległości w swoje gościnne progi, poza 
NDK zaprosiła także Biblioteka Miejska, by poprzez ekspozycję przypomnieć ważne 
chwile w historii Narodu Polskiego. W  tym roku przygotowano wystawę upamiętniającą 
generała broni Wojska Polskiego Stanisława Maczka. Wystawa jest wciąż otwarta, dla 
tych, którzy chcą przypomnieć sobie kilka faktów z życia tego wybitnego Polaka, który 
całe swoje życie poświęcił ojczyźnie. 

Polska Flaga – za nią nie jedni oddali swoje życie.  O Święcie Niepodległości pamiętali 
także mieszkańcy Nowogardu i jakby chętniej w tym roku wywiesili na swoich posesjach 
„biało-czerwoną”...

Odnotował MS
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100 lat to za mało...
Miała 2 lata kiedy na wodach Atlantyku z 14 na 15 kwietnia 1912 zatonął Titanic. Dwa lata później wybuchła I wojna światowa. Gdy 
kończyła 8 lat Polska po 123 latach niewoli wybijała się na niepodległość. Kiedy była dojrzałą, wchodzącą w życie kobietą nad światem 
zatrząsnął  ogólnoświatowy konflikt zbrojny- II wojna światowa. Oto świadek historii w pełnym znaczeniu tego słowa – pani Maria Ga-
lińska, mieszkanka Nowogardu, 11 listopada skończyła 101 rok życia.

Przyszła na świat 11 listo-
pada 1910 roku w Krośnie 
na Podkarpaciu. Była trzecią 
z dziewięciorga rodzeństwa. 
Po ukończeniu liceum peda-
gogicznego została nauczy-
cielką. W 1938 roku wyszła 
za mąż za pochodzącego z 
Kielc Tadeusza Galińskie-
go, maszynistę kolejowego. 
W czasie okupacji prowa-
dziła tajne nauczanie w Kro-
śnie dla niewielkiej grupy 

uczniów. Po wojnie, w 1948 
roku mąż pani Marii został 
skierowany do pracy na Po-
morze Zachodnie. Rok póź-
niej sprowadził swoją rodzi-
nę do Nowogardu. Od tego 
momentu pani Maria zwią-
zała swoje życie z naszym 
miastem, wychowując dwój-
kę dzieci i ucząc w szko-
le podstawowej. Przez pe-
wien czas sprawowała rów-
nież funkcję kierowniczki 

internatu. Po czym przeszła 
na emeryturę. Kilka słów o 
swojej mamie powiedział 
pan Marek Galiński - Matka 
była zawsze bardzo stanow-
czą osobą. Potrafiła dyscypli-
nować. Mówiła tylko raz, tak 
więc trzeba było być uważ-
nym. Specyfika pracy moje-
go ojca sprawiała, że właści-
wie był ciągle w rozjazdach, 
przez co cały dom był na gło-
wie mojej mamy. 

Pani Maria, zwłaszcza na 
emeryturze, znajdowała 
również czas na rozwijanie 
zainteresowań - Mama za-
wsze interesowała się hafto-
waniem. Wykonała niezli-
czoną ilość serwetek, wygry-
wała na wielu konkursach 
hafciarskich. Zajmowała się 
również wnukiem. Mama 
pochodzi z bardzo religijnej 
rodziny. Wiele czasu spędza 
na modlitwie.

Dzisiaj pani Maria przeży-
wa jesień swego życia w cie-
płej rodzinnej atmosferze 
w otoczeniu swojego syna 
i bardzo opiekuńczej i go-
spodarnej synowej. Ponie-
waż naszego tradycyjnego 
100 lat  już zabrakło, życzy-
my naszej jubilatce podług 
słów łacińskiej pieśni Pluri-
mos annos! – Wielu lat!

Piotr Słomski

Pani Maria Galińska

Od lewej: synowa Janina, burmistrz, pani Maria, przewodniczący Rady i syn Marek

krótka historia pomnika 
przy ulicy 3 maja

Pomnik ten powstał w miejscu ,w którym w przed-
wojennym Nowogardzie znajdował się monument 
poświęcony von Schillowi- dowódcy obrony Nowo-
gardu z czasów wojny napoleońskiej.  W 1945 roku z 
inicjatywy ówczesnych władz partyjnych  wykonano 
prosty obelisk, który co ciekawe projektował i budo-
wał ówczesny więzień wojenny nowogardzkiego UB, 
Adolf von Thadden.  Poświęcenie pomnika dokonał 
w dniu 11 listopada 1945   pierwszy  proboszcz na-
szej parafii Stanisław Szczepanowski. W pierwszych 
latach po wojnie, jeszcze nie wprowadzono w ży-
cie  późniejszych działań eliminujących z życia pu-
blicznego tradycję  narodową,  w tym,  jej elementy 

związane z kulturą chrześcijańskiego narodu. Dlate-
go 1945  obchodzono przedwojenne jeszcze święto 
11 listopada i poświęcono pomnik. Jednak znaki cza-
su są na nim widoczne orzełek jest już bez korony a 
napis na tablicy zawierał błąd dość nieudolnie potem 
poprawiony. Treść samego napisu ponadto wyraźnie 
pachnie już obowiązującym kanonem oczywistej rze-
komo słowiańskości ziem zachodnich .   Interesująca 
jest też dalsza historia jego budowniczego. Po wypad-
ku któremu uległ w trakcie prac przymusowych (wię-
zieni przez UB  Niemcy przetrzymywani byli w obiek-
cie w Długołęce) umieszczono go w naszym szpitalu.  
Z konieczności, jednym z lekarzy tam pracujących był 
lekarz,  także Niemiec.  Tenże umożliwił  von Thad-
denowi ucieczkę do Niemiec. Po kilku latach działal-
ności politycznej  w partiach o charakterze  rewizjoni-
stycznym   von Thadden  tworzy niemiecki NPD  i w 

1967  zostaje  jej przewodniczącym.  W latach sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia pozycja NPD i jej lide-
ra była na tyle silna ,że   von Thadden miał poważne 
szanse wygrania wyborów  kanclerskich. I to właśnie 
pomnik w Nowogardzie, a dokładnie oskarżenie  sfor-
mułowane przez  jego przeciwników politycznych, że 
współpracował z polskim komunistycznym urzędem 
bezpieczeństwa m.in.  projektując i wykonując nowo-
gardzki pomnik,  przyczyniło się do poważnego obni-
żenia jego  szans w wyborach. Sprawa w Niemczech 
była wtedy głośna, pisał o niej m. in.  ogólnokrajowy 
dziennik der Spiegel. Von  Thadden odszedł z NPD 
w 1975 roku,  a zmarł w wieku 85 lat tj. w 1996 roku. 
Już po jego śmierci upubliczniono ,że von Thadden 
był jednak agentem, ale nie komunistycznym, tylko… 
brytyjskim.

Opracowanie: SM

Budować na skale
Jak przy okazji każdych świąt  wymagających oficjalnej oprawy, tak i 11 listopada  po raz kolejny pojawiają się słuszne uwagi o braku w Nowogardzie publicz-

nego miejsca – symbolu którego znaczenie nie pozostawiałoby wątpliwości, gdzie można byłoby wystarczająco godnie  organizować  uroczystości narodowe i 
dawać w ten sposób nie gorszące edukacyjnie świadectwo przywiązania do narodowych wartości  umiłowania Ojczyzny  i szacunku dla ludzi tworzących  jej 
historię. To, że takim miejscem nie jest pomnik przy placu Wolności, to już nie trzeba tłumaczyć , mimo ,że władze miasta  także od lat nie przyjmują tego do 
wiadomości . W dyskusji obywatelskiej na ten temat wymienia się różne propozycje, również uwzględniające pomnik przy ulicy 3 Maja . Ale i tutaj są wątpli-
wości które potwierdza przytoczona niżej krótka historia tego monumentu. Może w pomysłach na nowogardzkie miejsce pamięci trzeba pójść dalej i poszukać 
całkiem nowego i  nie skażonego wątpliwymi znaczeniami miejsca?
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Wiadomo już, kto i za ile, wykona oświetlenie iluminacyjne Ratusza Miejskiego. 
Najtańszą ofertę na 110 tys. 700 zł złożyła wrocławska spółka Thorn Lighting. 

Ratusz w blasku jupiterów...
Ofertę na instalację oświe-

tlenie siedziby Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie,  zło-
żyły cztery firmy. Dwie z nich 
zostały wykluczone z postępo-
wania, gdyż za późno wpłaciły 
wymagane wadium. 

Najdroższa oferta wynosi-
ła prawie 167 tys. zł, najtańsza 
110 tys. 700 zł. 

Jak już informowaliśmy, w 
ramach robót wykonane zo-
stanie oświetlenie iluminacyj-
ne  wraz z usytuowaniem słupa 
pod naświetlacz. Zamontowa-
ne będą również oprawy w zie-
mi. Dodatkowe lampy zostaną 
także zainstalowane na istnie-
jących już w pobliżu budynku 
słupach oświetleniowych.  

Przypomnijmy tylko, że 
oświetlenie ratusza, to kolejna 
po planowanej budowie drogi 
do zakładu biopaliw  i  lodo-
wiska na Orliku inwestycja, na 
którą burmistrz Rober Czapla 
zdecydował się mimo ostre-
go sprzeciwu radnych opozy-
cji, a także krytycznych gło-
sów mieszkańców prezento-

wanych m. in. na łamach DN. 
Prace związane z budową 

oświetlenia ratusza  mają ru-
szyć niebawem.        MS

Wizualizacja oświetlenia ratusza miejskiego

Trwają prace przy renowacji zabytkowych murów 
nad jeziorem. Odbudowano już zniszczony  przez 
wiatr fragment zabytku. 

Trwa remont nowogardzkiego 
zabytku 

Mury już w całości
Prace wykonuje firma AZBUD z Nowogardu. Koszty robót 

mają zamknąć się w kwocie 193 625, 89 zł. Oprócz odbudowy 
zniszczonego odcinka murów, pracownicy firmy usuwają poro-
sty ze ścian. Powierzchnia murów ma także zostać odgrzybiona. 
Wypełnione zostaną również ubytki w murach. Pośród kamieni 
i czerwonych cegieł pojawią się także nowe spoiny. 

Mury mają być gotowe jeszcze w tym roku. 
MS, foto. JB

Wspominali ks. Zaklikę w Bibliotece 
W listopadzie minie pierwsza rocznica śmierci proboszcza parafii p.w. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie księdza Grzegorza Zakliki. Dla uczczenia tego wy-
darzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano wieczór wspomnień 
o księdzu, który z Nowogardem związał się na blisko 30 lat. 

Czytelnia wypełniła się po 
brzegi (około 70 osób), przy-
byli m. in. aktywni seniorzy, 
ksiądz Piotr Buda, siostra Hia-
cynta i wielu innych. Pokaz 
multimedialny przygotowany 

przez Pana Franciszka Karo-
lewskiego, na który złożyło się 
658 zdjęć trwał około godzi-
ny. Zdjęcia (ułożone chrono-
logicznie od 1991 r.), liryczny 
podkład muzyczny i wyjątko-

wa atmosfera wzruszyły do łez 
wielu obecnych.

Info. Zofia Pilarz
Dyrektor Biblioteki

foto. F. Karolewski 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza

na pokaz multimedialny  
o CZESŁAWIE MIŁOSZU

16 listopada br. /środa/ godz. 1200

przygotowany przez Panią CECYLIĘ JUDEK, 
sekretarza naukowego Książnicy Pomorskiej 

w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
zaprasza

na spotkanie 
z Panią ALEKSANDRĄ  

PETRUSEWICZ
autorką książek dla dzieci

16 listopada br. /środa/ godz. 1200
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komunikaty  
Policji

Informujemy, że w nocy z 19/20 października 2011 r. na ul. 
Gen. Bema pod sklepem spożywczym „Delikatesy” ujawnio-
no rower górski marki „Kross Best Junior City”. Właściciel 
zguby proszony jest o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w 
Nowogardzie. 

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2011 r. przy ul. Gen. 
Bema na jednej z posesji ujawniono rower górski marki 
„Grand”. Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do 
Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

Warszawski marsz oczami uczestnika 

Siła bezsilnych

Sadzę, że tak jak wszyscy 
uczestnicy Marszu Niepod-
ległości, przeżyłem szok, gdy 
po powrocie do domu obej-
rzałem medialne relacje w 
różnych programach telewi-
zyjnych. Prawie nic nie było 
o samym Marszu, za to, do-
minowały relacje z zadym, 
które co prawda miały miej-
sce na obrzeżach tej manife-
stacji, ale jej nie zdominowa-
ły. I nie one były jej treścią. 
Przekaz był tak jednostron-
ny, ze nie waham się powie-
dzieć, że był zupełnie fałszy-
wy. Sugerował bowiem, że to 
uczestnicy Marszu byli pro-
motorami przemocy, gdy 
tym czasem organizatorzy 
robili wszystko, aby Marsz 
przebiegał   godnie i spokoj-
nie. Dlatego m. in. zmienio-
no trasę pochodu by nie do-
chodziło do ulicznych starć.

Nie mniej doszło do róż-
nych zadym. Ale trzeba   po-
wiedzieć, że zadymy rozpo-
częły się wcześniej, niż sam 
Marsz. To niemieccy bojów-
karze,  sprowadzeni przez pol-
skich lewaków  ,    uderzyli w 
Warszawie  na Polaków zmie-
rzających na patriotyczną ma-
nifestację. Także, pozostaje do 
wyjaśnienia kwestia lewackich 
prowokacji. Na samym Mar-
szu pojawiali się młodzi, za-
maskowani w białych komi-
niarkach, co podobno było 
znakiem rozpoznawczym le-
waków. W każdym razie w in-
ternecie zidentyfikowano jed-
nego lewackiego bojówkarza, 
który uderzył fotoreportera. 
Nie ulega wątpliwości, że star-
cia na ulicach Warszawy są re-
zultatem całej akcji medialnej, 

jaka towarzyszyła   przygoto-
waniom do tej patriotycznej 
manifestacji. Gazeta Wybor-
cza na swych łamach propa-
gowała wezwania „Porozu-
mienia 11 listopada” do boj-
kotu patriotycznej manifesta-
cji. A prezydent miasta Han-
na Gronkiewicz-Waltz zare-
jestrowała kontrmanifestację 
na trasie   Marszu. Biorąc pod 
uwagę doświadczenia roku 
ubiegłego, gdy lewaccy bojów-
karze zaatakowali Marsz Nie-
podległości, propagowanie na 
łamach mediów, a zwłaszcza 
na łamach GW wezwań do po-
wtórnego zablokowania Mar-
szu, było działaniem przestęp-
czym. Było bowiem wezwa-
niem do uniemożliwienia oby-
watelom polskim, korzystania 
z ich konstytucyjnych upraw-
nień. Co więcej było faktycz-
nym wezwaniem do stosowa-
nia przemocy. Bowiem nic in-
nego nie znaczy fakt wzywania 
do zablokowania masowej im-
prezy. W takiej sytuacji zawsze 
może dojść       nawet do nie-
sprowokowanych wybuchów 
emocji, a cóż dopiero mówić, 
o sytuacjach, w których ze 
wszelkim prawdopodobień-
stwem mieliśmy  do czynienia, 
także z prowokacjami. Bo pro-
wokacja wpisuje się w zamysł 
samej blokady. Zamysł bloko-
wania musiał zakładać prze-
cież także przerzucenie odpo-
wiedzialności za przemoc na 
druga stronę. Czarna w kolo-
rze blokada lewaków była w 
swej istocie obliczona na wy-
wołanie starć ulicznych.

Wzywanie do tej blokady 
przez media , zwłaszcza przez 
GW, było więc   faktycznym 
wezwaniem do wywołania 
przemocy na ulicach Warsza-
wy. Było   próbą uprawomoc-
nienia kastetu i ulicznych ka-
mieni, jako metody rozwią-
zywania polskich sporów po-
litycznych. To działanie, nie 
tylko obniżające kulturę poli-
tyczną, ale wprost,   to działa-
nie przestępcze. I choć wprost 
nie mówiono o zastosowaniu 
kastetu i kamieni, ale już rok 

wcześniej lewaccy bojówkarze 
zastosowali te metody wobec 
przeciwników politycznych i 
wszystko wskazywało, że i w 
tym roku zastosują podobne 
metody.

Skandaliczne zachowanie   
władz Warszawy i policji, któ-
ra nie tylko nie zatrzymywała 
przyjeżdżających do Warsza-
wy  niemieckich bojówkarzy, 
ale nawet uznała lokal „Kry-
tyki Politycznej’ za swoisty te-
ren eksterytorialny, uniemoż-
liwiający ich aresztowanie , 
brak ochrony samego Mar-
szu, wreszcie nie rozwiązanie 
blokujących manifestacji, po-
kazuje, że ze strony władz nie 
było  woli skutecznej walki z 
lewackim bandytyzmem. Po-
dobnie zachowują się sądy wy-
puszczające niemieckich bo-
jówkarzy. To wszystko nieste-
ty oznacza, że jak po ubiegło-
rocznej manifestacji, po której 
do tej pory nie ukarano chuli-
ganów atakujących uczestni-
ków Marszu i policję, podob-
nie będzie i w tym roku. To zu-
pełny upadek państwa niera-
dzącego sobie z uliczną prze-
mocą.

W sytuacji takiego upad-
ku państwa, pozostaje jedynie 
opinii publicznej moralna dez-
aprobata, nie tylko bezczyn-
ności władz, ale także inicjato-
rów i propagatorów tej   akcji. 
Bez akcji propagandowej GW 
nie doszłoby do profanacji 
święta narodowego.  To propa-
gowanie wezwań do blokady 
Marszu, które w swej istocie 
było wezwaniem do przeciw-
stawienia się prawom konsty-
tucyjnym obywateli i faktycz-
nym wezwaniem do siłowego 
pozbawienia Polaków prawa 
do manifestowania swego pa-
triotyzmu, doprowadziło do 
starć ulicznych. Dlatego przy-
zwoici Polacy powinni bojko-
tować tą gazetę wzywającą do 
takich działań. Przyzwoity Po-
lak nie powinien nie tylko jej 
kupować, ale powinien w krę-
gu swoich znajomych propa-
gować bojkot tego dziennika. 
Nie może być bowiem w Pol-

sce miejsca w życiu publicz-
nym dla wydawnictw wzywa-
jących do pozbawiania Pola-
ków praw konstytucyjnych. 
Nie może być miejsca dla   wy-
dawnictw , których działania 
skutkują przemocą na ulicach. 
Nie może być przyzwolenia 
na uprawomocnienie tej prze-
mocy. Wobec niewydolności 
państwa, nie ma innej meto-
dy na  izolację     instytucji, tak 
wrogo odnoszącej się do pol-
skiej tradycji   i polskiego pa-
triotyzmu. Widać już wyraź-
ny spadek czytelnictwa tej ga-
zety. Ale pomimo bardzo du-
żego spadku, nadal jest jedną 
z najpowszechniej czytanych 
gazet w Polsce. Stąd jej wpływ 
na życie publiczne. Jej siła po-
lega przede wszystkim na tym, 
że jest kupowana w znacznej 
mierze przez środowiska nie-
podzielające jej politycznych 
przekonań, a jednak ulegają-
cych jej wpływom. Tylko oby-
watelski bojkot   może tego 
typu wydawnictwa zmargina-
lizować. Przyzwoici obywatele 
nie mogą milczeć w takiej sy-
tuacji. Każdy z nas jest odpo-
wiedzialny za cząstkę naszej 
Ojczyzny. Czasami od nas za-
leży wiele,  a czasami  niewie-
le. Ale od każdego z nas zależy 
czy zło z którym  mamy  bez-
pośrednio do czynienia ma 
szanse ekspansji, czy też tej 
ekspansji postawimy barierę. 

Na działanie władz, poza wy-
borami, praktycznie nie mamy 
wpływu. Ale mamy wpływ na 
instytucje, których pozycja za-
leży od naszego udziału. Od 
naszego czytelnictwa, czy od 
naszego oglądania i słucha-
nia stacji telewizyjnych i ra-
diowych. Nasza odmowa  ku-
powania wydawnictw, czy słu-
chania i oglądania mediów 
elektronicznych oznaczać bę-
dzie nasz  sprzeciw wobec za-
wartych   tam treści. Każdy z 
nas ma przyjaciół, znajomych 
krewnych czy sąsiadów, któ-
rzy kupują tą gazetę. Nasza za-
chęta do jej bojkotu może spo-
wodować, że nie tylko my, ale i 
nasi bliscy włączą się w obywa-
telski sprzeciw wobec głoszo-
nych tam treści. Nasza odmo-
wa spowoduje, że ich wpływ 
społeczny zmaleje, a może na-
wet zostanie zupełnie zmargi-
nalizowany. Niech redaktorzy 
Gazety Wyborczej sami kupu-
ją swoją gazetę, niech sami ją 
czytają i sami ze sobą dyskutu-
ją. My możemy bez niej żyć. I 
zachęćmy naszych przyjaciół , 
znajomych i sąsiadów do po-
dobnych  zachowań. Zamień-
my naszą bezsilność wobec 
takich zachowań w siłę mar-
ginalizującą społeczny wpływ 
destrukcyjnych poglądów, za-
chowań i postaw.

Marian Piłka
felietonista, uczestnik marszu
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kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Szlachetna Paczka
Pozostało już tylko 4 dni do 

otwarcia bazy w celu wybrania ro-
dzin. Chętnych darczyńców, którzy 
chcą 

wspomóc rodziny zapraszamy na 
stronę internetową www.szlachet-
napaczka.pl 

Otwarcie bazy dnia 18 XI b.r. Wię-
cej informacji na w/w stronie inter-
netowej bądź pod nr gg 2512236

Karolina Sałaga

UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku
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Uczniowie uczcili Święto Niepodległości
SP w Długołęce

W Szkole Podstawowej w Długołęce miał miejsce 
w dniu 10.11.2011 uroczysty apel poświęcony odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości. Uczniowie recy-
towali wiersze, śpiewali patriotyczne pieśni związa-
ne tematycznie ze Świętem Niepodległości. Gościli-
śmy również w progach naszej szkoły osobę ciekawą 
i niezwykłą, Panią Ewelinę Pietruczyk  mieszkankę 
Długołęki, która urodziła się wprawdzie już w wol-
nej Polsce, ale niedługo przed wybuchem II wojny 
światowej. Pani Pietruczyk opowiedziała o swoich 
wojennych przeżyciach od momentu deportowania 
jej wraz z rodziną do Archangielska, 10 lutego 1940 
roku, poprzez pobyt w Kazachstanie, aż do przyby-
cia na zimie odzyskane w 1946 roku. Mówiła o ty-
godniach spędzonych w bydlęcym wagonie, przeraź-
liwym mrozie Archangielska, dokuczliwych upałach 
w stepach Kazachstanu, głodzie, chorobach i strachu, 
jaki towarzyszył całej jej rodzinie każdego dnia. To 
lekcja patriotyzmu i zadumy nad losem naszej Oj-
czyzny, lekcja pisanej życiem stek tysięcy polaków, 
którzy podzieli los pani Eweliny. 

informacja własna 

SP w Orzechowie 
Szkolna uroczystość związana ze Świętem Niepod-

ległości  to doskonała okazja do nauki patriotyzmu.
Recytując wiersze o bohaterach i śpiewając żoł-

nierskie pieśni, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Orzechowie oddali hołd tym, którzy w 1918 r. wy-
walczyli wolność dla Polski.

Wielka frajdę sprawiło dzieciom własnoręczne 
wykonanie biało – czerwonych kotylionów.

W takich chwilach małe serca gorąco biją dla wol-
nej Ojczyzny.

SP 3 
Dnia 10 listopada 2011 roku o godzinie 1050 w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowo-
gardzie odbył się uroczysty apel z okazji 93 rocznicy Od-
zyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowany przez 
nauczycielki: p. Arletę Bartosik i p. Ludmiłę Heiser.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach 
: Aneta Drążewska – Dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury oraz Wioletta Jackowska – Przewodnicząca Rady 
Rodziców w naszej szkole.

Apel rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz 
gromkiego odśpiewania hymnu narodowego. Część arty-
styczna miała charakter niekonwencjonalnej lekcji histo-
rii, przedstawionej w formie obrazowo – muzycznej. A za-
tem była: „Polska” ubrana w białą suknię z flagą biało – 
czerwoną i złotą koroną na głowie, trzej zaborcy ubrani na 
czarno, niosący brzozowe krzyże z datami kolejnych roz-
biorów, był nauczyciel, ksiądz i rodzice dbający o to, aby 
nie umarła mowa ojczysta. Nie mogło zabraknąć Piłsud-
skiego – postaci, której nie sposób pominąć przy obcho-
dach tego święta. Wykorzystano utwory F. Chopina, od-
śpiewano „Rotę”, „My pierwsza brygada” i „Żeby Polska 
była Polską…” Widowisko zakończono polonezem, w któ-
rego korowodzie szli: „Polska” z księdzem, żołnierz i „Pił-
sudski” z dziewczętami ubranymi na ludowo oraz ucznio-
wie z godłem, flagą, biało-czerwonym sercem, datą 1918 
oraz szyldami: „Bóg”, „Honor”, „Ojczyzna”

Dzieci naszej szkoły zaliczyły tę lekcję na „szóstkę”, od-
świętnie ubrane z wpiętym biało - czerwonym kotylionem, 
pięknie odśpiewały hymn, a pytane po uroczystości, zna-
komicie potrafiły opowiedzieć przedstawione kolejne fak-
ty historyczne. Cieszy fakt, iż apel dostarczył wielu wrażeń 
i wzruszeń.

Wielką rolą szkoły jest edukacja patriotyczna i wzmac-
nianie przynależności narodowej poprzez kultywowanie 
świąt narodowych. W dużej mierze od nas nauczycieli za-
leży to, w jaki sposób współczesne pokolenie będzie je ob-
chodzić. Za wszelką cenę trzeba ukierunkować i uświa-
domić młodzież, że są one fundamentem naszej polskiej 
tożsamości i że świętokradztwem jest urządzanie w ta-
kim dniu awanturniczych, bezmyślnych „pseudo-marszy” 
z biało-czerwoną flagą w ręku (wydarzenia w Warszawie 
11.11.11r.). Miejmy nadzieję, że rozmowy z uczniami ne-
gujące błędne i niegodne zachowania oraz dobry przykład 
w szkole i domu rodzinnym okażą się skuteczne i odnio-
są w przyszłości oczekiwany efekt. Dzieci powinny wie-
dzieć, że wystarczą proste gesty – wywieszenie polskiej fla-
gi w tym dniu, uczczenie pamięci ludzi poległych w histo-
rycznych wydarzeniach, uczestnictwo w uroczystych ape-
lach, jeśli mamy taką okazję. Powinny również wiedzieć, że 
dres, kamienie i koktajl Mołotowa tutaj nie pasują.

Pragniemy podziękować ludziom, dzięki którym przed-
stawienie miało profesjonalną oprawę: Panu Krzysztofowi 
Turek (Usługi Geodezyjno – Kartograficzne) za nieodpłat-
ne wydrukowanie pięknej mapy przedstawiającej Polskę 
za czasów rozbiorów, leśnikom z Nadleśnictwa Nowogard, 
Nowogardzkiemu Domowi  Kultury, siostrze Maksymilia-
nie Lik oraz rodzicom.

L.H i A.B.
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga 
Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof 
Sulwiński, Błażej Szczubiał, Sylwia Jeziorska

„POLSKO, NIE JESTEŚ TY JUŻ NIEWOLNICĄ”
Słowa Leopolda Staffa można 

uznać za motto przewodnie wy-
stąpienia uczniów z okazji ko-
lejnej rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Uro-
czyste obchody upamiętniają-
ce tę ważną datę rozpoczęły się, 
jak w większości szkół, 10 listo-
pada, kiedy to uczniowie: Kasia 
Sowul, Daria Filipczak, Anita 
Szcześniak, Bartłomiej Pabisiak, 
Kuba Gradus i Błażej Szczubiał 
przygotowali - pod opieką Pani 
Anny Zamary - uroczyste wy-

stąpienie. Zaproszeni uczniowie 
i nauczyciele wysłuchali prze-
mówienia na temat ważnych 
wydarzeń historycznych z tam-
tego okresu, obejrzeli prezenta-
cję multimedialną i wysłuchali 
pięknych piosenek w wykona-
niu Kasi Sowul i Darii Filipczak. 
Oprócz wystąpienia uczniowie 
mogli obejrzeć także wystawę 
przedstawiającą polskie drogi 
do niepodległości, którą przy-
gotowali: Karolina Wesołowska i 
Adrian Górecki. Każdego wcho-

dzącego do szkoły witała piękna 
flaga polska z napisem „PO 123 
LATACH POLSKA NIEPOD-
LEGŁA”. Józef Piłsudski powie-
dział kiedyś:

Być zwyciężonym i nie ulec to 
zwycięstwo,

zwyciężyć i spocząć na lau-
rach- to klęska.

Pamiętajmy o tym, te słowa są 
nadal aktualne!

Uroczyste wystąpienie z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości

POD NIEBEM PARYŻA…
Od 24 do 28 października uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami 

zwiedzali Paryż - stolicę mody i kultury. 

Paryż – jedno z najpiękniej-
szych miast świata - przywitał 
nas piękną pogodą. Z uśmie-
chami na twarzach i z zapa-
łem rozpoczęliśmy zwiedzanie 
najpiękniejszych miejsc mia-
sta. Zobaczyliśmy obiekty, któ-
re znaliśmy tylko z pocztówek, 
telewizji i książek: Wieżę Eif-
fla, Pałac Inwalidów, Pola Eli-
zejskie, Łuk Triumfalny, plac 
de la Concorde, Luwr, Katedrę 

Notre Dame, Bazylikę Sacre 
Coeur. Podziwialiśmy nowo-
czesną architekturę dzielnicy 
La Defense, a także mieliśmy 
możliwość rejsu po Sekwanie. 
Ogromne wrażenie zrobiła na 
nas wspaniała panorama mia-
sta, którą uznaliśmy za jedno z 
najpiękniejszych widoków, ja-
kie istnieją.

Mimo długiej drogi, jaką 
przebyliśmy, aby zobaczyć Pa-

ryż, jesteśmy bardzo zadowo-
leni z wycieczki, z której zo-
staną nam piękne wspomnie-
nia. Jeszcze raz dziękujemy or-
ganizatorowi wycieczki Pani 
Beacie Zagórskiej oraz opie-
kunom Pani Jowicie Pawlak i 
Pani Dorocie Bondarowicz za 
zorganizowanie tego wyjazdu. 
Mamy nadzieję, że za jakiś czas 
będziemy mieli okazję znowu 
zobaczyć to piękne miejsce!

WARSZTATY DLA KLAS PIERWSZYCH
W listopadzie, zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki, odbywają się warsztaty dla klas pierwszych na temat: „Jak się odnaleźć w grupie rówieśniczej i 

budować pozytywną samoocenę oraz przyjazne relacje z rówieśnikami”.
 Spotkania organizuje pedagog 

szkolny, a prowadzi zaproszony 
specjalista Pan Marek Pietrasik 
(terapeuta, seksuolog, nauczy-
ciel wychowania do życia w ro-
dzinie, pedagog), który zgodził 
się udzielić mi wywiadu.

Piotr Jasiek: Jak się Panu 
współpracuje z naszymi ucznia-
mi?

Marek Pietrasik: Gdybym 

określił współpracę z młodzieżą 
waszej szkoły jako bardzo dobrą, 
byłoby to za banalne, ponieważ 
w uczniach, z którymi współpra-
cowałem zauważyłem, że wiedzą 
czego chcą od życia, potrafią wy-
rażać swoje uczucia i emocje, są 
ambitni i chętni do współpracy. 
Wspólnie uczymy się wyrażać 
swoje zdanie oraz podnosić swo-
je poczucie wartości. Lubię, gdy 

uczniowie zadają mi pytania, nie 
tylko związane z tematem. Wielu 
ma dużo trudności z dotarciem 
do szkoły, co jest  spowodowa-
ne odległością. Z wieloma z nich 
się utożsamiam, bo sam miałem 
trudne dzieciństwo. Dlatego tak 
duży nacisk położyłem na wy-
pracowanie asertywności, czyli 
umiejętności świadomego mó-
wienia „nie”.

P.J.: Jak długo współpracuje 
Pan z naszą szkołą? Czy jest Pan 
z tej współpracy zadowolony?

M.P.: Z waszą szkołą współ-
pracuję sześć lat, z czego cztery 
z uczniami. Jestem zadowolony, 
uczniowie są otwarci na współ-
pracę ze mną. Dowodem na uda-
ną współpracę jest fakt, że gdy 
rano przyjechałem do szkoły, 
zostałem mile przywitany przez 
uczniów.

P.J.: Jakie są Pana refleksje po 

przeprowadzonych dotychczas 
spotkań?

M.P.  Zawsze się boję, żeby do-
rośli nie popsuli młodzieży, żeby 
pozwolono młodzieży się rozwi-
nąć. Wierzę, że trudności, jakie 

napotykają dzisiaj w życiu oso-
bistym pomogą im w przyszłości 
przezwyciężać trudności losu.

P.J.: Dziękuję za wywiad.
Z Markiem Pietrasikiem 

rozmawiał Piotrek Jasiek.

 Uczestnicy wycieczki przed szklaną Piramidą na dziedzińcu Luwru

Pan Marek Pietrasik podczas zajęć z klasą I E

XXV OLIMPIADA  
WIEDZY EKONOMICZNEJ 

9 listopada w ZSP odbyły się szkolne eliminacje do XXV Olim-
piady Wiedzy Ekonomicznej.  W zmaganiach wzięło udział 10 
uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali: Aneta Bartniczuk, Sara Bere-
zowska, Renata Domagalska i Wojciech Słomski, którzy będą repre-
zentować naszą szkołę w etapie wojewódzkim olimpiady, której te-
matem przewodnim jest hasło: 

W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego. Opiekunami 
uczniów są Pani Ewa Balov i Pani Sylwia Antczak.

Trzymamy kciuki za naszych ekonomistów!
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Natalia, w pogoni za lisem 

Kacperek i Buła to moja konna spóła!
Tak mówi o koniach 9-letnia Natalia Szeronos - Uczennica klasy III Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, która w wolnych chwilach 
trenuje jazdę konną w Mołdawinie koło Łobza. 

Natalia lubi także malować, 
tańczyć oraz jeździć na rolkach. 
Jednak, największą pasją dziew-
czynki są konie. Korzysta, więc 
z każdej wolnej chwili, by treno-
wać i doskonalić swoje umiejęt-
ności. Podczas jednego z trenin-
gów redakcja przeprowadziła 
rozmowę z dziewczynką na te-
mat jej ciekawego hobby. 

Od jakiego czasu interesu-
jesz się końmi? 

Przyjeżdżam na treningi, od 
kiedy ukończyłam 8 lat.

Dlaczego tak bardzo polu-
biłaś te zwierzęta?

Dla mnie jazda na koniu 
i ogólnie ruch, sprawia mi 
ogromną przyjemność. 

Jeździsz dopiero ponad rok, 
a radzisz sobie świetnie. Jak 
to się Tobie udaje?

Cóż, kocham te zwierza-
ki, od chwili, kiedy tu przyjeż-
dżam bardzo pilnie ćwiczę i tre-
nuję, by kiedyś osiągnąć sukce-
sy sportowe w jeździectwie, tak 
jak inne dzieci.  Nasza trener-
ka jest bardzo wymagająca, ale 
mimo to, bardzo ją lubię i cieszę 

się, że mogę tutaj przyjeżdżać.  
Widzę, że niektóre konie 

szczególnie sobie upodoba-
łaś.

No tak. Moim koniem jest 
Kacperek. Jeżdżę na nim bar-
dzo często. To jednak wiąże się 
z obowiązkami. Za każdym ra-
zem, przed lekcją, muszę go wy-
czyścić i wyszczotkować. Cza-
sem jeżdżę na koniu o imieniu 
Agent – jest on także bardzo 

sympatycznym koniem.  Teraz 
jestem jeszcze za mała, ale gdy 
dorosnę przesiądę się na konia 
dorosłego, jest to czekoladowa 
klacz, która jest bardzo piękna 
i spokojna. 

A czy kiedyś zdarzyło ci się 
spaść z konia? 

Tak. Wtedy jeszcze bałam 
się koni i było to dla mnie dość 

przykre przeżycie. 
To cię jednak nie zniechęci-

ło? 
To prawda.  Dzisiaj już w 

ogóle nie boję się koni i po każ-
dej jeździe nie mogę doczekać 
się kolejnych treningów. 

Traktujesz treningi jak coś 
poważnego czy raczej, jako 
zabawę?

Dla mnie, to przede wszyst-
kim świetna zabawa, a przede 
wszystkim kontakt ze zwierza-
kami, które są duże, ale jak-
że przyjazne. Oprócz zabawy 
jest także dużo nauki, bo każdy 
trening pozwala zdobywać mi 
nowe umiejętności. 

Widzę, że masz bardzo pro-
fesjonalny strój do jazdy kon-
no. Możesz coś o nim opo-
wiedzieć?

Jest profesjonalny i do tego 
bardzo ładny, ale przede wszyst-
kim bezpieczny. To strój typowy 
do jazdy konnej, składa się ze 
specjalnego toczka, kamizelki, 
rękawiczek i butów.  

Wiem, że rodzice próbowali 
Cię namówić również do jazdy 
na nartach. Czy im się udało ?

Rodzice, babcia, bardzo mi 
kibicują i wspierają w każdej 
sprawie, ale konie są dla mnie 
najważniejsze. Narty są fajne, 
ale to dyscyplina, którą można 
uprawiać tylko zimą. Lubię wy-
jeżdżać z rodzicami i babcią w 
góry, wtedy wspólnie jeździmy 
na nartach. 

Czy twoi koledzy lub kole-
żanki  też jeżdżą konno? 

Jeżdżą, jeżdżą, a nawet zdo-
bywają nagrody na zawodach, 
są to osoby w różnym wieku. 
Wiem o tym, bo rodzice czyta-
li o ich osiągnięciach w gazecie. 
Ale, są i takie dzieci, które nie 

jeżdżą konno, a mówią , że jaz-
da konna to łatwe hobby. Uwa-
żają, że usiądą na konia i... 
pojadą, a tak nie jest . Trzeba 
najpierw polubić te zwierzęta,  
później się z nimi zaprzyjaźnić, 
by następnie je ujeżdżać. 

W Dzień Niepodległości 
czyli 11 listopada w Mołda-
winie odbyły się zawody „po-

goń za lisem”. Jakie są Twoje 
wrażenia  po tych zawodach? 

Było super. Nie mogłam do-
czekać  się tego dnia i samych 
zawodów .W zawodach starto-
wały dwie grupy. W tej młod-
szej w której ja startowałam, 
kitę lisa zdobyła Luise Van Ve-
igherden na koniu Granda. 
Natomiast w grupie jeźdźców 
starszych, kitę zdobyła Kata-
rzyna Gałan na klaczy Nowi-
na. Same zawody były bardzo 
fajnie przygotowane. Nie za-
brakło niczego. Organizatorzy 
pomyśleli o każdym szczególe. 
Było bardzo wiele osób z No-
wogardu i okolicznych miejsco-
wości. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

Natalia Szeronos

Godzinny trening jest bardzo męczący, ale wiele przynosi radości

Natalia i Babcia wymieniają uwagi po treningu W stajni są również inne zwierzęta

Podczas pogoni za lisem
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Zaproszenie 
Stowarzyszenie klubu  

żeglarskiego „KNAGA” 
zaprasza na zakończenie 

sezonu żeglarskiego  
w „CAFFE PIWNICA” 
dnia 18 XI 2011 r. o  godz. 18.00. 

W programie podsumowanie z działalności kluby oraz 
część artystyczna  z piosenkami  szantowymi. 

Organizatorzy i członkowie klubu „KNAGA”

ZAPROSZENIE
„Cukrzyca-Powstrzymać Epidemię XXI wieku ”.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza wszystkich mieszkań-

ców Nowogardu oraz okolic w sobotę dnia 19 listopada 2011 do domu Kultury w No-
wogardzie na uroczyste obchody  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie  
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, obchodzony corocznie w dniu 14 listopada, jest kampanią 
mającą na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, w której corocznie Międzynarodowa 
Federacja Diabetologiczna podejmuje nowy temat związany z problemami światowej społecz-
ności związanej z cukrzycą. 

Tematem przewodnim Światowego Dnia Walki z Cukrzycą na lata 2009-2013 jest „Edukacja 
i prewencja w cukrzycy”. Hasło kampanii w 2011 roku brzmi: „Cukrzyca-Powstrzymać Epide-
mię XXI wieku ”.

II LIGA
NEHUERA – JASTRZĄB 0:3 (0:2) (BARAN R., WIERZBICKI M., SZKOŁU-

DA D.)
PĘDZĄCE TRAMPKI – SKORPIONY 8:2 (4:0) (BALCER A.x3, WĄSIK T.x2, 

NOWAK K.x2, SAM. – MALANOWSKI J., SZPONAR P.) .) CZERWONA KART-
KA – BAJERSKI B. (PĘDZĄCE TRAMPKI), BUDZICKI M. (SKORPIONY)

BŁĘKITNI – BOSMAN 6:0 (3:0) (LIPSKI Ł.x3, WIERSZYCKI M.x2, KOWAL-
CZYK T.)

CZARNE KOSZULE – OGIEŃ W OKOPIE 3:4 (2:2) (MAŚLAK D., ZAPA-
ŁOWSKI Ł., PAŁCZYŃSKID. – SULIMA R., CHANDRAŁA A., BINIECKI M., 
MACIĄG M.)

CZARNE CHMURY – KUMPLE Z BOISKA 3:2 (2:0) (KAWA M.x2, MĄ-
DROWSKI D. – DEMBIŃSKI K.x2) ŻÓŁTA KARTKA – DEMBIŃSKI K (KUM-
PLE Z BOISKA)

TABELA
                                                             ME  PKT     ZW  RE  PO           BR               RB   

1. CZARNE CHMURY                        6   18     6   0   0      18-8       + 10
2. PĘDZĄCE TRAMPKI                      6   16     5   1   0      40-7       + 33
3. NEHUERA                                        6   12     4   0   2     16-10      + 6
4. BŁĘKITNI                                         6   12     4   0   2      17-9       + 8
5. JASTRZĄB                                        6   11     3   2   1      20-9      + 11
6. SKORPIONY                                    6     9     3   0   3      15-19      - 4
7. OGIEŃ W OKOPIE                           6     7     2   1   3      14-18      - 4
8. KUMPLE Z BOISKA                        6     3     1   0   5      10-23      - 13
9. CZARNE KOSZULE                         6     0     0   0   6       5-25      - 20
10. BOSMAN                                         6    0      0   0   6       7-32      - 25

STRZELCY BRAMEK:
13 – NOWAK K. (PĘDZĄCE TRAMPKI)
  9 – BALCER A. (PĘDZACE TRAMPKI)
  8 – ROKOSZ M. (NEHUERA), BARAN R. (JASTRZĄB)
  7 – BAJERSKI B., WĄSIK T. (OBAJ PĘDZĄCE TRAMPKI)
  6 – MALANOWSKI J. (SKORPIONY)
  5 – SULIMA R. (OGIEŃ W OKOPIE), KAWA M. (CZARNE CHMURY)
PAUZA: BAJERSKI B (PĘDZĄCE TRAMPKI), BUDZICKI M. (SKORPIO-

NY) – OBAJ PO 3 MECZE – ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE.

I LIGA
TUBISIE – JANTAR 2:2 (2:2) (ORPEL J., LIPIŃSKI A. – GAŁECKI K., LAN-

GNER D.)
BUDOWLANI – BAD BOYS JUNIORS 94 2:1 (0:0) (STEFAŃSKI B., GRZE-

LAK D. – GOŁDYN M.)
HEROSI – BTCH 4:2 (2:1) (KASPRZAK A.x3, DURAS D. – WNUCZYŃSKI 

G., JUTKIEWICZ P.) ŻÓŁTA KARTKA – EBERT M.
ZAMKOWA 7 – SENIORZY 2:3 (1:1) DUDZIEC D., IWANIUK D. – KUŚ P.x2, 

STACHOWIAK D.) ŻÓŁTA KARTKA – OCHĘCKI Ł., JURCZYK A. (OBAJ SE-
NIORZY) CZERWONA KARTKA – JURCZYK A., KUŚ P. – ZA DWIE ŻÓŁTE 
KARTKI

PROBUD WYSZOMIERZ – PAMPELUNA PEREIROS 4:4 (2:0) (PERTKIE-

WICZ J.x2, SKOWROŃSKI J., SZKUP K. – SZOBEL Ł.x2, MENDYK R., CYRAN 
M.) ŻÓŁTA KARTKA – SZKUP K (PROBUD WYSZOMIERZ) – PIĄTKOWSKI 
M., KUREK D. (PAMPELUNA PEREIROS)

TABELA
                                                            ME  PKT     ZW  RE  PO           BR               RB   

1. SENIORZY                                       6    18    6   0   0       29-7      + 22
2. BUDOWLANI                                  6    16    5   1   0       17-7      + 10
3. BAD BOYS JUNIORS 94                 6    13    4   1   1      27-8      + 19
4. PAMPELUNA PEREIROS               6    11    3   2   1      13-11    + 2
5. TUBISIE                                            6     6     1   3   2       9-12      - 3 
6. JANTAR                                            6     5     1   2   3      12-14     - 2
7. BTCH                                                 6    5     1   2   3       8-13       - 5
8. PROBUD WYSZOMIERZ                6    4     1   1   4       11-15     - 4    
9. HEROSI                                             6     4    1   1    4        7-26     - 19
10. ZAMKOWA 7                                 6     1     0   1   5        5-25     - 20
STRZELCY BRAMEK:
12 – GOŁDYN M. (BAD BOYS JUNIORS 94)
11 – BONIFROWSKI W. (BAD BOYS JUNIORS 94)
  9 – STACHOWIAK D. (SENIORZY)
  5 – PŁUCIENNIK D. (HEROSI), MENDYK R. (PAMPELUNA PEREIROS)
PAUZA:
JURCZYK A. (SENIORZY) – 3 MECZE – ZA NIESPORTOWE ZACHOWA-

NIE, ŻYŁA G. (SENIORZ) – 1 MECZ – ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE, 
KUŚ P – 1 MECZ – ZA 4 ŻÓŁTE KARTKI

ROZPATRZENIE PROTESTU W SPRAWIE DRUŻYNY SENIORÓW
Po rozpatrzeniu protestu złożonego przez kibiców oraz zawodników NALP-u 

w sprawie zachowania drużyny SENIORÓW, organizatorzy doszli do wniosku, że 
jeśli powtórzy się sytuacja z 6 kolejki to będą przyznawane walkowery przeciwko 
drużynie SENIORÓW. 

Maciej Pietrasik
fot. wnowogardzie.pl

NALP – 6 kolejka za nami 
W niedzielę, odbyła się 6 seria rozgrywek w ramach Nowogardzkiej Amatorskiej Lidii Piłkarskiej. W najciekawszym pojedynku Bad 
Boys spotkali się z Budowlanymi walcząc o drugie miejsce w tabeli. Poniżej prezentujemy wyniki oraz aktualną tabelę rozgrywek. 
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGarD - reWal - POBIerOWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGarD - GOleNIóW - SZCZeCIN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PkP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZeCIN - GOleNIóW - NOWOGarD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PkP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

Rozkład jazdy pociągów 
(obowiązuje w okresie od 22.IV do końca grudnia)
Nowogard-Szczecin: 4:58; 6:35; 8:27; 11:24; 15:00; 16:39; 18:36
Szczecin-Nowogard: 6:49; 10:18; 12:12; 13:49; 16:26; 19:35; 21:27
Nowogard-Kołobrzeg: 7:52; 11:22; 13:13; 14:58; 17:30; 20:35; 22:31
Kołobrzeg-Nowogard: 3:35; 5:19; 7:06; 10:04, 13:29; 15:22; 17:19; 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama w Dzienniku Nowogardzkim
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel. 91 577 20 07

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Kupię ziemię 
rolną 

za gotówkę powyżej 5 ha. 
tel. 508 312 261

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

Po raz kolejny w Nowogardzie 
od 14  do 18 listopada  

będzie prowadzony bezpłatny kurs odwykowy 
dla palących papierosy.

Kurs ten jest grupowa terapią opracowaną przez lekarzy i   
psychologów z USA.Walka z nałogiem prowadzona na płasz-
czyźnie fizycznej, psychologicznej i duchowej dała już zwycię-
stwo ponad kilkudziesięciu milionom palaczy na całym świe-
cie. Około 80 % uczestników terapii, bez względu na staż pa-
lenia i ilość wypalanych papierosów dziennie, rzuca palenie w 
trakcie kursu. 
Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej Pl.Wolności 8 od godz. 17.00. 

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

re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwo-
ścią zabudowy w Wyszomierzu 
- 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena 
do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 
w Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy 
ul. Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, 
prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. 
Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Wynajmę pawilon na placu wol-
ności. 693 946 233 w godz. 7-8.30 
i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 
64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 

na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę 
a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724 268 040; 
512 608 747

• Do wynajęcia kawalerka 35 
m2, umeblowana w Szczecinie. 
604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. 502 617 486

• Sprzedam lub wynajmę kontener 
na Rynku w Nowogardzie. Wy-
przedaż towaru. 605 460 499

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1509 m2 (okolice Roosevel-
ta). 503 032 213

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. 
Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, pow. 77 m2 I piętro na ul. 
Boh. Warszawy. 606 621 142

• Zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe na trzypokojowe w starym 
budownictwie w Nowogardzie. 
600 807 338

• Sprzedam nowy dom 131 m2 + 
garaż, działka ok. 15 ar. karsk. 
Cena 320 tys. 691 664 658

• Posiadam do Wynajęcia mieszka-
nie 2-pokojowe w centrum Nowo-
gardu. Opłaty 1000zł plus prąd i 
gaz, tel. 668414615, 606435581

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 
lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2. III piętro w No-
wogardzie w dobrej lokalizacji. 
667 721 009; 91 39 22 913

• Sprzedam dom o pow. 150 m2, 
działka 716 m2. Inf. 662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowo-
gardzie lub na obrzeżach Nowo-
gardu. 664 768 477

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 510 936 951

• Wynajmę mieszkanie. 91 39 
21 070

• Sprzedam sklep w Płotach, wypo-
sażony, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Kupię lub wynajmę garaż. 
505 848 340

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe po remoncie. 661 393 987

• Trzypokojowe mieszkanie do wy-
najęcia w bloku przy ul. Wiejskiej. 
603 920 901

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Poszukuję do wynajęcia mieszka-
nia dwupokojowego ( w rozlicze-
niu opieka nad mieszkaniem lub 
osobą samotną) 889 497 617

• Pokoje do wynajęcia. Dobre wa-
runki. 698 843 040

• Wynajmę mieszkanie centrum 
miast pow. 62,30 m2 I piętro. 
607 289 830

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie w Kamieniu Pomorskim 
na mieszkanie w Nowogardzie. 
695 705 868

• kredyty mieszkaniowe. Oferta 
20 banków w jednym miejscu. 
Dojeżdżamy do klientów. Pro-
mocja!!! Prowizja 0%, bezpłatne 
badanie zdolności kredytowej. 
Centrum finansowe aVaNTIS. 
Tel. 513 164 203

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam nissan Primera rok. 
prod. 2000, poj. 2,0 TD. Cena do 
uzgodnienia. tel. 518 400 462, 661 
331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 
1.8 16V. Stan bardzo dobry, świe-
że OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 4 
sztuki, cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPrZeDam OPel VeCTra C kOmBI, 
SreBrNY meT., rOk PrOD 08/2006, 
PrZeB 152000 km, 1.9 DIeSel 150 
km, SerWISOWaNY W aSO OPel 
(FAKTURY), OSTATNI SERWIS 20 
WrZeSIeŃ 2011, NOWe OPONY leT-
NIe CONTINeNTal, klImaTrONIk 
DWUSTREFOWY, ZADBANY, CENA 
DO UZGODNIeNIa, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam honda Civic 1,3 benzy-
na prod. `93 (żabka) na części lub 
w calości 785 042 805.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
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tragrip 7t, stan idealny, cena 
800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 
1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 155/13. 607 310 591

• Opony zimowe R-13 (155x80) 
Stan bardzo dobry, cena 250 
zł. Tel. 513 164 203

• Sprzedam felgi aluminiowe 
nowe oryginalne 16 cali od 
Volvo z kpl. Opon zimowych 
Michelin. Cena 2700. Tel. 
602 474 266

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 
2001, 5 drzwi, poj. 0,9L, 1 wła-
ściciel, cena do negocjacji, tel. 
794 641 877

• Sprzedam uszkodzony silnik 
Daewoo Lanos. 667 252 956

• Sprzedam Daewoo Lanos poj. 
1.5 rok prod. 2000, przebieg 
137 tys. cena do uzgodnienia. 
667 252 956

• Sprzedam VW T4 karabel-
lę 9-osobową rok. prod. 
1994, poj. 1.9 turbo diesel. 
601 714 838 

rOlNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków „ANNA” Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel. 692 421 192 lub 
+49 15222976483.

• Kapusta szatkowana. 0,80 zł/
kg. 605 946 741

• Mam do sprzedania silnik 
zaburtowy Johnson-4,5 KM 
do remontu oraz kombajn 
do ziemniaków ANNA. tel. 
692 421 192

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowal-
nia). 608 013 995 

• Sprzedam prosięta. 91 39 
26 344; 601 553 885

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

USłUGI

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rącz-

ka”. 91 39 22  783, 0784 79 22 
70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon 
komputerowy mS BIOSS za-
prasza! ul.700-lecia 15 (nad 
apteką Jantar) tel.91-577-
53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty 
mieszkań, montaż i naprawa 
pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 
34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: 
banery, szyldy, wydruki wiel-
koformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607  083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i da-
chy. 692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Angielski. 501 350 107

• Szablony, nietypowe zabudo-
wy, remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością 
dojazdu do klienta. 693  946 
233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , 
regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez za-
świadczeń z ZUS i Urzędu 
Skarbowego. 601 627 044

• kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (najwięk-
szy wybór okładek), bindo-
wanie, ksero kolor a4-a3, 
laminowanie a4-a3, VIZarT 
Studio reklamy, Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
Jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wy-
wrotka 25t, plandeka 13,6m. 
697 943 123

• Usługi informatyczne. Napra-
wa komputerów, instalacje, 
oprogramowania. Dojazd do 
klienta. 508 245 385

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Usługi ogólnobudowlane 
elektryczne oraz stawianie pie-
ców kaflowych. 516 033 882

• Język niemiecki- korepety-
cje, kursy dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, e-ma-
il: germanic1@wp.pl; tel. 

607 545 991

• Remonty mieszkań, malowa-
nie gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Pisanie prac. 609 392 482

• Pożyczki bez BIk na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

PraCa

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! 
zadzwoń! REMOVER. 501 714 
275, 24h/dobę!

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25 900; 
667 900 901

• ZaTrUDNIĘ DO PraCY PrZY 
SORTOWANIU FLANCY TRU-
SKAWEK. PRACA NA HALI 
rOZPOCZĘCIe 3 lISTOPaDa 
(REDŁO) INFORMACJA- 505 
14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do 
odlewni w Osinie na stanowisko 
szlifierz. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt osobisty, lub tel. 
501 773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + 
E, Polska-Nowrwegia, siedzi-
ba firmy w Nowogardzie, tel. 
609493989, 607 585 561

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 
35 03 053; 507 583 521

• Podejmę pracę jako ope-
rator koparko – ładowarki. 
669 123 127

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-

ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd 
dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy 
WALTER 250 zł (sklepowa cena 
500 zł) stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana 
na dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Tanio sprzedam drewno opało-
we. 660 135 921

• Owczarki niemieckie- szcze-
niaki oddam w dobre ręce. 
504 124 829 

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Kupię łódkę plastikową w do-
brym stanie do 500 zł. 782 
605 527; 721 525 674

• Tanio sprzedam tapczan. 607 
793 764.
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Pomorzanin remisuje z liderem
W najciekawszym meczu 15. kolejki regionalnej okręgówki Pomorzanin Nowogard zmierzył się na wyjeździe z liderującą Iną Ińsko. Po 
zaciętym i emocjonującym spotkaniu obie drużyny podzieliły się punktami, remisując 1:1.

Pojedynek ten z większym 
animuszem rozpoczęli zawod-
nicy gospodarzy. Cztery minu-
ty po pierwszym gwizdku arbi-
tra, stworzyli sobie oni pierw-
szą dogodną sytuację do zdo-
bycia gola, lecz po strzale jed-
nego z graczy Iny piłkę sprzed 
linii bramkowej wybił obrońca 
Pomorzanina. W 16. minucie 
spotkania znów groźnie zro-
biło się pod bramką Mateusza 
Krupskiego. Po strzale z dy-
stansu piłka odbiła się jeszcze 
od jednego z obrońców, przez 
co zmieniła swój tor lotu i tra-
fiła w poprzeczkę. Dwanaście 
minut później Tomasz Surma 
zmuszony był do dokonania 
pierwszej zmiany w składzie 
Pomorzanina. Narzekającego 

na uraz Pawła Galusa zmienił 
Kamil Młynarczyk.

W 35. minucie spotkania go-
spodarze objęli prowadzenie. 
Po niezbyt dobrym zachowa-
niu naszych obrońców w sy-
tuacji sam na sam z Krupskim 
znalazł się Maciej Hołowiej i 
strzałem w okienko umieścił 
piłkę w siatce. Już po trzech 
minutach Ina została znacząco 
osłabiona. Wychodzącego na 
czystą pozycję Krystiana Mi-
klasa tuż przed polem karnym 
faulował bowiem Michał Bu-
kowski, za co ukarany został 
czerwoną kartką. Pomorza-
nin miał natomiast rzut wol-
ny, z którego uderzał Łukasz 
Olechnowicz. Piłka trafiła w 
poprzeczkę bramki gospoda-

rzy, lecz na dobitkę przewrot-
ką zdecydował się Miklas, do-
prowadzając do wyrównania. 
W międzyczasie uraz odnowił 
się Młynarczykowi i po zale-
dwie trzynastu minutach gry 
został zmieniony przez Kami-
la Lewandowskiego. Do prze-
rwy wynik nie uległ już zmia-
nie i Pomorzanin remisował z 
Iną 1:1.

Mimo osłabienia gospodarze 
w drugiej części gry nie zamie-
rzali się skupiać tylko i wyłącz-
nie na obronie własnej bram-
ki. Dominowała ostra walka 
w środku pola, przez co za-
wodnicy obu drużyn nie mogli 
stworzyć sobie dogodnych sy-
tuacji podbramkowych. Dzie-
sięć minut po wznowieniu gry, 
do siatki trafił co prawda Da-
wid Langner, który znajdował 
się na pozycji spalonej i bram-
ka ta nie została uznana. Pod 

koniec pierwszego kwadransa 
drugiej części gry ponownie na 
prowadzenie mogli za to wyjść 
gospodarze. Po uderzeniu z 
rzutu wolnego bardzo dobrą 
interwencją popisał się jednak 
Krupski, zażegnując tym sa-
mym niebezpieczeństwo.

Ostatnie piętnaście minut, to 
zdecydowana przewaga i ata-
ki naszego zespołu. W 74. mi-
nucie na indywidualną akcję 
zdecydował się Miklas, gol-
kiper rywali wypuścił piłkę z 
rąk, a zaskoczony tym faktem 
Langner uderzył obok bram-
ki. Pięć minut później z rzutu 
wolnego uderzał Maciej Do-
browolski, ale piłka przelecia-
ła nad poprzeczką. Po chwi-
li po dośrodkowaniu Gracja-
na Wnuczyńśkiego głową ude-
rzał natomiast Miklas, lecz on 
również strzelał nad poprzecz-
ką. Cztery minuty przed koń-

cem regulaminowego czasu 
gry, swoją okazję mieli jesz-
cze gospodarze, ale Krupski po 
raz kolejny obronił uderzenie 
z rzutu wolnego. W końców-
ce Ina musiała radzić sobie w 
dziewiątkę. Adrian Turliński 
został ukarany żółtą kartką za 
faul, a za dyskusje z arbitrem 
został wyrzucony z boiska. Bli-
ski zapewnienia Pomorzani-
nowi trzech punktów był jesz-
cze Dobrowolski, jego strzał 
głową z najwyższym trudem 
obronił jednak golkiper rywa-
li i mecz zakończył się podzia-
łem punktów.

Pomorzanin: Krupski - Do-
browolski, Skórniewski, Lasz-
kiewicz, Łuczak - Langner, 
Olechnowicz, Galus (28’ Mły-
narczyk (41’ Lewandowski)), 
Wnuczyński - Kurek, Miklas.

Maciej Pietrasik
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„Z książką przez kontynenty” – pod takim hasłem odbywają 
się w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie spotkania dla uczniów, 
które prowadzi Wiesława Parzybut. Uczestnicy poznają kulturę 
i obyczaje krajów azjatyckich. W minioną środę odbyło się spo-
tkanie na temat kraju kwitnącej wiśni – Japonii. W kolejnych ty-
godniach tematami spotkań będą Indie, Chiny i Wietnam. 

Na zdjęciu budowa  placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 
3 w Nowogardzie. Tego rodzaju obiekt  stawiany jest  także przy 
SP w Orzechowie. To kolejna tego typu inwestycja, realizowana 
w ramach programu „Radosna Szkoła,” finansowana w 50% ze 
środków Ministerstwa Edukacji i 50% z budżetu gminy. Podobny 
obiekt funkcjonuje już przy SP nr 4 na osiedlu Bema. Dodatko-
wo gmina złożyła wnioski na budowę kolejnych dwóch placów 
w ramach krajowego programu – powstaną one przy  SP nr 1  i 2.

Wyjazd z drogi dojazdowej znajdującej się pomiędzy hurtow-
nią elektryczną TWN, a Agromą przy ul. Bohaterów Warszawy. 
Zdjęcie wykonane z perspektywy kierowcy próbującego włączyć 
się do ruchu na drodze z pierwszeństwem. O takich miejscach 
alarmowaliśmy wielokrotnie, publikując m. in.  kilka miesięcy 
stosowny raport najniebezpieczniejszych skrzyżowań w mieście. 
Niestety do dzisiaj odpowiednie służby nie zrobiły nic, by popra-
wić stan bezpieczeństwa na naszych drogach. 

O wielkim szczęściu może mówić 9 osobowa rodzina, której w ubiegły poniedzia-
łek ogień strawił część domu. Do zdarzenia doszło w Ptaszkowie k. Bochlina. 

O krok od nieszczęścia 

Palił się dach
Kilka minut po godz. 19.00 

jeden z członków rodziny po-
czuł swąd i usłyszał charakte-
rystyczne trzaskanie. Okazało 
się, że płonie część strychu i 
elementy dachu znajdującego 
się nad kuchnią. Tylko trzeź-
wa reakcja domowników oraz 
szybka i sprawna akcja straży 
pożarnej uchroniły całą rodzi-
ną przed tragedią. 

Wskoczyłem szybko na 
strych przez sufit nad werandą 
i zacząłem tłumić ogień gaśni-
com.   Sam dzisiaj się dziwię, 
jak udało mi się tam wskoczyć 
– opowiada mężczyzna miesz-
kający w domu. Wcześniej za-
braliśmy szybko z domu dzie-
ci. Całe szczęście, że pożar nie 
wybuchł w nocy. Dzisiaj byśmy 
nie rozmawiali – dodaje.

W akcji gaśniczej wzię-
ły udział trzy jednostki straży 
pożarnej, w tym jedna z OSP 
w Błotnie.  Na miejscu był tak-
że patrol policji oraz pogo-
towie energetyczne. Jak uda-
ło się ustalić, przyczyną po-
żaru był nieszczelny przewód 
kominowy. Spaleniu uległy 
stropy, część więźby dacho-
wej i znajdująca się na strychu 
wełna szklana. Dlatego też w 
domu pojawiło się mnóstwo 
dymu. W czasie akcji strażacy 
zburzyli część komina. 

Na szczęście w pożarze nikt 
nie ucierpiał. Rodzina już na-
stępnego dnia rozpoczęła pra-

Pan  Kazimierz z Ptaszkowa, ocenia straty w dzień po pożarze. 
Zniszczeniu uległa część dachu nad kuchnią, a także komin i elewacja 
budynku. 

Rodzina poszkodowana 
w pożarze domu w Ptaszkowie 

dziękuję strażakom 
z Nowogardu i Błotna 

za sprawnie przeprowadzoną 
akcję gaśniczą, a także pomoc 

w ratowaniu mebli i wyposażenia AGD. 

ce remontowe, ale do ich za-
kończenia potrzebuje jeszcze 
materiałów budowlanych m. 
in. dachówek oraz wykładzin 
do kuchni i pokoju. Osoby lub 

firmy, które są w stanie  udzie-
lić pomocy i przekazać nie-
zbędne materiały proszone są 
o kontakt z redakcją. 

MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reKlama

reKlama

 Dziennik do Telekomunikacji Novum:

Traktujcie klientów poważnie!
Od kilku tygodni zajmujemy się skargami mieszkańców  naszej gminy w 
związku z działaniem akwizytorów Telekomunikacji Novum oferującym  
korzystne  dla abonentów według ich zapewnień  przejście z umową na te-
lefony stacjonarne  z Telekomunikacji do nowego operatora Telekomuni-
kacji Novum. Jak się okazało wielu klientów zostało sprytnie wprowadzo-

nych w błąd, ponadto w momencie, gdy  zorientowawszy się postanowi-
li  zrezygnować  i wypowiedzieć zawarte umowy obciążono ich wysokimi 
opłatami mimo, że jeszcze nie skorzystali z usługi.  Poniżej  drukujemy pi-
smo jakie do Telekomunikacji Novum  wysłaliśmy  w środę.     

Telekomunikacja Novum
 Warszawa ul. Racławicka 146
 W ostatnim czasie do redakcji Dziennika Nowogardzkiego napływają liczne skargi dotyczące dzia-

łalności akwizytorów reprezentujących Telekomunikację Novum na terenie miasta i gminy Nowo-
gard. Lista osób, które  zgłosiły swoje zasadnicze zastrzeżenia jest na tyle duża, że postanowiliśmy 
wystosować oficjalne pismo do Państwa z prośbą o przyjrzenie się zaistniałej w Nowogardzie sytuacji 
i potraktowanie skarg klientów z należytą powagą, tym bardziej, że jak zauważyliśmy są to na ogół 
osoby starsze. W skargach klientów pomijając szczegóły, powtarzają  się typowe schematy:

-  podpisując umowę nie  zostali uświadomieni przez akwizytora co do wszystkich konsekwencji  
zwłaszcza, że w przypadku wycofania się z umowy zostaną obciążeni  tzw. opłatą wyrównawczą w 
kwocie, jak wynika z naszych ustaleń 170 zł

-  część skarżących mimo wycofania się z umowy w ciągu 10 dni została obciążona zarówno tą opła-
tą, jak i zwrotem rzekomego rabatu mimo, że nie skorzystała jeszcze z usługi  Telekomunikacji No-
vum, co razem daje kwotę ponad 400 zł

-  niektóre osoby,  które nie wycofały się z umowy otrzymują oprócz Państwa faktury, również faktu-
rę  od dotychczasowego operatora mimo, że Wasz akwizytor zapewniał, że nie będzie takiej sytuacji.

Wszyscy skarżący są ogólnie zdezorientowani :
- Ci którzy rozwiązali umowy - nie wiedzą za co muszą płacić od 170 do ponad 400 zł  
 -Ci którzy tego nie uczynili - nie wiedzą ile będą musieli płacić i komu 
Dezorientację i poirytowanie klientów dodatkowo potęguje sposób ich potraktowania w trybie re-

klamacyjnym, a zwłaszcza formalistyczne asekuranckie odpowiedzi, jakie otrzymują od Państwa fir-
my na swoje pisemne protesty.

 Informujemy, że w przypadku braku ze strony Państwa adekwatnej do sytuacji reakcji będziemy 
zmuszeni z upoważnienia skarżących się naszych Czytelników, a zarazem Państwa klientów, zgłosić 
zawiadomienie do właściwych organów z podejrzeniem popełnienia oszustwa i wyłudzenia nienależ-
nych korzyści. 

 Z poważaniem 
Wydawca Marek Słomski

Jak wynika z relacji naszych Czytelników firma TN nie dość, 
że wprowadziła ich w błąd, to jeszcze obcesowo traktuje ich re-
klamacje co powoduje dodatkowo irytacje oszukanych klientów. 
Ilustruje to poniższe pismo  skierowane przez jednego z miesz-
kańców naszego miasta do Telekomunikacji Novum: 

Dot. Świadczenia Usług TeleNOVUM Nr. 291 45 AM/22220/
WLR/2010

         

Żadnych usług nie świadczyliście dla mnie, a dzięki fałszywej in-
formacji otrzymanej od waszego przedstawiciela wymusiliście ha-
racz w wys. 170.00 zł, który to haracz zapłaciłem - niech ten ha-
racz stanie wam w gardle, a firma wasza niech odpłynie w siną 
dal. Nie jestem naiwny aby sądzić się z wami - silniejszy zawsze 
wygrywa!

Jak wynika z naszego  pisma skierowanego do TN,  będziemy 
tą sprawą się zajmować nie tylko poprzez relację prasową, ale 
także w przypadku dalszego lekceważenia klientów pomożemy 
zainteresowanym w dochodzeniu prawnym swoich roszczeń.

Opr. red

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie

zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne 
spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
22 listopada br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- wykład Pani JÓZEFY SZUKALSKIEJ na temat poezji 

ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ
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Od 16 do 22 listopada z Nowogardu do Goleniowa nie dojedziemy pociągiem.  PKP  zorganizowało komunikację zastępczą. Aby dostać 
się  do Szczecina najpierw trzeba  dojechać podstawionym autobusem do Goleniowa. Niestety wydłużył się także czas podróży. 

PKP: Zmiany w komunikacji i rozkładzie

Do Goleniowa tylko autobusem 
Zmiana organizacji komu-

nikacji będzie obowiązywać 
do 22 listopada. Do tego cza-
su podróżni z Nowogardu za-
miast pociągiem do Szczecina, 
pojadą najpierw autobusem do 
Goleniowa, a z Goleniowa po-
ciągiem do Szczecina. Podróż 
ze Szczecina do Nowogardu 
odbywa się w taki sam sposób 
tzn. pociąg ze Szczecina dojeż-
dża do Goleniowa, a tam po-

dróżni muszą się przesiąść do 
podstawionego autobusu, któ-
ry zawiezie ich do samego No-
wogardu. Ważna informacja 
-  autobusy zarówno do, jak i 
z Goleniowa nie przejeżdżają 
przez Wyszomierz. 

Zgodnie z planem podróży, 
który jest dostępny na stronie 
internetowej PKP, zmianie ule-
gły także  same godziny odjaz-
dów i przyjazdów pociągów 

(obowiązujący rozkład publi-
kujemy poniżej).  Wydłużył 
się również sam czas podró-
ży z Nowogardu do Szczecina 
i z powrotem.  Związane jest to 
z przesiadką do Szczecina na 
którą w Goleniowie podróż-
ni muszą czekać nawet kilka-
dziesiąt minut (patrz poniżej – 
szczegółowy rozkład jazdy do 
Szczecina). 

Skąd takie zamieszanie? 

Trwa budowa  rozjazdu dla 
pociągów do portu lotniczego, 
który powstaje w okolicy Mo-
stów. To kolejny etap moderni-
zacji linii PKP na odcinku Go-
leniów-Kołobrzeg. Inwestycję 
realizuje Urząd Marszałkow-
ski wspólnie ze spółką  PKP. W 
jej ramach przebudowano już 
dworzec w Nowogardzie. Zli-
kwidowano  peron nr 3 i kom-

pleksowo zmodernizowano 
peron nr 2. Oprócz tego, inwe-
stor zrealizuje także np. likwi-
dację wiaduktu w Gryficach, 
czy odwodnienie torowiska na 
całej linii. 

Zakończenie całego projek-
tu planowane jest na 31 maja 
2013 r.  Koszt inwestycji to po-
nad 55 mln złotych. 

MS

Niestety brakuje informacji o zmianach w rozkładzie, a na dworu wisi 
nieaktualna tablica informacyjna

rozkład jazdy obowiązujący  
od 17.11.2011 do 22.11.2011 

Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  
(06:59, 08:23);   (10:18, 11:40);  (12:16, 13:37);   (13:53, 
15:17); (16:26, 17:49;)   (19:47,21:09); (21:00, 22:21);    

Nowogard - Szczecin Główny: (04:28, 05:59);  (06:16, 
08:03);  (08:03, 09:35);  (10:40, 12:24);  (14:31, 16:00);  
(16:42, 18:17);  (17:53, 19:30);  

Nowogard - Kołobrzeg: ( 08:51,10:18), ( 11:55, 13:11), 
(16:05, 17:35), (18:05, 19:20), (21:25,  22:47), (22:35, 23:47)    

Kołobrzeg - Nowogard:  (3:03, 4:25), (4:58, 6:13), (6:45, 
8:00), (9:21, 10:36), (13:13, 14:28), (15:18, 16:39)      
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Awanse w Zakładzie Karnym w Nowogardzie 
W dniu 15.11.2011 w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, odbyła się uroczysta odprawa i wręczenie aktów nadania na wyższe stopnie 
funkcjonariuszom Służby Więziennej 

 Uroczystość rozpoczę-
ła się odegraniem Mazurka 
Dąbrowskiego. W gali brała 
udział licznie przybyła  kadra 
oficerska  wraz z Dyrektorami: 
Dyrektorem Okręgowym Służ-
by Więziennej ze Szczecina płk 

Andrzejem Pędziszczakiem  i 
Dyrektorem Zakładu Karne-
go w Nowogardzie płk Jerzym  
Dudzikiem. Obydwaj dyrekto-
rzy wręczyli funkcjonariuszom 
akty nadania na wyższe stop-
nie Służby Więziennej. Dyrek-

tor Okręgowy płk Andrzej Pę-
dziszczak w oficjalnym wystą-
pieniu powiedział:  gratuluję  
wszystkim awansu i życzę dal-
szych sukcesów zawodowych w 
tej trudnej i odpowiedzialnej 
pracy. Wasze wyniki świadczą o 

tym, że pracujecie bardzo efek-
tywnie i z zaangażowaniem dla 
dobra służby. Życzę wszystkim 
dalszych sukcesów zawodowych 
oraz powodzenia  w życiu oso-
bistym. Na zakończenie uro-
czystości rozmawiano przy ka-

wie gratulując sobie wzajemnie  
awansów, a na pamiątkę wy-
konano wspólne zdjęcie, które 
publikujemy dołączając gratu-
lacje także od redakcji DN 

Jarek Bzowy

Lista mianowanych  funkcjonariuszy 
służby więziennej w Nowogardzie:

Sierż. sztab.,Jarecki,Ryszard – na STARSZEGO SIERŻANTA 
SZTABOWEGO SW
Sierż. sztab.,Mańka,Marian –  na STARSZEGO SIERŻANTA 
SZTABOWEGO SW
Sierż. sztab.,Wypych ,Paweł –  na  STARSZEGO SIERŻANTA 
SZTABOWEGO SW
Sierż. sztab.,Ziółkowski ,Mieczysław – na STARSZEGO 
SIERŻANTA SZTABOWEGO SW
St. sierż. ,Perełka,Marek - na SIERŻANTA SZTABOWEGO SW
St. sierż. ,Wacławek,Dariusz - na SIERŻANTA SZTABOWEGO SW
St. sierż. ,Wojewoda,Mariusz - na SIERŻANTA SZTABOWEGO 
SW
Sierż. ,Burak,Piotr   - na  STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż.,Fronczak,Robert  - na  STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż. ,Kaczor,Marek  - na  STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż.,Kuroń,Mariusz  - na STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż. ,Leśniewski,Przemysław  -  na STARSZEGO SIERŻANTA 
SW
Sierż.,Nadłonek,Grzegorz  - na STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż. ,Orłowski,Marcin  - na STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż. ,Pisarek,Sebastian  - na STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż. ,Salamon,Mariusz  - na STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż. ,Spór,Piotr  - na STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż. ,Śliwiński,Sylwester  - na STARSZEGO SIERŻANTA SW
Sierż. ,Zakrzewski,Marcin  - na STARSZEGO SIERŻANTA SW
Plut.,Berg,Maciej - na  SIERŻANTA SW
Plut.,Biernacki,Piotr - na  SIERŻANTA SW
Plut.,Gódziński,Piotr - na  SIERŻANTA SW
Plut.,Kalinowski,Marcin - na  SIERŻANTA SW
Plut.,Krzysztoszek,Rafał - na  SIERŻANTA SW
Plut.,Kubiak,Adam - na SIERŻANTA SW
Plut. ,Łuczak,Marcin - na SIERŻANTA SW
Plut.,Madej,Andrzej - na  SIERŻANTA SW
St. kpr.,Dwornik ,Zbigniew –  na PLUTONOWEGO SW
St. kpr..,Jemilianowicz,Łukasz - na  PLUTONOWEGO SW
St. kpr.,Klukowski,Wiktor - na  PLUTONOWEGO SW
 St. kpr.,Mazurek,Zbigniew -  na PLUTONOWEGO SW
St. kpr.,Saja ,Arkadiusz - na  PLUTONOWEGO SW
St. kpr. ,Urbańczyk,Arkadiusz - na  PLUTONOWEGO SW
Kpr.,Baran,Dawid –  na STARSZEGO KAPRALA SW

Kpr.,Duda,Łukasz –  na STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Glanc,Daniel –  na STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr. ,Jabłoński,Kamil –  na STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Jędrzejewski,Kamil –  na STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Kodzik,Bartosz – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Kozieł,Tomasz – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Nabrzewski,Artur –  na STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Ogiewa,Paweł –  na STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr. ,Ostrowski,Grzegorz – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Owczarek,Łukasz –  na STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Pabiś,Aleksander – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Pawłowski,Wiktor – na  STARSZEGO KAPRALA SW

Kpr. ,Pędziszczak ,Łukasz –  na STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Piotrowski ,Sylwester – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Przybyłek,Grzegorz – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Raszewski,Rafał – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Sobczak,Piotr – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Synowiec ,Sylwester – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Szablewski,Grzegorz – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Kpr.,Wałęga,Paweł – na  STARSZEGO KAPRALA SW
Szer.,Karmazyn-Kanowonowicz,Radosław – na  STARSZEGO 
SZEREGOWEGO SW
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFia Pw. wNiebOwZięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
ParaFia Pw. Św. raFała KaliNOwsKiegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu 
o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).   
www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFia Pw. mb FaTimsKiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie 
w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim 
tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a 
On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od 
kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wte-

dy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a 
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście 
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: 
Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i dali-
śmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przy-
odzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Cie-
bie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do 
tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowa-
ny diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie 
przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas 
zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przyby-
szem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy 
odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, spra-
wiedliwi zaś do życia wiecznego (Mt 25,31-46).

W najbliższą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
i równocześnie jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Kolejna niedziela rozpo-
czyna nowy rok kościelny, a zarazem okres liturgiczny zwany Adwentem. Koniec roku, 
zarówno ten kalendarzowy jak i liturgiczny, skłania nas zawsze do przemyśleń, podsu-
mowań i bilansu. W kościele taka refleksja dotyczy szczególnie eschatologii czyli rze-
czy ostatecznych. Warto zastanowić się nad przemijalnością życia, o tym co nas czeka 
po ziemskim życiu, a także, a może przede wszystkim nad tym, do jakiego celu zmie-
rza nasze życie i po jakiej drodze my kroczymy do wieczności.

Czytania biblijne, które odczytujemy w tych ostatnich dniach roku kościelnego w 
czasie Mszy św. doskonale nastrajają nas do takich przemyśleń. Także Ewangelia z naj-
bliższej niedzieli dotyka spraw życia wiecznego. Jezus Chrystus, który nazywa siebie 
Synem Człowieczym, mówi o swoim ponownym przyjściu na ziemię na końcu czasów 
(w teologii nazywamy to paruzją). Odbędzie się wtedy sąd nad wszystkimi ludźmi. 
Sąd w rozumieniu Bożym, a nie ludzkim. Trudno nam sobie go wyobrazić, ponieważ 
my mamy tylko obraz sądu ziemskiego. Dlatego Jezus posługuje się pewnymi obraza-
mi do opisania tego sądu. Skupmy się jednak na jego istocie, czyli odpowiedzmy sobie 
na pytanie: z czego będziemy sądzeni? Lub inaczej mówiąc z czego nas Bóg rozliczy?

Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, najpierw zwróćmy uwagę na rzecz podsta-
wową. Wszyscy ludzie zostaną podzieleni na dwie grupy. Nie na kilka grup, ale tylko 
na dwie grupy. Nie trzeba się domyśleć jakie to będą grupy, bo Jezus mówi wprost, że 
podzieli ludzi na tych, którzy pójdą na „mękę wieczną” i tych, którzy pójdą do „życia 
wiecznego”. „Stawka” o którą rozgrywa się nasze życie jest wysoka. Oba stany, które nas 
czekają po śmierci trwają wiecznie czyli nigdy się nie skończą. A to oznacza albo ra-
dość bez końca albo niekończącą się mękę.

Wróćmy jednak do naszego pytania: z czego będziemy sądzeni? Zdajemy sobie spra-
wę, że od tej decyzji nie będzie odwołania. Najczęściej Boży sąd po naszej śmierci wi-
dzimy w kategoriach grzechu i dobrych czynów. Grzechy skazują nas na piekło, a do-
bre czyny otwierają nam bramy nieba. W zależności co przeważy szalę naszego ży-
cia, to na to zasłużymy. Jezus w tym fragmencie Ewangelii jednak nic nie wspomina 

o grzechach, ale tylko o dobrych czynach. O bardzo drobnych gestach, ta-
kich jak na nakarmienie głodnego, podanie kubka spragnionemu. Ktoś, kto 
spełnia dobre czyny względem bliźnich zasługuje na niebo, a kto zaniedbuje 
dobre czyny otrzyma wieczną karę. Czyżby Jezus postawił tak wysoko po-
przeczkę? A wydawałoby się, że wystarczy nie grzeszyć i sprawa załatwiona. 
To, że stoimy z dala od potrzeb naszych bliźnich przecież nie może nas ska-
zać na wieczne potępienie skoro nikogo nie krzywdziliśmy. Czy dobro nie 
powinno wypływać z wolnej woli człowieka? A tu okazuje się, że bez tego nie 
ma wiecznego szczęścia.

W zupełnie innym kluczu musimy odczytać słowa Jezusa. Mówi On o Są-
dzie Ostatecznym jak określa to teologia. Dotyczy on wszystkich ludzi: chrze-
ścijan, wyznawców innych religii, różnych sekt i ideologii, a także wątpiących 
i niewierzących. Słowem wszystkich. I w tym sądzie Bożym widać to wyraź-
nie, gdyż Bóg osądzi dobre czyny wszystkich ludzi bez względu na wyzna-
waną wiarę czy jej brak. Na zbawienie ma szansę każdy: także ateiści oraz ci, 
którzy nie poznali Chrystusa. Ważne jest, aby być dobrym człowiekiem, nie 
działać destrukcyjnie i żyć w zgodzie z własnym sumieniem.

Jezus zwraca uwagę jeszcze na jedną ważną sprawę. Zbawienie i tak do-
kona się przez Niego, nawet jeśli ktoś Go nie zna albo w Niego nie wierzy. 
Jezus utożsamia się z każdym człowiekiem i w każdym jest obecny. I to wo-
bec Niego samego spełniamy dobro. Zbawienie zawsze będzie łaską, czyli da-
rem otrzymanym od Boga. Dla nas wierzących nie oznacza to, że wiara jest 
nie potrzebna i że wystarczą dobre czyny. Wręcz przeciwnie, skoro wierzymy 
mamy łatwiej, bo poznaliśmy Boga i Jego wspaniały plan względem każdego 
człowieka. Tylko, że my także musimy wydać dobre owoce naszej wiary, gdyż 
inaczej nasza wiara pozostanie martwa.

ks. Piotr Buda

„Z radością informujemy, że dzisiaj 13 listopada, dokładnie w 
67. Rocznicę męczeńskiej śmierci w austriackim DORNBIRN, 
odbywa się z udziałem Delegacji naszej Archidiecezji na czele 
z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą, Beatyfikacja austriac-
kiego kapłana Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Karola LAM-
PERTA, który w czasie II wojny światowej pracował duszpa-
stersko w Szczecinie i w naszym Regionie, także wśród Pola-
ków” - czytamy we fragmencie komunikatu skierowanego do 
parafian od ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

szczeciński kapłan – męczennik 
wyniesiony na ołtarze...

Beatyfikacja  
z nowogardzkim akcentem 

Z racji na gorliwą i heroicz-
ną kapłańską postawę poniósł 
męczeńską śmierć z rąk hi-
tlerowców, ścięty na gilotynie 
dnia 13 listopada 1944 r. Jest 
więc jednym z tych, którzy w 
najtrudniejszym okresie za-
siewali heroicznie na naszej 
ziemi dar Bożego Słowa Na-
dziei, Pokoju i Miłości. Archi-
diecezjalne Dziękczynienie za 
dar tej Beatyfikacji odbędzie 
się w Szczecinie w sobotę 26 
listopada z udziałem m.in. 
Arcybiskupa Reinera Woel-
ki’ego - Metropolity Berlina 
oraz Biskupa Elmara Fische-
ra z Feldkirch – rodzinnej Diecezji nowego męczennika” - przypomina w liście 
do parafian ks. Arcybiskup. 

Droga życiowa Sługi Bożego ks. prałata dr. Karola Lamperta
Urodził się 9 stycznia 1894 r. jako najmłodsze z 7 dzieci rolnika Franza Xa-

vera Lamperta [1854-1910] w Göfis. W 1914 r. Karol Lampert zdaje maturę i 
wstępuje do Książęco-Biskupiego Seminarium Duchownego w Brixen.

12 maja 1918 roku otrzymuje z rąk księcia- biskupa dr. Franza Eggera (1836-
1918) święcenia kapłańskie w katedrze w Brixen. Następnie zostaje posłany 
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Polski sołtys w Unii Euro-
pejskiej (DN z dnia 16 listo-
pada 2001r)

Pod takim hasłem w minio-
ny  piątek w Akademii Euro-
pejskiej w Kulicach odbyła się 
konferencja naukowa z udzia-
łem sołtysów z terenu powia-
tu goleniowskiego. Organiza-
torem spotkania był Związek 
Powiatów Polskich przy współ-
pracy ze Starostwem Powia-
towym w Goleniowie. - Wieś 
polska potrzebuje zmian - co 
do tego zgodni byli wszyscy 
uczestnicy.

Było to pierwsze tego typu 
spotkanie w woj. Zachodnio-
pomorskim - zaznaczył na po-
czątku starosta goleniowski 
Andrzej Wojciechowski. Kon-
ferencja zorganizowana zo-
stała w cyklu ogólnopolskiego 
programu informacyjnego dla 
sołtysów i liderów społeczno-
ści wiejskich. Jej głównym ce-
lem - jak zapewniali organiza-
torzy - było dostarczenie rzetel-
nej informacji na temat funk-
cjonowania rolnictwa w  Unii 
Europejskiej oraz procesów 
dostosowawczych. I trzeba po-
wiedzieć, że cel, przynajmniej 
w znacznej części, został osią-
gnięty.

Dworzec PKS sprzeda-
ny (DN z dnia 16 listopada 
2001r)

Decyzję o sprzedaży 
nowogardzkiego dworca PKS 
wraz z zabudowaniami podję-
to podczas posiedzenia komisji 
przetargowej w miniony piątek 
(9 listopada).

Nabywcą dworca w drodze 
negocjacji został PKS Gryfice 
sp. z o.o., były jego właściciel, 
który w roku 1993 przekazał go 
nieodpłatnie gminie. Dziś PKS 
za ów teren zapłacił 92,5 tyś. zł. 
W porównaniu  z cenami  in-
nych działek w centrum mia-
sta, to niewiele. (...)   Dziś moż-
na przypuszczać, że sytuacja fi-
nansowa PKS uległa poprawie, 
choć nie wykluczone, że fir-
ma po prostu grała na zwłokę, 
że jest niepisanym monopoli-
stą. Trzeba powiedzieć wyraź-
nie, że przez określenie dokład-
nych warunków wykorzystania 
terenu - a nie przez zbyt wyso-
ką cenę jak sugerują niektórzy 
- gmina ograniczyła dostęp do 
przetargu innym oferentom, 
stawiając się w niekorzystnej 
sytuacji. Cóż,  miejmy nadzieję, 
że zrobiono to przynajmniej z 
myślą o poprawie estetyki mia-
sta.

Szczeble do kariery już cze-
kają? ( DN z dnia 16 listopada 
2001r)

Niedawno odbyło się w My-
śliborzu XXIII Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodych Autorów i 
Kompozytorów Piosenki „Smak 
2001”. Uczestnicy owego spo-
tkania przyjechali niemal  z ca-
łej Polski: z Warszawy, Krako-
wa, Koszalina, Malborka i wielu 
innych miast. (…).W tym roku 
miałam przyjemność uczestni-
czyć w warsztatach i koncercie 
finałowym wraz z Katarzyną Jar-
mużek i Katarzyną Trzebińską. 
(…) Miałyśmy zaszczyt praco-
wać z takimi ludźmi jak Krzysz-
tof Herring i Janusz Kondrato-
wicz (autor ponad 700 piosenek, 
w tym m. in. „Tyle słońca w ca-
łym mieście”)Oprócz tego nad 
całością czuwali tacy fachow-
cy jak: Elżbieta Adamiak, An-
drzej Poniedzielski, Jacek Sku-
bikowski i Aleksander Nowacki. 
(…) Mimo, iż byłyśmy tam naj-
młodsze i najmniej doświadczo-
ne, wzbudziłyśmy zainteresowa-
nie pana Jacka Skubikowskiego, 
z którym utrzymujemy kontakt i 
który stara się, aby naszą muzy-
ką i koncepcjami zainteresował 
się ktoś z branży muzycznej.

Mr.

10 lat temu                  pisał:

Czas urlopów i wakacji wła-
ściwie już minął, ale chęć po-
dróżowania drzemie w niejed-
nym z nas. Wybierzmy się więc 
chociaż w namiastkę wspania-
łej podróży z książką JERZEGO 
OPOKI „Białe słonie czyli nie-
zwyczajna podróż zwyczajnych 
ludzi. Tajlandia, Birma”, wyda-
nej we wrześniu tego roku przez 
„Świat Książki”. Z ciekawością 
oglądamy, czytamy, bądź słu-
chamy relacji z dalekich i egzo-
tycznych podróży. Często wyda-
ją się nam nieosiągalne, a ich re-
alizacja nierealna do zorganizo-
wania. Strach przed nieznanym, 
niedoskonała znajomość języka 
i często najzwyklejsza obawa czy 
damy sobie radę z dala od kraju 
z niewielką kwotą pieniędzy. 

Wszystkie te nasze obawy zo-
staną rozwiane czytając strona 
po stronie „Białe słonie…”. Au-
tor daje nam rady i przekonuje, 

że każdy może wybrać się w da-
leką podróż z małym bagażem 
i niewielką sumą pieniędzy. On 
sam wybrał się wraz z żoną na 
prywatną wyprawę do Tajlandii, 
głównie Bangkoku - prawdzi-
wą, tętniącą życiem egzotycz-
ną azjatycką metropolię, stoli-
cę dawnego Syjamu oraz Bir-
mę, zwaną dziś Myanmarem. W 
barwny sposób opisuje dzień po 
dniu, to co widzieli, a czego nie 
ma w folderach turystycznych, 
i to co przeżyli, a co nie zawsze 
dało się wcześniej przewidzieć. 
Poznajemy historię, obycza-
je, tradycje, regionalne rośliny, 
przysmaki i kuchnię azjatyc-
ką. Znajdujemy wiele przydat-
nych informacji i praktycznych 
porad (np. jak zabezpieczyć się 
przed tamtejszymi choroba-
mi) i sprawdzonych rozwiązań. 
Na szczególną uwagę zasługują 
przepiękne kolorowe fotografie, 

których w książce jest ogromna 
ilość. Urokliwe, pełne egzotycz-
nego czaru i magii wschodu… 
Urzekną niejedną osobę, a być 
może zachęcą do zastanowie-
nia się, czy nie warto pomyśleć 
o wyjeździe w przyszłe wakacje 
w tamte rejony.

Dyrektor Biblioteki 
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„Kto podróżuje – 
ten dwa razy żyje”.

Hans Christian Andersen

Czesława Białowąs: lat 75, zmarła: 10.11.2011r, pogrzeb odbył 
się 12.11.2011r  na cmentarzu w Nowogardzie

Janina Łubińska: lat 76, zmarła:11.11.2011r, pogrzeb odbył się 
14.11.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

Wacław Ziółkowski: lat 88, zmarł 11.11.2011r, pogrzeb odbył 
się 16.11.2011r na cmentarzu w Dobrej

Helena Kolesińska: lat 88, zmarła 11.11.2011r, pogrzeb odbył 
się 16.11.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

Michał Marciniak: lat 28, zmarł 15.11.2011r, pogrzeb odbę-
dzie się 18.11.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

jako wikariusz do parafii pw. Św. Marcina w Dornbirn, gdzie po-
święca się głównie pracy z młodzieżą.  W 1930 r. zostaje skiero-
wany przez biskupa dr. Sigismunda Waitza (1864-1941) do Rzy-
mu na studia z zakresu prawa kanonicznego, które wieńczy dok-
toratem w 1935 r. Otrzymuje tytuł prałata i adwokata Świętej Roty 
Rzymskiej. W 1935 r. wraca do Innsbrucka w celu utworzenia 
kościelnego sądu małżeńskiego dla apostolskiej administratury 
Innsbruck-Feldkirch. Zostaje mianowany oficjałem. 

W roku 1939 nowym administratorem apostolskim dla Inns-
brucka-Feldkirch zostaje biskup dr Paul Rusch (1903-1986), któ-
ry 15 stycznia 1939 roku mianuje Karola Lamperta wikariuszem 
generalnym administratury apostolskiej. Naczelnik okręgu Franz 
Hofer całkowicie odrzuca tę nominację. Nowy wikariusz general-
ny zajmuje zdecydowaną postawę wobec nazistów i broni praw 
Kościoła. Sprzeciwia się administracyjnemu nakazowi umiesz-
czania emblematów faszystowskich we wnętrzach kościołów. W 
następstwie takiej postawy ks. Karol Lampert roku 1940 zostaje 
trzykrotnie aresztowany przez gestapo w Innsbrucku. Pod koniec 
sierpnia 1940 roku został osadzony w obozie koncentracyjnym 
Dachau, następnie w Sachsenhausen i znów w Dachau, skąd zo-
staje zwolniony w dniu 1 sierpnia 1941 r. Dnia 16 sierpnia 1941 r. 
przybywa do szpitala Sióstr Boromeuszek w Szczecinie (Fundacja 
św. Karola Boromeusza) przy dzisiejszej al. Wyzwolenia 52. Opie-
kuje się chorymi, rozwija duszpasterstwo młodzieży przy parafii 
św. Rodziny (utworzonej przy kościele szpitalnym boromeuszek). 
Opiekuje się katolickimi żołnierzami wermachtu z Austrii i Śląska, 
otacza opieką polskich robotników przebywających na przymuso-
wych robotach. Pomaga duszpastersko w innych kościołach kato-
lickich: w dzisiejszej bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, 
w Borzysławcu k. Goleniowa (dawny powiat nowogardzki), w 
Zinnowitz na wyspie Uznam, w Parchimie. 

4 lutego 1943 roku w ramach akcji Fall Stettin aresztowano grupę 
księży, katolików świeckich i zakonnic. Był wśród nich kapelan szpi-
tala św. Karola Boromeusza w Szczecinie ks. Karol Lampert oskar-
żony o szpiegostwo na rzecz aliantów. Mimo intensywnych prze-
słuchań i tortur pozostaje niezłomny. Na propozycję zwolnienia w 
zamian za porzucenie Kościoła i kapłaństwa odpowiada: „Kocham 
mój Kościół. Pozostanę wierny mojemu Kościołowi oraz stanowi 
kapłańskiemu: Stoję za Chrystusem i kocham Jego Kościół!“

20 grudnia 1943 roku wydano pierwszy wyrok śmierci na ks. 
Karola Lamperta. W związku z wewnętrznymi sporami sądu, wy-
rok zostaje odroczony. Sprawę przekazano 14 stycznia 1944 roku 
sądowi wojennemu w Torgau. Tuż przed wydaniem wyroku ska-
zującego ks. Lamperta na śmierć, dnia 28 lipca 1944 roku sa-
mobójstwo popełnił sędzia sztabu generalnego Werner Lueben, 
oświadczł on: „Nie chodzi w tym przypadku o ‚zbrodniarzy’ ani 
o ‚aspołeczne elementy’. Ich jedynym tragizmem jest to, że są ka-
tolickimi księżmi!“ Wyrok śmierci zostaje ostatecznie zatwierdzo-
ny 8 września 1944 roku i wykonany 13.11.1944 r. o godzinie 16 
w więzieniu w Halle. W chwili egzekucji ks. Karol Lampert zdołał 
jeszcze wypowiedzieć słowa: „Jezus-Maryja…!”. Urna z jego do-
czesnymi szczątkami została złożona na cmentarzu przy koście-
le pw. Św. Gertrudy w Halle. Po czterech latach, 14 listopada 1948 
roku urna została uroczyście przeniesiona do Göfis, rodzinnej 
miejscowości kapłana męczennika. Umieszczono ją przy wejściu 
do starego kościoła parafialnego.

Dnia 1 października 1998 roku biskup diecezji Feldkirch dr 
Klaus Küng rozpoczął proces beatyfikacyjny Ks. Karola Lamper-
ta. 27 czerwca 2011 roku Papież Benedykt XVI podpisał dekret 
o męczeństwie in odium fidei Sługi Bożego ks. Karola Lamper-
ta, wyznaczając datę beatyfikacji na dzień 13 listopada 2011 roku. 

Opr. redakcja 
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gminne Obchody Światowego Dnia walki z cukrzycą

O cukrzycy w Nowogardzie 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków ”Koło Nowogard” postanowiło zorganizować w dniu 19 listopada 2011 o godz. 11: 00 w Domu Kul-
tury w Nowogardzie Gminne Obchody Światowego Dnia walki z Cukrzycą w Nowogardzie 

DN: Dlaczego akurat ta 
choroba panią zainteresowa-
ła, przecież jest pani neuro-
logiem?

Marzena Kargul: Rzeczy-
wiście, cukrzyca nie jest w krę-
gu moich zainteresowań me-
dycznych, gdyż jestem neuro-
logiem, ale to nie znaczy, że 
nie interesuje mnie ta choro-
ba. W Nowogardzie jest nieste-

ty bardzo wiele osób chorych 
na tę chorobę lub zagrożonych 
tą chorobą. Dlatego temu wła-
śnie poświęcone będzie to spo-
tkanie, na które razem z pa-
nem Eugeniuszem serdecznie 
zapraszamy. 

Eugeniusz Tworek: Na-
szym główny celem jest zwró-
cenie uwagi największej licz-
bie osób na niebezpieczeństwo, 

które  niesie za sobą cukrzyca.   
Podczas obchodów Dnia Walki 
z Cukrzycą dowiemy się rów-
nież o prawidłowym sposo-
bie odżywiania osób z cukrzy-
cą. Dodatkowo, przez diabety-
ka będą przeprowadzone testy  
na obecność poziomu cukru po 
spożyciu 25 gram naturalnego 
miodu pszczelego. Będą tak-
że prowadzone badania prze-
siewowe w kierunku cukrzycy. 
Ponadto przeprowadzony bę-
dzie wykład przez lekarza dia-
betologa na temat cukrzycy.

DN: Proszę powiedzieć, 
jak możemy rozpoznać 
pierwsze objawy cukrzycy? 

MK: Generalnie są dwa ro-
dzaje cukrzycy. Cukrzyca typu 
pierwszego, która się ujawnia 
już w dzieciństwie i wczesnej 
młodości i cukrzyca typu dru-
giego tzw. cukrzyca osób doro-
słych.

 Kiedy możemy podejrzewać, 
że mamy cukrzycę? Przede 
wszystkim wtedy, kiedy zaob-
serwujemy  następujące ob-
jawy:  ciągłe zmęczenie i sen-
ność, zwiększone pragnienie 
połączone z częstym oddawa-
niem moczu, występująca su-
chość w ustach czasem utrud-
niająca spożywanie pokar-
mów, bóle głowy, pogorszenie 
zdolności widzenia, mrowie-

nie i drętwienie kończyn, skur-
cze łydek w nocy, wolniejsze 
gojenie się ran. Są to bardzo 
konkretne sygnały i nie nale-
ży ich nigdy lekceważyć. Nale-
ży wówczas sprawdzać poziom 
cukru we krwi, a konkretnie w 
surowicy.

DN: Gdzie uzyskać pierw-
szych informacji w tej spra-
wie? 

MK: Najprościej u leka-
rza rodzinnego, który poprzez 
skierowanie na badania do la-
boratorium analitycznego zo-
rientuje się, czy dany pacjent 
jest chory. Jeżeli diagnoza jest 
pozytywna, to zaleci odpo-
wiednie leczenie. 

DN: Jak przebiega proces 
leczenia?

MK: Proces leczenia głów-
nie opiera się na przestrzega-
niu zaleceń lekarza w tym die-
ty, kontroli wagi i szeroko ro-
zumianym ruchu fizycznym, 
oczywiście, jeżeli nie ma prze-
ciwwskazań. 

DN: Kiedy i jakie badania 
należy wykonywać oraz jak 
się do nich przygotować? 

MK: Badania wykonujemy 
w laboratorium analitycznym, 
a warunki jakie musimy speł-
nić ,to przede wszystkim  oso-
ba badana musi być na czczo. 

DN: Czy można wyleczyć 
się z cukrzycy?

MK: Cóż jest to choroba nie-
uleczalna, ale to nie oznacza, 
że jest wyrokiem śmierci. Przy 
odpowiednim trybie życia, die-
cie i kontrolowaniu wagi, a tak-
że ruchu fizycznym można w 
miarę normalnie funkcjonować 

DN: Dlaczego warto wziąć 
udział w Dniu Walki z Cu-
krzycą, który odbędzie się 
w sobotę.  Proszę zachęcić 
naszych czytelników, którzy 
być może po przeczytaniu 
tego wywiadu zaniepokoją 
się o swoje zdrowie i przyj-
dą. 

MK i ET: Warto przyjść, 
chociażby po to, by  sprawdzić 
czy nie jesteśmy narażeni na 
tę chorobę. Ponadto, żeby po-
zyskać więcej wiedzy na ten 
temat i mieć świadomość, jak 
groźną chorobą jest cukrzyca. 
Choroba ta nie bez powodu 
ma miano epidemii XXI wie-
ku. Wszystkich serdecznie za-
praszamy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, obchodzony corocznie w 
dniu 14 listopada jest kampanią mającą na celu propagowanie 
wiedzy na temat cukrzycy, w której corocznie Międzynarodowa 
Federacja Diabetologiczna podejmuje nowy temat związany z 
problemami światowej społeczności związanej z cukrzycą. Świa-
towy Dzień Walki z Cukrzycą organizowany jest 14 listopada na 
cześć urodzin Fredericka Bantinga, który wraz z Charlesem Be-
stem, jako pierwszy przedstawił teorię, która doprowadziła do 
odkrycia insuliny w 1922 roku. Światowy Dzień Walki z Cukrzy-
cą został po raz pierwszy zorganizowany w 1991 roku przez Mię-
dzynarodową Federację Diabetologiczną oraz Światową Organi-
zację Zdrowia w odpowiedzi na alarmujący wzrost zachorowań 
na cukrzycę.

O cukrzycy, ale także o tym, dlaczego warto w sobotę wziąć 
udział w akcji rozmawiamy z lek. medycyny neurologiem Ma-
rzeną Kargul, która będzie prowadziła od dnia 26.11.2011 No-
wogardzką Szkołę Cukrzycy oraz Eugeniuszem Tworkiem - pre-
zesem Stowarzyszenia Diabetyków w Nowogardzie. Uzupełnie-
niem obchodów w Nowogardzie będzie część artystyczna, którą 
przygotuje i poprowadzi Nowogardzki Dom Kultury. 

Eugeniusz Tworek oraz lek. Marzena Kargul

ZAPROSZENIE
„Cukrzyca-Powstrzymać  
Epidemię XXI wieku ”.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard za-
prasza wszystkich mieszkańców Nowogardu oraz oko-
lic w sobotę dnia 19 listopada 2011 o godz. 11.00 do 
Domu Kultury w Nowogardzie na uroczyste obcho-
dy  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie  
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, obchodzony corocznie w 
dniu 14 listopada, jest kampanią mającą na celu propagowanie 
wiedzy na temat cukrzycy, w której corocznie Międzynarodo-
wa Federacja Diabetologiczna podejmuje nowy temat związa-
ny z problemami światowej społeczności związanej z cukrzy-
cą. 

Tematem przewodnim Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 
na lata 2009-2013 jest „Edukacja i prewencja w cukrzycy”. Ha-
sło kampanii w 2011 roku brzmi: „Cukrzyca-Powstrzymać 
Epidemię XXI wieku ”.
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Znaleziono
klucze

W dniu 17.11.2011r  na ul. 
Boh. Warszawy zostały znale-
zione klucze, które są do ode-
brania w zakładzie fryzjerskim 
pana Mariana Sudomierskiego 

RED. 

wyjaśnienie 
W ostatniej  sondzie  w której zadaliśmy pytanie  „Jak nowogardzcy kierowcy przygotowali 

się do zimy” wkradła się pomyłka w wypowiedzi jednego z ankietowanych tj. Pana Witol-
da Dęga. Informujemy, że  wypowiedź miała na celu uświadomić kierowcom o konieczno-
ści sprawdzenia stanu sprawności akumulatora przed zimą, a nie jak napisaliśmy wymiany 
akumulatora na zimowy – bo oczywistym jest fakt, że tego typu urządzeń nie ma.

JB 

Od audytu do pierwszego miejsca na koniec rundy

Olimpia podsumowała sezon
Do końca roku kalendarzowego pozostał jeszcze ponad miesiąc, ale już teraz można dokonać podsumowania minionego roku. Na 
przestrzeni tego czasu byliśmy świadkami sukcesów, jak i porażek. Nieprzewidywalność jest właśnie tym, co sprawia, że piłka nożna 
jest sportem fascynującym. Niezwykle istotny jest udział wszystkich osób, które na te wyniki pracowały.

Zmiana prezesa, uzupełnie-
nie składu zarządu było no-
wym otwarciem i próbą dla 
stowarzyszenia. Pozostawio-
ne w schedzie po poprzednich 
władzach sprawy klubowe cze-
kały na dokończenie. Do roze-
grania pozostała runda wio-
senna sezonu 2010/2011 dla 
wszystkich zespołów zgłoszo-
nych do rozgrywek pod egidą 
ZZPN w Szczecinie.

Jeszcze przed startem roz-
grywek dobiegła nas szokują-
ca wiadomość. Komisja rewi-
zyjna przy Radzie Miejskiej w 
Nowogardzie przegłosowała 
wniosek o zbadanie finansów 
otrzymanych z Urzędu Miej-
skiego. Wytoczono bardzo 
ciężkie działa, gdyż chodziło o 
zarzut niegospodarności środ-
kami publicznymi. Olimpia 
bardzo szybko potrafiła wyja-
śnić tą sprawę – podstawowy 
zarzut komisji był nie do utrzy-
mania. Przeprowadzony audyt 
potwierdził tylko to, o czym 
zarząd klubu mówił już daw-
no: nie doszło do niegospodar-
ności w klubie Olimpia. Miało 
to niestety swoje konsekwen-
cje. Całe zamieszanie zbiegło 
się z terminem przyznawania 
środków na działalność stowa-
rzyszeń w 2011 r. Otrzymana o 
wiele mniejsza kwota dofinan-
sowania była o wiele skrom-
niejsza niż poprzednia. Podane 
konsekwencje nie odnosiły się 
do członków zarządu, bo oni 
pracują i będą pracować spo-
łecznie, ale do beneficjentów 
projektu, czyli uprawiających 
sport w klubie piłkarzy. 

Końcówka poprzedniego 
sezonu piłkarskiego nie była 
udana. Awans do okręgów-
ki uzyskał główny konkurent 

naszego klubu Orzeł Pęzino. 
Olimpia zajęła drugie miejsce 
w tabeli. Na część zawodników 
wpłynęło to demobilizująco. 
Jednak większość potrafiła się 
z tym pogodzić i przystąpiła 
do kolejnego wyścigu w walce 
o awans w sezonie 2011/2012.  

Pocieszeniem dla nas wszyst-
kich były bardzo dobre wyniki 
naszych młodzieżowców.  Za-
równo juniorzy, jak i trampka-
rze zajęli pierwsze miejsca na 
koniec poprzedniego sezonu 
w swoich grupach rozgrywko-
wych. Osiągnięte wyniki poka-
zują, że w młodzieży naszego 
klubu tkwi olbrzymi potencjał. 
Wielka zasługa w tym obecne-
go trenera seniorów Gracja-
na Golemy, który młodzieżą 
w naszym klubie zajmował się 
praktycznie od momentu za-
łożenia Olimpii, zarówno na 
poziomie najmłodszych orli-
ków, jak i trampkarzy. Już w tej 
chwili w kadrze seniorów znaj-
duje się kilku zdolnych zawod-
ników z kadry juniorskiej, któ-
rzy stanowią o sile tej drużyny. 
Są to wychowankowie klubu 
Olimpia. Swoją drogę przeszli 
przez kolejne dwie kategorie 
młodzieżowe, by wywalczyć 
sobie miejsce w pierwszym 
składzie seniorów.

Początek jesiennej rundy 
spotkań nie wypadł zbyt oka-
zale. Dwa remisy i porażka z 
beniaminkiem A-klasy Orka-
nem Dalewo nie rokowała do-
brze. Po trzech meczach Olim-
pia zajmowała przedostatnie 
miejsce w tabeli i wiele osób 
skreśliło nasz zespół, jako pre-
tendent do awansu. Jednak w 
piłce nożnej, jak w każdym in-
nym sporcie walczy się do koń-
ca.

Nowa drużyna potrzebo-
wała właśnie tych trzech me-
czy by dojrzeć i wystarczają-
co się zgrać. Przeprowadzone 
rozmowy z zawodnikami dały 
pozytywny efekt. Momentem 
przełamania był pojedynek z 
największym konkurentem do 
awansu – Radowią Radowo 
Małe. Trener Gracjan Golema 
w tym meczu miał do dyspo-
zycji wszystkich zawodników i 
w dodatku niesamowicie zmo-
tywowanych. Zespół gości zo-
stał zdemolowany wynikiem 
4:0. Była to iskra, która wy-
zwoliła wiarę zawodników we 
własne możliwości i wynik, 
jaki można uzyskać na boisku. 
Osiem kolejnych zwycięstw 
to wyrównanie klubowego re-
kordu z przed trzech lat. Tylko 
wówczas Olimpia grała w B-
-klasie i o zwycięstwa było ła-
twiej. Pierwsze miejsce na pół-
metku rozgrywek znakomicie 
rokuje przed serią spotkań re-
wanżowych. Zawodnicy rozu-
mieją, że swoja grą otworzyli 
sobie szansę na awans do klasy 
okręgowej. 

Klub oprócz realizacji cało-
rocznego projektu związane-
go z organizowaniem i upo-
wszechnianiem kultury fizycz-
nej i sportu, czego wyrazem 
jest udział w rozgrywkach ligo-

wych, podejmuje wiele inicja-
tyw będących owocem działań 
jego członków, sympatyków i 
wolontariuszy. W czasie ferii 
zostały zorganizowane zajęcia 
sportowe, zakończone turnie-
jem dla dzieci, które w okre-
sie ferii czas spędzały w domu. 
Okres wakacyjny minął pod 
znakiem Wakacyjnej Amator-
skiej Ligi Piłkarskiej (WALP). 
Coniedzielna rywalizacja zgło-
szonych drużyn była ciekawą 
formą spędzenia wolnego cza-
su dla blisko stu uczestników. 
Nie zapominajmy o turnieju 
PBO CUP. W tym roku po raz 
trzeci będziemy gościć dru-
żyny z całego województwa, 
w tym pierwszoligowa Pogoń 
Szczecin, Chemika Police oraz 
futsalowa Pogoń 04’. Nasz tur-
niej na stałe zagościł w kalen-
darzu wojewódzkich wydarzeń 
sportowych. 

Klub walczy o środki na 
działalność nie tylko w Gminie 
Nowogard czy wśród przedsię-
biorców. Narodowa Agencja 
Programu „Młodzież w Dzia-
łaniu”, Fundacja Wspomaga-
nia Wsi, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki RP to tylko niektóre 
instytucje, do których apliko-
waliśmy o dotacje. Pragniemy 
rozpocząć inne projekty, któ-
re niekoniecznie mają charak-
ter sportowy, ale są związane 
z edukacją pozaformalną. Za-
gwarantowanie podstawowej 
działalności przez władze No-
wogardu jest niezbędne, aby 
móc starać się o kolejne środki 
zewnętrzne.

Nasze wyniki nie byłyby 
możliwe, gdyby nie praca wie-
lu osób oraz firm, z którymi 
klub współpracuje od dłuższe-
go czasu. Zarząd w pierwszej 

kolejności dziękuje reprezen-
tującemu Urząd Miejski w No-
wogardzie panu Burmistrzowi 
Robertowi Czapli oraz firmie 
PBO Grinbud pana Mariana 
Jeża. Współpraca z tymi insty-
tucjami i osobami była kluczo-
wa dla prawidłowej realizacji 
zadań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej w gmi-
nie Nowogard. 

Dyrektorzy szkół: Józef Kor-
kosz, Sebastian Szymański 
oraz Leszek Becela, doktor Da-
riusz Szarek mieli swój wkład 
w osiągnięte rezultaty w mi-
jającym roku. Wszystkim wy-
mienionym osobom w imie-
niu zarządu składam serdecz-
ne podziękowania. Wyrazy 
uznania należą się: firmie bu-
dowlanej Romana Pabisiaka, 
Piekarnia Karsk i Saturn oraz 
Hurtowni Warzyw Kiniarz. Od 
samego początku wsparcie ze 
strony nowogardzkiego sek-
tora prywatnego było niezwy-
kle istotne dla rozwoju nasze-
go klubu.    

Nasze działania nie doszłyby 
do realizacji, gdyba nie dzia-
łania wolontariuszy, piłkarzy 
oraz rodziców. Do nich nale-
żała lwia część zadań realizo-
wanych przy wszystkich pro-
jektach.  Dziękuję wszystkim 
wolontariuszom stowarzysze-
nia z Wierzbięcina, Nowogar-
du i okolicznych miejscowo-
ści. Przed naszym klubem sto-
ją kolejne zadania związane z 
następnym rokiem. Liczę na 
to, że uda się zrealizować cele 
stawiane sobie od dłuższego 
czasu. Życzę wszystkim sym-
patykom klubu, aby miały swój 
szczęśliwy finał w 2012 roku.

Przemysław Saja  
Prezes LKS Olimpia Nowogard
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mołdawin „mekką” dla dżokejów 

Kto złapał lisa? 
Mołdawin mała miejscowość w powiecie łobeskim 
w której znajduje się stadnina koni. Miejsce relak-
su i zdobywania umiejętności jeździeckich dla adep-
tów jazdy konnej. To właśnie tam, w Święto Niepod-
ległości w dniu 11 listopada, zorganizowano zawody 
„pogoń za lisem”. W zawodach brali także udział re-
prezentanci z naszego miasta. 

Zawody rozpoczęły się od 
mszy świętej, którą celebrował 
ks. Jacek  Szunejko, proboszcz 
parafii w Radowie Wielkim. Po 
zweryfikowaniu kondycji koni 
i sprzętu wszyscy jeźdźcy wy-
ruszyli do lasu w dwóch od-
dzielnych grupach. W grupie 
starszych zawodników prym 
wiodła Magda Marcinkowska, 
a w grupie młodzieży jeżdżącej 
na kucach, Paulina Gryciak. Po 
przeszło godzinnej przejażdż-
ce na terenie toru „Pod Kasz-
tanami”  (nazwa szkoły jeź-
dzieckiej działającej na stadni-
nie) została rozegrana  walka 
o lisią kitę przypiętą na lewym 
ramieniu jeźdźca. W grupie 
dzieci i młodzieży na kucach 
sukces odniosła Luiza van Wy-
gerden na koniu Gratka. A w 
kategorii seniorów na koniu 
Nowina zwyciężyła Katarzy-
na Gałan. Obie panie pokaza-
ły hard ducha i ciała, dlatego w 
przyszłym roku w nagrodę na 
pewno przejmą rolę „lisa”. Fi-
nał imprezy był bardzo rado-

sny i połączony z konsumpcją 
przepysznych dań i pieczone-
go dzika, który wszystkim bar-
dzo smakował i był głównym 
daniem tego wieczoru. Mimo, 
że czołowe miejsca tym ra-
zem przypadły uczestnikom z 
innych miast, to należy pod-
kreślić, że uczestnicy z Nowo-
gardu dali z siebie wszystko, a 
szczególnie Ci jeźdźcy z grupy 
młodszej. 

Jarek Bzowy 
fot. Krystyna Szeronos 

Dzień Tolerancji w SP  
nr 1  w Nowogardzie 

Wiele, może zbyt wiele pięk-
nych słów, czasami nawet bar-
dzo patetycznych padło na te-
mat tolerancji ludzi XXI wie-
ku. Właściwie to bardzo mod-
ne słowo, z którym lubimy się 
utożsamiać.  Przecież jesteśmy 
otwarci, szanujemy poglądy 
innych, nie przeszkadza nam 
pochodzenie, kolor skóry, wy-
gląd zewnętrzny, nasze ogra-
niczenia związane z niepełno-
sprawnością itp. Dlaczego więc 
taki dzień - 16 listopada zapi-
sany w kartkach kalendarzy, 
jako Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji? Czy jest ważny?! 
Na pewno!  Mimo sporej wie-
dzy na ten temat, praktyka ży-
cia codziennego wygląda bar-
dzo różnie!!

Szkoła z racji swoich zadań 
uczenia i wpajania właściwych 
postaw, wartości nie może i nie 
chce przejść obojętnie obok 
tego tematu. Od najmłodszych 
lat należy rozmawiać z dzieć-
mi o odmienności każdego z 
nas, o bogactwie osobowości, 

a przez to wdrażać do toleran-
cji i akceptacji. 

Uświadomienie faktu, iż każ-
de życie jest inne, ale przez to 
nie jest gorsze, ani lepsze, było  
celem spotkania, jakie miało 
miejsce 16 listopada w SP nr 
1 w Nowogardzie. Najmłodsi 
uczniowie z kl. I c i II a poznali 
tę prawdę, dzięki redaktorowi 
Dziennika Nowogardzkiego  
- panu Jarosławowi Bzowe-
mu. Osobiste doświadczenia 
Pana Jarka dotkniętego nie-
pełnosprawnością ruchową, 
to najlepsza praktyczna lekcja 
uświadomienia i uczenia sza-
cunku dla życia i zdrowia, a 
także właściwych postaw wo-
bec innych ludzi.

Potrzeba ta jest bardzo waż-
na, ponieważ dzieci rzad-
ko, albo wcale, nie stykają się 
z ludźmi niepełnosprawny-
mi, często niestety z winy nas 
dorosłych, którzy roztaczamy 
nad nimi parasol rodzicielski, 
jakim jest bezstresowe wycho-
wanie. Dzieci wtedy nie potra-

fią w naturalny sposób reago-
wać i zachowywać się w obec-
ności osoby innej. Nieświado-
mie wtedy nawet mogą zranić.

Słuchanie, rozmawianie z 
naszym gościem, który prze-
kazał dzieciom całą prawdę o 
codzienności życia ludzi nie-
pełnosprawnych- na tle pre-
zentacji wiersza i bajki o tole-
rancji, o odrzuceniu, a jedno-
cześnie końcowym morałem, 
iż nie szata, nie pieniądz jest 
wartością najważniejszą, było 
mottem tego właśnie spotka-
nia. Miłe zaskoczenie, albo na-
wet może nie, bo chyba, to je-
dynie dzieci nie są twórcami 
murów dzielących na lepszych 
i gorszych. 

Patrząc na zasłuchane, sku-
pione twarze uczniów, można 
mieć nadzieję, iż słowo tole-
rancja, empatia, nie będą tylko 
wyświechtanym frazesem. 

Pedagog SP nr 1
Anna Szymańska
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„TOmasZewscY NierUcHOmOŚci”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 60 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, III p, cena- 145 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 62 m2, cena- 154 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 149 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł

Domy :
Nowogard okolica o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica o powierzchni 150 m2, działka 11500 m2, cena – 150 000 zł
Nowogard szeregowce o powierzchni 134 m2, działka 450 m2,cena 220 000 zł +VAT
Nowogard dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 185 m2, działka 1100 m2,st. surowy cena- 390 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 150 m2, działka 787 m2, cena - 560 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 239 m2, działka 6400 m2, cena- 590 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 240 m2, działka 886 m2, cena- 649 000 zł

lokale:
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, I p, cena- 900 zł/ miesiąc
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 70 m2, I p, cena-1000 zł/ miesiąc
Nowogard, lokal o powierzchni 200 m2 na wynajem, cena- 7400 zł/miesiąc

serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
biura Nieruchomości na ul. warszawską 14

Dominik syn Kingi 
Rucińskiej ur. 
4.11.2011 z Łobza

Anetka córka Iwony i 
Norberta ur. 6.11.2011 
z Redła

Mateusz syn 
Małgorzaty i 
Zbigniewa Gruchała 
ur. 13.11.2011 
z Nowogardu

Jaś syn Joanny i 
Romana úugowskich 
ur. 7.11.2011 z 
Starych Wyszomierek

Łukasz syn Moniki 
i Grzegorza ur. 
6.11.2011 z Bielic

Karolina córka 
Ewy Raczyńskiej 
ur. 14.11.2011 
z Wierzchów

Amelia córka Agnieszki 
Balbus ur. 6.11.2011 z 
Nowogardu

Julka córka Patrycji i 
Arona ur. 6.11.2011 z 
Błotnego Młyna

Jan syn Klaudii Miłek 
ur. 14.11.2011 z 
Kołdrąbów

Zuzanna córka Justyny 
Wszołek ur. 5.11.2011 z 
Nowogardu

Julia córka Ewy Giza ur. 
6.11.2011 z úosoťnicy

Filip syn Eweliny 
Bakalarz 
ur. 15.11.2011 
z Chlebówka

Alicja córka Amelii 
Szulc ur. 5.11.2011 z 
Łosośnicy

Nikola córka 
Krzysztofy Stępień 
ur. 8.11.2011 
z Regowa

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

W dniu 25 listopada odbędą się II Międzyszkolne Zawody na Ergometrze Wioślarskim o Puchar Burmistrza Nowogardu. Te jedyne w 
swoim rodzaju zawody odbędą się w I LO przy ul. Wojska Polskiego. 

międzyszkolne Zawody na ergometrze wioślarskim w  i  lO

Wiosłowanie pod okiem gwiazd sportu 

Program imprezy – 25 listopada 2011 
od godz. 9.00 do 10.15 – zapisy uczestników (niezgłoszo-

nych wcześniej przez szkoły)
-godz. 10.30 uroczyste otwarcie imprezy 
-godz. 11.00 zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych, a 

następnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
bieg nauczycieli wychowania fizycznego
bieg pokazowy ósemki aktualnych Mistrzów Europy na dy-

stansie 1000 m

Zawody są skierowane dla 
uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. W tym 
roku będą mogły w nich wziąć 
udział także dziewczęta. 

W naszej szkole uczy się 
Oskar Bonda, który już drugi 
rok z rzędu odnotowuje sukcesy 
w wioślarstwie na arenie ogól-
nopolskiej. To on, wspólnie ze 
swoją wychowawczynią - Be-
atą Pietruczyk - wpadł na po-
mysł organizacji zawodów na 
ergometrze w naszym liceum – 
mówi Karina Surma, dyrektor 
I LO w Nowogardzie. 

Zgodnie z regulaminem 
imprezy, zawodnicy wezmą 
udział w biegu na 1000 m. 
Zwycięzcą zostaje ten, kto uzy-
ska najlepszy czas zmierzony 
przez komputer. Start w zawo-
dach odbywać się będzie rów-

nocześnie na 10 ergometrach, 
podłączonych pod telebim, na 
którym będzie prezentowana 
wizualizacja przebiegu wyści-
gu z podawanym aktualnym 
czasem poszczególnych osad. 

Organizatorzy zawodów 
przygotowali, także szereg 
atrakcji. Jedną z nich będzie 
bieg nauczycieli  wychowania 
fizycznego na dystansie 500 m. 
W programie jest także bieg 
pokazowy ósemki aktualnych 
Mistrzów Europy na dystan-
sie 1000 m. To nie koniec nie-
spodzianek. W ramach Gali 
Olimpijczyków swoją obecno-
ścią zawody uświetnią  Złoci 
Medaliści Olimpijscy – Marek 
Kolbowicz oraz Konrad Wa-
sielewski. 

Każda szkoła może zgło-
sić do zawodów swoją repre-

zentację, ale uczniowie mogą 
startować również indywidu-
alnie. Do zawodów dopuszcze-
ni będą uczniowie nie posiada-
jący przeciwwskazań do zajęć 
wychowania fizycznego (za-
świadczenie na liście zbiorczej 

potwierdzone przez pielęgniar-
kę szkolną), których rodzice 
lub opiekunowie wyrażają zgo-
dę na ich udział w zawodach. 

Zgłoszenia należy przesyłać 
pocztą elektroniczną na adres: 
lo1@lo1.nowogard.ids.pl w ter-

minie do 23 listopada. Szczegó-
łowe informacje można także 
uzyskać pod nr tel. 91 39 20 213. 

W imieniu organizatorów 
zapraszamy do udziału w za-
wodach. Czekają nagrody!

MS

Na zdjęciu od prawej: Michał Frej, Artur Lipiński, Jakub Jerzykowski, Adrian Ziółkowski w I mistrzostwach
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

21.11.2011 r. 
godz. 16

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk

zaprasza na
BAL SYLWESTROWY

do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami : 91 392 63 88, 507 421 567
Cena od pary 400 zł
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Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Żabowie 

serdecznie dziękuje 
Panu Romanowi Szlachetka, 
Panu Marcinowi Fedeńczak, 
Panu Przemysławowi Balon 

za finansowe rzeczowe 
i fizyczne wsparcie remontu klasy

Chrześcijańskie Centrum Pomocy, Agenda Zboru, Kościoła  
Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie, ul.700-Lecia 14,  
72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich 

Gminy Nowogard
Poniedziałek 21.11.2011  9:00 –15:00
Wtorek 22.11.2011 13:30 – 16:00
Środa  23.11.2011 13:00 – do wyczerpania zapasów 
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Zarząd  spółdzielni  
mieszkaniowej„cisy” w Nowogardzie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie i usta-

nowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,:  2 
pok. o pow. użytk. 45,80m2 – (I piętro) ul. 15 Lutego 
12b/4,          który odbędzie się  w dniu 18 grudnia 2011r 
o godz. 12.00.

                                       cena wywoławcza  -  114.958,00zł

Szczegółowych informacji w sprawie warunków prze-
targu udzielamy w siedzibie SM „Cisy” przy ul. Poniatow-
skiego 7a lub pod nr tel. 91 3925261

W ok. Długołęki - Wyszomierza 

zaginął pies gończy 
Pies miał szeroką czerwoną 

obrożę z napisem 
"zagubiłem się 501 385 072" 

Znalazca otrzyma 
nagrodę prosimy o kontakt.

501 385 072

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata 
Matematyki” – czasopisma poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres 
należy przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl.

Kilo ołowiu czy kilo pierza?
Matematyka i zmysły – część IX

Zanim dziecko nauczy się 
wykonywać działania aryt-
metyczne w postaci rów-
nań, musi zrozumieć, na 
czym polega abstrakcyj-
ne, jak dla niego, liczenie 
przy pomocy zapisu ma-
tematycznego. O wiele ła-
twiej będzie mu to pojąć, 
jeśli wcześniej zapozna się z 
działaniem... wagi. Bo jeśli 
niezrozumiały zapis:

1 + 1 = 2
przedstawimy za pomocą 

ilustracji:
piłka + piłka = lalka

gdzie lewą i prawą stro-
nę równania potraktujemy 
jako szale wagi (założyw-
szy, że dwie piłki ważą tyle 
co jedna lalka), wówczas 
zrozumienie przykładu bę-
dzie dla dziecka w wieku 
ok. 5-6 lat o wiele prostsze. 
Dlatego dziś proponujemy 
zabawy w użyciem wagi.

Nowoczesne urządzenia 
elektroniczne nie pomo-
gą latorośli zrozumieć za-
sady ważenia, równowagi, 
czegoś cięższego/lżejsze-
go, dlatego najlepiej zrobić 

wraz z dzieckiem tradycyj-
ną, prostą wagę. Wystarczy 
ok. półmetrowy pręt lub li-
stwa – byle nie była giętka – 
i dwa kawałki gazy (do ku-
pienia w aptece jako kom-
pres 5x5), materiału na tyle 
przejrzystego, że widać bę-
dzie, co aktualnie ważymy. 
Na środku listwy przywią-
zujemy sznurek, za któ-
ry będziemy trzymać na-
szą wagę, a na jej końcach 
mocujemy gazę, zawiąza-
ną czterema rogami w taki 
sposób, by dało się do niej 
coś włożyć jak do wor-
ka. Ważenie przy pomo-
cy takiego urządzenia spo-
woduje, że dziecko zrozu-
mie, iż wskutek wkłada-
nia różnych przedmiotów, 
ich waga może być równa. 
Teraz pozostaje już tylko 
eksperymentowanie – co 
będzie cięższe, pięć kloc-
ków plastikowych, czy pięć 
drewnianych? Lalka czy 
miś? Co się będzie działo 
z ramionami wagi, jeśli na 
obie szale dołożymy taką 
samą/różną ilość kaszta-
nów? Ile małych pluszaków 
waży jedno duże auto?

Dzięki zabawom z wagą, 
dziecko pozna pojęcia: lżej-
sze/cięższe, zrozumie tak-
że, że ważna jest precyzja 
– czasem trzeba dodać kil-
kanaście kasztanów, by wa-
żyły dokładnie tyle, co kil-
ka klocków. Będzie to rów-
nież okazja do przekonania 
się, że wielkość przedmiotu 
nie świadczy o jego wadze, 
bo mniejsza rzecz może być 
cięższa od większej, cze-
go najlepszym przykładem 
jest dowcipna zagadka: Co 
jest lżejsze, kilo ołowiu, czy 
kilo pierza?

Zabawy z wagą to wstęp 
do praktycznego wykorzy-
stania umiejętności wa-
żenia. Można bawić się w 
pokoju dziecięcym, albo 
w kuchni, ważąc warzy-
wa, produkty spożywcze,  
a w sklepie sprawdzać w 
jaki sposób są pakowane 
(np. cukier w kilogramo-
we paczki, a bułka tarta i 
cukier puder w półkilowe), 
aby łatwiej było je kupo-
wać.

Agnieszka Gil

Krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są równe sumom cyfr 
od 1 do 9, które należy wpisać w wolne białe pola zgodnie ze 
wskazanym przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego 
pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się ta sama cyfra, a 
więc nie może być na przykład: 16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych literami A, B, C, D 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

     
A    B    C    D

w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l

„Nowogardzka Szkoła Cukrzycy”
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie rozpoczyna nabór osób zainteresowanych cy-

klem  spotkań edukacyjnych przeznaczony dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin i osób zainteresowa-
nych profilaktyką zdrowotną w kierunku cukrzycy . Program edukacyjny „Szkoła Cukrzycy” wpisuje się w 
ogólnopolską akcje Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia  Zielonogórskiego. 
Prawie sto lat temu prof. Joslin gdy nie znano jeszcze insuliny i leków doustnych w leczeniu cukrzycy  po-
wiedział „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej, żyją najdłużej”  Niech te słowa  będą refleksją  i zachę-
tom do wzięcia czynnego udziały w spotkaniach edukacyjnych „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy”. Bowiem 
pomimo całego rozwoju medycyny wiedza o tej chorobie jaką posiada chory z cukrzycą  ma bardzo istotny 
wpływ na długość i jakość życia bez powikłań cukrzycowych. Zapisy osób zainteresowanych odbywają się w:

Siedzibie PSD Koła Nowogard  ul. Wojska Polskiego 7(budynek laboratorium Szpitala w Nowogardzie)
Telefonicznie pod nr.:  500 553 190,   606 457 102

Eugeniusz Tworek, Prezes PSD,  Koła Nowogard
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

beZPłaTNa POmOc w UZYsKaNiU KreDYTU - OFerTa 20 baNKÓw

www.mk-kwadrat.pl
DOmY Na sPrZeDaŻ

Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 342,20m², działka 921m² – ceNa 257.500 zł 
Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 185,19m², działka 1100m² – ceNa 391.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000
błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – ceNa 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 180.000 zł 
Ińsko – 4 pokoje,  pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.450000 zł 
Nowogard ( okolica ) - do remontu, pow. 200m², działka 6300m² – CENA 150.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł 
Połczyn Zdrój – dom w dzielnicy uzdrowiskowej, pow 226m², działka 3688m² – 2.060.000 zł

miesZKaNia Na sPrZeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – ceNa 33.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – ceNa 226.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – ceNa 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – ceNa 89.900 zł

lOKale
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – ceNa 1.200.000 zł 
Nowogard – lokal o pow. 280m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal typu pub, pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 piętro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Przyjmę  
do pracy 

samodzielnego stolarza 
meblowego 

606 830 893

UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku

SUPER  OKAZJA!!!
Księgarnia „REFLEX” przy ulicy Wojska Polskiego 8 

organizuje wyprzedaż 
całego towaru w cenach hurtowych do końca roku.

Serdecznie zapraszamy! 

Od 01. 09.2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im.  Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie realizowany jest drugi etap projektu

„Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje”
W dniach od 13 do 16  października 2011 roku odbyła się druga edycja kursu barmańskiego i kel-

nerskiego. Zajęcia były prowadzone przez Krakowską Szkołę Restauratorów. W kursie kelnerskim 
brało udział 13 uczniów i 2 nauczycieli, natomiast w kursie kelnerskim uczestniczyło 14 uczniów i 
2 nauczycieli.  

Uczestnicy zostali wyłonieni spośród uczniów klas technikum hotelarstwa oraz technikum ży-
wienia i gospodarstwa domowego w nagrodę za wysoką frekwencję i dobre wyniki w nauce. 

Warunkiem udziału w kursie było również ukończenie 18 roku życia. 
W programie kursu barmańskiego było przedstawienie zasad i zachowań obowiązujących w pra-

cy barmana, zapoznanie z naczyniami do serwowania alkoholi, podział i charakterystyka napojów 
alkoholowych oraz zadania praktyczne. 

 
Każdy kurs zakończył się egzaminem, a uczestnicy otrzymali certyfikaty, potwierdzające ukoń-

czenie szkolenia. 
27 października został zrealizowany kolejny wyjazd studyjny. Tym razem grupa uczniów z I i III 

klasy technikum hotelarstwa oraz IV klasy technikum żywienia i gospodarstwa domowego wraz z 
opiekunami odwiedziła hotel Radisson Blu w Szczecinie. Uczniowie zapoznali się z systemem pracy 
służby pięter, z systemem organizacji pracy recepcji, służby parterowej oraz z wyposażeniem jedno-
stek mieszkalnych, sal konferencyjnych i gabinetów SPA z basenem rekreacyjnym. 

W drodze powrotnej grupa gościła na obiedzie w restauracji 15 Południk. Stół do obiadu był na-
kryty i udekorowany bankietowo, była więc okazja do porównania wystroju wnętrza sal konsu-
menckich w restauracji Radisson Blu i 15 Południk. Kolejny wyjazd dał młodzieży okazję do skon-
frontowania wiedzy podręcznikowej z praktyką i poznania realiów pracy w dużym obiekcie hote-
larsko-gastronomicznym wysokiej klasy. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

sPrZeDam 
miesZKaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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Do diagramu należy wpisać podane wyra-
zy tak by powstała prawidłowa krzyżówka. 
Niektóre wyrazy należy wpisać wspak. Li-
tery w polach przyciemnionych, czytane 
dookrężnie utworzą rozwiązanie. 

Alfabetycznie: KAMPINOS, KSZTAŁT, NA-
RZĄDY, PAPLA, PIWONIE, PORYWACZ, 
PRĄDNICA,TENERYFA. 

Z Wyspiańskim…

Metagramy
Wiceprezes awansował
Był . . . . . . . .
Został . . . . . . . .

Uwaga:
Metagramy  to wyrazy  różniące się jedną 
literą. Przykładowo:  żurek, burek 

Litery dodatkowo ponumerowane od 1 do14 
utworzą rozwiązanie – dokończenie przysłowia, 
którego początek umieszczono w tytule krzyżów-
ki.
POZIOMO:
1 – dialog, wymiana zdań,
4 – rodzaj kluski (mazowiecka wędrowała…),
5 – Teksas lub Alaska,
6 – stanowisko pracy,
7 – deszcz lub śnieg.
PIONOWO:
1 – bezużyteczny przedmiot, stara zniszczona 
rzecz,
2 – nie jest wsią,
3 – płynie przez Wrocław, wpada do Odry.

Bądź premierem i utwórz …

Litery z pól przyciemnionych utworzą roz-
wiązanie.

POZIOMO:
1 – bóstwo słowiańskie, brat Leluma (wpisz 
POLELUM),
5 - … , siadaj bracie dalej hop!
6 – dawne państwo semickie (wpisz AKAD),
8 – podniecenie, wzruszenie,
9 – obecnie Etiopia.
PIONOWO:
1 – okrywa ładunek na ciężarówce,
2 – mieszkańcy Ameryki Płd.
3 – wykwit na skórze lub pleśń na murze,
4 – nachylone wyrobisko w kopalni,
7 – bratobójca z raju.

Słońce listopada…

KUPON 86 krzyżówka z dnia 10 XI
Prawidłowe rozwiązania: „Święto Niepodległości”, „Przystanek wol-

ności”,  „Marszałek Piłsudski”
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Pelagia Feliksiak, Henryk Rosa, 

Cecylia Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Urszula Kaczmarek, 
Wioletta Madalińska, Jadwiga Maknia, Stanisława Pokorska, Eugeniusz 
Heinrich, Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Adam Stefański, Andrzej 
leszczyński, Iwona Kochelska, Józef Dobrowolski, Alicja Wypych, Hali-
na Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Teresa Czarnecka

Zwycięzcy: Halina Szwal, Wiesław Borowik, Iwona Kochelska

TWARDY SEN
Cieszą się ludzie rozmaici,
Że gdy ich w dłoń swą sen pochwyci,
Śpią doskonale przez noc całą,
I jeszcze by im się pospało.
Donald powtarza, że gdy tylko,
Wskoczy do łóżka, śpi z tą chwilką.
Jarosław się chwali, że we śnie dar ma,
Iż go nie zbudzi ni grzmot armat.
Bronisław podbija śpiochów rekord:
Z otwartą sypia on powieką,
Co go wyraźnie niesłychanie,
Nie jedno przetrwa nagrywanie.
Gdy się więc chwalą znajomkowie,
Może ich zmartwi kiedy powiem,
Że na nic snów ich normy wszystkie -
Ja znam naprawdę rekordzistę!
Z grymasem nudy wciąż się snuje,
I w niczym się nie orientuje.
Nie wie, nie umie, nie rozumie,
Gubi się w wielkich zdarzeń tłumie.
Ględzi od rzeczy, w plotki wierzy,
Choruje na rozsądku nieżyt.
Błądzi omackiem poprzez świat…
To nasza władza śpi… od wielu lat!
Wystarczy hasło „nowe wybory”,
I już elita się budzi.
Wzmacnia swoje szeregi,
Licząc na naiwność ludzi.
Wszystkie frakcje już rządziły,
Rozsądkiem, zgodą się nie popisały.
Zmiana koszulek i nazw partii,
Praktycznie niczego nowego nie dały.
Patrząc wciąż na te same twarze,
Wszelka nadzieja pryska,
To nie liczy się Rzeczpospolita,
Ważniejsze są stanowiska.
Z tego należy wyciągnąć przestrogę,
Że władza gdy jej spróbujesz,
Staje się w końcu nałogiem!
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regUlarNa liNia mi KrO bU sO wa serOcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKs 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOwOgarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze sZcZeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewÓZ OsÓb - rO maN biŃcZYK - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONieDZiałKU DO PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sObOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOwOgarD - rewal - PObierOwO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOwOgarD - gOleNiÓw - sZcZeciN 
Nowogard, ul. rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
sZcZeciN - gOleNiÓw - NOwOgarD
szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

roZkŁAd jAZdY bu sów

rozkład jazdy PKP obowiązujący od 17.11.2011 do 22.11.2011 
szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59, 08:23);   
(10:18, 11:40);  (12:16, 13:37);   (13:53, 15:17); (16:26, 17:49;)   (19:47, 
21:09); (21:00, 22:21);    
Nowogard - szczecin główny: (04:28, 05:59);  (06:16, 08:03);  
(08:03, 09:35);  (10:40, 12:24);  (14:31, 16:00);  (16:42, 18:17);  (17:53, 
19:30);  
Nowogard - Kołobrzeg: (08:51,10:18), (11:55, 13:11), (16:05, 17:35), 
(18:05, 19:20), (21:25,  22:47), (22:35, 23:47)    
Kołobrzeg - Nowogard:  (3:03, 4:25), (4:58, 6:13), (6:45, 8:00), 
(9:21, 10:36), (13:13, 14:28), (15:18, 16:39)      

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077
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oGŁo sZE NIA drob NEiNFOrmaTOr lOKalNY - NOwOgarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny,  
Piotr słomski, jarosław bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NierUcHOmOŚci

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. 
J. Pawła II (Gryfitów), pod budowę ga-
raży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 

manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam garaż - Jana Pawła II, tel. 
504 422 809.

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę 
a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow. 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Do wynajęcia kawalerka 35 m2, ume-
blowana w Szczecinie. 604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Sprzedam lub wynajmę kontener na 
Rynku w Nowogardzie. Wyprzedaż 
towaru. 605 460 499

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1509 m2 (okolice Roosevelta). 
503 032 213

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, pow. 77 m2 I piętro na ul. Boh. 
Warszawy. 606 621 142

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
na trzypokojowe w starym budow-
nictwie w Nowogardzie. 600 807 338

• Sprzedam nowy dom 131 m2 + ga-
raż, działka ok. 15 ar. Karsk. Cena 320 
tys. 691 664 658

• Posiadam do Wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe w centrum Nowogardu. 
Opłaty 1000zł plus prąd i gaz, tel. 
668414615, 606435581

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 

lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 150 m2, dział-
ka 716 m2. Inf. 662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowogar-
dzie lub na obrzeżach Nowogardu. 
664 768 477

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam sklep w Płotach, wyposa-
żony, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Kupię lub wynajmę garaż. 
505 848 340

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
po remoncie. 661 393 987

• Trzypokojowe mieszkanie do wy-
najęcia w bloku przy ul. Wiejskiej. 
603 920 901

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Poszukuję do wynajęcia mieszka-
nia dwupokojowego ( w rozliczeniu 
opieka nad mieszkaniem lub osobą 
samotną) 889 497 617

• Pokoje do wynajęcia. Dobre warunki. 
698 843 040

• Wynajmę mieszkanie centrum miast 
pow. 62,30 m2 I piętro. 607 289 830

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie w 
Kamieniu Pomorskim na mieszkanie 
w Nowogardzie. 695 705 868

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Pokój do wynajęcia. 725 258 806

• Wynajmę trzypokojowe mieszkanie. 
602 526 935

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w No-
wogardzie (za byłym POMem) tel. 
601 595 053

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
w Centrum, IV piętro. 1000 zł, tel. 
725 970 618

• Do wynajęcia kawalerka w Centrum. 
601 980 065

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 
banków w jednym miejscu. Dojeż-
dżamy do klientów. Promocja!!! Pro-
wizja 0%, bezpłatne badanie zdolno-
ści kredytowej. Centrum finansowe 
AVANTIS. Tel. 513 164 203

mOTOrYZacja

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnie-
nia. tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
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way Pro Tech II 205 55 R 16, 
4 sztuki, cena 650 zł, tel. 605 
522 340.

• SPRZEDAM OPEL VECTRA C KOM-
BI, SREBRNY MET., ROK PROD 
08/2006, PRZEB 152000 KM, 1.9 
DIESEL 150 KM, SERWISOWANY 
W ASO OPEL (FAKTURY), OSTAT-
NI SERWIS 20 WRZESIEŃ 2011, 
NOWE OPONY LETNIE CONTI-
NENTAL, KLIMATRONIK DWU-
STREFOWY, ZADBANY, CENA DO 
UZGODNIENIA, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowa-
ny, ubezpieczony do poprawek 
blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear 
Ultragrip 7t, stan idealny, cena 
800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 1200 
zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 155/13. 607 310 591

• Opony zimowe R-13 (155x80) 
Stan bardzo dobry, cena 250 zł. 
Tel. 513 164 203

• Sprzedam felgi aluminiowe 
nowe oryginalne 16 cali od Volvo 
z kpl. Opon zimowych Michelin. 
Cena 2700. Tel. 602 474 266

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 
2001, 5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właści-
ciel, cena do negocjacji, tel. 794 
641 877

• Sprzedam uszkodzony silnik Da-
ewoo Lanos. 667 252 956

• Sprzedam Daewoo Lanos poj. 
1.5 rok prod. 2000, przebieg 
137 tys. cena do uzgodnienia. 
667 252 956

• Sprzedam VW T4 caravelle 
9-osobową rok. prod. 1994, poj. 
1.9 turbo diesel. 601 714 838 

• Sprzedam 4 roczne Opony zi-
mowe Goodyear Ultra Grip 7+, 
185/65/R15, mało używane - 
cena 790 zł, sprzedam felgi sta-
lowe  4 szt. do Nissana Almery z 
2001 roku, cena 490 zł, tel. 605 
522 340.

rOlNicTwO

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam wóz konny. 
889 354 058

• Sprzedam prosięta. 791 817 107

UsłUgi

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 
15 (nad apteką Jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARIE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plaka-
ty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-

jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , re-
gipsy, szpachlowanie, malowa-
nie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, laminowanie 
A4-A3, VIZART Studio Reklamy, 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
apteką Jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wy-
wrotka 25t, plandeka 13,6m. 
697 943 123

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne oraz stawianie pieców 
kaflowych. 516 033 882

• Szafy, garderoby i wnęki, meble 
pod wymiar. 697 786 967

• Język niemiecki- korepetycje, 
kursy dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, e-mail: germanic1@
wp.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na space-
ry. 608 111 129

• Szafy, garderoby i wnęki. Meble 
pod wymiar. 967 786 967

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! 
zadzwoń! REMOVER. 501 714 
275 24h/dobę!

• Pisanie prac. 609 392 482

• Pożyczki bez BIK na dowód oso-
bisty bez dochodu 200-1000 zł. 
513 164 203

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25 900; 
667 900 901

• ZATRUDNIĘ DO PRACY PRZY 
SORTOWANIU FLANCY TRUSKA-
WEK. PRACA NA HALI ROZPO-
CZĘCIE 3 LISTOPADA (REDŁO) 
INFORMACJA- 505 14  049, 
606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do 
odlewni w Osinie na stanowisko 
szlifierz. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt osobisty, lub tel. 
501 773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + 
E, Polska-Nowrwegia, siedzi-
ba firmy w Nowogardzie, tel. 
609493989, 607 585 561

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 
35 03 053; 507 583 521

• Przyjmę murarzy i do wykończe-
nia wnętrz. 888 603 612

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – dorad-
cy klienta. Mile widziane panie o 
zainteresowaniach związanych z 
urządzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w han-
dlu. Jeśli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną to praca 
właśnie jest dla Ciebie! CV proszę 
składać: Kwadrat Meble, ul. Armii 
Krajowej 49, 72-200 Nowogard

• Zatrudnię kasjerkę do Agencji 
PKO na ½ etatu z doświadcze-
niem. Goleniów. 501 440 385

• Podejmę pracę jako operator ko-
parko – ładowarki. 669 123 127

iNNe

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-
ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, pły-
ta główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd 
dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy 
WALTER 250 zł (sklepowa cena 
500 zł) stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana 
na dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Kupię łódkę plastikową w do-
brym stanie do 500 zł. 782 
605 527; 721 525 674

• Sprzedam drewno z dowozem. 
889 354 058

• Sprzedam białą cegłę z rozbiór-
ki. 790 243 575

• Drewno kominkowe tanio. Do-
wóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam harmonię 40-basową 
w dobrym stanie. Wiadomość: 
511 627 210

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam broń wiatrówkę 
5,5 kal. z lunetą, cena 200 zł. 
604 923 333

• Tanio sprzedam tapczan. 
607 793 764

• Sprzedam Porotherm Winerber-
ga, tel. 600 302 217; 602 526 935

oGŁo sZE NIA drob NE
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sKÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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Sesja Rady Miejskiej o pieniądzach

W środę podniosą podatki? 

W środę, 23 listopada odbędzie się XIII w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w 
Nowogardzie. O czym debatować i decydować będą nasi radni? 

Pochować tradycyjnie czy skremować po śmierci?

Złapał Kozioł 
szczupaka

Żeglarze  
z Knagi
podsumowali 
sezon

Sybiracy 
pamiętają,  
a parafianie …

Wiosłowanie 
z gwiazdami 
sportu
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Kronika policyjna 

Przyjmę  
do pracy 

samodzielnego stolarza 
meblowego 

606 830 893

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

14.11.11 r. 
Godz. 08.45
Zgłoszenie kradzieży oleju na-

pędowego z maszyn rolniczych w 
miejscowości Karsk. 

Godz. 18.50
Kolizja drogowa na ul. 15 Lu-

tego, gdzie doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów: VW LT oraz 
Mercedes. 

15.11.11 r. 
Godz. 09.15 
Kolizja drogowa na ul. Młynar-

skiej, gdzie kierujący samochodem 
marki Ford Orion potrącił kierują-
cego rowerem. 

Godz. 12.00
Kolizja drogowa na obwodnicy 

Nowogardu w rejonie miejscowo-
ści Olchowo, w której udział wzię-
ły dwa pojazdy: autobus marki 
Mercedes oraz koparka. 

Godz. 15.30
Zgłoszenie włamania dokona-

nego w okresie 10-14.11 br. do po-
mieszczenia gospodarczego Za-
kładu Wyrobów Budowlanych w 
miejscowości Strzelewo, skąd do-
konano kradzieży myjki ciśnienio-
wej. 

16.11. 11 r.
Godz. 10.40
Zgłoszenie włamania do zbior-

ników paliwa od samochodów 
marki Star na ul. Boh. Warszawy, 
skąd dokonano kradzieży paliwa.  

Godz. 14.30 
Kradzież z terenu cmentarza w 

Nowogardzie torebki damskiej z 
zawartością dokumentów, telefonu 
oraz pieniędzy. 

17.11.11 r. 
Godz. 01.15
Patrol OPI w trakcie kontroli 

drogowej na ul. Kilińskiego ujaw-
nił kierującego samochodem mar-
ki Mercedes bez ubezpieczenia 
OC. Sporządzono zawiadomienie 
do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego w Warszawie. 

Godz. 05.40
Patrol OPI w trakcie kontro-

li drogowej na ul. Boh. Warsza-
wy ujawnił, iż kierujący pojazdem 
Opel Vectra Zbigniew W. posiada 
aktualny zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych orzeczony 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. 

Godz. 10.10 
Powiadomienie o kradzieży z 

włamaniem na terenie budowy 
domu rodzinnego przy  ul. Ko-
ściuszki, skąd dokonano kradzie-
ży grzejników aluminiowych, rur 
miedzianych oraz przewodu elek-
trycznego. 

18.11.11 r. 
Godz. 05.50
Kolizja drogowa w miejscowości 

Ostrzyca, w której uczestniczyły 

dwa pojazdy, Ford Sierra oraz VW 
Golf. Powiadomiono Straż Pożar-
ną, ze względu na wyciek płynów 
z pojazdów. 

Godz. 06.40
Zgłoszenie kradzieży paliwa ze 

zbiornika ciągnika siodłowego 
marki MAN, który stał zaparko-
wany na parkingu leśnym w miej-
scowości Wojcieszyn. 

Godz. 10.10
Zdarzenie drogowe na drodze 

w okolicy miejscowości Żabo-
wo, gdzie kierujący samochodem 
marki Renault Megane wjechał do 
rowu, a następnie uderzył w drze-
wo. 

Godz. 12.00
Kradzież elektronarzędzi z po-

mieszczeń solarium przy ul. 3 
Maja. 

Godz. 15.30 
Kradzież kosmetyków w sklepie 

Drogeria Natura  w dniu 17.11 br. 
Godz. 16.30 
Nietrzeźwy kierujący rowerem 

na drodze w miejscowości Czer-
mina, Grzegorz K. miał 2.76 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.   

19.11.11 r. 
Godz. 06.40
Kolizja drogowa w miejscowości 

Olchowo, gdzie doszło do uszko-
dzenia znaku przez kierującego sa-
mochodem ciężarowym marki Re-
nault w wyniku czego uszkodzony 
znak uderzył w jadący pojazd mar-
ki VW Golf. 

Godz. 11.00
Zgłoszenie oszustwa na portalu 

internetowym Allegro. 

20.11.11 r. 
Godz. 08.20
Kolizja drogowa w miejscowości 

Kulice, gdzie kierujący samocho-
dem Ford Focus wpadł w poślizg, 
wjechał do rowu, a następnie da-
chował. Ukarany został mandatem 
karnym. 

Godz. 10.15
Kradzież z włamanie do stoiska 

z prasą znajdującego się w sklepie 
Polomarket.  

Godz. 16.50
Nietrzeźwy kierujący samocho-

dem marki VW Golf, na drodze w 
miejscowości Świerczewo. Marcin 
W. miał 1,54 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

Uzupełnienie do zdarzenie z 
dnia 11.11.11 r. 

Około godz. 17.00 na drodze w 
miejscowości Sąpole, kierujący sa-
mochodem marki Skoda Fabia po-
trącił prawidłowo idącego piesze-
go poprzez uderzenie go zewnętrz-
nym lusterkiem. Informujemy, iż 
poszkodowany pieszy znajdował 
się pod wpływem alkoholu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Komunikat Policji 
Na wydzielonym parkingu naprzeciwko Ratusza Miejskiego wprowadzona została strefa ogra-

niczonego postoju, w dni robocze w godzinach od 07.00 do 17.00 maksymalnie do jednej go-
dziny. Przypominamy o obowiązku stosowania się do obowiązujących przepisów, zapowiadamy 
również, bardziej restrykcyjne rozliczanie niefrasobliwych kierowców.

                                                                                        st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

Nasza sonda
Pochować tradycyjnie czy skremować ciało po 
śmierci? Takie pytanie zadaliśmy mieszkańcom 
Nowogardu w sondzie DN.

Walter Soból - Jestem zdecydowanie za tym, by zmarłych cho-
wać w tradycyjny sposób. Tradycja powinna być tradycją. Nasz 
naród jest przyzwyczajony do tradycyjnych pochówków, a następ-
nie chodzenia na cmentarz, gdzie jest grób z ciałem zmarłego 

Halina Ossowska - To jest trudne pytanie, bo zależy, jak kto 
się na tą kwestię zapatruje i uważa według własnego sumienia. 
Jeśli chodzi o moich bliskich, to oczywiście uszanowałabym ich 
wolę i zrobiłabym tak, jak by sobie tego życzyli  za życia. Podsu-
mowując nie mam jednoznacznego zdania na ten temat.

Jolanta Banachomska - Moim zdaniem kremacja jest lepszym 
rozwiązaniem, niż tradycyjny  pochówek. Dzisiaj jest najczęściej 
tak, że na groby przyjeżdżamy  raz w roku na Wszystkich Świę-
tych. A tak w ciągu roku groby rzadko  są odwiedzane i w konse-
kwencji   zaniedbane -nie wszystkie, ale takie są. Kremacja moim 
zdaniem jest bardziej na czasie, a i również   higieniczna dla śro-
dowiska. 

Krystian Miklas - Moje zdanie jest takie, że to zależy od osoby. 
Jeżeli osoba za życia zażyczy sobie kremacji, to powinna ją mieć, 
a jeżeli pochówku tradycyjnego,  to też powinna go mieć. Wola 
odnośnie sposobu pochówku powinna być uszanowana i wypeł-
niona przez bliskich. Sam osobiście jeszcze się nie zastanawiałem 
nad tą sprawą, bo przewiduję długo żyć! 

Robert Cwajda - Myślę, że lepiej byłoby kremować jak chować 
ciało w grobie. Uzasadniając - to  argumentem niech będzie fakt, 
że zajmuje to mniej czasu. Ale co do samej kremacji, to chyba nie 
jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do tego rodzaju pochówku. Sam 
osobiście nie mam zdania na ten temat, a ewentualną decyzję po-
zostawiam moim bliskim. Wiem, że jest już w Nowogardzie ścia-
na urnowa, to niezły pomysł, ale przyszłościowy. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
Czytaj też strona 11
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

W środę, 23 listopada odbędzie się XIII w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. O czym debatować i decydować będą nasi radni? 

Sesja Rady Miejskiej o pieniądzach

W środę podniosą podatki? 
Zapowiada się dość długie 

posiedzenie. Sam porządek 
obrad przewiduje głosowanie 
nad 12 uchwałami. Najwię-
cej emocji wzbudzą z pewno-
ścią propozycje zmian stawek 
podatków lokalnych, a także 
pierwsze czytanie budżetu na 
rok 2012. 

Będzie drożej
W przypadku podatku od 

nieruchomości zaproponowa-
no wzrost o 4,2 proc. I tak, po-
siadacze mieszkań na własność 
zapłacą  52 grosze za 1 m2 po-
mieszczenia, a nie jak dotych-
czas 50 gr. To wzrost o 2 grosze 
na jednym metrze. Więcej też 
zapłacą przedsiębiorcy – cena 
za 1 m2 pomieszczenia prze-
znaczonego na działalność go-
spodarczą wyniesie po zmia-
nach 18,44 zł,  a nie jak do-
tychczas 17,44 zł. Na podwyż-
kach podatku od nieruchomo-
ści  miasto zarobi 200 tys. zł 
więcej. 

Więcej do gminnej kasy będą 
także płacić rolnicy. Zgodnie z 
projektem uchwały w sprawie 

podatku rolnego nowe staw-
ki będą wynosić kolejno 125 
zł od 1 ha przeliczeniowego w 
gospodarstwie rolnym i 250 zł  
od 1 ha fizycznego pozostałych 
gruntów rolnych. Dzięki tym 
podwyżkom do budżetu wpły-
nie ok. 700 tys. zł więcej. 

Jeżeli rada przyjmie propo-
zycję burmistrza, wzrosną tak-
że podatki od transportu i le-
śny. O tym w kolejnych wyda-
niach DN. 

Pierwszy budżet Roberta 
Czapli

Kiedy Czapla obejmował 
władzę w mieście, miał do dys-
pozycji budżet, który jeszcze 
przygotowała poprzednia ko-
alicja. Za nowy plan finansowy 
na rok 2012 będzie już w peł-
ni odpowiadała koalicja PSL 
-SLD i obecny burmistrz.  

DN dotarł już do projek-
tu nowego budżetu, którego 
pierwsze czytanie odbędzie 
się na środowej sesji. Jak wy-
nika z projektu uchwały, do-
chody budżetu ustalono w wy-

sokości 61 mln 758 tys. 048 zł, 
a wydatki na poziomie 72 mln 
986 tys. 176 zł. To oznacza, że 
planowany deficyt (dziura bu-
dżetowa) sięgnie aż 11 mln 228 
tys. 128 zł. To o ponad 1,5 mln 
więcej niż w poprzednim roku. 

Prace nad budżetem potrwa-
ją jeszcze kilka tygodni. Rada 
ma czas do końca stycznia, aby  
przyjąć nowy budżet. Jak wie-
le będzie on się różnił osta-
tecznie od tego, który zostanie 
przedstawiony w środę? Jak 
dowiedziała się redakcja DN, 
swoje uwagi do projektowanej 
uchwały budżetowej będą mie-
li nie tylko radni opozycji, ale 
także koalicja. 

Podczas sesji radni będą tak-
że głosować nad wieloletnią 
prognozą finansową gminy 
Nowogard na lata 2012-2023. 
Jak wynika z jej treści, zadłuże-
nie gminy ogółem w 2012 roku 
przekroczy 50%.

Relacja z sesji w kolejnych 
wydaniach DN. 

Marcin Simiński

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 paź-

dziernika 2011 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności po-

między sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych,
b) podatku od nieruchomości,
c) podatku rolnego,
d) podatku leśnego,
e) podatku od środków transportowych,
f) zmiany uchwały (dot. odpłatności za usługi opiekuńcze),
g) programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na tere-

nie gminy Nowogard na lata 2011 –
2015,
h) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-

wadzanie ścieków,
i) uchwalenia rocznego programu współpracy gminy No-

wogard z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2012 roku,
j) zmiany uchwały (dot. Gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 

rok),
k) wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnio-

skiemm o zbadanie zgodności niektórych
przepisow ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu ro-

dziny i systemie pieczy zastępczej z
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą 

Samorządu Lokalnego,
l) wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnio-

skiemm o zbadanie zgodności przepisu art.
128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lo-

kalnego.
8. Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy Nowogard na 

rok 2012.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapyta-

nia.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.

Jeszcze trwają prace remontowe krajowej szóstki, której właścicielem już naj-
prawdopodobniej w grudniu stanie się gmina Nowogard. 

Dróg przybędzie i kosztów 
przybędzie 

Po zakończeniu budowy ob-
wodnicy Nowogard stanie się 
„szczęśliwym” posiadaczem 
drogi nr 6 na odcinku od Ol-
chowa do Wojcieszyna. Za-
nim jednak to się stanie, gmi-
nie udało się wynegocjować kil-
ka niezbędnych remontów, któ-
re swoim ekipom zleciła Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Najpierw zabrano 
się za wymianę zniszczonych 
fragmentów chodników bie-
gnących wzdłuż drogi krajowej  
i zniwelowano koleiny w oko-
licach Placu Wolności i wzdłuż 
ul. 3 Maja, później pomalowano 
także barierki ochronne. Wczo-
raj rozpoczęły się dalsze prace 
usuwania nierówności na asfal-
cie, tym razem na skrzyżowaniu 
ulic Kościuszki i Warszawskiej. 
GDDKiA ma także odmalować 
wszelkie oznakowania poziome 

i uzupełnić oznakowania piono-
we. 

Więcej dróg, więcej wydat-
ków

Przejęcie fragmentu drogi nr 6 
raczej przysporzy gminie więcej   
problemów, niż powodów do ra-
dości. W budżecie będzie trzeba 
zarezerwować dodatkowe kwo-
ty na bieżące utrzymanie drogi, 

a także jej odśnieżanie w zimę i 
oświetlenie. 

To nie koniec wydatków. Przy 
węzłach obwodnicy zamonto-
wano 365 lamp. Jednak zgodnie 
z przepisami, to gmina będzie 
musiała płacić za prąd.  Z wyli-
czeń wynika, że będzie to koszt 
ponad 100 tys. zł rocznie. 

MS

prace remontowe przy ul. Warszawskiej. 



Nr 89 (2023)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

„Wam wichrów i burz niestraszne są ryki…”         
W piątkowy wieczór w kameralnej atmosferze restauracji „Piwnica” pod ratuszem miejskim odbyło się uroczyste spotkanie członków 
Stowarzyszenia Klubu Żeglarskiego „Knaga” w związku z pierwszą rocznicą jego założenia.

Nowogardzki klub, liczący 
obecnie ok. 40 osób, zrzesza i 
jednoczy przedstawicieli róż-
nych środowisk i pokoleń od 
najstarszych „wilków morskich”, 
którzy  uprawiają to sportowe 
hobby od ponad pół wieku po 
najmłodszych kilkunastolet-
nich adeptów żeglarstwa. 

Głównym celem i zadaniem  
nowogardzkiego stowarzysze-
nia jest promocja sportów wod-
nych – przede wszystkim że-
glarstwa na naszym nowogardz-
kim jeziorze. Klub prowadzi 
również działalność edukacyj-
no - kulturalną mającą na celu 
kształcenie dzieci i młodzieży, 
przede wszystkim tej - jak de-
klarują władze klubu - znajdu-
jącej się w trudnej sytuacji  ma-
terialnej i życiowej. 

Jak na starej niemieckiej fo-
tografii…

„Knaga” to przedsięwzię-
cie, które powstaje i rozwi-
ja się dzięki ludziom, którzy 
w żeglowaniu odnaleźli przed 
wielu laty pasję, wypełniają-
cą czas odpoczynku od zgieł-
ku codzienności. Jedną z tych 
osób  jest dr Krzysztof Kosiń-
ski. - Żeglarstwem „zaraziłem” 
się w wieku 14 lat. W I klasie 
liceum był u nas zorganizowa-
ny kurs żeglarski … i tak się za-
częło. Rok później uzyskałem 
już stopień żeglarski. Pływałem 
m.in. na Zawiszy, w harcerskim 
okręgu morskim - był tam też 
duży jacht o nazwie „Barka”, na-
zwa wzięła się stąd, że wcześniej 
była to niemiecka barka przero-
biona na jacht. Na niej to wła-
śnie stawiałem pierwsze żeglar-
skie kroki, a następnie były obo-
zy. Od kilku lat mam swój jacht 
o nazwie „Karina” - dwumasz-
towiec z czterema kojami. W 
wolnym czasie pływam po Za-
lewie Szczecińskim. Jeżeli cho-
dzi o Nowogard to zawsze bra-
kowało mi żagli na jeziorze. Nie 
ma już takiego widoku, jaki po-
dziwiać można było na starych 
niemieckich fotografiach. Dla-
tego postanowiłem zasponsoro-
wać jacht dla Knagi. Jacht z lo-
giem naszej firmy. 

Ucieczka od codzienności…
Żeglarstwem zajmuję się pół 

wieku. To mój zawód. Jeże-
li ktoś „wdepnie” w to w wieku 
7 lat, tak jak ja, zostanie mu to 
do końca życia. Żeglarstwo to 
spokój, cisza i odskocznia od 
wszystkiego. Ale to nie jest re-

laks. Dla ludzi, którzy posta-
nowili związać z tym całe życie 
jest to przede wszystkim ciężka 
praca. A poza tym… absolutna 
wolność, zwłaszcza w samotnej 
żegludze, której niejednokrot-
nie miałem okazję doświad-
czyć. – powiedział nam Andrzej 
Meksa, człowiek morza, żeglarz 
z ponad 50-letnim stażem, in-
struktor żeglarstwa w „Knadze”. 
Obecnie na emeryturze.

Dzięki żeglarstwu mogę wy-
łączyć się choć na chwilę od 
codziennych spraw. Mogę, je-
śli zechcę, wyłączyć komórkę i 
pocieszyć się naturalnym oto-
czeniem. – dodaje dr Krzysztof 
Kosiński. 

Żeglarstwo jest oderwaniem 
się od szarej rzeczywistości. 
Daje odskocznię i jest okazją 
do kontemplacji, do myślenia 
o życiu. Człowiek zostaje sam 
z sobą, wodą i naturą. – mówi  
Tadeusz Hołubowski, koman-
dor klubu „Knaga”. 

Kuźnia charakteru…
Woda jest żywiołem, z któ-

rym trzeba nauczyć się obcho-
dzić. To kształtuje charakter, 
wyrabia w człowieku cechy po-
trzebne w codziennym życiu – 
pokorę, odpowiedzialność, roz-
tropność, skrupulatność … i 
zdecydowanie. – Pamiętam je-
den z rejsów, był on de facto wy-
prawą, która na celu miała reso-
cjalizację grupy młodocianych 
przestępców. Była to inicjatywa 
fundacji niemieckiej. Rzecz po-
legała na tym, że ta grupa miała 
najpierw zbudować jacht, a na-
stępie wyruszyć w rejs. Wyda-
wało mi się, że taka ekipa jest 
niereformowalna, biorąc pod 
uwagę, że już w trakcie budowy 
zaczęły się między nimi kon-

flikty. A co okazało się w trak-
cie rejsu? – jeden skoczyłby za 
drugim za burtę. Wrócili kom-
pletnie odmienieni. To przyda-
rzyło się tym chłopaczkom. Ja 
natomiast uważam, że żeglar-
stwo przede wszystkim poma-
ga otworzyć się na świat, przy-
jąć go takim jaki jest i lepiej zro-
zumieć. – wspomina Andrzej 
Meksa.

W żeglarstwie jest całkiem 
inne podejście do życia. Czło-
wiek żyjący na lądzie zawsze 
może liczyć, w razie potknięcia 
się, na czyjąś pomoc. Natomiast 
na wodzie może liczyć tylko na 
siebie. Dobry żeglarz powinien 
wiedzieć jak się na wodzie za-
chować, kiedy wolno płynąć, a 
kiedy nie. Żeglarstwo naprawdę 
uczy odpowiedzialności za sie-
bie i innych. – powiedział Tade-
usz Hołubowski.

W podobnym tonie wyraził 
się dr Kosiński - Jest to napraw-
dę piękny sport, w którym trze-
ba mieć charakter, trzeba mieć 
przede wszystkim nie tylko 
dużo umiejętności, ale również 
silnej woli. Żeglarstwo wyrabia 
hart ducha, co przekłada się na 
całe życie. Człowiek może bar-
dziej zdać sobie wtedy sprawę, 
że w życiu podobnie jak w że-
glarstwie nie zawsze jest tak jak-
by się chciało. Nie zawsze mała 
chmurka świadczy o tym, że bę-
dzie piękna pogoda. Bo z małej 
chmurki często robi się chmu-
ra burzowa i wtedy żeglarz zda-
ny jest tylko na siebie. Trzeba 
umieć radzić sobie w ekstre-
malnych warunkach. Dopływa 
się do brzegu, schodzi się i wte-
dy jest to olbrzymia satysfakcja. 
I myślę, że właśnie zainicjowa-
na przed rokiem Knaga może 

bardzo dużo wnieść do Nowo-
gardu. Może przede wszystkim 
odciągnąć młodzież od uży-
wek. Bardzo dobrze, że mamy 
u nas klub piłkarski i kolarski i 
mam nadzieję, że także żeglar-
stwo przyciągnie wielu ama-
torów. Tym bardziej, że jezio-
ro daje idealne warunki, żeby 
wyrobić w sobie pewne nawy-
ki. Nie wystarczy tylko wsiąść 
do łódki i trzymać odpowied-
nio ster. Trzeba znać przyrodę. 
Trzeba wiedzieć, z której strony 
patrzyć na fale, z której strony 
fala się unosi, a z której opada. 
Czy jest flauta. Poza tym jak się 
pływa pod wiatr, jak się halsuje. 

Pierwsze sukcesy…
Pomimo swojej krótkiej dzia-

łalności nowogardzkie stowa-
rzyszenie ma już na swoim  ką-
cie pierwsze osiągnięcia. Mówi 
Tadeusz Hołubowski - W krót-
kiej historii naszego klubu mo-
żemy pochwalić się, że po nie-
spełna roku działalności 14 
osób, z tych które przeszły u nas 
szkolenie, zdobyło patent że-
glarza jachtowego. Jest to spo-
re uprawnienie, gdyż daje moż-
liwość pływania wszystkimi 
jachtami na wodach zamknię-
tych i na wodach otwartych do 
trzech mil od brzegu. Tak więc 
jest 14 osób, które przeszły bar-
dzo trudny egzamin i mogę za 
nie ręczyć, że będą wiedzieli jak 
się zachować. Dzięki temu po-
myślnie zdanemu egzaminowi 
nasz klub uzyskał od Polskie-
go Związku Żeglarskiego status 
jednostki szkoleniowej. 

… i plany na przyszłość
Moim marzeniem jest, aby 

przekazać jak największą wie-
dzę właśnie na temat wody, 
morza. Z naszą inicjatywą po-

stanowiliśmy ruszyć do szkół, 
zwłaszcza do szkoły nr 4, z mło-
dzieżą przeważnie wiejską. Dla-
tego zakupiliśmy komputery z 
oprogramowaniem, żeby mło-
dzież poza sezonem mogła zdo-
być wiedzę teoretyczną w opar-
ciu o pracę z instruktorem i sy-
mulacje komputerowe. Mu-
simy ponadto zdobyć lokum. 
Chcemy też wyjść do młodzie-
ży z rodzin patologicznych, na-
wiązać kontakt z klubem AA. 
Dlatego gromadzimy fundusze 
na te rzeczy. Niestety żeglar-
stwo nie jest tanim hobby. Nie 
każdy musi zostać żeglarzem, 
ale chcielibyśmy, żeby młodzi 
ludzie przynajmniej poznali 
smak żeglarstwa, złapali bakcy-
la. I gdy będą już dorośli będą 
wiedzieli jak należy się na wo-
dzie zachowywać. Chodzi też 
o oswojenie się z wodą. Ludzie 
często się jej boją. I między in-
nymi po to są takie szkolenia, 
aby człowieka oswoić z tym ży-
wiołem i nauczyć jak się z nim 
obchodzić. – powiedział Tade-
usz Hołubowski.

Nowogardzkie lato w rytmie 
szanty…

Członkowie klubu myślą po-
ważnie o zorganizowaniu w 
Nowogardzie festiwalu muzyki 
szanty. Impreza taka znacznie 
rozszerzyłaby letnią ofertę kul-
turalną w naszej gminie i wzbo-
gaciłaby festiwalowy krajobraz 
miasta. Czy tego lata nad brze-
gami nowogardzkiego jezio-
ra rozbrzmiewać będą dźwię-
ki piosenek żeglarskich? Kilka 
słów o tych zamierzeniach po-
wiedział nam komandor Tade-
usz Hołubowski - Chcieliby-
śmy ściągnąć do miasta profe-
sjonalne zespoły muzyki szan-
ty. Myślimy o zorganizowaniu 
dwudniowego festiwalu szanty 
z imprezami towarzyszącymi, z 
których najważniejsza to rega-
ty. Zamierzenia wymagają jesz-
cze wielu  ustaleń. Teraz trzeba 
sporządzić szczegółowy projekt 
i zdobyć fundusze. 

Jak widać członkowie klu-
bu to ludzie z pasją. Miejmy 
nadzieję, że uda im się nią za-
chwycić nowogardzką mło-
dzież… i kto wie wychować na-
stępcę Mateusza Kusznierewi-
cza czy Romana Paszke. Życzy-
my nowogardzkim żeglarzom 
„stopy wody pod kilem”!

Piotr Słomski

Janusz Łyjak, Krzysztof Kosiński, Tadeusz Hołubowski
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Civitas Christiana

Sprawozdanie i wybory w stowarzyszeniu 
W miniony piątek odbyło się walne zabranie wyborcze nowogardzkiego Oddziału Civitas Christiana.

Spotkanie odbyło się w świe-
tlicy Zarządu Budynków Ko-
munalnych, bo właśnie tam 
Stowarzyszenie ma swoją sie-
dzibę. Zebranie rozpoczęło się 
o godz.17.30, a uczestniczyło 
w nim ponad 20 osób. Wśród 
zebranych obecni byli m.in. 
przewodniczący Okręgowego 
Oddziału Civitas Christiana 
Jacek Stróżyński oraz nowo-
gardzki rady Marcin Nieradka.

Podczas zebrania zostało 
złożone sprawozdanie z dzia-
łalności Stowarzyszenia w la-
tach 2007-2011 r. Prezes Bar-
bara Gontarska przedstawi-
ła cały ciąg osiągnięć Civitas 
Christiana. Nowogardzki Od-
dział przedstawił  całą listę 
zorganizowanych pielgrzymek 
i wyjazdów. Największą była 
podróż śladami bł. Jana Pawła 
II do Częstochowy, Wadowic, 
Krakowa, Łagiewnik czy Łowi-
cza. Nie zabrakło również wy-
jazdów do sanktuarium w Li-
cheniu czy bliższych do Dziw-
nowa, Wolina i Kamienia Po-
morskiego. Nasz Oddział wy-

stawia zawsze reprezentację w 
corocznym szczecińskim Mar-
szu Dla Życia. Podczas ostat-
nich czterech lat włączył się w 
organizację Dnia Dziecka w 
Nowogardzie i Czermnicy. Or-
ganizował również odpusty w 
nowogardzkich parafiach. 

Długą listę osiągnięć Civitas, 
wieńczy organizacja uroczy-
stości w kościele p.w. św. Rafa-
ła Kalinowskiego związanych 
z uczczeniem polskich ofiar 
mordów na Wołyniu i Kresach 
II RP. Z inicjatywy Stowarzy-
szenia w pobliżu świątyni sta-
nęła piękna tablica. Dodatko-
wo podczas obchodów ks. abp 
Andrzej Dzięga nadał nowo-
gardzkiej świątyni rangę sank-
tuarium. 

Po złożeniu sprawozdania 
Stowarzyszenie przeprowadzi-
ło wybory. Przewodniczącą na 
dalsze cztery lata wybrano Bar-
barę Gontarską. Jej zastępcami 
zostali: Teresa Pciun i Andrzej 
Leszczyński. Funkcję sekreta-
rza pełnić będzie Maria Maga-
dzia. W skład zarządu weszli 

również: Teresa Major, Romu-
alda Antczak i Franciszek Tar-
czykowski.

- Bardzo dziękuję za dalsze 
zaufanie. Mam nadzieję, że 
starczy mi sił, by dalej działać 
na rzecz nowogardzkiej wspól-

noty. Jest jeszcze kilka celów, o 
których zrealizowaniu marzę – 
powiedziała przewodnicząca 
B. Gontarska. 

Władze stowarzyszenia za-
chęcają mieszkańców Nowo-
gardu do współpracy. Civitas 

Christiana stanowi integralną 
część wspólnoty Kościoła. Jest 
organizacją ludzi świeckich. 
Ma na celu umacnianie i krze-
wienie formacji katolicko-spo-
łecznej w Polsce.

MS

Na zdjęciu od lewej: Marcin Nieradka, Andrzej Leszczyński, Jacek Stróżewski, Barbara Gontarska, Maria 
Magadzia.  

LIST OTWARTY
Burmistrz Miasta i Gminy  Nowogard Nowogard 20.11.2011
Plac Wolności 1
72 200 Nowogard

Szanowny Panie Burmistrzu!
Uprzejmie proszę o odpowiedz jak długo obywatel ma cze-

kać na odpowiedź na pismo skierowane do Jaśnie Wielmoż-
nych Państwa Urzędników? Do dnia dzisiejszego nie otrzy-
małem odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2011, a do tyczą-
cego kuriozalnego z punktu prawa przetargu na lokal gospo-
darczy na działce nr 140/1 w  Nowogardzie przy ul. Stolar-
skiej 1.

Na czyj koszt zostanie wybudowane wejście do mojego lo-
kalu gospodarczego oraz ściana działowa dzieląca mój lokal 
z lokalem wystawionym do sprzedaży.

Dlaczego nie sprzedaje Pan lokalu poprzedniemu wie-
loletniemu dzierżawcy w przetargu ograniczonym? Czy 
chce Pan zrobić kolejny prezent właścicielowi lokalu na 
parterze, któremu poprzedni burmistrz oraz jego rad-
ni mimo mojego sprzeciwu podarowali w ograniczo-
nym przetargu sklep monopolowy. Miasto straciło na 
tym ponad 100 000 zł.

Z poważaniem 
Krzysztof Kosiński

@    Ludzie listy piszą  @  Taaaka ryba

Złapał Kozioł szczupaka
Na zdjęciu Tadeusz Kozioł z 83 centymetrowym szczupakiem, którego wędkarz 
złowił w piątkowy poranek na jeziorze w Woświnie koło Tuczy. Ryba ważyła do-
kładnie 5,20 kg. 

Tadeusz Kozioł zdradził redakcji, że wędkuje od ponad 60 lat. Pasją tą zaraził się będąc jeszcze na 
Syberii – jako 12-letni chłopiec. W swojej karierze zdarzało mu się „upolować” nawet ponad 10 kg 
okazy! Najchętniej wędkuje w Woświnie, ale także na Odrze i kanale w Kamieniu Pomorskim.  Pan 
Tadeusz głównie łowi z brzegu, ale  od czasu do czasu wyrusza także na połowy dorsza na Bałtyku. 

Gratulujemy połowu!
MS
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Cukrzycy w walce z chorobą 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w Nowogardzie 
Pełna sala przybyłych uczestników,  wykłady, badania i występy zespołów wokalnych i tanecznych z NDK -  tak obchodzono  Światowy 
Dzień Cukrzycy w Nowogardzie. 

Przy pełnej  sali kinowej  w 
ubiegłą sobotę 19 listopada o 
godź 11 dokonano uroczyste-
go otwarcia nowogardzkich 
obchodów Światowego Dnia 
Cukrzycy. Po powitaniu przy-
byłych zaproszonych gości i 
władz samorządowych prze-
prowadzono prelekcję na te-
mat cukrzycy. Omawiano me-
tody walki z chorobą, przyczy-
ny zachorowania oraz jej skut-
ki dla naszego zdrowia i życia. 
W dalszej  części spotkania 
wszyscy chętni mogli zbadać 
poziom cukru we krwi, przed 
i po spożyciu miodu, co w na-
stępstwie dawało ogólny wy-
nik poziomu cukru. O tym, 
jak należy rozpoznać sympto-
my cukrzycy powiedziała nam 
w krótkiej wypowiedzi prele-

gentka prezentująca wykład w 
trakcie obchodów  p. Dorota 
Herman pracująca jako pie-
lęgniarka w Klinice Diabeto-
logii i Chorób Wewnętrznych 
w Policach. 

 ” Problematyką choroby cu-
krzycy zajmuję się od 10 lat. O 
jej skutkach wiemy już tak wie-
le, ale to nie oznacza, że wie-
my już wszystko, dlatego dzi-
siaj spotkaliśmy się , by omówić 
aspekty tej choroby i metody jej 
leczenia. Dzisiejszy dzień ma 
na celu nie tylko zapoznanie 
się z samą chorobą i jej skutka-
mi, ale  również dalszoplano-
wym postępowaniem w lecze-
niu, jeżeli badania wykażą, że 
jest  podwyższony poziom cu-
kru we krwi.  Na obecną chwilę 
nie możemy jeszcze podsumo-

wać dnia, bo badania trwają, 
ale z tego co się  zorientowałam, 
to jest klika osób, które właśnie 
mają podwyższony poziom cu-
kru, co oznacza, że powinni 
zgłosić się do lekarza rodzinne-
go. Co do zaleceń, trudno jest 
mi o nich mówić w poszcze-
gólnych indywidualnych przy-
padkach - o nich zadecyduje le-
karz, ale ogólnie, żeby uniknąć 
tej choroby   najlepszym będzie: 
ruch i zmiana trybu życia na 
bardziej aktywny, a także od-
powiednia dieta i kontrola ci-
śnienia krwi oraz kontrola wagi 
ciała. Nowogard jest bardzo 
pięknym miastem. Jest jezioro, 
alejki, dlatego zachęcam do ko-
rzystania ze spacerów jesienią i 

zimą, a latem do pływania , to 
na pewno pomoże w utrzyma-
niu dobrego zdrowia i zmniej-
szy ryzyko zachorowania m. in. 
na cukrzycę” 

Warto zaznaczyć, że tak duża 
frekwencja  świadczy o tym, 
że   obchody Dnia Cukrzycy 
w Nowogardzie i zaplanowa-
ne w związku z nimi działania 
naszego koła diabetyków od-
niosły dobry skutek dla wie-
lu mieszkańców naszej gmi-
ny.  Miłym akcentem w trakcie 
imprezy  było uroczyste  nada-
nie przyznanych przez Zarząd 
Wojewódzki -   odznaczenia 
związkowego Prezesowi Koła 
Diabetyków  w  Nowogardzie  
Panu Eugeniuszowi Tworko-

wi  oraz wyróżnień- dyplo-
mów  za zaangażowanie w pra-
cy społecznej na rzecz zdrowia 
5 osobom - są to:  Skowrońska 
Maria, Lubczyńska Elżbieta, Szaj-
kowska Bożena, Zięciak Wioletta, 
Tadeja Mirosława

Z przyjemnością informu-
jemy naszych Czytelników 
,że w dniu 26 listopada zo-
stanie zainaugurowana Szko-
ła Cukrzycy w Nowogardzie. 
Wszelkie szczegółowe infor-
macje na temat Szkoły Cu-
krzycy  są udzielane w siedzi-
bie PSD Koło Nowogard przy 
ul. Wojska Polskiego 7 oraz 
telefonicznie pod  nr 500 553 
190, 606 457 102. 

Jarek Bzowy 

Co trzeci Polak ma kłopoty z nadciśnieniem, które jest najczęstszą przyczyną 
chorób układu krążenia. Czy można temu zapobiec? 

Spotkanie UTW z kardiologami 

Jak zapobiec zawałowi serca? 
O tym m. in. rozmawiano w 

miniony piątek, w Nowogardz-
kim Domu Kultury, gdzie odbyło 
się spotkanie słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z kardio-
logami Koszalińskiego Szpitala 
Wojewódzkiego. 

Zaproszeni lekarze przybliżyli 
słuchaczom zagadnienia związa-
ne z chorobami układy krążenia. 

Dr n med. Elżbieta Zinka w 
swoim wykładzie przedstawi-
ła zagrożenia wynikające z nie-
prawidłowego trybu życia i tłu-
maczyła w jaki sposób można 
zmniejszyć ryzyko sercowo-na-
czyniowe. Obok czynników na 
występowanie których nie mamy 
wpływu, m. in. takich jak, wiek 
czy uwarunkowania genetyczne, 
jest także wiele, które z łatwością 

mogą być przez każdego z nas 
wyeliminowane tj. palenie pa-
pierosów, picie alkoholu, wyso-
ki cholesterol  czy stres. Wszyst-
kie one powodują nadciśnienie 
tętnicze, które według Między-
narodowej Organizacji Zdrowia 
jest najważniejszym czynnikiem 
ryzyka zachorowania na choroby 
układu krążenia. 

O tym, co zrobić kiedy już za-
chorujemy mówił dr Krzysztof 
Krzyżanowski. Lekarz omawiał 
metody walki z arytmią, poprzez 
m. in. wszczepianie rozruszni-
ków serca. Dr mówił także o 
znaczeniu ablacji, czyli zabiegu 
polegającemu na wprowadzeniu 
sterowalnej elektrody przez żyłę 
lub tętnicę udową do miejsca bę-
dącego częścią obwodu często-

skurczu w mięśniu sercowym. 
Końcówka elektrody jest roz-
grzewana do temperatury oko-
ło 60°C, aby trwale “wypalić” w 
sercu ogniska wywołujące aryt-
mię. 

W spotkaniu oprócz słucha-
czy UTW w Nowogardzie udział 
wzięli także zaproszeni goście m. 
in. przedstawiciele władz samo-
rządowych i organizacji poza-
rządowych promujących zdro-
wy styl życia, dyrektor szpitala w 
Nowogardzie oraz miejscowi le-
karze i biały personel. 

Organizatorami spotkania był 
UTW w Nowogardzie i dyrek-
tor Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego w Nowo-
gardzie. 

MS

Nasz komentarz 
Nauka na przyszłość 
Prawdą jest, że w Nowogardzie rzadko mamy okazję brać 

udział w naukowych sesjach. Tak można bowiem z całą pew-
nością nazwać piątkowe spotkanie, w którym udział wzięli na 
zaproszenie Zarządu UTW w Nowogardzie koszalińscy kardio-
lodzy. Niestety wykłady nie zostały odpowiednio przygotowane 
od strony technicznej przez NDK.  Poszczególne prezentacje od-
bywały się egipskich ciemnościach. Zapomniano także o oświe-
tleniu ewakuacyjnym, przez które niektórzy o mało nie połamali 
sobie nóg. Na szczęście sprawnie działała szatnia, a nauką niech 
będzie humorystyczna, a jednak szczera wypowiedź jednego z 
prelegentów tuż po zakończeniu spotkania, który stwierdził, że 
„jeszcze nigdy nie prowadził wykładu w tak intymnych warun-
kach”.  Miejmy nadzieję, że człowiek uczy się na błędach... każdy!

redakcja 

Wyróżnieni przez Zarząd Wojewódzki
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Sybiracy pamiętają, a parafianie …

Odpust w Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego 
W minioną niedzielę w ko-

ściele parafialnym  pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie, odbyły się coroczne 
parafialne uroczystości  odpu-
stowe.  Jak już informowaliśmy 
od kilku tygodni, na mocy de-
kretu  arcybiskupa metropoli-
ty szczecińsko- kamieńskiego 
Andrzeja Dzięgi świątynia ta 
uzyskała godność sanktuarium 
lokalnego, związanego z kul-
tem św.  Rafała  patrona m.in. 
Sybiraków. Dlatego też, jak od 
lat, na niedzielną liturgię od-
pustową przybyły licznie repre-
zentowane delegacje Sybira-
ków z wielu okolicznych miasta 
m.in. ze Szczecina, Gryfic, Łob-
za,  Stargardu.  Niezapomniane 
wrażenie na obecnych wywar-
ła procesja na wejście, w któ-
rej oprócz celebransów, zapro-
szonego duchowieństwa, usta-

wiło się dwanaście pocztów  
sztandarowych.  Większość  z 
nich to poczty poszczególnych  
kół Związku Sybiraków, ale 

były też poczty nowogardzkich 
szkół i organizacji społecznych. 
Mszę świętą, jako główny cele-
brans odprawił  i homilię wy-

głosił w zastępstwie arcybisku-
pa Andrzeja Dzięgi  ks.  infu-
łat Edmund Cybulski. Niestety 
zapowiedziany  przyjazd arcy-
biskupa uniemożliwiła nie naj-
lepsza pogoda, która sprawiła, 
że pasterz diecezji nie powrócił 
na czas do Szczecina z  podró-
ży duszpasterskiej w głąb Pol-
ski. W niedzielę przypadała też 
uroczystość liturgiczna Chry-
stusa Króla - „zastanawiając się 
nad treścią teologiczną dzisiej-
szego dnia – mówił w homilii ks.  
infułat – dostrzegłem, że trudno 
znaleźć lepszego świętego jak św.  
Rafał, który by tak do końca od-
powiadał wezwaniu, jakie nie-
sie  uroczystość Chrystusa Kró-
la i ewangeliczne wezwanie z  
dzisiejszego czytania  do bycia  
z tymi, którzy są głodni i spra-
gnieni,  którzy nie mają odzie-
nia, którzy są chorzy, bądź w 

więzieniu, którzy w jakikolwiek 
sposób cierpią „.

Ksiądz infułat poświęcił też 
fragment kazania Sybirakom i 
ich przez laty zapominanemu 
cierpieniu. Po wzruszającej i 
pięknej liturgii zgromadzeni 
udali się na poczęstunek przy-
gotowany przez parafię i dy-
rekcję Zespołu Szkół im Stani-
sława Staszica z ul. Poniatow-
skiego, na sali sportowej szko-
ły . Tam też, młodzież szkoły 
wykonała składankę pieśni pa-
triotycznych.

To była bardzo piękna  uro-
czystość zarówno w kościele, 
jak i w szkole  – powiedziała 
nam jedna z uczestniczek od-
pustu- szkoda, że poza liczny-
mi gośćmi ze związku Sybira-
ków  przybyło stanowczo zbyt 
mało parafian. 

sm, Foto: MS

Ksiądz Infułat E. Cybulski
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Od lewej: Adam Korol AZS AWFiS Gdańsk; Michal Jeliński - AZS AWF Gorzów Wlkp.; Marek Kolbowicz AZS Szczecin; 
Kondrat Wasielewski AZS Szczecin.

Stoją od lewej: Trojanowski Daniel - sternik - WKS ZAWISZA;  Szpakowski Michał - WKS ZAWISZA; Juszczak Piotr - WKS ZAWISZA;  Stadniuk Ryszard - Prezes PZTW; Aranowski 
Krystian - WKS ZAWISZA; Radosz Dariusz - RTW Bydgostia LOTTO WSG Bank Pocztowy; Hejmej Rafał - WKS ZAWISZA; 
Dolny rząd: Burda Mikołaj - RTW Bygdostia LOTTO  WSG Bank Pocztowy; Hojka Piotr - RTW Bydgostia LOTTO WSG Bank Pocztowy; Brzeziński Marcin - WTW Warszawa.

II MISTRZOSTWA NOWOGARDU
NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM
o Puchar Burmistrza Roberta Czapli

25 listopada 2011 r. godz. 10.30

S Z C Z E C I N

Mistrzowie Europy z Plovdiv (Bułgaria - 2011)

Mistrzowie Igrzysk Olimpijskich - (Pekin 2008)

trener Wojciech Jankowski

w Liceum Ogólnokształcącym nr 1
 ul. Wojska Polskiego 8 (sala gimnastyczna przy pl. Szarych Szeregów)

Jak już informowaliśmy w 
poprzednim wydaniu DN, w 
dniu 25 listopada odbędą się II 
Międzyszkolne Zawody na Er-
gometrze Wioślarskim o Pu-
char Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli. Te jedyne w 
swoim rodzaju zawody odbę-
dą się w I LO przy ul. Wojska 
Polskiego. W zawodach udział 
zapowiedziało wiele gwiazd 
sportu. 

II Mistrzostwa 
Nowogardu 
na Ergometrze 
Wioślarskim  w I LO

Bieg 
pokazowy 

mistrzów na 
ergometrze
Zawody są skierowane dla 

uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. W tym 
roku będą mogły w nich wziąć 
udział także dziewczęta. 

Zgodnie z regulaminem 
imprezy, zawodnicy wezmą 
udział w biegu na 1000 m. 
Zwycięzcą zostaje ten, kto uzy-
ska najlepszy czas zmierzony 
przez komputer. Start w zawo-
dach odbywać się będzie rów-
nocześnie na 10 ergometrach, 
podłączonych pod telebim, na 
którym będzie prezentowana 
wizualizacja przebiegu wyści-
gu z podawanym aktualnym 
czasem poszczególnych osad. 

Organizatorzy zawodów 
przygotowali także szereg 
atrakcji. Jedną z nich będzie 
bieg nauczycieli  wychowania 
fizycznego na dystansie 500 m.

W programie jest także bieg 
pokazowy ósemki aktualnych 
Mistrzów Europy na dystan-
sie 1000 m.W ramach Gali 
olimpijczyków - Marek Kol-
bowicz mistrz olimpijski z 
Pekinu będzie komentował  
bieg pokazowy „ósemki” 
aktualnych mistrzów Euro-
py 2011 w wioślarstwie (na 
zdjęciu),  do których dołą-
czy mistrz olimpijski z Peki-
nu Konrad Wasielewski (AZS 
Szczecin). 

Ponadto swój udział w za-
wodach zapowiedzieli już Ry-
szard Stadniuk – Prezes Pol-
skiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich a także wioślarz 
i brązowy medalista z olimpia-
dy w Moskwie, Wojciech Jan-
kowski trener polskiej ósem-
ki i trzykrotny olimpijczyk i 
brązowy medalista Igrzysk  w 
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UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku

19 listopada ruszyła XI edy-
cja SZLACHETNEJ PACZKI. 
Na stronie internetowej www.
szlachetnapaczka.pl urucho-
miona została baza rodzin cze-
kających na pomoc. Przez trzy 
tygodnie każdy będzie mógł 
wybrać jedną z nich i specjalnie 
dla jej członków przygotować 
wyjątkową PACZKĘ na Boże 
Narodzenie. Akcję można też 
wesprzeć finansowo poprzez 
wpłaty na konto akcji  lub wy-
słanie charytatywnego SMS o 
treści PACZKA pod nr 75465 
(5 PLN + Vat).

Przygotowanie Szlachetnej 
Paczki to pomoc konkretna 
i celowa. Wolontariusze akcji 
dowiedzieli się, czego potrzebu-
ją rodziny czekające na wspar-
cie. Na stronie internetowej ak-
cji, widoczne są listy potrzeb 
odwiedzonych rodzin. To zgod-
nie z taką listą darczyńca przy-
gotowuje paczkę. Nie ma więc 
chybionych podarunków, ro-
dzina otrzymuje w paczce to, 
czego potrzebuje. 

Ambasadorem projektu po 
raz kolejny jest Jerzy Dudek. 
Hasło Szlachetnej Paczki 2011, 
„Do przerwy 0:3” nawiązuje 
do słynnego finałowego meczu 

Ligi Mistrzów pomiędzy AC 
Milan i FC Liverpool. Drużyna 
Liverpoolu, w której na bram-
ce stał Jerzy Dudek, do przerwy 
przegrywała 0:3. Zawodnikom 
udało się jednak przełamać złą 
passę i zwyciężyć w drugiej po-
łowie. Mecz przeszedł do histo-
rii jako jedna z najefektowniej-
szych wygranych i symbol prze-
zwyciężenia pozornie bezna-
dziejnej sytuacji.

Dziś, wszystkim rodzinom w 
ciężkiej sytuacji chcemy powie-
dzieć: to, że dziś przegrywacie, 
nie znaczy, że nie możecie wy-
grać w drugiej połowie swoje-
go życia! W Polsce w skrajnym 
ubóstwie żyje aż 2,1 mln ludzi. 
Każdemu, kto zmaga się z bie-
dą i traci siły, by walczyć dalej, 
kibicują tysiące wolontariuszy 
i darczyńców SZLACHETNEJ 
PACZKI! Razem możemy wy-
grać ten mecz.

Tylko w ubiegłym roku Szla-
chetna Paczka dotarła do 8201 
ubogich rodzin. Wartość po-
mocy sięgnęła 10 mln złotych. 
W akcję zaangażowało się po-
nad 100 tys. darczyńców, w tym 
Jerzy Dudek, znakomici piłka-
rze Realu Madryt, Para Prezy-
dencka Bronisław i Anna Ko-

morowscy, siostry Radwańskie, 
polscy mistrzowie olimpijscy 
i liczne kluby piłkarskie. Ak-
cję pobłogosławił także Ojciec  
Święty, Benedykt XVI.

W województwie zachodnio-
pomorskim wolontariusze do-
tarli do ponad 350 potrzebu-
jących rodzin. Już dziś można 
przygotować dla nich paczki. 
Na pomoc czekają rodziny nie 
tylko ze stolicy województwa, 
ale także z Koszalina, Darłowa, 
Kołobrzegu, Nowogardu, Świ-
noujścia, Szczecinka, Gryfina, 
Gryfic, Pyrzyc, Tuczna i Star-
gardu Szczecińskiego.    

Co wydarzy się w tym roku?
25 listopada  o godz. 18.00 

na placu Lotników w Szczecinie 
odbędzie się Szlachetna Masa. 
Po przejeździe rowerowym uli-
cami miasta, rowerzyści skom-
pletują paczkę dla jednej z po-
trzebujących rodzin

6 grudnia paczkę przygotuje 
Para Prezydencka

9-11 grudnia    w całej Polsce 
otworzymy magazyny, do któ-
rych darczyńcy będą przywozić 
paczki, a wolontariusze zawozić 
je do rodzin

zach. pom. PR A. Sztombka
L.R. K. Sałaga

Barcelonie oraz Rajmund Zie-
liński – kolarz, olimpijczyk z 
Tokio i Meksyku. 

Każda szkoła może zgłosić 
do zawodów swoją reprezen-
tację, ale uczniowie mogą star-
tować również indywidualnie. 
Zgłoszenia należy przesyłać 

pocztą elektroniczną na adres: 
lo1@lo1.nowogard.ids.pl w ter-
minie do 23 listopada. Szcze-
gółowe informacje można tak-
że uzyskać pod nr tel. 91 39 20 
213. 

MS

Zaczyna się gra o lepsze życie

Szlachetna Paczka 2011
Poza Twoim domem jest świat, w którym tysiące 
rodzin przegrywa swoje życie. Do przerwy! Dziś 
możesz pomóc im wygrać.Najważniejsze sukcesy Polskiej „ósemki”: 

V m. na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2008
IV m. na Mistrzostwach Świata w Poznaniu 2009
I m. na Mistrzostwach Europy w Brześciu 2009
II m. na Mistrzostwach Europy w Portugalii 2010
I . na  Mistrzostwach Europy w Bulgarii 2011
Zakwalifikowali się na Igrzyska Olimpijskie do Londynu 2012

Najważniejsze sukcesy Marka Kolbowicza
Igrzyska Olimpijskie – Sydney 2000 – dwójka podwójna – 6. m
Igrzyska Olimpijskie – Ateny 2004 – czwórka podwójna – 4. m
Igrzyska Olimpijskie – Pekin 2008 – czwórka podwójna – 1. m
Mistrzostwa Świata – Kolonia 1998 – dwójka podwójna – 3. m
Mistrzostwa Świata – Sewilla 2002 – czwórka podwójna – 2. m
Mistrzostwa Świata – Mediolan 2003 – czwórka podwójna – 3. m.
Mistrzostwa Świata – Gifu 2005 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Świata – Eton 2006 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Świata – Monachium 2007 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Świata – Poznań 2009 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Europy – Montemor-o-Velho 2010 – czwórka podwójna – 1. M.

Najważniejsze sukcesy Konrada Wasielewskiego
Igrzyska Olimpijskie – Pekin 2008 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Świata – Gifu 2005 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Świata – Eton 2006 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Świata – Monachium 2007 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Świata – Poznań 2009 – czwórka podwójna – 1. m.
Mistrzostwa Europy – Montemor-o-Velho 2010 – czwórka podwójna – 1 m.

Program imprezy – 25 listopada 2011 
od godz. 9.00 do 10.15 – zapisy uczestników (niezgłoszo-

nych wcześniej przez szkoły)
-godz. 10.30 uroczyste otwarcie imprezy 
-godz. 11.00 zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych, a na-

stępnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
bieg nauczycieli wychowania fizycznego
bieg pokazowy ósemki aktualnych Mistrzów Europy na dy-

stansie 1000 m
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: Katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga 
Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof 
Sulwiński, Błażej Szczubiał, Sylwia Jeziorska

BĄDŹ SPRYTNY, NIE PAL!

Uczniowie i nauczyciele ZSP obchodzili  
w listopadzie Światowy Dzień Rzucania Palenia

 W związku z tym w szko-
le zostały zorganizowane wy-
stawy i gazetki okolicznościo-
we przygotowane przez kla-
sy: I TŻ i I TE pod opieką wy-
chowawców Pani Mirosławy 
Szymaniak i Pani Magdaleny 
Wojciechowskiej. Odbył się 
również konkurs wiedzy o ni-
kotynie pt.: BĄDŹ SPRYT-
NY, NIE PAL! zorganizowany 
przez pedagoga szkolnego Pa-
nią Ewę Krzak z pomocą Pani 
Beaty Zagórskiej i klasy II TM 
oraz Pani Danuty Adamczyk. 
W konkursie uczestniczyło 20 

klas. Miał on na celu uświado-
mić młodzieży, jakie są zgub-
ne skutki palenia. Każda kla-
sa, która wyraziła chęć uczest-
nictwa w konkursie, otrzymała 
do rozwiązania test zawierają-
cy 16 pytań. Pytania dotyczyły 
zarówno historii palenia, jak i 
szkodliwości dymu papieroso-
wego. Młodzież udzielała od-
powiedzi na przykładowe py-
tania: Ile różnych substancji 
chemicznych zawiera papie-
ros? Jaka jest śmiertelna daw-
ka nikotyny dla człowieka? Ja-
kie właściwości posiada więk-

szość substancji smolistych? 
Co jest najbardziej popular-
nym produktem tytoniowym 
przeznaczonym do palenia? O 
ile średnio mniej natlenioną 
krew mają osoby palące? Jakie 
są trzy główne substancje pa-
pierosa? Czy też: Kto odkrył 
zwyczaj palenia tytoniu przez 
Amerykanów? Kiedy tytoń po 
raz pierwszy trafił do Polski? 
Jedno z zadań konkursowych 
brzmiało: Wymyśl hasło anty-
nikotynowe.

Oto wybrane odpowiedzi:
Nikotyna to na twoje zdro-

wie kosa, a więc odrzuć papie-
rosa 

Odpuść fajki, kup se Nike
Papierosy są niezdrowe, na-

wet dziecko Ci to powie
Nie pal fajki lepiej z rana, bo 

na płucach będzie rana
Palisz! Płacisz! Życie tracisz!
Wyniki konkursu przedsta-

wiły się następująco:
   I Miejsce: klasy II TH i III 

THO
   II Miejsce: klasy II TI i II 

TE
   III Miejsce:    klasa I TŻ
   Wyróżnienie: klasa I TI

W kolejnych dniach listopada 
zaplanowane są prelekcje na te-
mat szkodliwości palenia prze-
znaczone dla klas pierwszych.

Światowy Dzień Rzuca-
nia Palenia to doskonała oka-
zja dla tysięcy palaczy, by tego 
dnia zerwać z nałogiem. Ży-
czymy wszystkim palaczom 
podjęcia decyzji o rzuceniu 
nałogu, a wszystkim byłym pa-
laczom wytrwałości w swoim 
postanowieniu.

 Pamiętaj: Bądź sprytny, nie 
pal!

Piotr Jasiek

ODKRYWANIE TALENTÓW W KLASIE II THO, 
CZYLI SPOTKANIE INTEGRACYJNE
16 listopada klasa II THO brała udział w spotkaniu integracyjnym pod hasłem: ODKRYWAMY TALENTY.

Plakaty dotyczące szkodliwości palenia były 
rozwieszone w całej szkole

Klasa I TI podczas oczekiwania na rozpoczęcie konkursu Uczniowie klasy II TE  podczas rozwiązywania testu

Klasa II THO  z wychowawczynią Panią Bożeną 
Bartoszewską

 Było więc było granie na gi-
tarze, były śpiewy i tańce. Sma-
żyliśmy kiełbaski na grillu, je-
dliśmy, piliśmy i dobrze się 
bawiliśmy. Spotkanie klasowe 
poza szkołą było świetnym po-
mysłem, ponieważ mogliśmy 
się lepiej poznać i razem miło 

spędzić czas. Serdecznie dzię-
kujemy naszej wychowawczy-
ni Pani Bożenie Bartoszew-
skiej, która pomogła nam zor-
ganizować spotkanie i była ra-
zem z nami. Ten dzień długo 
zostanie w naszej pamięci!

Katarzyna Kozieł

Ola Piekarska podczas ćwiczenia chwytów na 
gitarze obok recenzentki występu. J
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Przypominam, że maksymalny 
czas gwarantowany zachowania 
grobu, to 20 lat, można go  prze-
dłużyć, ale  należy wtedy wnieść 
opłatę w wysokość ok. 183 zł, 60 
gr. za pojedynczy grób, natomiast 
za grób podwójny 367 zł.

Co poza zarządzaniem miej-
scami pochówku należy do za-
kresu bieżącego administro-
wania i czy ściana urnowa zwa-
na kolumbarium jest  pomy-
słem na przedłużenie „żywot-
ności” starego cmentarza?

Skupiamy się na utrzymaniu 
przede wszystkim jakości świad-

czonych przez nas usług, które 
wypracowaliśmy już od tylu lat. 
Jest wiele pracy, ale staramy się 
utrzymywać cmentarz w należy-
tym stanie i porządkować go  na 
bieżąco . Do najnowszej oferty 
firmy możemy zaliczyć oddanie 
do użytku ściany urnowej. Kre-
macja zwłok zaczyna być coraz 
bardziej popularna, dlatego zde-
cydowaliśmy się na jej wprowa-
dzenie i budowę kolumbarium. 
Niestety znacząco nie wpłynie 
ona na przewidywany termin 

wyczerpania miejsc pochów-
ku na naszym cmentarzu. Przy 
optymalnym zarządzaniu we-
dług  mojej oceny starczy go jesz-
cze na około 6 lat. 

Pana zdaniem jest lepiej, by 
kremować zmarłego czy po-
chować tradycyjne? 

Co do wyboru pochówku to 
oczywiście rodzina ma decydu-
jące zdanie,  każdy wybór usza-
nujemy i dopełnimy należytych 
czynności z pełnym szacunkiem 
i profesjonalnym podejściem. Na-
leży powiedzieć, że koszt krema-
cji to koszt ok. 700 zł, a trumny 

1000 zł, a całkowity koszt po-
chówku niezależnie od rodzaju 
pochówku wynosi  około 4 tys. zł. 

Ludzie skarżą się, że na 
cmentarzu, wieczorami jest 
zbyt ciemno, jest to istotne 
szczególnie w listopadzie, gdy 
szczególnie  wiele osób odwie-
dza groby bliskich również  w 
godzinach popołudniowych, a 
zmierzch wtedy zapada szyb-
ko. Czy przewiduje się moder-
nizację i budowę dodatkowego 
oświetlenia? 

To pytanie należałoby skiero-
wać do gminy, gdyż to ona jest 
właścicielem  gruntu. My jeste-
śmy tylko jedynie   administra-
torami. Oświetlenie jest przewi-
dziane, ale na cmentarzu, który 
w  przyszłości   ma  powstać,  o 
terminie budowy tego cmentarza 
nie chciałbym mówić, gdyż  zwy-
czajnie go nie znam. Co do tego 
cmentarza to dodatkowe oświe-
tlenie raczej nie będzie realizo-
wane. Obecnie oświetlenie  jest  
tylko w alejce prowadzącej do ka-
plicy. My ze swojej strony wyko-
nujemy wiele prac remontowych, 

uporządkowaliśmy alejki i oto-
czenie kaplicy ,odnowiliśmy tak-
że jej wnętrze. Remont polegał   
na odmalowaniu ścian i remon-
cie podłogi oraz doprowadzeniu 
bieżącej wody.

Perspektywy firmy  na przy-
szłość? 

Utrzymać  jakość usług oraz 
udoskonalać je dla dobra ludzi, 
którzy zgłaszają się do nas o po-
moc w organizacji pogrzebu. 

rozmawiał: Jarek Bzowy     

Cmentarz -  drugi musi być jak najprędzej!
Od kilku lat trwają przygotowania do budowy w naszym mieście  nowego cmentarza. Jak nas poinformował kierownik Wydziału Inwestycji Pan Adam Czer-

nikiewicz rozpoczęcie procedury projektowej i inwestycyjnej będzie możliwe  po przejęciu terenów przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego 
na nowy cmentarz od Agencji Nieruchomości Rolnej. Przypomnijmy, że chodzi o teren  położony za ulicą Górną. Pani Ewa Jakubcewicz  z wydziału zajmują-
cego się przejęciem tej  nieruchomości  poinformowała nas, że Gmina może wejść w jej posiadanie tylko w drodze przetargu,  a ten ze względu na konieczność 
uporządkowania spraw geodezyjnych i  sam tryb jego przeprowadzenia odbędzie się według szacunków, w końcówce 2012 roku. Zakładając nawet szybką reali-
zację przygotowania i przeprowadzenia inwestycji, to raczej na pewno, nie prędzej jak w 2014-15 roku, nowy cmentarz nie zostanie uruchomiony. Czy na sta-
rym do tego czasu starczy miejsca? Między innymi o tym rozmawiamy z kierownikiem technicznym firmy zarządzającej obecnym miejskim cmentarzem przy 
ulicy Cmentarnej Sebastianem Furmańczykiem.

DN: Najstarsza nowogardzka 
firma pogrzebowa „Jerzy Fur-
mańczyk”  istnieje już wiele 
lat...?

Sebastian Furmańczyk -  fir-
ma istnieje już 20 lat. Głównym 
właścicielem jest nadal mój ojciec 
Jerzy Furmańczyk. Ja,  jestem tyl-
ko kierownikiem w Firmie i koor-
dynuję jej pracę. 

20 lat to ogrom czasu… Fir-
ma Wasza oprócz świadczenia  
usług pogrzebowych jest  tak-
że administratorem naszego 

cmentarza, na którym jest już 
coraz mniej miejsca...? 

To prawda. Miejsca jest już 
coraz mniej. Granice cmenta-
rza zostały poszerzone do granic 
możliwości, co trochę zwiększy-
ło jego możliwości, ale potwier-
dzam, że jest problem z kwatera-
mi pojedynczymi. Dlatego wkrót-
ce będziemy weryfikować stare 
groby i sprawdzać czy są opłaco-
ne według obowiązujących za-
sad. Jeżeli nie, wówczas będzie-
my zmuszeni do ich likwidacji. 

Sebastian Furmańczyk

Koło Numizmatyczne  
i Klub Kolekcjonerów  

zaprasza na jesienną  
„Giełdę Kolekcjonerską 

Osobliwości i Rozmaitości”. 
W programie:  skup, wymiana, sprzedaż, wycena.
-Medale, banknoty, monety, znaczki filatelistyczne, karty te-

lefoniczne, klasery, katalogi, literatura oraz inne eksponaty. 
Miejsce giełdy, Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, 

dnia 27.11.2011r (niedziela), godz. 15,00
Prosimy Kolekcjonerów o przyniesienie eksponatów, gadże-

tów i innych rzeczy na giełdę grudniową pod hasłem „Mikołaj”. 
Zapraszamy i czekamy.

Klub Kolekcjonera
Nowogard

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Adam Dziubek lat 83, zmarł 21.11.2011r, pogrzeb odbędzie się 
w Świnoujściu
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„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”  
dnia 03.12.2011r. organizuje wyjazd na badania  

mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji (budynek la-
boratorium szpitala- pierwsze piętro), oraz u Lidii Bogus 
tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Chrześcijańskie Centrum Pomocy, Agenda Zboru, Kościo-
ła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie, ul.700-Lecia 
14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich 

Gminy Nowogard
Poniedziałek 21.11.2011  9:00 –15:00
Wtorek 22.11.2011 13:30 – 16:00
Środa  23.11.2011 13:00 – do wyczerpania zapasów 
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Zwycięska porażka Pomorzanina
Ostatnie wyjazdowe spotkanie Pomorzanina w tym roku już za nami. Flota II Świnoujście wygrała co prawda spotkanie z naszym ze-
społem 2:1 po golu w ostatniej akcji spotkania, lecz to Pomorzanin mógł cieszyć się ze zdobycia trzech punktów, gospodarze dopuścili 
się bowiem oszustwa.

Na sobotnie spotkanie Po-
morzanin pojechał osłabiony 
brakiem kilku podstawowych 
zawodników i wybiegł na mu-
rawę w mocno eksperymental-
nym zestawieniu. Mimo tego 
od samego początku zawodni-
cy z Nowogardu przejęli inicja-
tywę. Dwie minuty po pierw-
szym gwizdku arbitra pierw-
szy strzał oddał Dawid Kurek, 
lecz uderzył obok słupka. Kil-
ka chwil później w dobrej sytu-
acji znalazł się Sylwester Bed-
narek. Piłka po jego uderze-
niu odbiła się od dwóch słup-
ków bramki rywali i wyszła w 
pole. W 12. minucie spotkania 
Pomorzanin miał rzut karny 
po tym, jak faulowany był Ku-
rek. Do piłki podszedł Marcin 
Skórniewski, jego strzał zdo-
łał sparować jednak golkiper 
rywali, futbolówka odbiła się 
jeszcze od słupka i wylądowa-
ła w rękach bramkarza Floty. 
Po chwili do siatki z najbliższej 
odległości zdołał trafić Łukasz 
Olechnowicz, ale podający mu 
Dawid Langner znajdował się 
na pozycji spalonej.

Po pierwszym kwadran-
sie gry podopieczni Toma-
sza Surmy mogli więc prowa-
dzić już 2:0, a dalej utrzymy-
wał się rezultat bezbramkowy. 
W 27. minucie po raz pierwszy 
zrobiło się groźnie pod naszą 
bramką. Strzał z kilku metrów 
zdołał obronić Mateusz Krup-

ski. Golkiper Pomorzanina nie 
popisał się za to cztery minuty 
przed końcem pierwszej poło-
wy, kiedy popełnił spory błąd 
po strzale Mateusza Trafalskie-
go i piłka wpadła do siatki. Na 
przerwę nasz zespół schodził 
więc przegrywając 0:1. Już w 
przerwie okazało się jednak, 
że mecz ten bez względu na 
wszystko zakończy się zwycię-
stwem naszych zawodników. 
Na jaw wyszło, że gospoda-
rze dopuścili się oszustwa. Na 
boisko wyszedł bowiem inny 
zawodnik niż ten wpisany w 
protokole meczowym. Gra-
cza wpisanego w protokole nie 
było w ogóle na meczu, a pił-
karz, który pod jego imieniem 
i nazwiskiem zagrał w barwach 
Floty powinien pauzować za 
czerwoną kartkę.

Już cztery minuty po wzno-
wieniu gry Pomorzanin do-
prowadził do wyrównania. W 
sytuacji sam na sam z golkipe-
rem rywali znalazł się Gracjan 
Wnuczyński i nie miał więk-
szych problemów z umieszcze-
niem piłki w siatce. W 54. mi-
nucie na strzał z dystansu zde-
cydował się Dawid Langner i 
był bliski pokonania bramka-
rza Floty, ale piłka trafiła jedy-
nie w poprzeczkę i wyszła poza 
boisko. Dziesięć minut później 
spory błąd popełnił obrońca 
gospodarzy, zbyt lekko poda-
jąc do swojego bramkarza. Sy-

tuacji tej nie potrafił wykorzy-
stać Kamil Lewandowski, ude-
rzając wprost w wychodzącego 
bramkarza. Po chwili w znako-
mitej sytuacji znalazł się Lan-
gner, lecz zamiast uderzać z 
najbliższej odległości zdecydo-
wał się przyjmować piłkę, któ-
ra odskoczyła mu zbyt daleko.

Na początku trzeciego kwa-
dransa drugiej połowy dwu-
krotnie groźnie zrobiło się pod 
naszą bramką. Najpierw do-
brze zachował się Krupski, a 
chwilę później piłkę sprzed li-
nii bramkowej piłkę zdołali 
wybić obrońcy. Warunki tym-
czasem znacznie się pogorszy-
ły, mimo oświetlenia na bocz-
nym boisku zrobiło się dość 
ciemno, a w dodatku obiekt 
pokryła gęsta mgła. W ostat-
niej akcji meczu zdołali to wy-

korzystać gospodarze. Tra-
falski po strzale głową zdobył 
swojego drugiego gola w tym 
spotkaniu, choć blisko obro-
ny tego uderzenia był bram-
karz Pomorzanina. Mecz za-
kończył się więc zwycięstwem 
gospodarzy 2:1, ale na 99 pro-
cent wynik zostanie zweryfi-
kowany jako walkower na ko-
rzyść Pomorzanina, oficjalna 

decyzja w tej sprawie zapadnie 
prawdopodobnie w czwartek. 
Ostatnie spotkanie w tym roku 
czeka nasz zespół w najbliż-
szą sobotę, kiedy w Nowogar-
dzie w ramach Pucharu Polski 
zmierzy się z Morzyckiem Mo-
ryń, grającym w wojewódzkiej 
okręgówce.

Maciej Pietrasik

PBO CUP po raz trzeci
Zapraszamy kibiców do odwiedzenia hali sportowej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie z okazji rozegrania 
trzeciej edycji turnieju piłkarskiego PBO CUP. Początek zaplanowany jest na so-
botę 26 listopada o godz. 10.00 

Organizatorem turniej jest 
członkowie i sympatycy LKS 
Olimpia Nowogard razem z fir-
mą budowlaną PBO Grinbud. 
Sobotnie zawody są formą po-
dziękowania za dotychczasową 
współpracę dla nowogardzkiej 
firmy. Ponadto ideą zawodów 
będzie stworzenie możliwości 
rywalizacji zespołów czołów-
ki województwa z zespołami z 
niższych lig. 

Podobnie jak to miało miej-
sce w poprzedniej edycji tur-
nieju, do Nowogardu zawitają 
zespoły z samej czołówki woje-
wództwa: Pogoń Szczecin, czy 

Chemik Police, Stawkę uzu-
pełnią Sarmata Dobra, Kasta 
Szczecin Majowe, Olimpia No-
wogard.  W turnieju weźmie 
także udział dziesięcioosobo-
wa reprezentacja piłkarzy No-
wogardzkiej Amatorskiej Ligii 
Piłkarskiej. Zestaw drużyn jest 
więc okazały. 

Zespoły będą podzielone na 
dwie grupy, w których rywali-
zować będą systemem każdy z 
każdym. Po wyjściu z grup dru-
żyny będą rywalizować w pół-
finałach, a  następnie rozegra-
ne będą mecze o czołowe miej-
sca. Mecz będzie trwał 2x8 min. 

Obowiązywać będą uproszczo-
ne zasady futsalu. Przewidzia-
ne będą nagrody dla najlep-
szych drużyn oraz indywidu-
alne. Zwycięzcy otrzymają pa-
miątkowe puchary, a zawodnicy 
statuetki w kategorii najlepszy 
strzelec, piłkarz oraz bramkarz. 

Turniej organizowany jest 
przy wsparciu firmy PBO-Grin-
bud pana Mariana Jeża, pana 
Marcina Fedeńczaka, oraz dy-
rektora ZSO pana Leszka Beceli. 
Jeszcze raz zapraszamy wszyst-
kich kibiców na halę sportową 
przy ZSO w sobotę 26 listopada.

Organizatorzy   
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

na morze od 2.07.2011 r. • NOWOGARD - REWAL - POBIEROWO
Odjazd z Nowogardu, ul. Rzeszowskiego:     8.50; 16.35
Powrót z Pobierowa do Nowogardu:            11.25; 18.50
Powrót z Rewala do Nowogardu:                    11.38; 19.01

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055

 NOWOGARD - GOLENIóW - SZCZECIN 
Nowogard, ul. Rzeszowskiego: 5.05(A); 5.55(A); 6.10(A); 6.50(A); 7.00(A); 7.25(7); 7.50(A); 
8.00(A); 8.20(7); 8.35(A); 9.10(A7); 10.05(A); 10.30(A7); 11.31(A); 11.40(7); 12.15(A); 12.23(7); 
12.40(7); 13.00(A7); 13.10(A7); 13.25(A7); 14.05(A); 14.20(A7); 15.41(A); 16.00(7); 16.20(A7); 
16.35(7); 16.50(A); 17.30(7); 17.50(A7); 18.20(A7)
Goleniów, dworzec PKP: 5.32(A); 6.22(A); 6.38(A); 7.17(7); 7.28(A); 8.00(7); 8.17(A); 8.35(A); 
8.47(7); 9.02(A); 9.37(A7); 10.33(A); 10.57(A7); 11.57(A); 12.07(7); 12.42(A); 12.50(7); 13.07(7); 
13.27(A7); 13.38(A7); 13.52(A7); 16.50(A); 17.02(7); 17.20(A); 17.57(7); 18.16(A7); 18.47(A7)
SZCZECIN - GOLENIóW - NOWOGARD
Szczecin, ul. Świętego Ducha: 9.25(A); 12.20(A7); 12.40(A); 13.35(A); 14.00(A7R); 14.35(A); 
14.40(b); 14.45(C); 14.55(A); 15.15(C); 15.20(b); 16.15(A7); 16.25(A); 17.05(A); 18.05(A7R); 
18.30(A7); 19.00(b); 19.05(C) 
Szczecin ul. Dworcowa: 6.30(A); 7.35(A); 8.00(F); 8.40(A7R); 9.00(7); 10.05(A7); 10.50(A7); 
11.40(A); 12.05(A); 13.00(7); 14.20(7); 17.40(A7); 19.25(A7); 19.40(7); 20.15(A7) 
Goleniów, dworzec PKP: 7.13(A); 8.18(A); 8.43(F); 9.23(A7); 9.43(7R); 10.08(A); 10.48(A7); 
11.32(A7); 12.48(A); 13.03(A7); 13.22(A) 13.23(A); 13.42(7); 14.19(A) 14.43(A7R); 15.03(7); 
15.18(A); 15.38(A); 15.52(A7); 16.58(A7); 17.08(A); 17.47(A); 18.23(A7); 18.48(A7R); 19.13(A7); 
20.08(A7); 20.23(7); 20.58(A7)
A - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  R - Kursuje do Reska;  7 - Kursuje w nie-
dziele nie będące świętami;  F - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  c - Kursuje we 
wtorki, czwartki i soboty oprócz świąt;  b - Kursuje w poniedziałki, środy i piątki oprócz świąt

rozkŁad jazdy bu sów

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Kupię ziemię 
rolną 

za gotówkę powyżej 5 ha. 
tel. 508 312 261

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

Nowy sklep!
W ofercie sukienki  
sylwestrowe, 

studniówkowe 
i na każdą okazję. 

W sprzedaży kożuszki, 
futerka, kurtki, obuwie 

skórzane, atrakcyjne ceny, 
na każdą kieszeń. 

Zapraszamy! 
„MAX” Dom Handlowy, 

stoisko nr 3 
ul. 15 Lutego

SUPER  OKAZJA!!!
Księgarnia „REFLEX” przy ulicy Wojska Polskiego 8 

organizuje wyprzedaż 
całego towaru w cenach hurtowych do końca roku.

Serdecznie zapraszamy! 

Rozkład jazdy PKP obowiązujący od 17.11.2011 do 22.11.2011 
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59, 08:23);   
(10:18, 11:40);  (12:16, 13:37);   (13:53, 15:17); (16:26, 17:49;)   (19:47, 
21:09); (21:00, 22:21);    
Nowogard - Szczecin Główny: (04:28, 05:59);  (06:16, 08:03);  
(08:03, 09:35);  (10:40, 12:24);  (14:31, 16:00);  (16:42, 18:17);  (17:53, 
19:30);  
Nowogard - Kołobrzeg: (08:51,10:18), (11:55, 13:11), (16:05, 17:35), 
(18:05, 19:20), (21:25,  22:47), (22:35, 23:47)    
Kołobrzeg - Nowogard:  (3:03, 4:25), (4:58, 6:13), (6:45, 8:00), 
(9:21, 10:36), (13:13, 14:28), (15:18, 16:39)      
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwo-
ścią zabudowy w Wyszomierzu 
- 2500 m2, cena 15 zł /m2 tel 663 
026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena 
do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 
w Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy 
ul. Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wol-
ności. 693 946 233 w godz. 7-8.30 
i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 
64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę 
a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow. 597 m2 
przy ul Dąbrowszczaków. 724 268 
040; 512 608 747

• Do wynajęcia kawalerka 35 
m2, umeblowana w Szczecinie. 
604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. 502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. 
Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, pow. 77 m2 I piętro na ul. 
Boh. Warszawy. 606 621 142

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
na trzypokojowe w starym budow-
nictwie w Nowogardzie. 600 807 338

• Sprzedam nowy dom 131 m2 + 
garaż, działka ok. 15 ar. Karsk. 
Cena 320 tys. 691 664 658

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 
lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowo-
gardzie lub na obrzeżach Nowo-
gardu. 664 768 477

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 510 936 951

• Sprzedam sklep w Płotach, wypo-
sażony, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie w Kamieniu Pomorskim 
na mieszkanie w Nowogardzie. 
695 705 868

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Wynajmę garaż przy ul. Radosła-
wa. 602 405 640

• Pokój do wynajęcia. 725 258 806

• Wynajmę trzypokojowe mieszka-
nie. 602 526 935

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w No-
wogardzie (za byłym POMem) tel. 
601 595 053

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we w Centrum, IV piętro. 1000 zł, 
tel. 725 970 618

• Sprzedam parter domu o pow. 
106 m2 + garaż. 604  903  853; 
600 809 312

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 
698 843 040

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Centrum. 508 301 854

• Do wynajęcia kawalerka w Cen-
trum. 601 980 065

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 
banków w jednym miejscu. Do-
jeżdżamy do klientów. Promocja!!! 
Prowizja 0%, bezpłatne badanie 
zdolności kredytowej. Centrum fi-
nansowe AVANTIS. Tel. 513 164 203

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe bezczynszowe. 91 39 23 
701; 667 131 416

MOTORYZACJA

• Sprzedam nissan Primera rok. 
prod. 2000, poj. 2,0 TD. Cena do 
uzgodnienia. tel. 518 400 462, 661 
331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 
1.8 16V. Stan bardzo dobry, świe-
że OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 4 
sztuki, cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM OPEL VECTRA C 
KOMBI, SREBRNY MET., ROK 
PROD 08/2006, PRZEB 152000 
KM, 1.9 DIESEL 150 KM, SERWI-
SOWANY W ASO OPEL (FAKTU-
RY), OSTATNI SERWIS 20 WRZE-
SIEŃ 2011, NOWE OPONY LET-
NIE CONTINENTAL, KLIMATRO-
NIK DWUSTREFOWY, ZADBANY, 
CENA DO UZGODNIENIA, TEL. 
605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felga-
mi 155/13. 607 310 591

• Opony zimowe R-13 (155x80) Stan 
bardzo dobry, cena 250 zł. Tel. 
513 164 203

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 
5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena 
do negocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam VW T4 caravelle 9-oso-
bową rok. prod. 1994, poj. 1.9 tur-
bo diesel. 601 714 838 

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/
R15, mało używane - cena 790 zł, 
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sprzedam felgi stalowe   4 szt. 
do Nissana Almery z 2001 roku, 
cena 490 zł, tel. 605 522 340.

ROLNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków „ANNA” Rok.Pr.1990.

Stan bdb Tel. 692 421 192 lub 
+49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik 
zaburtowy Johnson-4,5 KM 
do remontu oraz kombajn 
do ziemniaków ANNA. tel. 
692 421 192

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam wóz konny. 
889 354 058

• Sprzedam prosięta. 
791 817 107

USłUGI

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon kom-
puterowy MS BIOSS zapra-
sza! ul.700-Lecia 15 (nad ap-
teką Jantar) tel.91-577-53-
73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty 
mieszkań, montaż i naprawa 
pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 
34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-

pieczenia. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108

• AWARIE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: 
banery, szyldy, wydruki wielko-
formatowe, reklama na pojaz-
dach, pieczątki, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i da-
chy. 692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudo-
wy, remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością 
dojazdu do klienta. 693  946 
233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , re-
gipsy, szpachlowanie, malowa-
nie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez za-
świadczeń z ZUS i Urzędu 
Skarbowego. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (najwięk-
szy wybór okładek), bindo-
wanie, ksero kolor A4-A3, 
laminowanie A4-A3, VIZART 
Studio Reklamy, Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
Jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wy-
wrotka 25t, plandeka 13,6m. 
697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne oraz stawianie pieców 
kaflowych. 516 033 882

• Szafy, garderoby i wnęki, me-
ble pod wymiar. 697 786 967

• Język niemiecki- korepety-
cje, kursy dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, e-ma-
il: germanic1@wp.pl; tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowa-
nie gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spa-
cery. 608 111 129

• Szafy, garderoby i wnęki. Me-
ble pod wymiar. 967 786 967

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! 
zadzwoń! REMOVER. 501 714 
275 24h/dobę!

• Wykonam usługę malowanie, 
glazura i inne prace budowla-
ne. 662 678 895

• Pisanie prac. 609 392 482

• Pożyczki bez BIK na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe częściowo umeblowa-
ne na ul. Racibora czynsz 1000 
zł + media. 601 240 025

• Instalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VAT. Tel. 508 
245 385.

PRACA

• ZATRUDNI KUCHARZA. - dobre 
warunki płacowe. Oferty prosi-
my składać osobiście w Biurze 
Hotelu.

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 

sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w No-
wogardzie przyjmie 1 os. Na 
praktyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na start za 500 zł. 
604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi pro-
gramów kadowskich. 91 39 
25 900; 667 900 901

• ZATRUDNIĘ DO PRACY PRZY 
SORTOWANIU FLANCY TRU-
SKAWEK. PRACA NA HALI 
ROZPOCZĘCIE 3 LISTOPADA 
(REDŁO) INFORMACJA- 505 
14 049, 606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do 
odlewni w Osinie na stanowi-
sko szlifierz. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt osobisty, 
lub tel. 501 773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + 
E, Polska-Nowrwegia, siedzi-
ba firmy w Nowogardzie, tel. 
609493989, 607 585 561

• Przyjmę murarzy i do wykoń-
czenia wnętrz. 888 603 612

• Praca w sklepie meblowym 
w charakterze sprzedawcy – 
doradcy klienta. Mile widzia-
ne panie o zainteresowa-
niach związanych z urządza-
niem i dekoracją wnętrz oraz 
z doświadczeniem w handlu. 
Jeśli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną to 
praca właśnie jest dla Ciebie! 
CV proszę składać: Kwadrat 
Meble, ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard

• Zatrudnię kasjerkę do Agencji 
PKO na ½ etatu z doświadcze-
niem. Goleniów. 501 440 385

• Podejmę pracę jako ope-
rator koparko – ładowarki. 
669 123 127

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon ko-
mórkowy HTC Desire Z (nie-
używany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik 
dla dziecka do 5 lat. Cena 150 
zł. 513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: proce-
sor AMD Athlon XP 1243 MHz, 
płyta główna Gigabyte GA-
-7N400E, Pamięć 512MB, kar-
ta video NIVIDA GeForce4MX 
AGP8X 128MB, dysk twardy 
80GB, Napęd dysków: HL-
-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-
-RW CR52 52X/32X/52X CD-
-RW, MONITOR SAMSUNG Sync 
Master 763MB, cena 590 zł, tel. 
605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę 
rozbiórkową oraz kamień po-
lny w ok. Nowogardu. 91 38 
13 958; 604 702 817

• Sprzedam wózek spacero-
wy WALTER 250 zł (sklepowa 
cena 500 zł) stan b. dobry. 
783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szufla-
dy. Okres przed wojenny. Skła-
dana na dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprze-
dam. 512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Sprzedam drewno z dowozem. 
889 354 058

• Sprzedam białą cegłę z roz-
biórki. 790 243 575

• Drewno kominkowe tanio. Do-
wóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam harmonię 40-ba-
sową w dobrym stanie. Wia-
domość: 511 627 210

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam broń wiatrówkę 
5,5 kal. z lunetą, cena 200 zł. 
604 923 333

• Tanio sprzedam tapczan. 
607 793 764

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 
na gwarancji. Tel. 693 877 373

• Sprzedam fotelik samochodo-
wy do 18 kg. 91 39 22 542

• Sprzedam Porotherm Wi-
nerberga, tel. 600  302  217; 
602 526 935
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Bożena Szulejko

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
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Foto tydzień

Również sfinalizowano prace związane  z remontem chodni-
ka przy ul. 5 Marca w Nowogardzie. Prace remontowe wykonała  
firma KUGA z Nowogardu. Koszt remontu wyniósł 6.990,00 zł.

W występach artystycznych uświetniających  Obchody Światowego 
Dnia Cukrzycy w NDK wystąpił m.in. zespół FENIX III - inst. Wikto-
ria Domańska, w którym najmłodszy tancerz, Michałek Skowroński, 
ma 4,5 roku (na zdjeciu).

JB

Przy ul. Zamkowej zostały już oddane do użytku dro-
gi wewnętrzno-dojazdowe w kompleksie garaży. Wykonaw-
cą robót była firma AZBUD Zdzisława Ajs z Nowogardu. Cał-
kowity koszt wykonania remontu dwóch dróg to: 418,536, 45 zł.  

28 XI – pierwsza rocznica 
śmierci ks. Grzegorza Zakliki
W dniu 28 listopada mija pierwsza roczni-

ca śmierci wieloletniego proboszcza parafii pw. 
WNMP Grzegorza Zakliki. W rocznicę odej-
ścia do Pana tej wybitnej osobowości wiele śro-
dowisk organizuje wspomnienia poświęcone 
ks. Zaklice. Redakcja przypomina wiersz, któ-
ry zamieściliśmy  w Dzienniku Nowogardzkim 
w relacji z pamiętnych uroczystości pogrzebo-
wych ks. Grzegorza. 

Redakcja 

***
Kapłańskie serce umarło 

Pełne po brzegi miłości 
Kapłańskie serce się wdarło 
W życia pragnące radości 
 
Kapłańskie serce jak pielgrzym 
Codziennym trudem sterane 
Doniosło Panu z wdzięcznością 
Skarby na szlaku zebrane 
 
Kapłańskie serce co biło 
Jak dzwon wołający na Apel 
Kapłańskie serce co kryło 
Współczucie i mądrość i zapał 
 
Już biegu meta, zawody skończone 
Już teraz, przez okna Niebieskie otwarte 
Spogląda na lud co dziś zasmucony 
Lecz ufa, że wieczne i życia jest warte

Marek Słomski

UWAGA NOWY ROZKŁAD PKP
Obowiązujący od 23.11.2011 r.  

Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59 - 08:02);   (10:18 - 11:21);  (12:12 - 
13:15);   (13:49 - 12:57); (16:26 - 17:29)   (19:39,20:55); (21:00 - 22:06)

Nowogard - Szczecin Główny:   (04:58 - 06:02);  (06:35 - 08:04);  (08:35 - 09:39);  (11:24 - 12:28);  
(14:58 - 16:02);  (16:39 - 17:51);  (18:36 - 19:45);  

Nowogard - Kołobrzeg: ( 08:03 - 9:19) , ( 11:22 - 12:42) , (13:16 - 14:31), (14:55 - 16:21), (17:305 
- 18:57), (20:56 - 22:18), (22:06 – 23:19)    

Kołobrzeg - Nowogard:  (3:35 - 4:57), (5:19 - 6:35), (7:13 - 8:35), (10:02 - 11:17), (13:29 - 14:53), 
(15:22 - 16:39), (17:19 - 18:35)
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

REKLAMA

REKLAMA

Podatki w górę!

W kraju podwyższyli, w gminie dołożyli 
Od 1 stycznia 2012 roku wzrosną wszystkie podatki lokalne naliczane przez gminę – tak zdecydowała większość radnych podczas śro-
dowej sesji.  Najwięcej po kieszeni dostaną rolnicy i przedsiębiorcy. 

Pod głosowanie podda-
no cztery  uchwały w sprawie 
wzrostu stawek opłat lokal-
nych tj. podatku od nierucho-
mości, transportu, rolnego i le-
śnego. 

W przypadku podatku od 
nieruchomości burmistrz za-
proponował wzrost o 4,2 proc, 
co ma dać prawie 200 tys. do-
datkowych wpływów do bu-
dżetu.  W praktyce oznacza to, 
że właściciele lokali mieszkal-
nych zapłacą od nowego roku 
52 grosze za 1 m2, a nie jak do-
tychczas 50 gr. Dużo więcej za-
płacą jednak przedsiębiorcy. 
Stawka podatku za 1 m2 po-
mieszczenia przeznaczonego 
na działalność gospodarczą 
wzrośnie o 0,74 zł  i wynosić 
będzie 18, 44 zł. Skarbnik gmi-
ny tłumaczył w imieniu bur-
mistrza, że zaproponowane 
stawki to efekt inflacji. 

Projekt uchwały opracowano 
w oparciu o obwieszczenie Mi-
nistra Finansów w sprawie pod-
niesienia górnych granic po-
datków od nieruchomości, któ-
re zostały przeliczone zgodnie 
z aktualnym wskaźnikiem  cen 
towarów i usług konsumpcyj-
nych. Poza tym podatki w na-
szej gminie już od czterech lat 
są na takim samym poziomie. 
Jeśli chcemy realizować zada-
nia inwestycyjne musimy na to 
zabezpieczyć odpowiednie środ-
ki – mówił Marcin Marchew-
ka, skarbnik gminy. 

Takie uzasadnienie nie spo-
tkało się ze zrozumieniem 
wśród radnych opozycji. 

Cieszę się, że podatki w gmi-
nie Nowogard nie były podno-
szone od czterech lat, bo uwa-
żam, że podatki trzeba stoso-
wać jak najniższe ale za to pła-

cone równo przez wszystkich. 
Dla zrównoważenia budżetu 
należałoby się raczej przyjrzeć 
wydatkom i obniżać te, które są 
zbędne  – mówił Marek Krzy-
wania (Nowogardzkie Forum 
Samorządowe). 

W obronie dochodów pry-
watnych podmiotów stanął 
również Wspólny Nowogard. 

Odczekuje się kryzysu i dal-
szego spadku dochodów, głów-
nie przedsiębiorstw. W górę idą 
chociażby koszty oleju napędo-
wego czy energii. Państwo nie 
pomaga w tym, zwiększając 
ciągle obciążenia. Dlatego wła-
śnie nam powinno zależeć, żeby 
jak najwięcej lokalnych przed-
siębiorstw przetrwało te trudne 
czasu, a co za tym idzie utrzy-
mało zatrudnienie- mówił w 
Rafał Szpilkowski ze Wspólne-
go Nowogardu, składając jed-
nocześnie na ręce Przewodni-
czącego RM wniosek o obni-
żenie podwyżki do stawki 18 
zł za 1m2 od lokali gospodar-
czych. 

Wniosek WN przepadł w 
głosowaniu, chociaż popar-
li go niektórzy radni koali-
cji wstrzymując się od głosu 
(Marcin Wolny (SLD), Michał 
Bociarski (PSL) i Cezary Mar-
cinkowski (PO)). Za odrzuce-
niem wniosku głosowało 10 
radnych, a za przyjęciem 7. 

Tym samym głosy koalicji 
nie wstrzymały koalicji przed 
podniesieniem stawki podatku 
od nieruchomości. Za propo-
zycją burmistrza zagłosowa-
ło 11 radnych tj. Antoni Bie-
lida (SLD), Stanisław Saniuk 
(PSL), Mieczysław Laskowski 
(PSL), Roman Saniuk (SLD), 
Marcin Wolny (SLD), Lech 
Jurek (SLD), Czesław Kozieł 

(SLD), Jan Tandecki (SLD), Je-
rzy Kubicki (PSL), Paweł Kola-
nek (PSL), Rafał Paśko (PSL). 
7 było przeciw (Tomasz Sza-
fran (WN), Rafał Szpilkowski 
(WN), Bogumił Gała (WN), 
Andrzej Kania (WN), Michał 
Wiatr (WN) Marek Krzywa-
nia (NFS) i Marcin Nieradka 
(PO). Od głosu wstrzymał się 
Cezary Marcinkowski (PO). 

Tylko Bociarski wierny wy-
borcom

Po przyjęciu podwyżek po-
datku od nieruchomości 
skarbnik zreferował kolejną 
uchwałę. Tym razem dotyczy-
ła ona zmiany stawki podatku 
rolnego. Miasto ma zarobić na 
tej podwyżce 700 tys. zł. Mar-
chewka wyjaśniał, że bodźcem 
do napisania projektu uchwa-
ły była średnia cena skupu żyta 
za okres trzech pierwszych 
kwartałów 2011 ogłoszona 
przez GUS w kwocie 74,18 zł 
za 1 kwintal.  Na podstawie tej 
wartości oblicza się podatek 
rolny. Gmina, co prawda za-
proponowała by stawka ta wy-
nosiła 50 zł - czyli mniej niż 
podaje GUS, ale w praktyce i 
tak oznacza to, że rolnicy za-
płacą więcej w przyszłym roku 
do gminnej kasy.  Nowe staw-
ki będą wynosić kolejno 125 
zł od 1 ha przeliczeniowego 
w gospodarstwie rolnym i 250 
od 1 ha fizycznego pozostałych 
gruntów rolnych. Dotychczas 
było to 94,10 zł i 188,20 zł. 

Przewodniczący otwo-
rzył dyskusję nad propozy-
cją burmistrza. Ku zaskocze-
niu wszystkich negatywnie do 
projektu uchwały odniósł się 
radny koalicji Michał Bociar-
ski (PSL). 

Apeluję do radnych, a w 

szczególności do radnych z tere-
nu wiejskiego by się zastanowili 
kto ich wybierał i czyje interesy 
reprezentują – mówił spokoj-
nym tonem Bociarski.

Radny złożył dodatkowo  
wniosek o obniżenie podat-
ku rolnego z kwoty 125 za 1 
ha przeliczeniowego na kwotę 
110 zł. 

Bociarskiego poparł klub 
WN. 

Ponieważ radny nie może 
sam złożyć wniosku nasz klub 
wesprze go – mówił Tomasz 
Szafran, przewodniczący klu-
bu radnych WN. Uważamy, 
że podnoszenie podatku gru-
pie, która nie ma zagwaranto-

wanych dochodów jest dużym 
zagrożeniem. Pytam radnych 
PSL, w imię czego chcecie głoso-
wać? W imię koalicji?

Podwyżki podatku rolnego 
zabiją drobnych rolników, któ-
rzy i tak mają problem z wy-
wiązywaniem się z płatności. 
Mamy na sali radnych z tere-
nów wiejskich. Jest radny Ku-
bicki, Kolanek, Laskowski. Jak 
wy spojrzycie w oczy swoim wy-
borcom – wtórował Szafranowi 
jego klubowy kolega Michał 
Wiatr. Ludowcy milczeli jed-
nak jak grób. 

Projektu uchwały bronił za 
to jak lew skarbnik gminy. 

Ku zdziwieniu kolegów z koalicji radny Michał Bociarski (PSL) 
negatywnie odniósł się do podwyżek podatków.

cd. na s. 4
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Ranking został przeprowa-
dzony po raz pierwszy. Przy-
gotowując zestawienie organi-
zatorzy wysłali 2300 ankiet do 
bibliotek w gminach mających 
nie mniej niż 15 tys. mieszkań-
ców. Odesłano 600 odpowie-
dzi. W ankiecie oceniano m. 
in. czytelnictwo, wielkość księ-
gozbioru, ilość nowych pozycji 
książkowych czy powierzchnię 
bibliotek i  godziny otwarcia. 
Komisja zwracała także uwagę 
na  stopień pozyskanych środ-
ków zewnętrznych i podwyż-
szanie kwalifikacji persone-
lu. Dodatkowe punkty można 
było uzyskać m.in. za dostępne 
dla czytelników tytułu prasowe 
a także organizację kół zainte-
resowań i spotkań tematycz-
nych. 

Nowogardzka biblioteka 
zdobyła dokładnie 233,87 pkt  

co dało jej 18 miejsce wśród 
600 placówek w Polsce i 2 w 
województwie. 

To wielki sukces, na który 
zapracował cały personel na-
szej biblioteki. Jestem ogromnie 
szczęśliwa – tak na gorąco, w 
rozmowie z DN, komentowała 
wyniki rankingu Zofia Pilarz, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej w 
Nowogardzie. 

Zwycięzcą rankingu zosta-
ła biblioteka w Czechowicach-
-Dziedzicach (woj. śląskie). 
Zaraz za nią uplasowały się 
placówki w Siewierzu (także 
woj. śląskie) oraz w Człucho-
wie (woj. pomorskie). Obok 
nowogardzkiej placówki w 
pierwszej dwudziestce znalazła 
się jeszcze tylko jedna z nasze-
go regionu biblioteka znajdują-
ca się w gm. Biesiekierz (pow. 
koszaliński). 

Ranking był opublikowany 
w środowym wydaniu „Rz”. 

Więcej na temat samego 

rankingu, a także działalności 
biblioteki w Nowogardzie w 
rozmowie z dyrektor Z. Pilarz, 

którą opublikujemy w przy-
szłym tygodniu. 

Marcin Simiński

70% tej podwyżki tak na-
prawdę sfinansują przedsię-
biorcy prowadzący działalność 
rolną i mający duże majątki.  
Windykacja z tego tytułu  jest 
prawie 100%. Państwo kieru-
jecie się aspektem społecznym 
ale proszę wziąć pod uwagę, że 
w roku 2013 zadłużenie gmi-
ny sięgnie 51% a także to, że 
dużą inwestycję w szpitalu. Bez 
wpływów do budżetu tego się 
nie da zbilansować  - ostrzegał 
M. Marchewka. 

Opozycja zażądała wypo-
wiedzi burmistrza w tej spra-
wie. 

Później będzie tak, że pan 
burmistrz pojedzie na wioskę 
z więźniami, zrobi sobie zdję-
cie, a na pytania mieszkańców 
o podwyżki stwierdzi, że to rad-

ni zadecydowali. Panie burmi-
strzu chciałbym od pana usły-
szeć uzasadnienie – apelował 
do Roberta Czapli, R. Szpil-
kowski. 

Taki mamy budżet i wydat-
ki. Gmina nie ma możliwości 
dodrukowania pieniędzy. Poza 
tym moja propozycja jest taka 
by obniżyć stawkę określoną 
przez GUS. Mamy także apel 
Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej, żeby nie uchwalać kwoty 
wyższej niż 60 zł – odpowiadał  
burmistrz. 

Po dość długiej dyskusji 
przyszedł czas na głosowanie. 
Ostatecznie za podniesieniem 
podatku dla rolników zagłoso-
wało 11 radnych (Antoni Bie-
lida (SLD), Stanisław Saniuk 
(PSL), Mieczysław Laskowski 
(PSL), Roman Saniuk (SLD), 

Marcin Wolny (SLD), Lech 
Jurek (SLD), Czesław Kozieł 
(SLD), Jan Tandecki (SLD), Je-
rzy Kubicki (PSL), Paweł Kola-
nek (PSL) i Rafał Paśko (PSL). 
9 radnych było przeciw (To-
masz Szafran, Rafał Szpilkow-
ski, Bogumił Gała,  Andrzej 
Kania i Michał Wiatr z WN,  
Marek Krzywania (NFS), Mar-
cin Nieradka (PO), Michał Bo-
ciarski (PSL) i  Cezary Marcin-
kowski (PO). 

Podczas sesji radni podnieśli 
także podatek od transportu i 
leśny. 

W przyszłym roku miasto 
zarobi na podatnikach 8 mln 
700 tys. zł,  w tym 6 mln 250 
tys. zł z podatku od nierucho-
mości i 1 mln 850 tys. zł z po-
datku rolnego. 

Marcin Simiński

Podatki w górę!

W kraju podwyższyli, w gminie dołożyli
Nasz Komentarz 
W ekonomii nie ma cudów...
Wszystko jest już jasne. Droga do REM-u, lodowisko, ska-

tepark, oświetlenie ratusza,  a na końcu 2 tys. zł podwyżki dla 
burmistrza Czapli –  nie ma cudów w świecie ekonomii.  Za 
ładne dla oka inwestycje, parki rozrywki  i menadżerskie ocze-
kiwania ktoś będzie musiał prędzej czy później zapłacić.  I nie 
ma się co łudzić, że  w małej gminie przy 10 milionowym defi-
cycie w budżecie spadnie nagle manna z nieba. Wszystko wska-
zuje na to, że dziury w budżecie załatają najbiedniejsi i ci, któ-
rzy muszą im dać zatrudnienie – przedsiębiorcy. Tak oto, zda-
niem burmistrza Czapli i otaczającej go świty rzekomo dbają-
cych o dobro społeczne radnych, których hipokryzja sięgnęła 
już zenitu,  ma wyglądać budowanie „dobrego klimatu” do roz-
woju tego miasta. Między bajki należy włożyć opowieści o tym, 
że w innych gminach też podnoszą podatki a burmistrzowie za-
rabiają jeszcze więcej. 

Dobrze, że nowogardzkie władze przyglądają się działalno-
ści sąsiednich gmin, tylko dlaczego zauważają to co dobre tyl-
ko dla nich? 

Cała nadzieja w tym, że czasami i koalicyjny lud pęka pod na-
porem sumienia...

Marcin Simiński

cd. ze s. 3

Biblioteka Miejska w Nowogardzie zajęła 2 miejsce w województwie zachodniopomorski, a 18 miejsce w kraju  w rankingu „najlep-
szych bibliotek”, który wspólnie z Instytutem Książki przygotowała gazeta „Rzeczpospolita”. 

Nowogardzka biblioteka wśród najlepszych w kraju!

Próbne matury 2011

Jak to będzie za pół roku...
We wtorek i środę ucznio-

wie klas maturalnych nowo-
gardzkich liceów pisali  prób-
ną  maturę. Od kilku lat pró-
ba egzaminu dojrzałości ma 
charakter wewnętrzny, tzn., że 

zawartość arkuszy egzamina-
cyjnych sprawdzana jest przez 
nauczycieli prowadzących 
dany przedmiot w szkole, a 
nie przez zewnętrzna komisję. 
Mówi Karina Surma, dyrektor 

LO nr 1 w Nowogardzie. 
– W tym roku w naszym li-

ceum do matury próbnej po-
deszło 72 uczniów. Wszyscy 
zdawali na poziomie podsta-
wowym. Wrażenia uczniów 

po oddaniu arkuszy były pozy-
tywne. Mówili, że pytanie nie 
były bardzo trudne. Teraz na-
uczyciele mają dwa tygodnie 
na sprawdzenie matur. Wyniki 
poznamy w grudniu, tuż przed 
zakończeniem I semestru.

 Przypominamy, że tego-
roczni maturzyści są trzecim 
w kolejności rocznikiem, któ-
ry obowiązkowo zdaje egza-
min maturalny z matematy-
ki, wprowadzony na nowo do 

obowiązkowego kanonu. To 
właśnie egzamin z matematyki 
w ubiegłych dwóch latach siał 
postrach wśród maturzystów i 
ujawnił,  że urzędowa  „prze-
rwa z matematyką” uczniom 
na dobre nie wyszła. Jak bę-
dzie już za pół roku...? Życzy-
my nowogardzkim uczniom i 
szkołom jak najlepszych wy-
ników, jest jeszcze trochę cza-
su do maja.

Red.
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Szanowna redakcjo Dziennika Nowogardzkiego
Zdecydowałam się napisać do gazety, gdy obejrzałam w Inter-

necie program o żłobku w Nowogardzie, na bieżąco staram się 
również czytać wszystkie Wasze wydania  zamieszczone na Wa-
szej stronie. Przez większość swojego życia mieszkałam w Nowo-
gardzie, od ponad czterech lat mieszkam w Anglii w Birmingham. 
Chciałam powiedzieć, że program o żłobku bardzo mnie wzruszył, 
ponieważ wypowiedzi osób, które tam występowały, były tak, jak-
by o mnie i moim życiu sprzed kilku lat. Mam 9 letniego syna Kry-
stiana, który obecnie chodzi w Anglii do dobrej szkoły, ale pamię-
tam, jak mieszkałam w Nowogardzie.

Znaleźliśmy się wtedy w bardzo trudnej sytuacji, ja po urodze-
niu dziecka nie mogłam wrócić do pracy, bo nie miałam z kim zo-
stawić dziecka,  w końcu mnie z niej zwolnili. Mąż musiał praco-
wać całymi dniami, cały czas byłam sama, małżeństwo było pra-
wie w strzępach. Czułam się zmęczona i jak to trafnie określiła w 
tym programie pani Asia, czułam się przytłoczona. 

Dlatego chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę z takiej akcji 
w sprawie żłobka w Nowogardzie i bardzo podziękować panu Mi-
chałowi Wiatrowi i pani Asi Zagórskiej i życzyć dużo zdrowia i 
zapału, żeby im się udało i pomogło osobom w takiej sytuacji, jak 
ja byłam kiedyś. 

Dzisiaj mam dobrą pracę, szczęśliwą rodzinę tylko dlatego, że 
wyjechaliśmy z Nowogardu - Polski. Ale bardzo tęsknię, gdyby kil-
ka lat temu sytuacja była inna, to nie musiałabym wyjechać, cie-
szę się, że zostali w Nowogardzie ludzie, którzy chcą walczyć o ta-
kie sprawy. 

Ania

Od redakcji:
Dziękujemy Pani Ani za reakcję i zainteresowanie życiem 

Nowogardu. To bardzo optymistyczne, że osoby, które z życio-
wej  konieczności musiały opuścić Nowogard i Polskę, emigro-
wać z powodów ekonomicznych czują nadal  szczególną więź 
z miejscem urodzenia i żywo reagują na to, co się u nas dzieje. 
List Pani Ani oraz ilość importowania internetowego naszej 
gazety uświadomił nam, że nie można o tej rozproszonej po 
świecie społeczności nowogardzkiej zapominać. Dlatego pro-
simy i Panią Anię i inne osoby o korespondencję i o sprawach 
Nowogardu i o tym jak im się na obczyźnie żyje. Chętnie, za 
zgodą piszących, będziemy publikować takie teksty. Pozdra-
wiamy wszystkich Nowogardzian na całym… świecie! 

Urząd odpowiada 
Kosińskiemu 

W nawiązaniu do Listu otwartego autorstwa Pana Krzyszto-
fa Kosińskiego opublikowanym w dniu 22 listopada 2011r. w 
Dzienniku Nowogardzkim nr 89 wyjaśniam, że do Urzędu Miej-
skiego wpłynęło pismo w dniu  28.10.2011r. Krzysztofa Kosiń-
skiego, na które otrzymał  odpowiedź w dniu 22.11.2011r., czyli 
w terminie przewidzianym w prawie.

Ponadto informuję, że Gmina Nowogard nie ma prawa sprze-
dać w trybie bezprzetargowym  na rzecz Krzysztofa Kosińskie-
go lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Stolarskiej 1 w Nowogardzie 
zlokalizowanego na działce oznaczonej nr 140/1 obrębu 3 mia-
sta Nowogard.

W związku z powyższym zasadnym było i jest przeprowadze-
nie przetargu ograniczonego skierowanego wyłącznie do współ-
właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy   o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651).

   Urząd Miejski w Nowogardzie ma za zadanie służenie swoim 
Mieszkańcom, jednak nie może łamać przepisów prawa.

p.o. Kierownika Wydziału GNGR 
Ewa Jakubcewicz 

@    Ludzie listy piszą  @ 
Dnia 17 listopada br.  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się Walne 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Nowogardzkiego Forum Organizacji Po-
zarządowych. Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia za lata 2010-2011. Wybrano także nowy zarząd. 

NFOP wybrał swoje władze

W okresie sprawozdawczym 
Nowogardzkie Forum Orga-
nizacji Pozarządowych współ-
pracowało z organizacjami po-
zarządowymi działającymi na 
terenie miasta i Gminy No-
wogard poprzez udzielanie in-
formacji z zakresu formalno-
-prawnych aspektów funkcjo-
nowania organizacji, możliwo-
ści pozyskiwania środków fi-
nansowych z programów kra-
jowych dotujących działania 
społecznie użyteczne oraz ko-
ordynację rejestracji nowych 
stowarzyszeń. 

Ponadto w latach 2010-2011 
Nowogardzkie Forum Organi-
zacji organizowało warsztaty 
i szkolenia dla przedstawicie-
li organizacji pozarządowych 
w trakcie, których uczestnicy 
zapoznali się m. in. ze zmia-
nami wynikającymi z ustawy 
o pożytku publicznym i o wo-
lontariacie oraz ich znaczenie 
dla funkcjonowania organi-
zacji pozarządowych, poznali 
podstawowe zasady konstru-
owania projektów w oparciu o 
wzór oferty do JST, dowiedzieli 
się jakie zasady obowiązują w 
trakcie rozliczania dotacji uzy-
skanych w ramach Otwartych 
Konkursów Ofert  w oparciu 
o nowy wzór sprawozdania z 
realizacji zadania publicznego 
oraz dowiedzieli się o aspek-
tach prawnych oraz zakresie i 
formach prowadzenia rachun-
kowości w organizacjach poza-
rządowych.

Szkolenia zostały sfinanso-

wane ze środków Gminy No-
wogard. 

W okresie sprawozdaw-
czym przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych z Powia-
tu Goleniowskiego brali udział 
w szkoleniach i warsztatach 
dotyczących wsparcia Pod-
miotów Ekonomii Społecz-
nej organizowanych w ramach 
projektu „ Lokalne Ośrodki 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej”, którego wnioskodawcą 
jest Biuro Ekonomiczne „Ak-
tywa Plus” Emilia Kowalska ze 
Szczecina, 

W ramach tego projektu w 
siedzibie Nowogardzkiego Fo-
rum Organizacji Pozarządo-
wych funkcjonuje „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej”, gdzie organizacje mogą 
także skorzystać  z usług do-
radczych i specjalistycznych 
w zakresie: prawa, finansów, 
działań partnerskich oraz two-
rzenia, realizacji i rozliczania 
projektów.

We wrześniu br. Nowogardz-
kie Forum Organizacji Poza-
rządowych włączyło się w or-
ganizację „Targów Organizacji 
Pozarządowych”, które stano-
wiły wspaniałą okazję do za-
prezentowania działalności or-
ganizacji społeczności lokal-
nej, jak również poznania się 
z przedstawicielami innych or-
ganizacji i wymiany doświad-
czeń.

Targi Organizacji Pozarzą-
dowych w Nowogardzie zo-
stały zrealizowane w ramach 

projektu „Rozwój Społeczeń-
stwa Obywatelskiego”, którego 
wnioskodawcą było Zachod-
niopomorskie Forum Organi-
zacji Socjalnych „ZaFOS” wraz 
z partnerem  Szczecińską Fun-
dacją „Talent- Promocja- Po-
stęp”.

W dalszej części Walnego 
Zebrania    zostało przedsta-
wione sprawozdanie z działal-
ności Komisji Rewizyjnej, któ-
ra rekomendowała o udziele-
nie absolutorium dla Zarządu 
za okres sprawozdawczy.

Następnie uczestnicy Ze-
brania przeszli do wyboru no-
wych władz Stowarzyszenia tj. 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
W głosowaniu tajnym na ko-
lejną 4- letnią kadencję  zosta-
ły wybrane następujące osoby:

Zarząd: Mieczysław Cedro- 
Prezes, Cezary Komisarz - Wi-
ceprezes, Magdalena Rogoj-
sza- Sekretarz, Tadeusz Hołu-
bowski - Skarbnik, Jadwiga Ci-
checka - Członek, Jerzy Jabłoń-
ski – Członek, Eugeniusz Two-
rek- Członek. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszły: Lidia Bo-
gus - Przewodnicząca, Dorota 
Banach oraz Wiesława Kuś.

Jak dowiedziała się redak-
cja DN nowo-wybrany zarząd 
NFOP spotka się już w przy-
szłym tygodniu z burmistrzem 
Nowogardu. Tematem spotka-
nie będzie funkcjonowanie i 
współpraca organizacji poza-
rządowych z organami admi-
nistracji samorządowej. 

MS
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFIA PW. WNIEbOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu 
o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).   
www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. Mb FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Msza św. z Życiem bez prądu
W listopadzie szczególnie pamię-

tamy o naszych zmarłych. Nawiedza-
my cmentarze, porządkujemy groby 
naszych bliskich i ofiarowujemy mo-
dlitwę w ich intencji. Właśnie dlatego 
w tym miesiącu pamiętać będziemy 
również o tych dzieciach poczętych, 
które z różnych powodów nie mogły 
przyjść na ten świat. Ufamy, że miło-
sierdzie Boże, które jest nieskończone, 
obejmuje także te dzieci. Naszą pamię-
cią otoczymy szczególnie te zmarłe nienarodzone dzieci, o których nikt nie 
pamięta. Bardzo często takie dzieci nie mają swojego miejsca na cmentarzu, a 
nawet miejsca w sercach rodziców i bliskich. Na kolejnej, już dziewiątej Mszy 
św. z Życiem bez prądu będziemy pamiętać właśnie o tych zapomnianych dzie-
ciach.

Zapraszamy również do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, aby 
zagrożone życie tych dzieci zostało ocalone przez Boga. Kolejna Msza św. z 
Życiem bez prądu odbędzie się 25 listopada o godz. 20:00 w najstarszym ko-
ściele w Nowogardzie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

Adwent – czas radosnego 
oczekiwania na Chrystusa

W niedzielę rozpoczynam piękny czterotygodniowy czas, który poprzedza Świę-
to Bożego Narodzenia. Myślę, że wszystkim ten czas kojarzy się z roratami, kiedy 
to dzieci, młodzież i dorośli przychodzą z lampionami na Mszę św., aby w klima-
cie ciemności przy śpiewie pieśni „Oto Pan Bóg przyjdzie...” oczekiwać na przyjście 
Chrystusa. Przy ołtarzu zapalona jest wówczas biała świeca symbolizująca Ma-
ryję, tzw. roratka. Nieopodal ołtarza możemy dostrzec także wieniec z czterema 
świecami, które kolejno zapalane w niedziele adwentu przypominają nam o zbli-
żających się świętach. W naszych domach gdzieniegdzie można znaleźć także stro-
iki w kształcie wieńców adwentowych oraz bombonierki z malutkimi okienkami, z 
których dzieci zjadają każdego dnia jedną czekoladkę i w ten sposób odliczają czas 
do świąt. Z tym najczęściej kojarzymy adwent.

Niestety w obecnie czas przygotowania do świąt uległ zatraceniu. W telewizji, 
radiu, hipermarketach i centach handlowych wszyscy przeżywają już święta. Do-
słownie kilka dni temu byłem w jednym ze szczecińskich centrów handlowych i 
zobaczyłem wielką ustawioną choinkę i wiele świecących ozdób. W kilku już skle-
pach można dostrzec ozdoby świąteczne. Świat, któremu ulegamy i który niewąt-
pliwie ma na nas wpływ, zupełnie inaczej przeżywa święta. Dla chrześcijan Boże 
narodzenie rozpoczyna się w wigilijny wieczór i trwa przez dwa tygodnie, a dla 
świata medialnego i handlowego święta już się rozpoczynają, a kończą w drugi 
dzień świąt. Dla świata sam sposób świętowania jest pogański. Zamieniliśmy isto-
tę tych świąt, jaką jest narodzenie Boga, Jego przyjście na świat w ludzkiej naturze 
na jakąś „Gwiazdkę”. Życzenia, a właściwie  pozdrowienie, które wszystkim po-
wtarzamy: „wesołych świąt” o niczym nie mówi. Pozbyliśmy się Boga z tych świąt, 
a przecież bez Niego te święta nie istnieją. Dla chrześcijan Boże narodzenie ma  
mieć przede wszystkim religijny charakter. I nie można zapominać o istocie i chrze-
ścijańskich korzeniach tych świąt.

Nie o świętach Bożego narodzenia chciałem jednak pisać, ale o adwencie. Uwa-
żam, że właśnie brak dobrego przeżycia adwentu jest przyczyną powierzchownego 
przeżywania Bożonarodzeniowych świąt. Słowo adwent tłumaczy się jako „przy-
chodzić”, „przybywać” (w j. łac. ad venio). Chodzi oczywiście o przybycie Chry-
stusa. Dlatego dla nas jest to czas oczekiwania, ale radosnego oczekiwania. Mimo 
że kolor szat używanych w liturgii jest fioletowy, to nie oznacza on żałoby, ale tę-
sknotę. Mamy zatęsknić za Bogiem. Wzorem przeżywania adwentu jest Maryja, 
która przygotowywała się do tego dnia 40 tygodni. Każda matka spodziewająca 
się dziecka zna doskonale to uczucie zniecierpliwienia i radosnego oczekiwania na 
dziecko. Cały wówczas dom przeżywa ten fakt. Trwają przygotowania, wiele się 
o tym mówi, snuje planów. Wszyscy odczuwają niesamowitą atmosferę: z jednej 
strony niepewności kiedy ten dzień dokładnie nastąpi i jak będzie wyglądał kolejny 
członek rodziny, a z drugiej strony ogromną radość. Coś zmienia się w całej rodzi-
nie. Podobnie powinno być z nami w czasie adwentu. Po to w wielu parafiach or-
ganizowane są rekolekcje, dlatego Kościół zachęca do czytania i rozważania Pisma 
św. oraz korzystania ze spowiedzi. To wszystko ma nas przygotować wewnętrznie 
do przeżycia tych wielkich świąt narodzin Boga w ludzkiej naturze. Obyśmy nie 
tylko zewnętrznie przygotowali się do świat, ale przede wszystkim duchowo. Oby 
adwent był dla nas błogosławionym czasem w przeżycia i doświadczenia religijne.

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mk 13,33-37):

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie 
wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z czło-

wiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom sta-
ranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czu-
wał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pół-
nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał 
was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Adwent – okres liturgiczny, w którym ocze-
kujemy na  dwa przyjścia Chrystusa. Jedno już się dokonało, a my je wspominamy 
każdego roku świętując narodziny Boga. Drugiego przyjścia jeszcze oczekujemy. Bę-
dzie to powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Niedzielna Ewangelia szcze-
gólną uwagę zwraca nam na to drugie przyjście w słowach „czuwajcie”.

Słowo „czuwajcie” Jezus powtórzył dwukrotnie: na początku swojej wypowiedzi 
oraz na końcu.  Czyni to ponieważ chce zwrócić naszą uwagę na potrzebę czujności w 
naszym życiu. Często zapominamy o tym, że nasze życie jest tylko chwilą na tej ziemi i 
nie trwa wiecznie. To samo dotyczy naszych bliskich. Właśnie dlatego warto spojrzeć 
na nasze życie i naszych bliskich z perspektywy życia wiecznego, czyli z tej perspekty-
wy jakiej widzi je Bóg. Wtedy będziemy mogli zobaczyć czy właściwie układamy spra-
wy dotyczące naszego życia i co tak naprawdę jest najważniejsze w tym naszym ziem-
skim życiu, za czym nieustannie pędzimy i poświęcamy samych siebie.

Jezus porównuje cały świat stworzony do domu. Bóg jest właścicielem owego domu, 
gdyż sam go stworzył. Jednak postanowił, że troskę o ten dom powierzy ludziom. Od 
tego momentu wielu ludziom wydaje się (pragnę podkreślić słowo „wydaje się”), że 
Bóg pozostawił ten świat i wcale się nim nie interesuje. Gdy powierzchownie spoj-
rzymy na otaczający nas świat, to rzeczywiście możemy odnieść takie wrażenie. Boga 
nie ma, bo się nam nie objawia, a na dodatek pozostawił nas samych sobie, z naszy-
mi trudnościami i biedami. Wielu ludzi w ten sposób upatruje powstanie świata. Co 
prawda Bóg mógł stworzyć świat, ale dalej tego dzieła nie prowadzi. Świat sam się  da-
lej rozwija, a Bóg jest biernym obserwatorem. Gdyby tak było, to z pewnością świat 
już dawno uległby zagładzie.

Jak więc wygląda ta pozorna nieobecność Boga w świecie? Jezus dalej kontynuuje w 
przypowieści, że gospodarz „zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o 
wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał”. Bóg to 
co stworzył, powierzył trosce sługom czyli nam ludziom. Dał nam częściowo uczest-
niczyć w trosce o świat, abyśmy mogli być podobni do swojego Stwórcy. Obdarzył nas 
ogromnym zaufaniem i wolnością.

Zwróćmy uwagę jeszcze na jedno ważne sformułowanie: „każdemu wyznaczył za-
jęcie”. Każdy ma wyznaczone zajęcie w świecie. Nie można powiedzieć czy jest ono 
gorsze czy lepsze, mniej czy bardziej potrzebne, gdyż każde zajęcie otrzymujemy od 
Boga. Jeżeli nie wypełnimy dobrze tego zadania, to On będzie musiał dopełniać nasze 
braki. Na tym polega nasza wolność. Bóg wyznaczył każdemu zajęcie, ale każdy z nas 
sam może stanowić o własnym życiu.

Właśnie dlatego czas Adwentu skłania nas do przemyśleń. Po pierwsze czy dobrze 
odczytaliśmy i nadal odczytujemy nasze życiowe powołanie? Jak ujął to trafnie Jerzy 
Liebert: „Raz dokonawszy wyboru, codziennie wybierać muszę”. Po drugie czy dobrze 
wykonujemy zadanie powierzone  przez Stwórcę, nawet jeśli jest to drobne zadanie, a 
w oczach tego świata pogardzane. Wiedzmy, że w oczach Boga nie ma zajęcia niepo-
trzebnego. Pytanie natomiast jest inne: czy Bóg jest zadowolony z wypełnianego przez 
nas zadania?
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Jadwiga Jaguś: lat 68, zmarła: 22.11.2011r, pogrzeb odbył się 24.11.2011r  na cmentarzu w No-
wogardzie

Tadeusz Kowalczyk : lat 75, zmarła:23.11.2011r, pogrzeb odbył  się 25.11.2011r na cmentarzu 
w Nowogardzie

Jadwiga Czerkawska : lat 68, zmarł 24.11.2011r, pogrzeb odbędzie  się 26.11.2011r na cmenta-
rzu w Nowogardzie 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

W ubiegłym tygodniu, w środę 16 listopada,  w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie odbyło się spotkanie z Aleksandrą Petrusewicz – 
autorką książek dla dzieci. 

Spotkanie z Aleksandrą Petrusewicz 

Pisze bajki nie tylko dla dzieci...
Aleksandra Petrusewicz pi-

sze od 20 lat. Wydała już na 
rynek 18 tytułów. Autorka po-
chodzi z Warszawy, ale od kil-
kunastu lat mieszka w Szcze-
cinie. Z zawodu jest logopedą. 
Pracowała w latach 80-tych w 
Ministerstwie Edukacji jako 
wizytator. Od dwóch kaden-
cji jest radną rady osiedla Gu-

mieńce. Pisze głównie opowia-
dania, ale także wiersze i ko-
lędy. Jej książki jak mówi, to 
opowiadania pisane wierszem.  
Autorka jest osobą bardzo ak-
tywną.   Od lat wspólnie z radą 
osiedla organizuje imprezę pn. 
„Gumienieckie biesiady przy 
świecach”. 

Pisarka odwiedziła No-

wogard nie po raz pierwszy.   
Wiosną tego roku, również na 
zaproszenie Biblioteki Miej-
skiej, promowała swoją jedy-
ną pozycję napisaną dla do-
rosłych pt. „Wierszem malo-
wane”. Tym razem zaprezen-
towała  rozszerzone o kolę-
dy wydanie swojej książki pt. 
„Baśniowe wspomnienia Bo-

żonarodzeniowe, Kolędy dla 
najmłodszych”. 

W spotkaniu z pisarką wzię-
ły udział pierwszaki ze Szkoły 
Podstawowej nr 2. Dzieci py-
tały autorkę o to, kiedy najczę-
ściej pisze i skąd bierze pomy-
sły na swoje książki. Pisarka 
chętnie opowiadała o swoich 
publikacjach, zachęcając  naj-

młodszych do czytania wspól-
nie z rodzicami. Nie ukrywała, 
że jej największą inspiracją, są 
jej własne wnuki. 

Kilka pozycji szczecińskiej 
literatki jest dostępnych w Bi-
bliotece Miejskiej w Nowogar-
dzie.

MS

„Nie liczą się obrazki, tylko to, co autor chce powiedzieć” 
O tym dlaczego warto pisać bajki dla dzieci rozmawiamy z Aleksandrą Petrusewicz, autorką opowiadań dla najmłodszych i nie tylko. 

DN: Dlaczego spośród tak 
wielu gatunków literackich 
wybrała Pani w swojej twór-
czości akurat bajkę? 

Aleksandra Petrusewicz: 
W latach 80-tych pracowałam 
jako  wizytator w Ministerstwie 
Edukacji do spraw poradnictwa 
psychologiczno-pedagogiczne-
go. Oprócz tego, byłam logope-
dą. Kiedyś nie było zbyt wielu 
materiałów do poprawy wad 
wymowy. Postanowiłam sama 
je pisać, tworząc krótkie wier-
szyki, które rozdawałam na 
wielu spotkaniach i wizytacjach 
w szkołach. To się tak spodoba-
ło, że zaprzyjaźnieni ze mną lo-
gopedzi wydali moją pierwszą 
książkę pt. „O kotku strażniku i 
chytrej myszce”. Publikacja cie-
szyła się ogromnym zaintereso-
waniem. W ciągu kilku miesię-
cy rozeszło się 10 tys. egzempla-
rzy.  I tak to się wszystko zaczę-
ło. Później przyszły kolejne po-
zycje, które Gazeta Wyborcza w 
jednej z recenzji porównała do 
serii „poczytaj mi mamo”. 

Sama Pani jednak przyzna-
ła podczas spotkania z dzieć-
mi, że  każda z bajek niesie za 
sobą ukryte motto społecz-
no-polityczne dla dorosłych. 
Skąd ta pokusa? 

Nie umiem się od tego uwol-
nić. Polityka, to przecież nieod-
łączna część naszego życia. Na 
początku lat 90-tych wydałam 
książkę pt. „Baraniada”, która 
była obrazem polskiego parla-
mentu. Jej głównymi bohatera-
mi były czarny i biały baran. 
Ich kłótnie zakończyła biała 
owieczka. Dzięki niej zwaśnio-
ne barany podały sobie nóżkę. 
„Gdyby nie ta owieczka, to kpina 
byłaby  z was, a nie baranina” – 
tak zakończyła się moja bajka. 

Chciałam przez to powiedzieć, 
że wśród różnych ludzi, zawsze 
musi znaleźć się ktoś mądry. To 
on musi wskazać reszcie drogę.  
W innym przypadku posiekali-
byśmy się między sobą. Pamię-
tam, że  książka spodobała się 
ówczesnej premier Hannie Su-
chockiej, która napisała nawet 
do mnie list. 

Dlaczego wyjechała Pani ze 
stolicy i osiedliła się w Szcze-
cinie? 

Tutaj kończył studia mój syn. 
W Szczecinie też założył rodzi-
nę. Ożenił się i ma dwoje dzieci. 
Nie mogłam dłużej wytrzymać 
bez rodziny. Poszłam na wcze-
śniejszą emeryturę i przyjecha-
łam do Szczecina. Dopiero tu-
taj rozpoczęło się moje regular-
ne pisanie. 

Księgarnie zasypywane są 
publikacjami zachodnich wy-
dawnictw promujących np. 
opowieści Walta Disneya. 
Pani wybrała bajki odnoszące 
się wprost do polskiej trady-
cji i kultury np. Bożego Naro-
dzenia czy Wielkanocy. Czy 
to się sprzedaje?

Ja przede wszystkim żyję ze 
swojej emerytury.  Moje kon-
takty z autorami ograniczam 
do pobytu w szkołach i biblio-
tekach. Na spotkaniach autor-
skich sprzedaję swoje książeczki 
– to pozwala mi na zrekompen-
sowanie poniesionych kosztów 
przejazdu, ponieważ nie biorę 
honorariów. Mam też oczywi-
ście sponsorów, którzy chętnie 
wydają moje książki. Najwięk-
szą radość dają mi spotkania z 
dziećmi, z którymi zostanę do 
końca życia. Jeśli chodzi o samo 
zapotrzebowanie na takie pu-
blikacje, to muszę przyznać, że 
miałam szczęście. Kiedy zaczy-

nałam, w księgarniach nie było 
takiego wyboru jak dzisiaj. W 
obecnych czasach rynek jest na-
sycony zachodnimi publikacja-
mi, pełnymi pięknej grafiki.  U 

mnie najważniejsza jest treść 
i myślę, że ona jednak wygry-
wa. Uważam, że książka to sło-
wo, a więc liczy się to, co autor 
chce powiedzieć, a nie obrazki. 

Wychodzenie kultury na ulicę 
sprawia, że ona niestety sięga 
czasem bruku. Zmienić to może 
tylko książka, bo nic lepiej nie 
rozwija jak czytanie. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

Aleksandra Petrusewicz podczas spotkania z dziećmi w Nowogardzie
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Pracownicy Socjalni mieli swoje święto 

Pracownik socjalny  
– „mniej niż rodzina, więcej niż urzędnik’’
Dzień 21 listopada na mocy Ustawy o pomocy społecznej, ustanowiony został Dniem Pracownika Socjalnego. W Polsce Dzień Pracow-
nika Socjalnego obchodzony jest już po raz 20. To święto wszystkich osób, które pracują zawodowo, ale też osób, które pracują społecz-
nie, we wszelkiego rodzaju służbach socjalnych. Kim więc jest pracownik socjalny i jakie są jego zadania? O tym będę rozmawiać z Ma-
rzeną Olechowską - Jurczak starszym pracownikiem  socjalnym z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

DN: Kto może zostać pra-
cownikiem socjalnym? 

Marzena Olechowska - Jur-
czak : Aby zostać pracownikiem 
socjalnym osoba musi ukończyć 
studia wyższe lub posiadać dy-
plom ukończenia Kolegium 
Pracowników Służb Społecz-
nych. To są podstawowe kryte-
ria formalne. 

Jakie kwalifikacje powinien 
mieć pracownik socjalny?

Co do kwalifikacji to są one 
bardzo konkretne i ścisłe. Ta-
kie zagadnienia jak znajomość 
przepisów, ustaw i umiejętnie 
przeprowadzona diagnoza ro-
dziny lub osoby, która ubiega się 
o pomoc (finansową, rzeczową 
lub pracy socjalnej) daje kon-
kretny „szkielet” działania w 
tej pracy. Co do celów diagno-
zy to trzeba wspomnieć o umie-
jętnym rozpoznawaniu sytuacji 
rodzin, osób. A istotą jest skon-
trolowanie i rozpoznanie sytu-
acji bytowo – życiowej i rodzin-
nej konkretnej osoby zgłasza-
jącej się o przyznanie pomocy 
bądź wsparcia.

A jakie zdolności  szczegól-
ne powinna mieć osoba, któ-
ra zostaje pracownikiem so-
cjalnym?

 Osoba pracująca w pomo-
cy społecznej powinna przede 
wszystkim posiadać odpowied-
nie predyspozycje osobowościo-

we m. in. łatwość nawiązywa-
nia kontaktów, empatyczność, 
wrażliwość na problemy innych 
ludzi i dużą odporność na stres. 

Jak w skrócie opisać można 
tryb, w którym  przyznaje się  
pomoc?

Taką najistotniejszą sprawą 
jest przyjęcie zgłoszenia ust-
nego lub pisemnego w formie 
podania, w którym powinna 
być uwzględniona ogólna sytu-
acja bytowa klienta. Zgłosze-
nie może również nastąpić na 
wniosek innej instytucji, jak np. 
szkoły lub na wniosek same-
go pracownika socjalnego. Po 
wtóre pracownik socjalny zobo-
wiązany jest do ustalenia sta-
nu faktycznego w ciągu siedmiu 
dni od przyjęcia zgłoszenia, w 
szczególnych przypadkach ta-
kich jak np. pożar sprawa za-
łatwiana jest natychmiastowo. 
Przy przeprowadzaniu wywia-
du środowiskowego dana oso-
ba/rodzina informowana jest, z 
jakich form pomocy dana oso-
ba/rodzina może ubiegać się z 
Nowogardzkiego OPS., w przy-
padku przemocy w rodzinie 
pracownik socjalny ZIK (Ze-
spół Interwencji Kryzysowej) 
wypełnia szereg dokumentów 
i obowiązkowo niebieską kar-
tę, przypomnijmy, że niebie-
ska karta jest dokumentem po-
twierdzającym o występowaniu 

zjawiska przemocy w danej ro-
dzinie.

Czy są jakieś szczególne wa-
runki przyznawania pomocy?

  Aby otrzymać taką pomoc 
należy wspomnieć, że realizuje-
my rożne jej formy: zasiłku sta-
łego, okresowego oraz celowe-
go z OPS. Muszą być zachowa-
ne odpowiednie kryteria, które 
określa  ustawa o pomocy spo-
łecznej – osoba samotna nie-
przekraczająca dochodu net-
to 477zł natomiast dla osoby 
pozostającej w rodzinie kryte-
rium wynosi 351 zł. W prakty-
ce wygląda to tak, że np. kryte-
rium dla 4 – osobowej rodziny 
wynosi 1404 zł (4x351) i jest to 
suma dochodów miesięcznych, 
której rodzina nie może prze-
kroczyć – natomiast w wyjątko-
wych sytuacjach przekroczenia 
kryterium dochodowego możli-
we jest przyznanie zasiłku celo-
wego specjalnego ze względu np. 
na ciężką, długotrwałą chorobę 
wymagającą szczególnego le-
czenia. Inną formą pomocy jest 
możliwość otrzymania zasił-
ku celowego na żywność z pro-
gramu wieloletniego, oraz do-
żywianie dzieci w szkołach lub 
nawet osób dorosłych, tutaj wa-
runkiem otrzymania jest  nie-
przekroczenie 150%  kryterium 
w rodzinie.

Jakie formy pomocy udzie-
lane są osobom potrzebują-
cym w naszej gminie? 

 Co do mieszkańców naszej 
gminy, to objęci są oni pomocą; 
pieniężną, niepieniężną a tak-
że pracą socjalną, która polega 
na pomocy w usamodzielnieniu 
się danej osoby/rodziny. Jeszcze 
inną formą, którą proponujemy 
dla mieszkańców gminy jest po-
moc rzeczowa – odzież, obuwie 
a także sprzęty gospodarstwa 
domowego, które przekazywa-
ne są do darczyńców. Należy 
również wspomnieć o usługach 
opiekuńczych skierowanych do 
osób, które z uwagi na wiek, 
chorobę i niepełnosprawność 
wymagają wsparcia. Co do po-
mocy, to w rozbiciu na poszcze-
gólne kategorie wygląda ona 

następująco: Udzielone świad-
czenia – zadania własne gminy 
za okres od mc. 01 do 06. 2011r. 
Liczba osób, którym przyzna-
no świadczenia przedstawia 
się następująco: razem udzie-
lono 1143 świadczenia w tym 
- Zasiłki stałe dla osób - sa-
motnie gospodarujących – 176, 
dla osób w rodzinie – 51, Zasił-
ki okresowe - z powodu bezro-
bocia – 325,- długotrwałej cho-
roby – 31,- niepełnosprawno-
ści – 19, Posiłki ogółem – 466 
- (w tym dzieci – 416), Usługi 
opiekuńcze ogółem – 39, Za-
siłki celowe i w naturze ogó-
łem – 545 ( w tym specjalne ce-
lowe – 51).

Pracownik socjalny to 
przede wszystkim odpowie-
dzialna praca, którą nie każ-
da osoba może wykonywać. 
Mimo to znajdują się ludzie, 
którzy chcą wykonywać ten 
zawód? 

 To prawda, ale jakże satys-
fakcjonujące jest, gdy widzi się 
jej dobre i korzystne efekty w 
pomocy drugiemu człowieko-
wi. Jestem pracownikiem so-

cjalnym od 23 lat mimo to nie 
wpadłam w rutynową biuro-
wą praktykę, bo staram się każ-
dą sprawę klienta rozpatrywać 
indywidualnie z jednoczesnym 
uwzględnianiem obowiązują-
cych przepisów, które nakłada 
ustawa o pomocy społecznej.  
Moja praca nie byłaby tak sku-
teczna gdyby nie fakt, że pracu-
ję z życzliwymi pracownikami 
socjalnymi, z którymi wymie-
niamy swoje doświadczenia, 
które następnie procentują przy 
pracy indywidualnej i w zespo-
le. Szczególną rolę w koordyna-
cji naszej pracy odgrywa nasza 
Pani kierownik Teresa Skibska, 
to dzięki jej doświadczeniu za-
wodowemu nasza praca jest 
skuteczna jak również służąca 
konkretnym przede wszystkim 
dobrym celom. Muszę przy-
znać, że jest to zawód wyjątko-
wy, bo wymagający uczciwego 
zrozumienia człowieka proszą-
cego o pomoc, która czasem jest 
bardzo niewielka, ale przynosi 
określone korzyści. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Rusza Nowogardzka 
Szkoła Cukrzycy

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogar-
dzie rozpoczyna nabór osób zainteresowanych cyklem    spo-
tkań edukacyjnych  przeznaczony dla osób z cukrzycą,  człon-
ków ich rodzin i osób zainteresowanych profilaktyką zdrowot-
ną w kierunku cukrzycy. Program edukacyjny „Szkoła Cukrzy-
cy” wpisuje się w ogólnopolską akcje Federacji Związków Pra-
codawców Ochrony Zdrowia Porozumienia  Zielonogórskiego. 
Prawie sto lat temu prof. Joslin  gdy nie znano jeszcze insuli-
ny i leków doustnych w leczeniu cukrzycy  powiedział „chorzy 
na cukrzycę wiedzący najwięcej, żyją najdłużej”   Niech te 
słowa  będą refleksją  i zachętom do wzięcia czynnego udzia-
ły w spotkaniach edukacyjnych „Nowogardzkiej Szkoły Cu-
krzycy”. Bowiem pomimo całego rozwoju medycyny wiedza o 
tej chorobie jaką posiada chory z cukrzycą  ma bardzo istotny 
wpływ na długość i jakość życia bez powikłań cukrzycowych.  
Zapisy osób zainteresowanych odbywają się w:

Siedzibie PSD Koła Nowogard  ul. Wojska Polskiego 7 (bu-
dynek laboratorium Szpitala w Nowogardzie)

Telefonicznie pod nr.:   500 553 190, 606 457 102
Eugeniusz Tworek

Prezes PSD, Koła Nowogard



Nr 90 (2024)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Listopadowe wspomnienie o Janinie Litwin (1942-2002), nauczycielce 
matematyki z Nowogardu.

Odznaczała się spokojem ducha  
i otwartością na drugiego człowieka…
Janina Litwin (z domu Skowronek) przyszła na świat w 1942 roku w Bełżcu na Lubelszczyźnie. Była najstarsza z pięciorga rodzeństwa. 
Ojciec był kolejarzem, natomiast mama zajmowała się domem i dorabiała wykonując różne drobne prace. W 1945 ojciec został skie-
rowany do pracy na Pomorze Zachodnie. Dwa lata później sprowadził do Nowogardu swoją rodzinę. Od tego momentu życie Janiny 
wiąże się na stałe z ziemią nowogardzką. Janina wzrasta w atmosferze domu, w którym rodzice przywiązują dużą wagę do wykształce-
nia swoich dzieci; przejawia się to m.in. rozbudzaniem zamiłowania do książek i pielęgnowaniem kultury czytania. – Pamiętam, że w 
rodzinnym domu zawsze dużo czytaliśmy. Przykładem byli dla nas rodzice, ojciec był miłośnikiem książek historycznych - wspomina 
pani dr Bogumiła Włodarczyk, siostra pani Janiny. 

Utalentowana uczennica
W wieku 6 lat Jasia poszła do 

szkoły podstawowej, rodzice 
postanowili posłać ją rok wcze-
śniej niż było to w tym czasie 
wymagane. Natomiast mając 
17 lat zdawała egzamin dojrza-
łości. Była wybitną uczennicą. 
Jej talenty oraz wytrwała i sys-
tematyczna praca spowodowa-
ły, że została szybko dostrzeżo-
na przez nauczycieli i dyrekcję 
szkoły. W związku z tym tuż 
po zdaniu matury, dyrektor za-
proponował jej pracę na stano-
wisku nauczyciela matematyki. 
- Tak siostra rozpoczęła pracę w 
szkole i jednocześnie kończyła 
studia. Uczyła się bardzo dłu-
go, etapami, ze względu na obo-
wiązki zawodowe i rodzinne. 
Na początku kończyła studium 
nauczycielskie, potem wyższe 
studia nauczycielskie i wyższą 
szkołę pedagogiczną, żeby uzy-
skać tytuł magistra – wyjaśnia 
siostra pani Janiny. Można po-
wiedzieć, że Janina zdobyła 
wtedy najbardziej ugruntowa-
ne wykształcenie pedagogicz-
ne, gdyż ze względu na podję-
ta w młodym wieku pracę mia-
ła możliwość poznania zawo-
du nie tylko od strony teore-
tycznej na studiach, ale przede 
wszystkim praktycznej. 

Nauczycielka z powołania
Pani Janina Litwin w trakcie 

swojej kariery pracowała m.in. 
w S.P. nr 1 i S.P. nr 2. i nr 3 (ta 
„Trójka” już nie istnieje). Swoją 
pracę od początku potraktowa-
ła bardzo poważnie. Była rze-
telna i zawsze bardzo dobrze 
przygotowana, co przełożyło 
się błyskawicznie na opinię o 
niej wśród uczniów i kolegów - 
opinię, którą cieszyła się przez 
całe swoje dalsze życie. - Pa-
miętam, że kiedy rozmawiałam 
z moimi kolegami w liceum, 
których moja siostra uczyła w 

szkole podstawowej, to nie było 
złego słowa, które by o niej po-
wiedzieli. Siostra naprawdę po-
trafiła uczyć swego przedmiotu. 
Uczniowie czuli respekt przed 
moją siostrą. Pani Janina Li-
twin potrafiła nie tylko do-
brze rozjaśniać matematycz-
ne zawiłości, ale miała rów-
nież umiejętność pobudzania 
w człowieku poczucia własnej 
wartości - Pani Litwin uczy-
ła mnie w 8 klasie matematyki. 
Zawsze lubiłam matematykę, 
ale dzięki pani Janinie uwierzy-
łam również w to, że ją potra-
fię. Pamiętam, że pani Janina 
prowadziła kółko matematycz-
ne dla najlepszych uczniów, na 
które się nie zapisałam -  wte-
dy zapytała mnie - dlaczego nie 
chcesz się zapisać? Bo kółka są 
dla dobrych uczniów – odpo-
wiedziałam. Na to pani Janina 
powiedziała – przecież ty jesteś 
dobrą uczennicą. No i zaczę-
łam chodzić na matematykę. 
Ten przedmiot stał mi się jesz-
cze bliższy. Tak się zdarzyło, 
że po pewnym czasie pozosta-
li uczniowie, zachęceni osobo-
wością pani Janiny również za-
częli uczęszczać na kółko – bez 
względu na to, czy radzili sobie 
dobrze czy wymagali większej 
uwagi ze strony nauczyciela. Po 
prostu wszyscy chcieli na te za-
jęcia uczęszczać, ponieważ wie-
dzieli, że pani Janina wytłuma-
czy i będą umieli – to było bar-
dzo ważne – wspomina pani 
Ewa Opara, nauczycielka w SP 
nr 1, uczennica pani Janiny, a 
następnie koleżanka z pracy. 

Krótkie dzieciństwo
Rozpoczynając życie zawo-

dowe jeszcze jako kilkunasto-
letnia dziewczyna, pani Janina, 
weszła w wir dorosłości. Moż-
na powiedzieć, że w tym mo-
mencie zakończyła się jej mło-
dość – Siostra nie wiedziała co 

to jest życie studenckie, wycho-
dzenie do kina, na zabawę - to 
było jej obce. Od samego po-
czątku pracowała i pomagała w 
domu. Później poznała swoje-
go męża, Władysława, w 1968 
roku wyszła za mąż i przyszły 
na świat dzieci. Ula i Tomek. 
Musiała poświęcić pracy zawo-
dowej i rodzinie. Oboje z mę-
żem, również nauczycielem, 
bardzo dobrze wychowali i wy-
kształcili swoje dzieci. Starsza 
córka, Ula, jest dziś lekarzem 
pediatrą w Nowogardzie, na-
tomiast Tomek został lekarzem 
neurologiem i obecnie pracuje 
w Warszawie. Obronił dokto-
rat. Jeździ po świecie z odczyta-
mi i jest współautorem publika-
cji naukowej „Podstawy neuro-
logii”.

Z życiowym podejściem…
Choć pani Janina Litwin za-

słynęła w życiu lokalnej spo-
łeczności głównie jako na-
uczycielka matematyki, to po-
siadała jednak wielowymiaro-
wą osobowość, o czym wspo-
mina Bogumiła Włodarczyk 
- Jako nauczycielka siostra pra-
cowała w harcerstwie. Poza 
tym była niezłym organizato-
rem. Lubiła angażować się w 
przygotowywanie różnych wie-
czorków, tłustych czwartków – 
wtedy u naszych rodziców było 
pieczenie np. pączków. Siostra 
organizowała również kuligi z 
zaprzęgiem konnym. Współ-
organizowała bale karnawało-
we wśród nauczycieli, na któ-
re chodziła z mężem. Potrafiła 
również szyć nam, młodszym 

siostrom, ubrania, a w wolnych 
chwilach uczyła nas słówek z 
angielskiego i oczywiście… ma-
tematyki. 

Zawsze opanowana…
Istotną cechą w zawodzie 

nauczyciela jest opanowa-
nie, które wypływa z poko-
ju ducha i udziela się również 
uczniom. Niewątpliwie, ci 
którzy mieli okazję zetknąć się 
z panią Litwin, mówią o aurze 
spokoju, jaka potrafiła wokół 
siebie wytworzyć. – Jeśli cho-
dzi o jej charakter to była oso-
bą bardzo poukładaną, syste-
matyczną; wszystko musiało 
być na miejscu. Nie lubiła się 
spóźniać. Jak coś zaplanowa-
ła to tak miało być, nie lubi-
ła gdy plany jej się zmieniały. 
Przy tym była zrównoważo-
na, spokojna. Denerwowała 
się tak, że nie było tego widać. 
Była dobrym człowiekiem, a 
przynajmniej nie znam ludzi, 
którzy narzekaliby na siostrę. 
Była zdecydowana. Ale w mo-
mentach kiedy nie było potrze-
by interweniowania, nie sta-
rała się udowadniać czegoś 
na siłę, nie miała charakte-
ru pieniacza. Co prawda była 
nerwusem, ale potrafiła stłu-
mić w sobie wiele emocji. Na 
zewnątrz każdy mówił, że to 
uosobienie spokoju, uśmiechu, 
pogody ducha. Pamiętam jak 
nieraz tłumaczyłam coś moje-
mu synowi z matematyki, i gdy 
traciłam cierpliwość, to on mi 
wtedy mówił - ciocia Jasia by 
mi inaczej tłumaczyła. Pamię-
tam, że często mówił - ja to był 
chciał chodzić do cioci na ko-
repetycje. Choć nie miał takiej 
potrzeby, to jednak pamiętam 
takie sytuacje, że kiedy przy-
chodziłam w odwiedziny do 
siostry, rozmawiałam z szwa-
grem, a mój syn Piotruś przy-
biegał do Jasi i mówił - ciociu, 
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zadaj mi coś! No i ciocia mu 
zadawała. Nigdy się nie zde-
nerwowała – zawsze miała do 
niego wiele cierpliwości. Kiedy 
często mi jako matce brakowa-

ło cierpliwości i powtarzałam 
– Piotruś, przecież ty musisz to 
umieć! - Nic nie musi – mówiła 
- trzeba tłumaczyć spokojnie – 
wspomina siostra Bogumiła.

Chyba rzeczywiście miała w 
sobie tyle spokoju, że ten spokój 
przekładał się też na ucznia. 
Była cierpliwa i spokojna.  - 
Zawsze bardzo spokojnie mó-

wiła. Sądzę, że w tym się wy-
rażał taki pokój wewnętrzny – 
dodaje Ewa Opara.

… i gotowa do pomocy
Pani Janina zapisała się w 

pamięci nie tylko jako osoba 
posiadająca rzadko spotyka-
ny talent umiejętnego prze-
kazywania wiedzy, była zna-
na również ze swej życzliwości 
wobec innych, bez względu na 
wiek i rolę społeczną. Wspo-
mina pani Ewa Opara – Tuż 
po studiach rozpoczęłam pra-
cę w SP nr 1. Pamiętam swo-
je pierwsze kroki w zawodzie. 
Pani Janina była bardzo życz-
liwa, zawsze starała się przyjść 
z radą. Nigdy nie stwarzała ba-
riery między sobą a drugą oso-
bą. Wyniosła z domu takt, kul-
turę, obycie. Pani Litwin za-
wsze darzyła nas wszystkich 
szacunkiem. 

Jesień życia
Pani Janina pozostawa-

ła aktywna zawodowo tak-
że po przejściu na emeryturę. 
Udzielając korepetycji i pracu-
jąc przez krótki czas w szkole 
w Orzechowie, w czym odnaj-
dywała radość i satysfakcję. - 
Bardzo sobie chwaliła tę pracę. 
Była to mała społeczność. Mó-
wiła siostrze – Wiesz, to jest 
taka inna szkoła, mała, przy-
jemna.

Pani Janina Litwin odeszła 
do wieczności przeżywszy za-
ledwie 60 lat. Niecałe pół roku 
później zmarł jej mąż. Oboje 
zmagali się z ciężką chorobą. 
Choć nie było im dane docze-
kać sędziwych lat, pozostawili 
po sobie wiele dobra i zaskar-
bili w ten sposób wdzięczność 
i pamięć tych, których Bóg po-
stawił na ich drodze.

Piotr Słomski

Miasto zmienia oblicze (DN z 
dnia 16 listopada 2001r)

Codziennie przemierzamy ulice 
miasta. Chodzimy do pracy, szko-
ły, na zakupy i na spotkania z przy-
jaciółmi. Zwykle głowę mamy za-
przątniętą kłopotami i nie mamy 
czasu spojrzeć na otaczającą nas 
rzeczywistość. Okazuje się jed-
nak, że na naszych oczach, z dnia 
na dzień, miasto się zmienia. Naj-
częściej zwracamy uwagę na zja-
wiska bezpośrednio nas dotyka-
jące - zmiana organizacji ruchu, 
przebudowa przejścia kolejowe-
go, budowa gazociągu. Zauważa-
my zmianę sklepów: był spożyw-
czy, jest obuwniczy, w radiowym 
sprzedają meble, a w odzieżowym 
sprzęt AGD. W tych chaotycz-
nych, na pierwszy rzut oka, zmia-
nach można jednak zauważyć 
prawidłowość. Pewne rejony mia-
sta zyskują na prestiżu inne tracą. 
Typowym przykładem jest ulica 
3 Maja, niegdyś reprezentacyjna 
ulica Nowogardu. Dworzec kole-
jowy i autobusowy były natural-
nym magnesem. Zawsze było tu 
dużo ludzi, więc sklepy tutaj usy-
tuowane były w uprzywilejowanej 
sytuacji i przewidywane obroty 
zachęcały do inwestowania. Wraz 
z rozwojem motoryzacji z dwor-
ców ubywało pasażerów, a Net-
to i Biedronka zaczęły przyciągać 
klientów nawet z odległych miej-
scowości. Tereny obok marketów 
zaludniają się także w dni wolne 
od pracy. Ulica 700-lecia z dnia na 
dzień stała się deptakiem. Ludzie 
biznesu szybko to docenili.  (...)  
Ulica 3 Maja przestaje być konku-

rencyjna. Dowodzi tego fakt, iż w 
lokalu po byłym sklepie rybnym, 
vis a vis księgarni Atlas sprzeda-
wane będą... trumny. O tempora, 
o mores!

Popisowe parady Pozieraka i 
wielki pokaz piłkarskich „koły-
sek”, czyli… jak Pomorzanin za-
kończył sezon.

Pomorzanin Nowogard – Iskra 
Golczewo 6:1 (4:0 )

Spektakl pod tytułem „Koły-
ska…”  ( DN z dnia 16 listopada 
2001r)

(…)  Mocnym akcentem za-
kończył rundę jesienną tegorocz-
nych rozgrywek klasy okręgo-
wej Pomorzanin Nowogard. Po 
dwóch kolejnych dotkliwych po-
rażkach, tym razem podopiecz-
ni Wojciecha Kubickiego rozgro-
mili na własnym stadionie przy-
byszy z Golczewa. Początek me-
czu należał do gości, którzy chwi-
lę po pierwszym gwizdku sędzie-
go Zygmunta Brody znaleźli się 
w dogodnej sytuacji do zdoby-
cia gola. Na nasze szczęście tego 
dnia celowniki golczewskich na-
pastników były mocno rozregulo-
wane i piłka minęła cel. Od tego 
momentu Pomorzanin zabrał się 
do pracy. Akcje naszego zespołu 
z minuty na minutę nabierały ru-
mieńców, aż wreszcie doskonałe 
podanie od partnerów otrzymał 
Krystian Miklas i przytomnym 
strzałem pokonał po raz pierwszy 
bramkarza Iskry. Po chwili nowo-
gardzcy piłkarze zaprezentowali 
obserwatorom niedzielnego me-
czu piękną kołyskę… Jeszcze kibi-

10 lat temu                  pisał:
Spotkajmy się w bibliotece

„Porozmawiajmy  
o ... poezji”

Listopadowe wtorkowe po-
południe. W przytulnej sali 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Stefana Żeromskiego w 
Nowogardzie grupa ponad 20 
aktywnych seniorów przyszła 
na kolejne spotkanie z cyklu 
„Spotkajmy się w Bibliotece”. 
Kawa, herbata i kruche ciastka 
stoją na stolikach. Pani JÓZE-
FA SZUKALSKA (emerytowa-
na polonistka) przygotowała 
do omówienia ciekawy temat

O poezji naszej, rodzimej a 
głównie o wierszach Cypriana 
Kamila Norwida. Przeczyta-
ła wiersz „Nerwy”, bardzo do-

kładnie słowo po słowie prze-
analizowała a właściwie wytłu-
maczyła znaczenie, podteksty, 
zawarte aluzje i niedomówie-
nia. O poezji mówiła pięknym, 
ale prostym językiem, zrozu-
miałym dla nas wszystkich. 
Wywiązała się dyskusja i nagle 
okazało się, że wiersz napisany 
w XIX wieku jest nadal aktual-
ny i pasujący do sytuacji życio-
wych wielu z nas. Poezja w na-
szym życiu odgrywa wciąż tę 
samą ważną role. Cieszy fakt, 
że potrafimy o niej rozmawiać 
w normalny prosty sposób.

Info. Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

ce nie zdążyli ochłonąć po pierw-
szej bramce, a już cieszyć się mo-
gli z kolejnego trafienia filigramo-
wego napastnika Pomorzanina. 
Tym razem prostopadłe zagranie 
młodszy z braci Miklasów zamie-
nił na pięknego gola, lokując pił-
kę w samym okienku golczewskiej 
bramki. I znów spektakl pt. „koły-
ska”… (…). 

Gmina się prezentuje  ( DN z 
dnia 23 listopada 2001r)

W środę  (21 bm.) w Szczeci-
nie rozpoczęły się Euroregionalne 
Prezentacje Gospodarcze. Na tar-
gach obok 13 Powiatów z woj. za-
chodniopomorskiego, prezentu-
ją się  samorządy z Niemiec (Me-
klemburgia) oraz ze Szwecji (Sca-
nia). Z powiatu goleniowskiego 
jedyną gminą, która wystawiła 
swoje stoisko na targach jest No-
wogard.

Celem największej – zdaniem 
organizatorów – imprezy promu-
jącej osiągnięcia gospodarcze na 
Pomorzu jest wzajemna współ-
praca, wymiana doświadczeń, 
podpatrzenie sąsiadów oraz na-
wiązanie kontaktów. Podczas sa-
morządowych prezentacji odby-
wających się w  halach Między-
narodowych Targów w Szczecinie 
przy ul. Struga uczestnicy wysta-
wiają się na dużym stoisku, któ-
rego gospodarzem jest starosta. 
Obok gmin mogą prezentować 
się na nim partnerzy zagranicz-
ni oraz firmy działające na terenie 
powiatu. Jak nas poinformowano 
w wydz. Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie jedyną 
gminą z powiatu goleniowskie-
go prezentującą się na targach i to 
w dodatku na oddzielnym stoisku 
jest Nowogard. (…)                   Mr 
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„TOMASZEWSCY NIERUCHOMOŚCI”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

Zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

Mieszkania:
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 149 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 49 m2, III p, cena- 208 500 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 80 m2, II p, cena –  230 000 zł

Działki:
Nowogard działka o powierzchni 816 m2, cena- 55 000 zł
Nowogard okolice działka o powierzchni 1202 m2, cena- 63 000 zł
Nowogard okolice działka o powierzchni 1553 m2, cena- 83 000 zł
Nowogard działka o powierzchni 915 m2, cena- 86 925 zł + podatek Vat
Nowogard działka o powierzchni 1644 m2, cena- 98 640 zł
Nowogard okolica działka o powierzchni 77000 m2, cena- 110 000 zł
Nowogard okolice działka o powierzchni 64 000 m2, cena- 120 000 zł
Nowogard działka o powierzchni 1694 m2, cena- 160 930 zł + podatek Vat
Nowogard działka o powierzchni 6348 m2, cena- 250 000 zł
Nowogard działka komercyjna o powierzchni 22568 m2, cena- 2 000 000 zł

Serdecznie Zapraszamy Państwa  do Nowo Otwartego 
biura Nieruchomości na ul. Warszawską 14

Córka Dagmary Rogoś 
ur. 20.11.2011 z 
Węgorza

Adam syn Małgorzaty 
Michalczenia ur. 
22.11.2011 z Worowa

Lena córka Katarzyny 
Nowak ur. 23.11.2011 
z Dalna

Aleks syn Sabiny Mazur 
ur. 20.11.2011 z Recza

Radosław syn 
Julity Sznałbelt ur. 
23.11.2011 ze Sikorek

Kacper syn Edyty 
Cieślewicz ur. 
24.11.2011 z Sienna 
Dolnego

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Maja córka Joanny 
Szymanek ur. 
18.11.2011 z 
Grzęzna

PBO CUP po raz trzeci
Zapraszamy kibiców do odwiedzenia hali sportowej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie z okazji rozegrania 
trzeciej edycji turnieju piłkarskiego PBO CUP. Początek zaplanowany jest na so-
botę 26 listopada o godz. 10.00 

Organizatorem turniej jest 
członkowie i sympatycy LKS 
Olimpia Nowogard razem z fir-
mą budowlaną PBO Grinbud. 
Sobotnie zawody są formą po-
dziękowania za dotychczasową 
współpracę dla nowogardzkiej 
firmy. Ponadto ideą zawodów 
będzie stworzenie możliwości 
rywalizacji zespołów czołów-
ki województwa z zespołami z 
niższych lig. 

Podobnie jak to miało miej-
sce w poprzedniej edycji tur-
nieju, do Nowogardu zawitają 
zespoły z samej czołówki woje-
wództwa: Pogoń Szczecin, czy 

Chemik Police, Stawkę uzu-
pełnią Sarmata Dobra, Kasta 
Szczecin Majowe, Olimpia No-
wogard.  W turnieju weźmie 
także udział dziesięcioosobo-
wa reprezentacja piłkarzy No-
wogardzkiej Amatorskiej Ligii 
Piłkarskiej. Zestaw drużyn jest 
więc okazały. 

Zespoły będą podzielone na 
dwie grupy, w których rywali-
zować będą systemem każdy z 
każdym. Po wyjściu z grup dru-
żyny będą rywalizować w pół-
finałach, a  następnie rozegra-
ne będą mecze o czołowe miej-
sca. Mecz będzie trwał 2x8 min. 

Obowiązywać będą uproszczo-
ne zasady futsalu. Przewidzia-
ne będą nagrody dla najlep-
szych drużyn oraz indywidu-
alne. Zwycięzcy otrzymają pa-
miątkowe puchary, a zawodnicy 
statuetki w kategorii najlepszy 
strzelec, piłkarz oraz bramkarz. 

Turniej organizowany jest 
przy wsparciu firmy PBO-Grin-
bud pana Mariana Jeża, pana 
Marcina Fedeńczaka, oraz dy-
rektora ZSO pana Leszka Beceli. 
Jeszcze raz zapraszamy wszyst-
kich kibiców na halę sportową 
przy ZSO w sobotę 26 listopada.

Organizatorzy   

Dzisiaj, w I LO, odbędą się II Mistrzostwa Nowogardu na Ergometrze Wioślarskim o Puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. Te 
jedyne w swoim rodzaju zawody odbędą się w I LO przy ul. Wojska Polskiego. W zawodach udział zapowiedziało wiele gwiazd sportu. 

II Mistrzostwa Nowogardu na Ergometrze Wioślarskim  w I LO

Wiosłowanie z gwiazdami sportu 
Zawody są skierowane dla 

uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. W tym 
roku będą mogły w nich wziąć 
udział także dziewczęta. 

Zgodnie z regulaminem 
imprezy, zawodnicy wezmą 
udział w biegu na 1000 m. 
Zwycięzcą zostaje ten, kto uzy-
ska najlepszy czas zmierzony 
przez komputer. Start w zawo-
dach odbywać się będzie rów-
nocześnie na 10 ergometrach, 
podłączonych pod telebim, na 
którym będzie prezentowana 
wizualizacja przebiegu wyści-
gu z podawanym aktualnym 
czasem poszczególnych osad. 

Organizatorzy zawodów 
przygotowali także szereg 

atrakcji. Jedną z nich będzie 
bieg nauczycieli  wychowania 
fizycznego na dystansie 500 m.

W programie jest także bieg 
pokazowy ósemki aktualnych 
Mistrzów Europy na dystan-
sie 1000 m. W ramach Gali 
olimpijczyków - Marek Kol-
bowicz mistrz olimpijski z 
Pekinu będzie komentował  
bieg pokazowy „ósemki” ak-
tualnych mistrzów Euro-
py 2011 w wioślarstwie (na 
zdjęciu),  do których dołą-
czy mistrz olimpijski z Peki-
nu Konrad Wasielewski (AZS 
Szczecin). 

Ponadto swój udział w za-
wodach zapowiedzieli już Ry-
szard Stadniuk – Prezes Pol-

skiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich a także wioślarz 
i brązowy medalista z olimpia-
dy w Moskwie, Wojciech Jan-
kowski trener polskiej ósemki 
i trzykrotny olimpijczyk i brą-
zowy medalista Igrzysk  w Bar-
celonie oraz Rajmund Zieliń-
ski – kolarz, olimpijczyk z To-
kio i Meksyku. 

Ms

Program imprezy  
– 25 listopada 2011 

od godz. 9.00 do 10.15 – zapisy uczestników (niezgłoszo-
nych wcześniej przez szkoły)

-godz. 10.30 uroczyste otwarcie imprezy 
-godz. 11.00 zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych, a na-

stępnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
bieg nauczycieli wychowania fizycznego
bieg pokazowy ósemki aktualnych Mistrzów Europy na dy-

stansie 1000 m
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28.11.2011 r. 
godz. 16

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk

zaprasza na
BAL SYLWESTROWY

do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami : 91 392 63 88, 507 421 567
Cena od pary 400 zł
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
TEL. 915 77 2007

Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. 
Dworcowej 1 oraz Urzędu Miasta i Gminy w Nowogardzie  
został wywieszony wykaz nieruchomości, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  Nr 
144/2  o pow. 1675 m2, położonej w obrębie Strzelewo, gmi-
na Nowogard. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami  (pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 238 
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gole-
niowie.

Zarząd  Spółdzielni  
Mieszkaniowej„Cisy” w Nowogardzie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie i usta-

nowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,:  2 
pok. o pow. użytk. 45,80m2 – (I piętro) ul. 15 Lutego 
12b/4,          który odbędzie się  w dniu 18 grudnia 2011r 
o godz. 12.00.

                                       cena wywoławcza  -  114.958,00zł

Szczegółowych informacji w sprawie warunków prze-
targu udzielamy w siedzibie SM „Cisy” przy ul. Poniatow-
skiego 7a lub pod nr tel. 91 3925261

Egzekucja komornicza
Zazwyczaj spotykamy się z egzekucją komorniczą, która ma miejsce, gdy dłużnik nie zapłaci długu, który został zasądzony przez sąd w 
procesie cywilnym.

Oprócz długów tego typu, wy-
stępują jeszcze długi wobec pań-
stwa, np. niezapłacone podatki, 
opłaty czy grzywny. Egzekucja 
takich wierzytelności nie będzie 
prowadzona przez komornika, ale 
przez aparat państwowy.

Egzekucja komornicza jest ure-
gulowana w kodeksie postępowa-
nia cywilnego. Natomiast egzeku-
cję administracyjną regulują prze-
pisy ustawy o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji. Eg-
zekucja administracyjna bardzo 
różni się  od egzekucji komorni-
czej, np. w zakresie zaskarżania 
postanowień organu, który pro-
wadzi egzekucję albo w zakresie 
umorzenia czy zawieszenia egze-
kucji.

Zazwyczaj organem, który 
prowadzi egzekucję jest naczel-

nik urzędu skarbowego. Przepisy 
przewidują także inne organy eg-
zekucyjne, które prowadzą egze-
kucję konkretnych długów. 

Egzekucja rozpoczyna się od 
wniosku wierzyciela - wierzycie-
lem jest konkretna państwowa 
jednostka, np. prezydent miasta, 
powiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego itp. Egzekucja jest pro-
wadzona w oparciu o tytuł egze-
kucyjny (w przypadku egzekucji 
komorniczej tytułem jest wyrok). 
W przypadku egzekucji admini-
stracyjnej tytuł egzekucyjny to nie 
wyrok sądu, tylko np. orzeczenie 
konkretnego urzędu ws. podat-
ków, kar czy grzywien. Może się 
nawet zdarzyć tak, że wierzyciel 
będzie jednocześnie organem eg-
zekucyjnym np. urząd skarbowy, 
który wystawia decyzję dot. po-

datku, a potem sam ściąga ten po-
datek.

Wszczęcie egzekucji admini-
stracyjnej następuje z chwilą:

1) doręczenia zobowiązanemu 
odpisu tytułu wykonawczego lub

2) doręczenia dłużnikowi zaję-
tej wierzytelności zawiadomienia 
o zajęciu wierzytelności lub inne-
go prawa majątkowego, jeżeli to 
doręczenie nastąpiło przed dorę-
czeniem zobowiązanemu odpisu 
tytułu wykonawczego. 

Tytuł wykonawczy powinien 
zawierać nasze dane, dane orga-
nu, treść obowiązku podlegające-
go egzekucji, wskazanie podsta-
wy prawnej prowadzenia egzeku-
cji administracyjnej, datę wysta-
wienia tytułu, podpis z podaniem 
imienia i nazwiska, stanowiska 
służbowego podpisującego oraz 

odcisk pieczęci urzędowej wierzy-
ciela, pouczenie o skutkach nieza-
wiadomienia organu egzekucyj-
nego o zmianie adresu, pouczenie 
o prawie zgłoszenia do organu eg-
zekucyjnego zarzutów w sprawie 
prowadzenia postępowania egze-
kucyjnego, klauzulę organu eg-
zekucyjnego o skierowaniu tytu-
łu do egzekucji administracyjnej 
oraz wskazanie środków egzeku-
cyjnych stosowanych w egzekucji 
należności pieniężnych.

UWAGA: Organ egzekucyjny 
bada z urzędu dopuszczalność eg-
zekucji administracyjnej; organ 
ten nie jest natomiast uprawniony 
do badania zasadności i wymagal-
ności obowiązku objętego tytułem 
wykonawczym. Wobec tego, jeśli 
mamy zastrzeżenia co do podsta-
wy ściągania długu, to nie może-

my ich zgłaszać organowi egzeku-
cyjnemu, ponieważ ten organ nie 
ma kompetencji do rozstrzygania 
tych zastrzeżeń.

Po wszczęciu egzekucji będzie 
prowadzone postępowania aż do 
spłaty należności. W egzekucji ad-
ministracyjnej także prowadzi się 
egzekucję z rachunku bankowego, 
wynagrodzenia, nieruchomości i 
ruchomości. 

Musimy pamiętać, że zaskar-
żanie postanowień czy czynno-
ści egzekucyjnych wymaga dobrej 
znajomości procedury. Dlatego, 
jeśli będą Państwo chcieli zaskar-
żać jakiekolwiek czynności doty-
czące egzekucji administracyjnej, 
radzę skonsultować się z prawni-
kiem. 

Rola pełnomocnika
W zasadzie w każdej sprawie możemy korzystać z przedstawiciela, którym może być każda pełnoletnia osoba. Przedstawicielstwo, o 
którym piszę w tym artykule nie dotyczy postępowań sądowych, bowiem tam możemy być reprezentowani albo przez członka rodziny 
(za wyjątkiem spraw karnych) albo przez zawodowego pełnomocnika procesowego.

Pełnomocnika często powołuje-
my np. do zawarcia umowy sprze-
daży nieruchomości, do zawarcia 
umowy najmu rzeczy lub lokali, do 
zawarcia umowy np. dot. korzysta-
nia z telefonu, internetu itp.

Pełnomocnictwo do codziennych 
czynności powinno zostać udzielo-
ne na piśmie pod rygorem nieważ-
ności. Dlatego, jeśli ktoś oświad-
cza wobec nas, że działa w czyimś 
imieniu, powinien okazać nam ory-
ginał pełnomocnictwa - a my po-
winniśmy zarządać egzemplarz peł-
nomocnictwa dla siebie. W obro-
cie prawnym występują czynności, 
które wymagają szczególnej formy, 
np. sprzedaż nieruchomości wy-
maga formy aktu notarialnego. Jeśli 
chcemy ustanowić pełnomocnika 
do takich czynności, to pełnomoc-
nictwo musi zostać sporządzone w 
takiej formie, jaka jest wymagana 
do danej czynności prawnej. Wobec 
tego, jeśli będziemy chcieli ustano-

wić pełnomocnika do sprzedaży 
nieruchomości w naszym imieniu, 
to pełnomocnictwo będzie musiało 
zostać udzielone w formie aktu no-
tarialnego.

 Możemy ustanawiać pełnomoc-
ników ogólnych i pełnomocników 
do poszczególnych czynności. Ge-
neralnie pełnomocnictwo ogólne 
jest rzadko udzielane, raczej w peł-
nomocnictwie zaznacza się, do cze-
go pełnomocnik jest upoważniony, 
np. do zawarcia umowy z konkret-
nym operatorem czy do odstąpie-
nia od umowy z jakimś przedsię-
biorcą.

Należy pamiętać o tym, że pełno-
mocnik działa w imieniu swojego 
mocodawcy, a to oznacza, że mo-
codawca będzie obciążony czynno-
ściami, które wykona pełnomocnik 
(np. długami, kosztami, ale także 
postanowieniami umowy itp).

UWAGA: Pełnomocnik może 
być ograniczony w zdolności do 

czynności prawnych. Czynności 
dokonane przez takiego pełnomoc-
nika będą ważne.

Pełnomocnictwo można w każ-
dej chwili odwołać. Wyjątkiem 
jest sytuacja, w której mocodawca 
zrzekł się odwołania pełnomocnic-
twa z przyczyn uzasadnionych tre-
ścią stosunku prawnego będącego 
podstawą pełnomocnictwa. Umo-
cowanie wygasa ze śmiercią moco-
dawcy lub pełnomocnika, chyba że 
w pełnomocnictwie inaczej zastrze-
żono z przyczyn uzasadnionych 
treścią stosunku prawnego będą-
cego podstawą pełnomocnictwa. 
Po wygaśnięciu umocowania peł-
nomocnik obowiązany jest zwrócić 
mocodawcy dokument pełnomoc-
nictwa. Zwracając dokument, peł-
nomocnik może żądać poświadczo-
nego odpisu tego dokumentu, przy 
czym na tym odpisie powinno zo-
stać zaznaczone wygaśnięcie pełno-
mocnictwa.

Gdy pełnomocnik jest nieuczci-
wy

Jeśli pełnomocnik przekroczy 
zakres pełnomocnictwa, to czyn-
ności, których dokonał, będą waż-
ne, ale pod warunkiem, że zostaną 
potwierdzone przez mocodawcę. 
Druga strona może wyznaczyć oso-
bie, w której imieniu umowa zosta-
ła zawarta, odpowiedni termin do 
potwierdzenia umowy. Jeśli w tym 
terminie mocodawca nie powierdzi 
umowy, to druga strona nie będzie 
umową związana - to oznacza, że 
potwierdzenie musi być wyraźne a 
nie milczące.

Jeśli mocodawca nie potwierdzi 
czynności dokonanych przez peł-
nomocnika, to pełnomocnik musi 
zwrócić drugiej stronie to, co od 
nie otrzymał w ramach wykona-
nia umowy. Ponadto pełnomocnik 
jest zobowiązany do naprawienia 
szkody, którą druga strona ponio-
sła przez to, że zawarła umowę nie 

wiedząc o braku umocowania lub o 
przekroczeniu jego zakresu.

UWAGA: Jednostronna czyn-
ność prawna (np. przyjęcie lub od-
rzucenie spadku) dokonana w cu-
dzym imieniu bez umocowania lub 
z przekroczeniem jego zakresu jest 
nieważna.

Jeżeli pełnomocnik po wygaśnię-
ciu umocowania dokona w imieniu 
mocodawcy czynności prawnej w 
granicach pierwotnego umocowa-
nia, czynność prawna jest ważna, 
chyba że druga strona o wygaśnię-
ciu umocowania wiedziała lub z ła-
twością mogła się dowiedzieć.

Pełnomocnik może ustanowić 
dla mocodawcy innych pełnomoc-
ników (może udzielić dalszych peł-
nomocnictw) tylko wtedy, gdy jest 
do tego upoważniony w pełnomoc-
nictwie, z ustawą lub upoważnienie 
to wynika ze stosunku prawnego 
będącego podstawą pełnomocnic-
twa.

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
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bEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
ŁObEZ – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kier. Drawska– CENA 1 122.000 zł
ŁObEZ – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – CENA 2 400.000 zł

DOMY NA SPRZEDAŻ
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł 
Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 185,19m², działka 1100m² – CENA 391.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł 
Radowo Małe ( okolica ) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 7000m² – CENA 148.000 zł 
Nowogard ( okolica ) - do remontu, pow. 200m², działka 6300m² – CENA 150.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Przyjmę  
do pracy 

samodzielnego stolarza 
meblowego 

606 830 893

UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku

SUPER  OKAZJA!!!
Księgarnia „REFLEX” przy ulicy Wojska Polskiego 8 

organizuje wyprzedaż 
całego towaru w cenach hurtowych do końca roku.

Serdecznie zapraszamy! 

Podziękowanie
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie serdecznie dziękuje wielu osobom za 

przychylność i pomoc, której udzielili nam w organizacji naukowej sesji nt. zagadnień związa-
nych z chorobami układu krążenia oraz  co zrobić, kiedy już zachorujemy. Prelekcje na powyż-
sze tematy prowadzili dr n med. Elżbieta Zinka oraz dr Krzysztof Krzyżanowski- kardiolodzy  ze 
Szpitala Wojewódzkiego z Koszalina w dniu 18.11.2011r. w NDK

Dziękujemy: Panu Eligiuszowi Rzechuła z firmy „Armatura”, Panu Jerzemu Furmańczykowi- 
firma pogrzebowa, Panu Mieczysławowi Cedro- hurtownia „IPE”, Paniom Elżbiecie Chudyk i 
Danucie Knasiak z firmy „Eldas”, Panom N.E Stasiak i Ł Żminda z firmy „Nowo-Glas”, Pani Lu-
cynie Brzost z kwiaciarni, Pani Lidce Szocie z piekarni „Saturn”, Państwu Edycie i Sławomirowi 
Wencel lokal „Neptun”, Pani Lidii Wiznerowicz-Gliwnej dyrektor SP Nr 2,  Redakcji „Dzienni-
ka Nowogardzkiego”, Portalowi Internetowemu ”wNowogardzie” oraz dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury za udostępnienie sali widowiskowej.

Podziękowania 
Serdeczne podziękowania ks. proboszczowi Grzegorzowi Legutko, 

p. burmistrzowi Robertowi Czapli, p. Romanowi Saniukowi, p. Stefa-
nowi Wyszomirskiego, p. Jackowi Lisiewiczowi, p. Darkowi Nowako-
wi, firmie Pol-Dróg Nowogard, firmie „Budimex”, p. Czesławowi Be-
dyńskiemu, p. Henrykowi Michalakowi, p. Piotrowi Gabrychowi, pie-

karni Państwa Pędziszczak, Urszuli Berezowskiej, osadzonym z Za-
kładu Karnego w Nowogardzie, p. Władysławowi Błażewiczowi oraz 
Nadleśnictwu Nowogard i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
pomogli w pracach na placu kościelnym i przygotowaniu pod plac 

zabaw dla dzieci. 
Sołtys wsi 

Jerzy Kubicki 

Komunikat! 
Osoba uczestnicząca w Obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogar-

dzie, która wypełniła ankietę o kodzie  „szu1937”.  Proszona jest o niezwłoczne  zgłosze-
nie się  do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Koło Nowogard lub tel.: na nr. 500 
553 190. Sprawa dotyczy wyników badań!·Tworek Eugeniusz
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFy GARDEROBy 
ZABUDOWy WNĘK
MEBLE NA WyMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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Kluczowe wróżby…
Do lewego i prawego diagramu wpisać odgadnięte pary wyrazów, a następnie litery wyrazów 
krótszych wykreślić z wyrazów dłuższych. Nieskreślone litery, czytane rzędami utworzą rozwią-
zanie.

Poziomo:
1 – palenie papierosów, fajki albo przysła-
nianie, czynienie mniej widocznym,
5 – wielkanocny z czekolady,
7 – ambona,
8 – kwas nikotynowy.

Pionowo:
2 – piknik w święto pracy,
3 – japońska sztuka układania kwiatów,
4 – imię Majewskiego, autora popularne-
go show,
6 – państwo Środka.

Panowie też wróżą…
Krzyżóweczka z obrzędem…
Szkoda, że tradycje i obrzędy giną. Wróżymy 30 listopada za-
pominając, że nasi przodkowie robili to samo także 25-tego... 
W diagramie ujawniono jedyną spółgłoskę S. Określania po-
dano w przypadkowej kolejności. 

Po prawidłowym wypełnieniu diagramu w polach obwiedzio-
nych przerywanymi liniami odczytamy rozwiązanie.
- „głośna” dzielnica Wrocławia,
- podobno wodzi nas za nos,
- pojazd na płozach,
- lebioda.

W listopadzie…

Gdy ludzka pamięć milczy …
Po rozwiązaniu krzyżówki litery uporządkowane od 1 do 22 utworzą rozwiązanie – dokończe-
nie myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego, której początek umieszczono w tytule. Ową mądrość 
umieszczono na nowym pomniku w Ejszyszkach na Litwie upamiętniając Polaków i Żydów mor-
dowanych w czasie II wojny światowej.

1 – zakole rzeki – pustel-
nia(wpisz EREM) ,
2 – na nim dywany dostają 
„lanie” – np. NATO,
3 – Andrzej, pisarz, dy-
rektor Teatru Rozmaitości 
(1933 – 1993) – karnacja.

Pantropa
Odgadnięte wyrazy wpisać w oznaczone kory-
tarze – początek wpisu w polu z kropką, miej-
sce wpisu do odgadnięcia. Dopisane litery, 
czytane rzędami utworzą rozwiązanie – dokoń-
czenie przysłowia, którego początek umiesz-
czono w tytule.
- pogardliwa nazwa podoficera (skojarz z 
pierwszym daniem obiadowym),
- historia, 
- księgowa poprawka,
- pismo dyplomatyczne,
- z Gawłem w jednym domku,
- jego scena to arena pod namiotem,

KUPON 88 krzyżówka z dnia 18 XI
Prawidłowe rozwiązania: „Nowy rząd”, „Noc listopadowa”, „Mrozy 

zapowiada”, „Zastępca, następca”
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Teresa Czarnecka, 

Andrzej Leszczyński, Józef Dobrowolski, Jerzy Siedlecki, Halina Hein-
rich, Stanisława Pokorska, Sławomir Skowroński, Urszula Kaczmarek, 
Stanisław Furmańczyk, Cecylia Furmańczyk, Jadwiga Maknia

Zwycięzcy: Stanisław Furmańczyk, Halina Heinrich, Józef Dobro-
wolski

DROGI MEbEL 
Dość często ma oprawę bolesną, 
Nieciekawą, 
Pożegnanie z fotelem albo
W Sejmie z ławą.
 
MOCNE SŁOWO 
Rzekomo wyraz „rzekomo” 
Robi dziś wielką  karierę, 
I nawet zero rzekomo 
Dziś tylko rzekomo  zerem.
Kiedy deszcz pada rzekomo, 
To bywa rzekomo mokro, 
I na u licach rzekomo 
Przechodnie rzekomo mokną. 
I demokracja rzekomo 
Rzekomo rządu trudności 
A także ci, co rzekomo 
Winią  nas za coś, ze złości 
Gospodarka nasza 
Rzekomo do góry się pnąca, 
Rzekomo Polak zarabia 
Trzy i pół tysiąca.
Premier z prezydentem 
Rzekomo się dogadują 
Tylko ci z opozycji 
Rzekomo wszystko im psują 
A ja bym chciał bez „rzekomo” 
Iść drogą prostą przejrzystą,
By słowo znaczyło słowo, 
Bym mógł być wciąż optymistą. 

JAK W TV PLUS 
W tym ogólnym bałaganie, 
Narodu skromne marzenie,
Że Prezydent oraz Premier, 
Przed kamerą złożą oświadczenie 
Potwierdzające ich stan umysłów 
Sposób oczywisty: 
- „Nie jestem mądrzejszy 
Od 5-klasisty !” 
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REGULARNA LINIA MI KRO bU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓb - RO MAN bIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

roZkŁAd jAZdY bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 23.11.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59 - 08:02);   (10:18 

- 11:21);  (12:12 - 13:15);   (13:49 - 12:57); (16:26 - 17:29)   (19:39,20:55); 
(21:00 - 22:06)

Nowogard - Szczecin Główny:   (04:58 - 06:02);  (06:35 - 08:04);  (08:35 
- 09:39);  (11:24 - 12:28);  (14:58 - 16:02);  (16:39 - 17:51);  (18:36 - 19:45);  

Nowogard - Kołobrzeg: ( 08:03 - 9:19) , ( 11:22 - 12:42) , (13:16 - 14:31), 
(14:55 - 16:21), (17:305 - 18:57), (20:56 - 22:18), (22:06 – 23:19)    

Kołobrzeg - Nowogard:  (3:35 - 4:57), (5:19 - 6:35), (7:13 - 8:35), (10:02 - 
11:17), (13:29 - 14:53), (15:22 - 16:39), (17:19 - 18:35)

ROZKŁAD JAZDY bUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 
– kursuje w niedziele nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   
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oGŁo sZE NIA drob NEINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIERUCHOMOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbro-
jona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i ma-
nicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 
39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 

693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i prze-
kształconą o pow. 597 m2 przy ul 
Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Do wynajęcia kawalerka 35 m2, ume-
blowana w Szczecinie. 604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we, pow. 77 m2 I piętro na ul. Boh. War-
szawy. 606 621 142

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
na trzypokojowe w starym budownic-
twie w Nowogardzie. 600 807 338

• Sprzedam nowy dom 131 m2 + ga-
raż, działka ok. 15 ar. Karsk. Cena 
320 tys. 691 664 658

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowogar-
dzie lub na obrzeżach Nowogardu. 
664 768 477

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam sklep w Płotach, wyposażo-
ny, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie w 
Kamieniu Pomorskim na mieszkanie w 
Nowogardzie. 695 705 868

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-

nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Wynajmę garaż przy ul. Radosława. 
602 405 640

• Pokój do wynajęcia. 725 258 806

• Wynajmę trzypokojowe mieszkanie. 
602 526 935

• Sprzedam dom wolnostojący, pow. 
użytkowa 210 m2, Nowogard ul. 
Roosevelta, Cena do uzgodnienia. 
609 400 073

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w No-
wogardzie (za byłym POMem) tel. 
601 595 053

• Sprzedam parter domu o pow. 106 m2 
+ garaż. 604 903 853; 600 809 312

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 
698 843 040

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 
131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. Ra-
cibora czynsz 1000 zł + media. 601 
240 025

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum. 508 301 854

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
dwupokojowe 42 m2 w Goleniowie na 
trzypokojowe w Nowogardzie. 791 973 
701

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Poszukuję garażu do wynajęcia w Cen-
trum miasta. 785 241 988

• Sprzedam dwa budynki gospodarcze 
o dużej powierzchni użytkowej wraz z 
działką ogrodową w Wierzbięcinie. Te-
lefon. 511 634 439 po godz. 14.00.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46 m, parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
0,57 ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• Mieszkanie dwupokojowe do wynaję-
cia. 91 35 03 013

• Sprzedam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) 
czteropokojowe 72 m2 + garaż, osiedle 
Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal han-
dlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 
669 910 736

• Oddam w najem 2 pokojowe miesz-
kanie w Nowogardzie. Kontakt po 
16.00 - tel. 601-88-95-96.

• Nowo-wybudowany dom z osob-
no wybudowanym garażem, wy-
kończony pod klucz, sprzedam. 
607 083 845; 693 925 093

• Do wynajęcia kawalerka w Centrum. 
601 980 065

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 ban-
ków w jednym miejscu. Dojeżdżamy 
do klientów. Promocja!!! Prowizja 0%, 
bezpłatne badanie zdolności kredyto-
wej. Centrum finansowe AVANTIS. Tel. 
513 164 203

MOTORYZACJA

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnienia. 
tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 
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• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 

1.8 16V. Stan bardzo dobry, świe-
że OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 
4 sztuki, cena 650 zł, tel. 605 
522 340.

• SPRZEDAM OPEL VECTRA C 
KOMbI, SREbRNY MET., ROK 
PROD 08/2006, PRZEb 152000 
KM, 1.9 DIESEL 150 KM, SERWI-
SOWANY W ASO OPEL (FAKTU-
RY), OSTATNI SERWIS 20 WRZE-
SIEŃ 2011, NOWE OPONY LET-
NIE CONTINENTAL, KLIMATRO-
NIK DWUSTREFOWY, ZADbANY, 
CENA DO UZGODNIENIA, TEL. 
605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felga-
mi 155/13. 607 310 591

• Opony zimowe R-13 (155x80) 
Stan bardzo dobry, cena 250 zł. 
Tel. 513 164 203

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 
2001, 5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właści-
ciel, cena do negocjacji, tel. 794 
641 877

• Sprzedam VW T4 caravelle 9-oso-
bową rok. prod. 1994, poj. 1.9 tur-
bo diesel. 601 714 838 

• Sprzedam 4 roczne Opony zi-
mowe Goodyear Ultra Grip 7+, 
185/65/R15, mało używane - cena 
790 zł, sprzedam felgi stalowe   4 
szt. do Nissana Almery z 2001 
roku, cena 490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam WV Karawela. 
669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 
TD paka, rok prod. 1996. Tel. 
669 320 592

• Sprzedam cztery opony z felgami 
i kołpakami zimowe 195/65 R15. 
Tel. 693 716 085

ROLNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam prosiaki 10 szt. 91 39 17 
617

• Sprzedam cielaka trzymie-
sięcznego i klacz 8-letnią. 500 
112 507

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon kom-
puterowy MS bIOSS zaprasza! 
ul.700-Lecia 15 (nad apte-
ką Jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez bIK, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, laminowa-
nie A4-A3, VIZART Studio Re-
klamy, Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad apteką Jantar), tel. 605 
522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 
25t, plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne oraz stawianie pieców 
kaflowych. 516 033 882

• Szafy, garderoby i wnęki, meble 
pod wymiar. 697 786 967

• Język niemiecki- korepetycje, 
kursy dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, e-mail: germanic1@
wp.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na space-
ry. 608 111 129

• Szafy, garderoby i wnęki. Meble 
pod wymiar. 967 786 967

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! 
zadzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam usługę malowanie, 
glazura i inne prace budowlane. 
662 678 895

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• Pożyczki bez bIK na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na praktyki, 
tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25  900; 
667 900 901

• ZATRUDNIę DO PRACY PRZY 
SORTOWANIU FLANCY TRUSKA-
WEK. PRACA NA HALI ROZPO-
CZęCIE 3 LISTOPADA (REDŁO) 
INFORMACJA- 505 14  049, 
606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do od-
lewni w Osinie na stanowisko szli-
fierz. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt osobisty, lub tel. 501 
773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Pol-
ska-Nowrwegia, siedziba firmy w 
Nowogardzie, tel. 609493989, 607 
585 561

• Przyjmę murarzy i do wykończe-
nia wnętrz. 888 603 612

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 35 
03 053; 507 583 521

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – do-
radcy klienta. Mile widziane 
panie o zainteresowaniach 
związanych z urządzaniem i de-
koracją wnętrz oraz z doświad-
czeniem w handlu. Jeśli jesteś 
osobą sumienną, pracowitą, 
dyspozycyjną to praca właśnie 
jest dla Ciebie! CV proszę skła-
dać: Kwadrat Meble, ul. Armii 
Krajowej 49, 72-200 Nowogard

• Podejmę pracę jako ope-
rator koparko – ładowarki. 
669 123 127

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-
ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, pły-
ta główna Gigabyte GA-7N400E, 

Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd 
dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy 
WALTER 250 zł (sklepowa cena 
500 zł) stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana 
na dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Sprzedam białą cegłę z rozbiórki. 
790 243 575

• Drewno kominkowe tanio. Do-
wóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam harmonię 40-baso-
wą w dobrym stanie. Wiado-
mość: 511 627 210

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam broń wiatrówkę 
5,5 kal. z lunetą, cena 200 zł. 
604 923 333

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 
na gwarancji. Tel. 693 877 373

• Sprzedam fotelik samochodowy 
do 18 kg. 91 39 22 542

• Sprzedam tanio lodówko-za-
mrażarkę m. Bosch. Wys. 150 cm. 
Tel. 507 228 736

• Sprzedam piec 24 Kw. 
669 310 804

• Sprzedam bilety w obie stro-
ny dla dwóch osób do Anglii. 
Lotnisko Szczecin –Goleniów – 
Londyn Stansed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. 
Stan bardzo dobry. 783 484 836

• Sprzedam fotelik samochodowy 
do 18 kg. 91 39 22 542

• Sprzedam Porotherm Wi-
nerberga, tel. 600  302  217; 
602 526 935
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Bożena Szulejko
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Czytaj s. 6

Czytaj s. 3

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Na sportowo w Nowogardzie

W piłkę grali  
i na sucho pływali

Czytaj s. 11Czytaj s. 8

Jaki budżet 
w 2012 
roku? 
(część I wydatki)

Zegar potrafi się 
zatrzymać - czas 
niestety nie...
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Kronika policyjna 

Przyjmę  
do pracy 

samodzielnego stolarza 
meblowego 

606 830 893

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Nasza Sonda 

„To jakiś absurd !”
Zgodnie z zapowiedzią Premiera przygotowywane są regulacje wydłużające 
wiek emerytalny w różnym czasookresie, ale ostatecznie dla mężczyzn i kobiet 
do 67 roku. Czy prawo do emerytury powinno być dopiero  od 67 roku życia? Z 
takim pytaniem zwróciliśmy się do czytelników? 

Danuta Pietrzyk - Moim zdaniem  system przyznawania 
emerytury powinien być taki, jaki jest. Projekt nowego jeżeli wej-
dzie, wymusi dalszą aktywność zawodową dla człowieka, który 
powinien już w tym wieku odpoczywać i cieszyć się życiem albo  
wnukami. Inną kwestią są emerytury dla mundurowych, którzy 
otrzymują ją wcześniej od tych cywilnych. Ja rozumiem, że praca 
mundurowych jest bardzo odpowiedzialna i stresująca, ale czy aż 
takie dysproporcje powinny być? 

Albert Gibki - Moim zdaniem jest to bardzo niemądry po-
mysł. Nie wyobrażam sobie, by w wieku 67 lat pracować w pełni 
sił i być aż tak sprawnym. Dodatkowym faktem jest to, że star-
si ludzie będą blokować miejsca pracy  młodym, którzy powinni 
pracować i być w pełni wykorzystani zawodowo. Podsumowu-
jąc, to bardzo nierozsądny projekt, według mojej oceny,  powin-
niśmy pracować do 65 roku życia. Mam nadzieję, że ten projekt 
nie zostanie uchwalony. 

Beata Rossa - Kroczyńska - Co sądzę na ten temat? Dla mnie, 
to jest oczywiście totalna głupota. Ponadto ludzie pracują w róż-
nych warunkach  np. pan lub pani poseł może sobie siedzieć w 
ciepełku nawet dłużej jak do 67 lat, a normalny człowiek ciężko 
pracujący, czasami nawet na dwa etaty, więc pytam, gdzie jest 
miejsce jeszcze na odpoczynek? Według mnie, to rządzący chcą 
doprowadzić do buntu i w konsekwencji do tego, by przestać pła-
cić na emerytury. 67 lat jest to wiek, by zdecydowanie odpoczy-
wać, a nie ciężko pracować i zabierać pracę  osobom młodym, 
które w takiej sytuacji będą żyły na garnuszku Państwa i dosta-
wały jakieś nędzne zasiłki. To jakiś absurd! 

Aniela Warcholik - Jestem emerytką i myślę, że kobiety któ-
re pracują fizycznie, to żadna z nich chyba się nie kwalifikuje, 
by doczekać emerytury w porównaniu z tymi, które pracują w 
biurze, bo te panie z biura to może mogą doczekać emerytury w 
wieku 67 lat. Uważam, że kobieta mająca 60 lat i 30 lat stażu 
pracy tak jak ja,  powinna iść już na emeryturę i cieszyć się jesz-
cze  życiem. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

21.11.11 r. 
Godz. 04.10
Zgłoszenie włamania do kio-

sku przy ul. 3 Maja. 
Godz. 11.15
Kolizja drogowa na obwod-

nicy Nowogardu w rejonie 
miejscowości Olchowo, gdzie 
kierująca samochodem marki 
Toyota Corolla uderzyła w ba-
rierki ochronne. Ukarana zo-
stała mandatem karnym. 

Godz. 11.45
Powiadomienie o palącym 

się mieszkaniu przy ul. Polnej. 
Godz. 16.00
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Olchowo, pomiędzy po-
jazdami Ford oraz Renault. 

Godz. 18.00
Zgłoszenie kradzieży ele-

mentów metalowych w posta-
ci bram wjazdowych oraz słu-
pów ogrodzeniowych z działki 
rolnej w rejonie miejscowości 
Wyszomierz. 

22.11.11 r.
Godz. 09.00
Kradzież spawarki elektrycz-

nej, przewodów elektrycznych 
i dwóch przecinarek kątowych 
z terenu posesji w miejscowo-
ści Brzozowo. 

Godz. 13.00
Kolizja drogowa na ul. Woj-

ska Polskiego, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Merce-
des oraz  Toyota. 

Godz. 18.30
Dzielnicowy Zespołu Dziel-

nicowych w Osinie, podczas 
kontroli drogowej samochodu 
marki Mercedes ujawnił, że w 
bagażniku znajdują się worki 
z zawartością mniejszych pa-
kunków. W pakunkach tych 
znajdował się tytoń bez zna-
ków akcyzy. 

23.11.11 r. 
Godz. 10.10 
Kolizja drogowa na ul. Bema 

pomiędzy pojazdami Passat 
oraz VW Golf. 

Godz. 16.15 
Kierownik sklepu Polo-

-Market powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu patrol wylegitymo-
wał Czesława F., sprawcę kra-
dzieży art. spożywczych. 

24.11.11 r. 
Godz. 10.30
Włamanie do samochodu 

marki BMW poprzez wybicie 
szyby, skąd dokonano kradzie-
ży panela cyfrowego. 

Godz. 18.00 
Policjanci Ruchu Drogo-

wego KPP Goleniów w trak-

cie kontroli drogowej w miej-
scowości Miętno ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę, Robert 
J. miał 1,92 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

25.11.11 r. 
Kolizja drogowa na terenie 

obwodnicy w rejonie miejsco-
wości Karsk, w której uczest-
niczył pojazd marki Mercedes 
oraz Skoda Felicja. 

26.11.11 r. 
Godz. 09.30
Uszkodzenie samochodu 

marki Opel Agila na parkingu 
przy ul. Wiejskiej przez inny 
pojazd, który odjechał z miej-
sca zdarzenia. 

Godz. 14.00
Kradzież portfela z zawarto-

ścią dowodu osobistego, karty 
bankomatowej oraz pieniędzy 
z terenu cmentarza. 

Godz. 18.50
Patrol OPI w trakcie kon-

troli drogowej w miejscowo-
ści Warnkowo ujawnił kie-
rującego samochodem mar-
ki VW Polo nie posiadające-
go: uprawnień, ubezpieczenia 
OC oraz aktualnego przeglądu 
technicznego. 

Godz. 19.10 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Warnkowo, gdzie kieru-
jący pojazdem marki Star nie 
udzielił pierwszeństwa prze-
jazdu prawidłowo jadącemu 
pojazdowi marki VW. 

Godz. 19.30 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Karsk, gdzie doszło do 
zderzenia samochodu marki 
Opel Astra ze zwierzyną leśną. 

27.11.11 r. 
Godz. 15.30
Kierownik sklepu Polo 

market powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
Patrol na miejscu wylegity-
mował Artura S., który doko-
nał zaboru artykułów spożyw-
czych. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Sprostowanie 
W jednej z informacji jaką w ubiegły piątek opublikowaliśmy w rubryce  FOTOTYDZIEŃ, omyłkowo po-

daliśmy, że   wykonawcą remontu chodnika przy ul. 5 Marca była firma KUGA. Prace bez wątpienia wykona-
ła firma o nazwie Nowogardzkie Centrum Budowlane z Nowogardu. Za pomyłkę przepraszamy. J.B 
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Zgodnie z projektem budżetu na przyszły rok  61 mln 178 tys. zł mają wynieść dochody Nowogardu. Wydatki wyniosą jednak prawie 
73 mln, co oznacza, że deficyt budżetowy przekroczy 11 mln zł. Inwestycje zaplanowano na poziomie 13 mln 908 tys., z czego 9 mln po-
chłonie dalsza rozbudowa szpitala. Na co jeszcze zostaną wydane nasze pieniądze?

Jaki budżet w 2012 roku? (część I wydatki)
Pierwsze czytanie projektu 

budżetu na rok 2012 odbyło się 
podczas sesji Rady Miejskiej, 
która miała miejsce w ubie-
głym tygodniu. Wiadomo już, 
że przyszłoroczny budżet bę-
dzie większy o 4,5 mln złotych 
od poprzedniego. To jednak nie 
jest powód do radości. Wydat-
ki rosną szybciej niż dochody, a 
do tego miejską kasę dalej będą 
pustoszyć wydatki związane z 
budową szpitala. 

Najwięcej na oświatę i po-
moc społeczną

Wydatki na oświatę pochło-
ną 26 mln 920 tys. zł. Część  
tej kwoty pokryje Minister-
stwo Finansów, w ramach sub-
wencji oświatowej. Co wchodzi 
w skład tej największej pozy-
cji w budżecie?  Nie wiele po-
nad 13 mln zł zostanie wyda-
ne na utrzymanie szkół podsta-
wowych, 5 mln 489 tys.  gim-
nazjów i 1 mln 805 tys. liceów. 
Ponad  2 mln 814 tys. wydamy 
na działalność przedszkoli. 710 
tys. zł to wydatki związane z 
dowożeniem uczniów do szkół. 
Jednak większość kwoty na 
oświatę zjedzą same wynagro-
dzenia dla nauczycieli i perso-
nelu – łącznie  ok. 18,5 mln zł. 

Na opiekę społeczną zaplano-
wano kwotę 13 mln 178 tys. zł. 
To więcej o ponad pół  miliona, 
niż w roku poprzednim. Skąd 
taka różnica? Ustawa z dnia 9 
czerwca 2011 o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastęp-
czej, która wejdzie w życie 1 
stycznia 2012 roku wprowadzi 
liczne, nowe zadania własne dla 
gminy m.in. obowiązek zatrud-
niania asystentów rodziny, czy 
częściowe ponoszenie kosztów 
na pobyt dzieci z terenu gminy 
w placówkach opiekuńczo -wy-
chowawczych i domach dziec-
ka (pisaliśmy o tym w DN kilka 
tygodni temu). 

Z całej kwoty przeznaczonej 
na działania w ramach opieki 
społecznej 7 mln 317 tys. prze-
znaczone będzie na wypłatę 
świadczeń rodzinnych (rodzin-
ne, fundusz alimentacyjny itd.), 
a 5 mln 858 tys. na świadczenia 
społeczne (stypendia, zasiłki, 
dotacje do żywności, zakupy le-
ków itd.). 1 mln 047 tys. zapla-
nowano na wydatki związane z 
wypłatą pozostałych zasiłków 

i pomoc w naturze (np. zakup 
opału) oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe. 
Ponad 1 mln 400 tys. wyniosą 
wynagrodzenia pracowników 
opieki społecznej. 

Więcej na administrację 
W porównaniu z rokiem 

ubiegłym wzrosną wydatki na 
utrzymanie administracji pu-
blicznej, które  wyniosą ogó-
łem 6 mln 406 tys. zł. Sam „ra-
tusz” będzie nas kosztował, aż 
5 mln 463 tys., z  tego 4 mln 
116 tys. wyniosą  wynagrodze-
nia dla urzędników – o prawie 
200 tys. zł więcej, niż w roku 
2011.  To m.in. skutki wzrostu 
wynagrodzenia dla burmistrza 
miasta, któremu kilka tygodni 
temu radni koalicji przyznali 2 
tys. zł podwyżki. Nie bez zna-
czenia jest także kilka nowych 
etatów, które po objęciu wła-
dzy przez Roberta Czaplę rosły 
w urzędzie, jak grzyby po desz-
czu. Wzrost wydatków na ad-
ministrację związany jest, także 
z inwestycjami w moderniza-
cję ratusza (budowa światła ilu-
minacyjnego) i budynku urzę-
du nad bankiem PKO – remont 
sali ślubnej i sali bankietowej 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Obie inwestycje mają koszto-
wać najmniej 150 tys. zł. 

Inwestycji jak na lekarstwo 
Mimo, że w przyszłym roku 

w budżecie zaplanowano na 
inwestycje prawie 14 mln zło-
tych, ich lista nie jest imponu-
jąca. Większość tych  środków, 
dokładnie 9 mln zł,  zostanie 
bowiem przeznaczona na dal-
sze prace związane z przebu-
dową szpitala.  Przypomnijmy 
tylko, że inwestycja ma łącznie 
kosztować prawie 20 mln zło-
tych. Co oprócz szpitala? Jedną 
z największych pozycji w dziale 
wydatków majątkowych (inwe-
stycyjnych) jest budowa ron-
da na skrzyżowaniu ulic Po-
niatowskiego z Boh. Warsza-
wy (koło krzyża). Inwestycja 
ma kosztować 700 tys. złotych.  
Przypomnijmy, że  rondo mia-
ło powstać  w tym roku.  Robo-
ty miała wspólnie sfinansować 
gmina i Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego.  Ten 
jednak postanowił przełożyć 
plany związane ze skrzyżowa-

niem w Nowogardzie na przy-
szły rok.  Zwolnione w ten spo-
sób środki, jakie gmina miała 
dołożyć do budowy ( 280 tys. 
zł), zostały przesunięte na bu-
dowę rozkładanego lodowiska, 
które ma powstać jeszcze w tym 
roku na boisku Orlik. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że w 
przyszłym roku rondo również 
nie powstanie. Tym razem, na-
przeciw planom burmistrza 
stanęli radni koalicji – głównie 
pod naciskiem radnych PSL. 
Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, złożyli oni wspólny wnio-
sek o wykreślenie z budżetu in-
westycji pt. budowa ronda przy 
ul. Poniatowskiego i przesunię-
cie tych środków na budowę 
chodnika do Warnkowa. 

Na remonty będą za to mogły 
liczyć inne drogi. Za 220 tys. zł 
zaplanowano przebudowę dro-
gi dojazdowej do hali sporto-
wej ZSO i Orlika biegnącej od 
ul. Boh. Warszawy (przy hur-
towni budowlanej). 400 tys. zł 

ma kosztować budowa odwod-
nienia i dróg dojazdowych do 
garaży przy ul. Zamkowej (II 
etap). Mieszkańcy tego osie-
dla w szczególny sposób zosta-
li wyróżnieni w planach inwe-
stycyjnych burmistrza – nota-
bene jednego z mieszkańców 
ul. Zamkowej. Oprócz  nowych 
dróg do garaży na osiedlu ma 
powstać oświetlenie (170 tys. 
zł) i plac manewrowy (110 tys. 
zł). 

Ponad 640 tys. zaplanowano 
na inwestycje w oświacie. Pie-
niądze zostaną jednak głównie 
wydane na budowę kolejnych 
placów  zabaw w ramach rzą-
dowego programu „Radosna 
Szkoła” (część środków pokry-
wa resort edukacji). W przy-
szłym roku powstaną trzy takie 
obiekty – przy szkołach podsta-
wowych nr 2 i nr 1 oraz w Dłu-
gołęce. 

800 tys. zł ma być wydane na 
dalszą przebudowę kanaliza-
cji deszczowej w mieście w ra-

mach programu rewitalizacji. 
Chodzi o teren wokół jeziora. 
Gmina wciąż jednak czeka na 
decyzję Marszałka Wojewódz-
twa w sprawie dofinansowania 
mającej kosztować łącznie kil-
ka milionów złotych rewitali-
zacji parku nad jeziorem. Brak 
udzielenia dotacji, może po-
krzyżować plany związane z 
tym fragmentem miasta. 

Podsumowując. Z jednej 
strony rosną wydatki, również 
te narzucone przez organy pań-
stwowe,  z drugiej, władza nie 
stara się oszczędzać.  Inwesty-
cje, są jakby planowane ad hoc, 
bez strategii i przemyślenia. 
Zabiera się biednym – podno-
si podatki, a drudzy wciąż się 
bogacą – rosną wynagrodzenia 
w urzędach. Poza tym, zabra-
kło odważnych decyzji. Wciąż 
na dokończenie modernizacji 
czeka SP nr 2. Miała być pięk-
na elewacja i szatnie. Na otar-
cie łez przeznaczono jednak 
tylko 50 tys. na częściową na-
prawę dachu i wymianę oryn-
nowania. Ani słowa w budże-
cie nie ma także na temat bu-
dowy oświetlenia na wsiach, o 
które wnioskują prawie na każ-
dej sesji radni,  a także remon-
tów dróg dojazdowych do po-
bliskich miejscowości. Nie ma 
także żadnej wzmianki w kwe-
stii  strefy ekonomicznej, któ-
ra miała przyciągnąć nowych 
inwestorów i dać miejsca pra-
cy. Z wielkich planów budowy 
parkingów, ostał się jeden – 105 
tys. zł zarezerwowane będzie 
w budżecie na budowę miejsc 
postoju przy ul. Bankowej (na 
przeciwko byłej telekomunika-
cji). 

Marcin Simiński

Jak twierdzi burmistrz w budżecie pieniędzy mało, a tymczasem 
rozpoczęła się budowa rozkładanego lodowiska za 600 tys. zł. na 
boisku „Orlik”. Tę inwestycję tak, jak skatepark i oświetlenie ratusza 
sfinansują oczywiście mieszkańcy. Niestety im ani miejsc pracy, ani 
pieniędzy w portfelach nie przybywa - zdjęcie wykona o 17.30 w 
poniedziałek. 
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Pomniki budzą kontrowersje
Jako osoba urodzona w Nowogardzie, interesuję się tym, co w moim mieście rodzinnym się dzieje. Będąc w Nowogardzie kupuję Dzien-
nik Nowogardzki w wersji papierowej, częściej jednak czytam, go w wersji elektronicznej. Wydaje mi się, że gazeta stara się zachować 
obiektywizm i nie faworyzuje szczególnie żadnej opcji politycznej. To jednak, co przeczytałem w numerze 87(2021) z wtorku 15 listo-
pada 2011 r., zbulwersowało mnie na tyle, że postanowiłem do Państwa napisać.

Przyznam, że użyte sformuło-
wanie - z konieczności charak-
teru tamtego tekstu uogólnio-
ne- mogło wzbudzić polemicz-
ną reakcję. Dlatego dziękuję 
panu Janowi za ten głos, stwa-
rza on bowiem poza wszystkim 
okazję do też, jeszcze nie wy-
czerpującego rozwinięcia za-
gadnienia. Obecność Słowian 
na Pomorzu również zachod-
nim tzn. obecnie obejmującym 
także północno-wschodnie te-
reny państwa niemieckiego 
jest oczywiście udowodnionym 
faktem historycznym- w swo-
im liście pan Jan dość obszer-
nie charakteryzuje tę obecność. 
Ale również udowodnionym 
faktem jest obecność tutaj grup 
etnicznych niesłowiańskich, 
chociażby germańskich Go-
tów do II wieku n.e. Goci póź-
niej przenieśli się na południe i 
dalej na  wschód,  aż po tereny  
skąd w IV wieku rozpoczęła się 
ich ekspansja na południowo–
zachodnią Europę(Wizygoci, 
Ostrogoci). Słowianie na te zie-
mie przybyli w drugiej połowie 

pierwszego tysiąclecia naszej 
ery.  Warto zaznaczyć, że na 
interesującym nas szczególnie 
fragmencie Pomorza, według 
ostatnich badań (prowadzo-
nych m.in. przez pochodzącego 
z Kaszub prof. Zygmunta Szult-
kę z Poznania) znajdowały się 
od Regi na zachód główne sku-
piska  Kaszubów, zepchniętych 
potem do okolic Lęborka przez 
ludność germańską kolonizują-
cą te ziemie m.in. za przyczyną  
książąt pomorskich z dynastii 
Gryfitów (należy przyznać, że 
utrzymywali oni także stosunki 
zwłaszcza gospodarcze również 
z  Polską). Przepływy etniczne 
w starożytności i średniowie-
czu  nie tylko na Pomorzu, ale 
także na całym obszarze, gdzie 
później w różnych okresach 
historycznych funkcjonowa-
ła polska wczesna i późniejsza, 
państwowość to niewątpliwie 
ogromnie frapujące zagadnie-
nie. Badania zwłaszcza arche-
ologiczne przynoszą stale kolej-
ne zaskakujące odkrycia cho-
ciażby te dotyczące osadnictwa 

islandzkich Wikingów (i to nie 
tylko w  Wolinie, ale i  w cen-
trum dzisiejszej Polski w tym 
w okolicy jez. Gopło).  Dzisiaj 
też już coraz pewniejsze jest, że 
pierwotnym obszarem kształto-
wania się osadnictwa  słowiań-
skiego było dorzecze Dniestru, 
a nie Wisło-Odry. Przemawiają 
za tym również argumenty lin-
gwistyczne,  a nazwy Wisła czy  
Odra to nie są nazwy słowiań-
skie. Przedmiotem polemiki 
Pana  jest stwierdzenie, które w 
zamyśle autora artykułu miało 
inne znaczenie aniżeli odczyta-
ne przez Pana.   

- charakter tych ziem nie zo-
stał określony tylko przez obec-
ność Słowian, co w wielkim 
skrócie zaznaczyłem wyżej- 
dlatego użyte stwierdzenie o” 
rzekomej słowiańskości ziem” 
(to co innego aniżeli potwier-
dzenie obecności w jakimś cza-
sie historycznym)

- propaganda dokonywa-
ła nieuzasadnionego determi-
nowania narodowości , w tym 
wypadku polskiej tylko czynni-

kiem etnicznym w tym wypad-
ku słowiańskim. Poza wszyst-
kim- polskość nie jest rów-
noznaczna ze słowiańskością, 
tak jak niemieckość z etniczną 
germańskością (potwierdza to 
chociażby przytoczony przez 
Pana przykład historii  sło-
wiańskiej społeczności serbo 
- łużyckiej od wieków stale za-
mieszkujących tereny państwa 
niemieckiego. (okolice Drezna)

- użycie czynnika etniczne-
go w tym wypadku  słowiań-
skości dla uzasadnienia, legity-
mizowania terytorialnego ob-
szaru funkcjonowania danej 
państwowości jest  ryzykowne. 
Warto zaznaczyć, że nie tylko 
komuniści i powolni im histo-
rycy, ale wcześniej zwłaszcza 
historiografia niemiecka nad-
używała nagminnie argumen-
tów etnicznych dla uzasadnia-
nia roszczeń terytorialnych i 
ekspansji Państwa niemieckie-
go. Bogata historia przemiesz-
czania się grup etnicznych ger-
mańskich dawała tutaj dosko-
nałe „pole do popisu”. Dlatego 

nieuzasadnione jest redukowa-
nie skomplikowanego proce-
su kształtowania się narodów, 
organizowania państwowości 
(również w zakresie posiadania 
terytorialnego), mentalnego 
utożsamiania się społeczności 
z konkretnym  państwem, tylko 
do aspektu etnicznego i to  poj-
mowanego w sposób uprosz-
czony (na polskość nie składa 
się tylko słowiańskość) i fałszy-
wy historycznie(np. bardziej 
słowiańskie są tereny utracone 
na wschodzie aniżeli nabyte na 
zachodzie).

Jestem przekonany, że pan 
Jan  i Czytelnicy wybaczą mi 
ten przydługi komentarz, ale 
skrót myślowy użyty w stwier-
dzeniu, które poruszyło pana 
Jana, wymagało tego rozwinię-
cia, aby  wyrażał właściwie in-
tencję autora. Jednocześnie 
dziękuję za reakcję i mam na-
dzieję na dalszą równie intere-
sująca korespondencję. Pozdra-
wiam

Marek Słomski

Otóż w artykule, skądinąd cie-
kawym, pt. „Budować na skale - 
Krótka historia pomnika przy 
ulicy 3 Maja” (opracowanie: 
SM) wyczytałem takie zdanie:

„Treść samego napisu po-
nadto wyraźnie pachnie już 
obowiązującym kanonem 
oczywistej rzekomo słowiań-
skości ziem zachodnich” .

Poddawanie w wątpliwość 
słowiańskość tych ziem jest 
moim zdaniem, delikatnie 
mówiąc, nieporozumieniem. 
Wprawdzie propaganda Pol-
ski Ludowej usilnie wykorzy-
stywała ten argument do uza-
sadnienia zmian terytorialnych 
po II Wojnie Światowej, ale nie 
wyssała go całkowicie z palca. 
Wystarczy poczytać opracowa-
nia historyczne, niekoniecznie 
te powstałe w PRL, aby się do-
wiedzieć, że Słowianie Zachod-
ni zamieszkiwali nie tylko tere-
ny obecnych Ziem Zachodnich 
Polski, ale i dalej na zachód - aż 

po Łabę, aż po przedpola Ham-
burga. Wiele miast na terenie 
byłej NRD ma nazwy pocho-
dzenia słowiańskiego: Wismar 
(Wyszomierz), Stralsund (Strza-
łów), Brandenburg (Branibor), 
Meklemburg (Wielki Gród), 
Leknitz (Leknica) itp. Są to na-
zwy zniekształcone albo kalki 
językowe. Plemiona słowiańskie 
tam zamieszkujące (Obotryci, 
Weleci, Wenedowie itp.) zostały 
spacyfikowane przez Niemców 
całkowicie i to dość wcześnie. 
Do tej pory żyją tylko reszt-
ki Serbołużyczan w okolicach 
Bautzen (Budziszyn) i Cottbus 
(Chociebuż). Słowianie z tere-
nów dzisiejszych polskich Ziem 
Zachodnich długo opierali się 
Niemcom. Co rusz zapuszczały 
się tu wojska polskie: Mieszka I, 
Bolesława Chrobrego i Bolesła-
wa Krzywoustego, podporząd-
kowując Polsce te ziemie na ja-
kiś czas. Ujście Odry próbowa-
li podbić Duńczycy. Wiedza o 

tych wojnach dotarła nawet do 
Anglii, skoro Szekspir w „Ham-
lecie” opisuje wojska idące na 
wojnę z Polską. Ziemie Zachod-
nie, po prawie stuletniej okupa-
cji szwedzkiej, zostały opanowa-
ne przez Prusy dopiero w 1720 r. 

Żeby przekonać Redakcję 
DN, że słowiańskość Ziem Za-
chodnich nie była rzekoma, 
ale rzeczywista, polecam m.in. 
opracowanie powstałe w la-
tach 1880-1914, a więc w cza-
sach, kiedy nie było indoktryna-
cji bierutowskiej. Jest to: Słow-
nik geograficzny Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiań-
skich, Warszawa: nakł. Filipa 
Sulimierskiego i Władysława 
Walewskiego, 1880-1914. 

Jest to na stronach Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Można tam 
także znaleźć ciekawe informa-
cje, m.in. o Pomeranii, Szczeci-
nie, Starogrodzie i Naugardzie. 

Pozdrawiam
Jan Kozakowski

@    Ludzie listy piszą  @ 

Odpowiedź na list p. Jana
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WAŻNE DLA UCZNIÓW  
I RODZICÓW!!!

Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w opracowa-
nym „Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzie-
ży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2011” informuje, że w dniu 
29-11-2011r. (wtorek) od godz. 1300 w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6 przeprowadzone będą konsulta-
cje przez lekarzy ortopedów uczniów mających wady postawy w celu 
zakwalifikowania do uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej i wyjaz-
dowych zajęciach na basenie. W tym dniu na badanie  zapraszamy 
uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego 
Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej w Żabowie i Przedszkola Nr 
4, którzy otrzymali skierowanie na konsultację ortopedyczną.

Podobne badania ortopedyczne odbędą się w dniu 02-12-2011r. 
(piątek) od godz. 1300 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 
ul. Żeromskiego 5. W tym dniu na badanie  zapraszamy uczniów  
uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2,  Szkoły Podstawo-
wej w Wierzbięcinie, Szkoły Podstawowej w Długołęce, Szkoły Pod-
stawowej w Strzelewie, Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, oraz 
uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego 
Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej w Żabowie i Przedszkola Nr 
4, którzy nie uczestniczyli w badaniu w dniu 29-11-2011 r.

Następne  badania ortopedyczne odbędą się w  Szkole Podstawo-
wej Nr 4 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. O 
terminie badań poinformujemy.  

Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz

Śluby w nowej sali
Gmina ogłosiła przetarg na remont sali ślubów i sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowogardzie. Pomieszczenia mają zy-
skać zupełnie nowe oblicze. 

W obecnym roku ślub cywil-
ny w pokojach nowogardzkiego 
Urzędu Miejskiego zawarło 65 
par. W poprzednim było ich 
52. Takie informacje wpłynę-
ły do naszej redakcji z Urzę-
du Stanu Cywilnego. Podob-
nym powodzeniem, tego roku, 
cieszą się tzw. śluby konkor-
datowe czyli zawierane tyl-
ko w kościele ale ze skutkiem 
prawnym nie wymagającym 
potwierdzania w USC. W tym 
roku „sakramentalne tak” w  
nowogardzkich kościołach wy-
powiedziało 66 par.

- Dodatkowo można zaob-
serwować, że zmalała ogól-

na ilość zawierania ślubów. 
Jeszcze kilka lat temu mieli-
śmy o kilkadziesiąt par więcej 
– informuje Mariola Tyrcha  z 
nowogardzkiego USC. 

Osoby zamierzające w przy-
szłości zawrzeć związek mał-
żeński w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego mogą liczyć na ład-
niejszy wygląd i oprawę pod-
czas swojej uroczystości.      

Zaproszenie do złożenia 
oferty cenowej na remont sali 
ślubów i sali bankietowej po-
jawiło się 16 listopada. Lista 
z zakresem robót, jakie chce 
zlecić potencjalnemu wyko-
nawcy gmina jest bardzo dłu-

go. W zasadzie obejmuje ona 
kompleksową modernizację 
obu sal od malowania ścian 
po montaż nowych nowych 
posadzek, parapetów, drzwi, 
okien po wyposażenie sal w 
nowoczesne meble i oświetle-
nie. 

Firma, która podpisze umo-
wę z gminą na wykonanie re-
montu będzie musiała zreali-
zować je zgodnie z projektem 
architektonicznym, jaki na zle-
cenie gminy wykonała pra-
cownia projektowa „Mazaki 
studio” ze Szczecina (wizuali-

zację sali ślubów publikujemy 
obok). 

Termin składania ofert mija 
dzisiaj tj. we wtorek. Zgod-
nie z zamówieniem inwestycja 
ma być gotowa 16 marca 2012 
roku. Czy warto inwestować w 
salę ślubów? Na to pytanie być 
może ułatwi odpowiedź po-
niższe zestawienie. 

MS

Ilość ślubów zawartych na 
terenie gminy Nowogard  w 
trzech ostatnich latach:

2009 r.    175 śluby - 55cywil-
ne - 100 kościelne

2010 r.    142 śluby - 52cywil-
ne - 79 kościelne

2011 r.    150 śluby - 65cywil-
ne - 66 kościelne

Przedstawione wyżej liczby 
sumaryczne wszystkich ślu-
bów w danym roku zawiera-
ją także śluby , które są tylko 
wpisywane w USC, a zawar-
te za granicą –  jak wynika z 
liczb było ich 20 w 2009 roku, 
11 w 2010 roku i  już 19 w 2011 
roku.

...a tak będzie wyglądać po remoncie

Tak sala wygląda obecnie... 

Z ostatniej chwili

Trzy domy bez wody
W poniedziałkowe południe doszło do awarii wodociągu na ul. Cmentarnej. Z 
pękniętą rurę przez kilka godzin zmagali się pracownicy Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitar-
nych. W tym cza-
sie dostępu do bie-
żącej wody nie mie-
li mieszkańcy trzech 
domów. PUWiS ofe-
rował im skorzysta-
nie z beczkowozu. 
Mieszkańcy jednak 
odmówili. Wyciek 
opanowano około 
godz.18. Śladem po 
awarii będzie zerwa-
na dość spora na-
wierzchnia asfaltu.

Red.     
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Krystyna Bil o czasie i zegarach 

Zegar potrafi się zatrzymać - czas niestety nie...
Zegary, zegarki ,różne przyrządy do mierzenia czasu  zmieniają swoją formę , dokładność , technologię pomiaru, ale zawsze pozostaje 
niezmienna podstawowa funkcja – odmierzają czas , czas który „płynie i nie chce się zatrzymać. O zegarach , czasie i szczególnym za-
wodzie, jakim jest zegarmistrzostwo rozmawiam z  panią Krystyną Bil – nowogardzkim zegarmistrzem, właścicielską Zakładu Zegar-
mistrzowskiego przy ulicy 3 Maja. 

Dziennik Nowogardzki. 
Pani zdaniem, co kryje się 
pod słowem czas? 

Krystyna Bil To dość trud-
ne pytanie, ale zarazem cieka-
we do rozważania, bo czy czas 
można dostrzec? Nie można 
go tylko zmierzyć poprzez ze-
gary i urządzenia miernicze. 
Ale, jego charakter jest nadal 
metafizyczny i trudny do zde-
finiowania. Wiemy tylko tyle, 
że nie można go zatrzymać, 
bo on płynie niezależnie czy 
tego chcemy czy nie, ale bywa-
ją takie chwile, że chciałabym 
go zatrzymać, by zatrzymać 
pewne zdarzenia, szczególnie 
te miłe, które wydarzyły się w 
przeszłości. 

Od kiedy funkcjonuje Za-
kład w Nowogardzie, którym 
Pani obecnie kieruje?

Zegarmistrz, trudno w to 
uwierzyć pewnie panu, ale za-
kład istnieje i funkcjonuje już 
od 1966 roku, czyli od 45 lat. 
A założył go mój mąż św. pa-
mięci  Ryszard Bil , który uro-
dził się po to, by być bezwarun-
kowo zegarmistrzem. Tylko ten 
zawód go interesował i mówił o 
nim tak „ zegarki są moją pa-
sją, ale i drugą miłością Kry-
sieńko”, wówczas nie myśla-
łam, że mówi to poważnie. Bo 
przecież kochać się powinno lu-
dzi, a nie przedmioty – teraz 
wiem, że się myliłam. On miał 
dwie miłości, zegary i mnie.

Czy łatwo dzisiaj zostać ze-
garmistrzem?

To nie jest łatwy zawód, bo 
liczy się w nim precyzja, opa-

nowanie i wiedza techniczna, 
ale muszę z przykrością stwier-
dzić, że ten zawód umiera. Po-
wodem jest postępująca techni-
ka i elektronika, w której me-
chanizmy zegarka zastąpiono 
elementami elektronicznymi i 
kwarcem i to one niestety po-
zbawiły go ”serca”, tj. tykania 
wahadełka i nakręcania go raz 
w tygodniu. Dziś takie czaso-
mierze są już prawie unikata-
mi,  nieliczne osoby mają je na 
ręku. Ceny ich  są wysokie i nie 
każdy może sobie pozwolić na 
taki ręcznie wykonany egzem-
plarz. 

Co jest najważniejsze w 
tym zawodzie?, a co najtrud-
niejsze? 

Zawodu tego nie mogą upra-
wiać osoby, które są niespo-
kojne i niecierpliwe, ale osoby, 
które mają w sobie wiele opa-
nowania i dokładności, a tak-
że wiedzy z mechaniki i mate-
matyki. To, te cechy charakte-
ryzują ten zawód. Dobrze jest 
również śledzić zmieniające się 
technologie. Technologia w ze-
garmistrzostwie  bardzo dyna-
micznie się rozwija. Jej nowinki 
już nie tylko ograniczają się do 
estetyki cyferblatu, ale wcho-
dzą w głąb niego, do mechani-
zmów, które są mini kompute-
rami, które oprócz mierzenia 
czasu potrafią zmierzyć szereg 
innych parametrów jak np. ci-
śnienie czy wysokość lub głębo-
kość pod powierzchnią wody. A 
najtrudniejsze? Chyba właśnie 
ta galopująca” super technolo-
gia.

Kiedy zegarmistrz ma naj-
więcej pracy? 

Odnoszę wrażenie, że naj-
więcej mam pracy, gdy jest 
zmiana czasu z letniego na zi-
mowy i zimowego na letni. A 
w roku to zdecydowanie latem, 
gdy osoby często korzystają z 
jego dobrodziejstw nie pamię-
tając, że nie wszystkie zegarki 
są wodoszczelne i odporne na 
np. piasek. Często również wy-
mieniam baterię i paski. 

Lubimy tzw. antyczne ze-
gary, ale ich nabywcy  czę-
sto przepłacają z powodu nie 
wiedzy?

Najpierw należy sobie od-
powiedzieć czy dany zegar jest 
antyczny , to ważne zwłasz-
cza w dobie rozpowszechnie-
nia  podróbek najczęściej spro-
wadzanych z Chin. A jego au-
tentyczność może stwierdzić 
tylko wysokiej klasy specjali-

sta. Prawdziwy zegar antyczny 
musi mieć minimum od 50 do 
60 lat. Ale, tak naprawdę anty-
ki to zegary, których wiek liczo-
ny jest nie  latami, lecz wiekami 
. Przedstawiają one ogromną 
wartość  materialną i przede 
wszystkim historyczną. Takie 
zegary chronione są prawem i  
ich wartość jest bezcenna. 

Czy słuszne jest pojęcie 
„chodzi jak szwajcarski ze-
garek”? W dobie podróbek z 
Chin nie mamy pewności czy 
dany zegarek jest oryginal-
ny. Więc, jak mamy się prze-
konać, czy zakupiony zega-
rek jest oryginalnym i trafnie 
wybrany?

Jest słuszne, ale w kwestii tyl-

ko zegarków oryginalnych, któ-
rych autentyczność gwaran-
tuje ich niezawodność i wzo-
rowość wykonania. Świetnym 
przykładem tego jest np. jed-
na z firm bardzo prestiżowych, 
która chroni swoje zegarki po-
przez ściśle określoną wagę, 
każdej części zegarka, co stano-
wi jego skuteczne zabezpiecze-
nie i jest ścisłą tajemnicą pro-
cesu produkcji. Inną kwestią 
jest fakt, że niektóre zegarki ty-
powych firm są podrabiane tak 
dokładnie, że odróżnienie ich, 
który jest prawdziwy, a który 
falsyfikat, musi przeprowadzić 
ekspert. Zakup zegarka powi-
nien być przemyślany i z za-
stanowieniem się, do czego tak 
naprawdę będzie on nam  po-
trzebny i na jakie okazje. Wia-
domym jest, że na eleganckie 
spotkanie biznesowe nie  po-
winno się  wybierać  modelu 

sportowego, gdyż nie będzie on 
pasował do eleganckiego garni-
turu.

Jaki zdarzyło się Pani na-
prawić najdroższy zegarek 
lub trzymać w dłoni? 

Oj muszę powiedzieć, że jesz-
cze nie naprawiałam jakiegoś 
bardzo drogiego zegarka, ale za 
to asystowałam mojemu mężo-
wi, który otrzymał zlecenie na 
drobną naprawę oryginalnego 
zegarka, którego nazwa zaczy-
na się na literę „R” i bez wątpie-
nia, był on oryginalnym i me-
chanicznym. Jego jakość wyko-
nania do dziś mam w pamięci.

Pani mąż uchodził za ze-
garmistrza, który o zegarach 
wiedział wszystko? 

To prawda i muszę to stwier-
dzić  z całą stanowczością. Dla 
niego zegar nie był tylko przed-
miotem, ale częścią jego życia, 
które skończyło się i  trudno w 
to uwierzyć, ale  9 lat temu. Dla 
niego zegary były  cudowny-
mi przedmiotami w których wi-
dział bijące życie... Doświadcze-
nie, które rozwijał przez 40 lat 
stawiało go w szeregu mistrzów 
swojego zawodu. Ale, oprócz na-
prawy zegarów lubił się zajmo-
wać innymi naprawami, które 
dziś określane są, jako precyzyj-
ne. Jego zakład, w którym teraz 
ja pracuję, był jego drugim do-
mem. Przebywając w nim na-
prawiał zegary, okulary i na-
wet pewne elementy z apara-
tów do diagnostyki medycznej. 
Uwielbiał te zajęcia i służyć lu-
dziom, jak również szkolić mło-
dych ludzi, którym poświęcał 
wiele czasu i wspierał ich w dą-
żeniu do wymarzonych celów. 
Dziś pozostały wspomnienia, 
liczne pamiątki i wyróżnienia, 
które otrzymał, jak również pa-
mięć wśród zwykłych ludzi, któ-
rzy czasami odwiedzają zakład, 
by dokonać drobnej naprawy ze-
garka i przy okazji wspominać 
męża poprzez opowieści, a na-
wet lekkie łzy wzruszenia, które 
okazują. Jego miejsce wiecznego 
odpoczynku również zaakcento-
wane jest symboliką związaną 
z zegarem. Na płycie  umiesz-
czony jest zegar, który odmierza 
mu czas wieczności... Wydaje mi 
się, że patrząc z nieba Rysiek jest 
bardzo z tego zadowolony, wi-
dząc właśnie taki zegar na swo-
jej płycie. Może to dziwne, co 
Panu powiem, ale ja nadal czu-
ję jego obecność szczególnie, gdy 
mam jakiś kłopot z naprawą ze-
garka, wtedy sobie mówię „ Ry-
siek pomóż mi i oświeć mnie, jak 
mam naprawić ten cholerny ze-
garek” i Rysiu oświeca mnie da-
jąc natchnienie do jego naprawy.

Czego się życzy zegarmi-
strzom? 

Spokojnego upływu czasu. 
Bardzo dziękuję za poświęco-
ny czas i życzę wszystkim czy-
telnikom DN wiele serdeczności 
i właśnie spokojnego, dobrego 
czasu, który niech będzie prze-
pełniony radością i zdrowiem. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Krystyna Bil

Ryszard Bil przy pracy - zdjęcie archiwalne
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Rodzinie, sąsiadom 
i wszystkim, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

naszej cioci 

śp. Jadwigi 
Jaguś 
serdeczne 

podziękowania 
składa rodzina

Wszystkim 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Antoniny 
Łukaszewicz 
wyrazy wdzięczności 

składa 
syn Tadeusz 

z rodzeństwem

POdZIęKOWaNIa POdZIęKOWaNIa

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim wszczęła śledztwo przeciwko funk-
cjonariuszom policji z goleniowskiej drogówki. Sprawa dotyczy  Krystyny Wąsali, któ-
ra doznała obrażań ciała podczas kontroli drogowej na jednej z nowogardzkich ulic. 

Ciąg dalszy sprawy Krystyny Wąsali

Prokuratura wszczęła śledztwo 
przeciwko policjantom 

Śledztwo będzie prowadzo-
ne w dwóch sprawach tj. nie-
umyślnego naruszenia zasad 
bezpieczeństwa w ruchu lądo-
wym i spowodowania wypad-
ku drogowego oraz niedopeł-
nienia przez funkcjonariuszy 
policji obowiązków, co w efek-
cie doprowadziło do działania 
na szkodę interesu pokrzyw-
dzonej. W obu przypadkach 
policjantom grozi po 3 lata po-
zbawienia wolności, a w kon-
sekwencji zwolnienie z pracy. 

Prokurator postanowił także 

zasięgnąć opinii biegłego są-
dowego, który ma wyjaśnić czy 
obrażenia ciała jakich doznała 
pani Krystyna powstały w wy-
niku niewłaściwego zatrzyma-
nia kobiety do kontroli. 

Przypomnijmy, że do zda-
rzenia doszło 16 sierpnia tego 
roku. Na wysokości dyskontu 
Biedronka  podjechał  do ro-
werzystki  radiowóz policyjny.  
Zdaniem kobiety auto zbliżyło 
się tak blisko, że chcąc wjechać 
na chodnik wystraszona rowe-
rzystka upadła na ziemię.  W 

wyniku tego pani Krystyna do-
znała złamania ręki w dwóch 
miejscach oraz wybicia barku. 
Miała także mocno odrapaną 
twarz. Mimo tego na miejsce 
zdarzenia nie wezwano karetki 
pogotowia.

Policja cały czas utrzymu-
je, że zdarzenie miało zupełnie 
inny przebieg. 

O przebiegu śledztwa bę-
dziemy informować na bieżą-
co. 

Marcin Simiński

Wspominamy  
ks. proboszcza G. Zaklikę

W poniedziałek o godz. 17 
na nowogardzkim cmenta-
rzu rozpoczęły się obchody 
związane z pierwszą roczni-
cą śmierci ks. Grzegorza Za-
kliki – proboszcza parafii pw. 
WNMP. Uroczystości rozpo-
częły się od modlitwy przy 
grobie kapłana. - Spotkaliśmy 
się tutaj by uczcić pamięć po 
ks. proboszczu, który odszedł 
od nas rok temu i wyznać wia-
rę w zmartwychwstanie ciała 

– powiedział nad mogiłą swo-
jego poprzednika obecny pro-
boszcz parafii pw. WNMP ks. 
Grzegorz Legutko. Następnie 
zgromadzeni odmówili modli-
twy za dusze zmarłego ks. Za-
kliki. Dalsza część modlitwy 
miała miejsce w parafialnym 
kościele podczas mszy o godz. 
18. W rocznicowych obcho-
dach uczestniczy rodzina byłe-
go proboszcza. 

Red.      

Budynek Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim.

Świetlica w Trzechlu dopiero wiosną 
Pecha mają mieszkańcy Trzechla, którzy od lat nie mogę się doczekać nowej świetlicy wiej-
skiej. Kiedy już ruszyła budowa, firma, z którą gmina podpisała umowę na wykonanie robót 
została zlikwidowana. Kolejny przetarg na dokończenie prac ma być ogłoszony już wkrótce. 

Sprawa świetlicy w Trzech-
lu ciągnie się już od październi-
ka zeszłego roku. Wtedy to gmina 
ogłosiła przetarg na jej przebudo-
wę. Zakres robót, który został wy-
ceniony na ponad 513 tys. zł obej-
mował m. in. prace rozbiórkowe, 
wymianę pokrycia dachowego, 
stolarki okiennej oraz zagospoda-
rowanie terenu wokół obiektu. 

Do przetargu stanęło aż 8 ofe-
rentów. Najkorzystniejszą ofertę 
na kwotę 424 tys. zł złożył Za-
kład Handlowo-Usługowy „Za-
mbet” z Reska. Firma rozpoczę-
ła prace zgodnie z warunkami 
zamówienia. Wykonano dach, 
elewację i wymieniono okna na 
nowe. Na tym budowa się jed-
nak zakończyła. Kłopoty finan-
sowe i rodzinne sprawiły, że fir-
ma została zlikwidowana.  W 
połowie roku gmina zerwała 

umowę i naliczyła opłaty karne 
na rzecz wykonawcy. Do dnia 
dzisiejszego po świetlicy grasują 
tylko myszy. 

O dalsze losy budowy świetli-
cy dopytywał na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej Tomasz Szafran. 
Radny był ciekaw, kiedy ruszą 
dalsze prace. 

Jak poinformował Adam 
Czernikiewicz, kierownik Wy-
działu Inwestycji i Remontów 
w UM Nowogard, świetlica po-
winna być gotowa na wiosnę 
przyszłego roku. Wkrótce gmina 
ma ogłosić przetarg na pozostałe 
prace, jakie miały być wykonane 
przez poprzedniego wykonawcę. 

Nie powinno być także proble-
mu ze znalezieniem pieniędzy. 
W budżecie na rok 2012 zapla-
nowano bowiem na ten cel 250 
tys. zł. W gminie leży także umo-

wa, jaką urząd podpisał z mar-
szałkiem województwa na refun-
dację kosztów budowy świetlicy 
w ramach unijnego wsparcia na 
kwotę 270 tys zł. Jak zapewnia-
ją miejscy urzędnicy, przerwa w 
realizacji inwestycji nie zagraża 
otrzymaniu środków z UE. 

Warto dodać, że świetlica w 
Trzechlu ma być obiektem po-
kazowym. Oprócz prac remon-
towych i

wykończeniowych w planach 
jest m.in. zainstalowanie pieca do 
ceramiki, w którym mieszkańcy 
będą wyrabiać ozdobne naczy-
nia. Zajęcia ma prowadzić jed-
na z mieszkanek wsi Katarzyna 
Gnacińska -Olczyk - z wykształ-
cenia artysta - plastyk, nauczy-
cielka i instruktor ceramiki w 
Nowogardzkim Domu Kultury. 

Marcin Simiński 
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III edycja PBO Cup – Nowogard 26 XI 2011

Sarmata z laurem zwycięscy!
W ubiegłą sobotę na hali sportowej przy ul. Bohaterów Warszawy odbył się po raz trzeci turniej PBO Cup. Oprócz gospodarzy Olim-
pii I, Olimpii II i NALP-u Nowogard, na parkiecie można było tego dnia zobaczyć także piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy na co dzień 
uczestniczą w rozgrywkach pierwszoligowych.

Damian Padziński, trener i kapitan zwycięskiego Sarmaty odbiera 
puchar od Andrzeja Januszonka, prezesa PBO Grinbud, w tle 
Przemysław Saja, prezes LKS „Olimpia” Nowogard.

Na sobotnie zawody zje-
chały również Kasta Majo-
we Szczecin i Sarmata Dobra 
Nowogardzka. Drużyny ry-
walizowały w systemie każdy 

z każdym, a zwycięzcą zosta-
ła ta, która w ostatecznej kla-
syfikacji zdobyła największą 
ilość punków. Każde spotka-
nie, ze względu na rygor cza-
sowy, trwało tylko 15 min. Tak 
więc zawodnicy musieli wyka-
zać się maksymalnym skupie-
niem. Mówi zawodnik Olim-
pii Nowogard II Adrian Woź-
niak - Turniej bardzo mi się po-
dobał. Nie było ekscesów. Była 

zdrowa rywalizacja. Przeciwni-
cy postawili wysoko poprzecz-
kę, byli bardzo zgrani, zwłasz-
cza Pogoń Szczecin. Zagrali na-
prawdę dobrą piłkę. Jestem bar-

dzo zadowolony z tego, że tre-
ner pozwala nam uczestniczyć 
w tego typu imprezach. W ten 
sposób; w meczach choćby z Po-
gonią Szczecin, Kastą Szczecin 

czy Sarmatą, możemy zbierać 
bezcenne doświadczenie.

Oprócz rywalizacji o trofea 
turniej jest również dobrą za-
bawą i formą weekendowego 
relaksu - Przyjechaliśmy tutaj 
w celach odpoczynku i posezo-
nowej zabawy, ponieważ dzi-
siaj mamy zakończenie i pod-
sumowanie naszych wysiłków 
z rundy jesiennej. Oczywiście 
przybyliśmy tutaj również z 
zamiarem wygranej, bo to jest 
główny cel w zawodach spor-
towych. Zajęliśmy ostatecznie 
4. miejsce, więc i z tego trze-
ba się cieszyć. Myślę, że przede 

wszystkim w meczu z Pogonią 
pokazaliśmy, że stać nas na do-
brą grę. Pokazaliśmy, że potra-
fimy grać w piłkę. Panuje tu faj-
na atmosfera, jest organizacja. 
Jesteśmy tutaj trzeci raz i z miłą 
chęcią wrócimy tutaj po raz 
czwarty, jeżeli turniej się odbę-
dzie – powiedział Tomasz Dut-
kowski, trener Kasty Majowe 
Szczecin. Gwiazdą i faworytem 
turnieju była Pogoń Szczecin. 
Zawodnicy mieli okazję, nie-
którzy po raz pierwszy, zmie-
rzyć się z piłkarzami pierw-
szej ligi, ale i Portowcy zosta-
li niejednokrotnie zaskoczeni 
wysokim poziomem gry prze-
ciwników, przegrywając choć-
by 3-0 z Sarmatą. Komentuje 
Robert Mandrysz, zawodnik 
Pogoni Szczecin - Granie na 
hali jest całkiem inne. Jest wię-
cej  schematów. Na pewno nie 
jesteśmy do tego przyzwyczaje-
ni, gdyż na hali mamy general-
nie tylko gimnastykę. Jesteśmy 
tutaj zapraszani i bardzo się z 

tego cieszymy. Chcemy promo-
wać piłkę w regionie jako za-
wodnicy pierwszoligowi. Trak-
tujemy to jako fajną zabawę 
i formę rozruchu. Myślę, że to 
ciekawe przedsięwzięcie. Każ-
dy z tych zespołów chce zagrać 
jak najlepiej, bo nie mają na co 
dzień możliwości rywalizowa-
nia z nami. Każdy przeciwnik 
grał inaczej. Drużyna Sarmaty, 
która zwyciężyła w całym tur-
nieju, wygrała również jako je-
dyna mecz z nami. Ale na hali 
jest to zupełnie inne granie, te-
raz możemy się zmierzyć na bo-
isku. Tuż po zaciętym meczu z 

Olimpią I krótkiej wypowiedzi 
udzielił nam Rafał Barden, za-
wodnik zwycięskiego Sarmaty 
i najlepszy bramkarz turnieju - 
Najtrudniejszy moim zdaniem 
był mecz z Pogonią Szczecin. To 
są zawodnicy pierwszoligowi, 
ale jednak okazaliśmy się lepsi i 
wygraliśmy z nimi. To jest wiel-
ki sukces. Nie mam zastrzeżeń 
do drużyny, graliśmy swoje. Po-
kazaliśmy na co nas stać. Tego 
typu turnieje dają pewność sie-
bie. 

Dla niektórych turniej był 
również okazją sprawdzenia 
swoich możliwości w okolicz-

nościach kiedy zespół z róż-
nych powodów jest zmuszony 
grać w osłabieniu - Nasz ze-
spół zagrał całkiem przyzwo-
icie. Wygraliśmy ze zwycięz-
cą imprezy. Najwięcej trudno-
ści sprawiło osłabienie skła-
du. Niektórzy z powodu obo-
wiązków zawodowych nie mo-
gli uczestniczyć w turnieju, ale 
jakoś daliśmy radę. W pierw-

szym meczu z Olimpią II za-
brakło trochę zgrania, ponie-
waż podeszliśmy do niego zbyt 
rozluźnieni, ale później popra-
wiliśmy naszą grę – powiedział 
Mariusz Stachowiak, piłkarz 
Olimpii Nowogard I. -  Za-
brakło nam szczęścia. Przegry-
waliśmy jedną bramką. Walka 
niekiedy była ostra – na granicy 
fair. Widać u nas jeszcze brak 
zgrania. Innym czynnikiem 
były również całodniowe, wy-
czerpujące zawody. Jeżeli cho-
dzi o sam turniej to został on 
zorganizowany dobrze – są na 
poje, owoce. – ocenia Rafał Gó-

recki, zawodnik zespołu NALP 
Nowogard.

Życzymy zawodnikom wy-
trwałości i ciągłego odnajdy-
wania pasji w sporcie, który 
uprawiają. Mamy nadzieję, że 
zainspirują w ten sposób in-
nych i za rok, na IV edycję 
PBO Cup, przybędzie jeszcze 
więcej drużyn. 

Piotr Słomski

Kto pierwszy do piłki?

Podczas turnieju walka była zacięta…

Słupek, poprzeczka… będzie bramka?

Wyniki turnieju PBO CUP
I Kolejka 
Olimpia I – Olimpia II  2:2
Sarmata – NALP  3:1
Pogoń – Kasta  3:3
II kolejka
Olimpia II – Sarmata 1:7
Kasta – NALP  1:4
Olimpia I – Pogoń 1:6
III kolejka 
Sarmata – Kasta  4:1
Olimpia II – Pogoń 0:6
NALP – Olimpia I  1:2
IV kolejka
Sarmata – Pogoń  3:0
Olimpia I – Kasta  2:1
Olimpia II – NALP  4:3 
V kolejka
Olimpia I – Sarmata 1:0
Pogoń – NALP 3:2
Kasta – Olimpia II 3:0
Klasyfikacja końcowa:
1. M-G LKS Sarmata Dobra – 12 pkt.
2. MKS Pogoń Szczecin SA – 10 pkt.
3. LKS Olimpia Nowogard I – 7 pkt.
4. OKS Kasta Szczecin-Majowe – 4 pkt.
5. LKS Olimpia Nowogard II – 4 pkt.
6. Reprezentacja NALP-u – 3 pkt.
Najlepszy piłkarz – Adam Frączczak
Najlepszy bramkarz – Rafał Barden
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UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku

reKlama

W dniu 20 listopada w świetlicy „Promyk” przy Placu Szarych Szeregów odbył 
się już IV Memoriał Janusza Kaweckiego – wieloletniego przyjaciela redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego. 

IV Memoriał Janusza Kaweckiego
W zawodach wzięło udział 46 szachistów m. in. ze Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, Gryfic, 

Trzebiatowa i Goleniowa. Nowogard reprezentowało 5 zawodników -  Bolesław Jońca, Adam Ży-
wica, Marcin Wolak, Adam Stefański i Eryk Wesołowski.

Zawody wygrał Kacper Karwowski (UKS Szach Gryfice). Drugi był  Adam Czuchnicki (Pałac 
Młodzieży Szczecin), a trzeci  Maciej Kowal (Solny Grzybowo). Najlepszym szachistą z Nowogar-
du okazał się Adam Żywica.

W Nowogardzie zosta-
ły dwa puchary – dla naj-
lepszego miejscowego za-
wodnika (Adam Żywica – 
3 miejsce w kategorii do-
rosłych) i dla weterana tej 
dyscypliny pana Adama 
Stefańskiego.

Głównym organizato-
rem  IV Memoriału Janu-
sza Kaweckiego był Miej-
sko – Gminny Zarząd 
LZS.
Źródło i foto: UM Nowogard 

opr. MS/DN
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: Katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga 
Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof 
Sulwiński, Błażej Szczubiał, Sylwia Jeziorska

WYCIECZKA STUDYJNA DO POGORZELICY
22 listopada odbyła się kolejna wycieczka studyjna organizowana dla klas technikum hotelarstwa i żywienia. 

PRÓBNA MATURA 
Z OPERONEM
22 listopada uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych rozpoczęli pisanie PRÓBNYCH MATUR Z 
OPERONEM.

 We wtorek maturzyści pracowali z arkuszem z języka polskie-
go (pojawiły się tematy związane z „Przedwiośniem”, „Nie-Boską 
komedią” i „Makbetem”). W środę rozwiązywali zadania mate-
matyczne, a w czwartek sprawdzali znajomość języków obcych.  
Próbna matura jest świetną okazją do sprawdzenia swojej wie-
dzy i umiejętności, często pokazuje, nad czym uczniowie muszą 
popracować. Przed Wami jeszcze pół roku nauki, więc do pracy, 
drodzy maturzyści!

Maturzyści z klasy IV TE podczas próbnej matury z matematyki

Tym razem zwiedzaliśmy hotel San-
dra w Pogorzelicy, który ma bardzo 
szeroką ofertę 

usług - sale konferencyjne, restaura-
cje, kawiarnie, kręgielnie, baseny, sau-
ny, łaźnie, kort tenisowy oraz własne 
minizoo z ptakami. Pracownik hotelu 
oprowadził nas po obiekcie, następnie 
ruszyliśmy zwiedzać miasto i spacero-
wać nad morzem. Po powrocie czekał 
na nas pyszny obiad. Wycieczkę do ho-
telu Sandra uznaliśmy jednogłośnie za 
udaną.

Katarzyna Kozieł
Klasa II THO i III THO z opiekunem Panią Bożeną Bartoszewską

 Pani Bożena Bartoszewska i uczniowie podczas spaceru nad 
morzem

 Iwona Grygowska, Michalina Waszak, Agata Ptasznik i 
Kasia Kwiatkowska przed hotelem

Kasia Kozieł, Hania Siemierz, Jagoda Białecka i Ewelina 
Kałużna podczas spaceru nad morzem
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Sportowe zmagania pod okiem mistrzów…
W ubiegły piątek odbyły się II Międzyszkolne Zawody na Ergometrze Wioślarskim o Puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli 
w sali gimnastycznej I LO w Nowogardzie. I tym razem nie zabrakło gwiazd sportu z pierwszych stron gazet. Oprócz Konrada Wasie-
lewskiego i Marka Kolbowicza, mistrzów olimpijskich z Pekinu, do naszego miasta przybyli również tegoroczni wioślarscy mistrzowie 
Europy z Plovdiv w Bułgarii z trenerem Wojciechem Jankowskim na czele.

W szranki stanęła młodzież 
uczęszczająca do nowogardz-
kich gimnazjów i szkół śred-
nich. Młodzi zapaleńcy mie-
li bardzo trudne zadanie, gdyż 
wyścigi na ergometrze, wyma-
gają zaangażowania wszyst-
kich partii mięśni. Do tego do-
chodzi obciążenie psychiczne, 
które dla wyczynowca, zwłasz-
cza młodego, przełamującego 
pierwsze sportowe lody, zdaje 

się być najbardziej wymagają-
cym przeciwnikiem. Wioślar-
stwo to prawdziwa szkoła cha-
rakteru i … sposób na smukłą 
sylwetkę, o czym przekonu-
je najmłodszy ze zwycięskiego 
składu czwórki podwójnej na 
igrzyskach w Pekinie, Konrad 
Wasielewski -Wioślarstwo uczy 
wytrzymałości i może ponad-
to stanowić dobrą zachętę do 
uprawiania sportu. Można przy 

tym także zrzucić wagę. Tak jak 
w trakcie biegu, jazdy na  rowe-
rze itd., tak również w wioślar-
stwie każda część ciała pracuje. 
Staramy się zachęcić młodych 
ludzi do tego, żeby nie siedzie-
li przed komputerami, telewi-
zorem tylko starali się poży-
tecznie zagospodarować wol-
ny czas. Tego typu zawody po-
magają młodym osobom po-
czuć smak sportowej rywali-

zacji, przez co mogą stanowić 
zachętę do uprawiania sportu, 
nie koniecznie od razu wio-
ślarstwa, ale i innych dyscyplin. 
Dobra zachęta może sprawić 
przede wszystkim to, że udział 
w takich zawodach nie będzie 
tylko jednorazowym wyczy-
nem, ale sprawi, że młody czło-
wiek, w wieku kilkunastu lat za-
cznie podchodzić konsekwent-
nie i systematycznie do wybra-

nej przez siebie dyscypliny – a 
tylko taka postawa prowadzi do 
sukcesu!

Podczas turnieju wyróżni-
li się Oskar Bonda i Justyna 
Kolless. Natomiast drużynowo 
spośród szkół pierwsze miejsce 
zajęły LO I i Gimnazjum nr I. 
Pełną listę zwycięzców opubli-
kujemy w numerze piątkowym.

Piotr Słomski

W górnym rzędzie (od lewej) wice dyrektor LO I  Jolanta Machut, mistrzowie Europy, mistrz olimpijski Konrad 
Wasielewski i Piotr Mońka nauczyciel WF, w dolnym rzędzie: młodzi zwycięzcy zawodów na ergometrze.

Na zdjęciu: zwyciężczynie zawodów w otoczeniu trenera kadry Wojciecha Jankowskiego, pierwszy z prawej, 
burmistrza Roberta Czapli i dyrektor LO nr I Kariny Surmy

Walka była zacięta – zarówno wśród chłopców….

…jak i dziewcząt. W tle gorąco dopingujący kibice

Pełne skupienia przed startem…

Jak widać na zdjęciu zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem
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LASY  PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

ul. Radosława 11 • 72-200 Nowogard
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na: dzierżawę  nieruchomości gruntowych  
1. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe  - położone na terenie : 
- Gmina Maszewo - obręb ewid. Korytowo-część działki nr 244/2 – R o  pow.   - 2,27 ha,
- Gmina Maszewo - obręb ewid. Korytowo-część działki nr 244/2 -  Ps o  pow.  - 1,48 ha,
- Gmina  Osina- obręb ewid. Bodzęcin -część działki nr 151/2       -   R o pow.   - 1,78 ha,
Szczegółowy wykaz działek do uzyskania w biurze Nadleśnictwa Nowogard.

2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty do godziny 1045 dnia 14.12.2011 roku w kasie 

Nadleśnictwa Nowogard, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków dzierżawy.

3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w siedzibie Nadleśnictwa 
w godzinach od 800 do 1400 .
4. Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2011 r. o godzinie 1100 w siedzibie Nadleśnictwa     No-

wogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie w pomieszczeniu świetlicy.
5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 

Nadleśnictwa Nowogard.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji ze stro-

ny Nadleśnictwa jest Helena Zawadzka – Tel. (091) 39 20640.
7. Nadleśnictwo Nowogard zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania  

dzierżawcy.

 OSTATNI WYJAZD 
NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 

dnia 03.12.2011r.
organizuje ostatni wyjazd w tym roku na badania  
mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO 

Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00  
tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fundacji (budynek la-
boratorium szpitala- pierwsze piętro), oraz u Lidii Bogus tel. 
505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"
Lidia Bogus

Stowarzyszenie Kobiet  
z Problemami Onkologicznymi 

„lila-róż”
informuje o zakończeniu projektu: zat. 

„Ochrona zdrowia niepełnosprawnych 
kobiet po przebytej chorobie nowotworowej”. 

Celem projektu była pomoc kobietom w dochodzeniu do równowagi psychofizycznej po trau-
matycznych przeżyciach związanych z chorobą poprzez prowadzenie intensywnej rehabilitacji 
indywidualnej i grupowej. Projekt adresowany był do kobiet po chorobie nowotworowej z terenu 
Gminy Nowogard i Gminy Dobra. W ramach projektu zostały przeprowadzone: 

Grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacji fizycznej oraz masaż i drenaż limfatyczny.
Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywi-

dualnie i grupowe). Projekt realizowany był w okresie od maja do listopada 2011r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Pomóżmy sobie
Rodzina będąca w bardzo trudnej sytuacji finansowej bardzo 

pilnie potrzebuje i prosi o kuchenkę węglową tzw. westfalkę do 
ogrzania mieszkania i gotowania ciepłych posiłków. Informacje 
pod nr redakcyjnym 91-39 22-165 

***
Przyjmę nieodpłatnie kuchenkę gazową i pralkę automatyczną 

w dobrym stanie. Informacja pod nr 510-936-951 
red.

Helena Zioła: lat 94, zmarła: 24.11.2011 r. pogrzeb odbył się 
28.11.2011 r.  na cmentarzu w Dobrej.

Krystyna Skowron: lat 58, zmarła: 25.11.2011 r. pogrzeb odbył  
się 27.11.2011 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Jeszcze w tym roku powstaną 
w Nowogardzie Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej

Szanse dla niepełnospraw-
nych (DN z dnia 30 listopada 
2001r)

W pierwszych dniach grud-
nia Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie przekaże budynek by-
łej przychodni lekarskiej na ul. 
Armii Krajowej  Zachodniopo-
morskiemu Towarzystwu Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym z Nowogardu. 

O nieodpłatnym przekazaniu 
budynku na rzecz TPON wspo-
mniał podczas ostatniej konfe-
rencji prasowej starosta Andrzej 
Wojciechowski. Jego zdaniem, w 
chwili obecnej jest to najlepsze 
rozwiązanie, zważywszy na nie-
jasną sytuację prawną budyn-
ku. (...) Właścicielem budynku 
jest powiat, działka jest własno-
ścią gminy, zaś jej wieczystym 
użytkownikiem jest Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Gardno”, 

która - póki co - nie chce zrzec 
sie prawa do działki. Sprawa 
utknęła więc w martwym punk-
cie i można powiedzieć, że do-
brze się stało, że obiekt znalazł 
właściciela. Jakiś czas temu Ma-
rek Słomski, dyrektor PFRON-
-u wystąpił do powiatu z propo-
zycją utworzenia w byłej przy-
chodni w Nowogardzie Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, gdzie 
zabiegom terapeutycznym pod-
danych byłoby 25 osób niepeł-
nosprawnych. ( ...) Zajęcia tera-
peutyczne finansowane będą z 
funduszu PFRON. (...)

MYŚL TYGODNIA:
„Wszystkiego zrobiło się za 

dużo … (?)” ( DN z dnia 30 li-
stopada 2001r)

Żyjemy w świecie wielości, po-
śpiechu, szybkiej wymiany infor-
macji, produktów, które łudzą 
kolorowymi opakowaniami. Za-
kupy w hipermarketach w nie-
dzielne przedpołudnia stały się 

10 lat temu                  pisał:
formą spędzania wolnego czasu, 
popularne teleturnieje emocjonu-
ją, a kasowe superprodukcje peł-
ne efektów specjalnych przyciąga-
ją tłumy .W Pizza Hut kolorowe 
ściany i stoliki, a w MC Donald s 
jednorazowe opakowania. Krzy-
kliwe gazety karmią się plotkami, 
żywioł reklamy zalewa falą obiet-
nic luksusowego życia, telenowe-
la przynosi łatwe wzruszenia. I 
tak… łatwo żyć. I tak… wygod-
niej żyć! Tylko, mimo pozorów, 
smutniej i samotniej. Świat za-
prasza do swojego sklepu. Oferta 
jest kusząca i inni dali się jej po-
nieść. Wychodząc jednak, czuje-
my zniecierpliwienie i zmęczenie. 
Ktoś nas oszukał? Chyba nie, nie 
zawsze tylko wiemy co wybrać.

Z frekwencji niedzielnej 

kwesty wynika, że losem szpi-
tala zainteresowanych jest oko-
ło 2% społeczeństwa

Na ergometr zebrano tylko 
3,5 tys. zł ( DN z dnia 04 grud-
nia 2001)

Niedzielna kwesta, w której 
zbierano pieniądze na zakup er-
gometru dla nowogardzkiego 
szpitala nie cieszyła się zbyt du-
żym zainteresowaniem. Plac, na 
którym ustawiono scenę świe-
cił pustkami, a z zaplanowanych 
kilkunastu aukcji odbyło się za-
ledwie kilka. (…)

W niedzielę hol Nowogardz-
-kiego Domu Kultury do złudze-
nia przypominał salę aukcyjną i 
biuro informacji medycznej, na-
tomiast pomieszczenia, w któ-
rych na co dzień odbywają się za-

jęcia taneczne i muzyczne zmie-
niły się w gabinety przyjęć. Każ-
dy, kto chciał, mógł przyjść i za 
niewielką opłatą skorzystać z 
usług specjalisty, tj. zrobić pod-
stawowe badania ( np. poziom 
cukru, EKG ), czy zasięgnąć fa-
chowej porady. Największym 
wzięciem cieszył się lekarz inter-
nista i urolog. Ten ostatni przyje-
chał specjalnie ze Szczecina. (…)   
Mimo, iż finansowo akcja nie 
przyniosła pożądanych efektów, 
można mówić o jej dobrych stro-
nach. Otóż dzięki darmowym 
badaniom u dwóch osób wykry-
to cukrzycę, cztery osoby skiero-
wano na operację ręki, a pięć tra-
fiło na oddział internistyczny.  

mr.                                                                       
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPrZedam 
mIeSZKaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Kupię ziemię 
rolną 

za gotówkę powyżej 5 ha. 
tel. 508 312 261

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

SUPER  OKAZJA!!!
Księgarnia „REFLEX” przy ulicy Wojska Polskiego 8 

organizuje wyprzedaż 
całego towaru w cenach hurtowych do końca roku.

Serdecznie zapraszamy! 

reGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SerOCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
OdJaZdY Z NOWOGardU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdJaZdY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYK - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
Od PONIedZIałKU dO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 23.11.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59 - 08:02);   (10:18 

- 11:21);  (12:12 - 13:15);   (13:49 - 12:57); (16:26 - 17:29)   (19:39,20:55); 
(21:00 - 22:06)

Nowogard - Szczecin Główny:   (04:58 - 06:02);  (06:35 - 08:04);  (08:35 
- 09:39);  (11:24 - 12:28);  (14:58 - 16:02);  (16:39 - 17:51);  (18:36 - 19:45);  

Nowogard - Kołobrzeg: ( 08:03 - 9:19) , ( 11:22 - 12:42) , (13:16 - 14:31), 
(14:55 - 16:21), (17:305 - 18:57), (20:56 - 22:18), (22:06 – 23:19)    

Kołobrzeg - Nowogard:  (3:35 - 4:57), (5:19 - 6:35), (7:13 - 8:35), (10:02 - 
11:17), (13:29 - 14:53), (15:22 - 16:39), (17:19 - 18:35)

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 392 69 25, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGard – GOleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZCZeCIN – NOWOGard
Szczecin ul. Św. ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGard – maSZeWO – STarGard SZCZeCIŃSKI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGard SZCZeCIŃSKI – NOWOGard
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 
– kursuje w niedziele nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

Znaleziono psa
W sobotę 26.11.2011 w okolicy Wyszogóry znaleziono błą-

kającą się, wycieńczoną oraz głodną sunię rasy wyżeł. Sunia 
jest maści brązowej z biało-szarymi cetkami. Istnieje prawdo-
podobieństwo, iż zagubiła się podczas polowania zbiorowe-
go, które było 2 tygodnie temu właśnie w okolicy Wyszogóry. 
Obecnie sunia znajduje się w Wołowcu i jest po wizycie u we-
terynarza. Stan ogól-
ny dobry choć jest max 
wychudzona. Widać, iż 
tęskni za właścicielem. 
Błagam was o pomoc. 

Kontakt pod nume-
rem 603 597 698 Ewe-
lina Puchalska.

Bardzo proszę o po-
moc w znalezieniu 
właściciela znalezione-
go psa.
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na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbro-
jona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i ma-
nicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 
39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i prze-
kształconą o pow. 597 m2 przy ul Dą-
browszczaków. 724 268 040; 512 608 747

• do wynajęcia kawalerka 35 m2, ume-
blowana w Szczecinie. 604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we, pow. 77 m2 I piętro na ul. Boh. War-
szawy. 606 621 142

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie 
w Nowogardzie. 600 807 338

• Sprzedam nowy dom 131 m2 + ga-
raż, działka ok. 15 ar. Karsk. Cena 
320 tys. 691 664 658

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowogar-
dzie lub na obrzeżach Nowogardu. 
664 768 477

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam sklep w Płotach, wyposażo-
ny, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie w 
Kamieniu Pomorskim na mieszkanie w 
Nowogardzie. 695 705 868

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Pokój do wynajęcia. 725 258 806

• Wynajmę trzypokojowe mieszkanie. 
602 526 935

• Sprzedam dom wolnostojący, pow. 
użytkowa 210 m2, Nowogard ul. 
Roosevelta, Cena do uzgodnienia. 
609 400 073

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w No-
wogardzie (za byłym POMem) tel. 
601 595 053

• Sprzedam parter domu o pow. 106 m2 
+ garaż. 604 903 853; 600 809 312

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 
698 843 040

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 
131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. ra-
cibora czynsz 1000 zł + media. 601 
240 025

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum. 508 301 854

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
dwupokojowe 42 m2 w Goleniowie na 
trzypokojowe w Nowogardzie. 791 973 
701

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Poszukuję garażu do wynajęcia w Cen-
trum miasta. 785 241 988

• Sprzedam dwa budynki gospodarcze 

o dużej powierzchni użytkowej wraz z 
działką ogrodową w Wierzbięcinie. Te-
lefon. 511 634 439 po godz. 14.00.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46 m, parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
0,57 ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• Mieszkanie dwupokojowe do wynaję-
cia. 91 35 03 013

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) 
czteropokojowe 72 m2 + garaż, osiedle 
Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal han-
dlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 149 m2 przy ul. Luboszan. Indyw. 
Centralne ogrzewanie. Cena 200 tys. 
601 410 758

• Kawalerka do wynajęcia. 608 466 133

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 604  293  176; 91 39 
21 349

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II, 
693 128 108

• Oddam w najem 2 pokojowe miesz-
kanie w Nowogardzie. Kontakt po 
16.00 - tel. 601-88-95-96.

• Nowo-wybudowany dom z osob-
no wybudowanym garażem, wy-
kończony pod klucz, sprzedam. 
607 083 845; 693 925 093

• do wynajęcia kawalerka w Centrum. 
601 980 065

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 ban-
ków w jednym miejscu. Dojeżdżamy 
do klientów. Promocja!!! Prowizja 0%, 
bezpłatne badanie zdolności kredyto-
wej. Centrum finansowe AVANTIS. Tel. 
513 164 203

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnienia. 
tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 
650 zł, tel. 605 522 340.

• SPrZedam OPel VeCTra C KOmBI, 
SreBrNY meT., rOK PrOd 08/2006, 
PrZeB 152000 Km, 1.9 dIeSel 150 
Km, SerWISOWaNY W aSO OPel 
(FAKTURY), OSTATNI SERWIS 20 
WrZeSIeŃ 2011, NOWe OPONY leT-
NIe CONTINeNTal, KlImaTrONIK 
DWUSTREFOWY, ZADBANY, CENA 
dO UZGOdNIeNIa, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
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65R15, zimowe Goodyear Ultra-
grip 7t, stan idealny, cena 800 zł 
lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felga-
mi 155/13. 607 310 591

• Opony zimowe R-13 (155x80) Stan 
bardzo dobry, cena 250 zł. Tel. 
513 164 203

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 
5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena 
do negocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam VW T4 caravelle 9-oso-
bową rok. prod. 1994, poj. 1.9 tur-
bo diesel. 601 714 838 

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/
R15, mało używane - cena 790 zł, 
sprzedam felgi stalowe   4 szt. do 
Nissana Almery z 2001 roku, cena 
490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam WV Karawela. 
669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 
TD paka, rok prod. 1996. Tel. 
669 320 592

• Sprzedam cztery opony z felgami 
i kołpakami zimowe 195/65 R15. 
Tel. 693 716 085

rOlNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam prosiaki 10 szt. 91 39 
17 617

• Sprzedam trajler, kucyki i bryczkę. 
607 739 865

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam cielaka trzymie-
sięcznego i klacz 8-letnią. 500 
112 507

USłUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
mS BIOSS zaprasza! ul.700-lecia 

15 (nad apteką Jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGd. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% taniej. 
Tel 506 323 560

• docieplenia budynków. 608 847 
784

• docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 
miesiące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor a4-a3, laminowanie 
a4-a3, VIZarT Studio reklamy, 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
apteką Jantar), tel. 605 522 340.

• dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 
25t, plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne oraz stawianie pieców ka-
flowych. 516 033 882

• Szafy, garderoby i wnęki, meble 
pod wymiar. 697 786 967

• Język niemiecki- korepetycje, 
kursy dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, e-mail: germanic1@
wp.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spacery. 
608 111 129

• Szafy, garderoby i wnęki. Meble 
pod wymiar. 967 786 967

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam usługę malowanie, gla-
zura i inne prace budowlane. 662 
678 895

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Pożyczki bez BIK na dowód oso-
bisty bez dochodu 200-1000 zł. 
513 164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 

Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
start za 500 zł. 604 189 118

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25  900; 
667 900 901

• ZaTrUdNIę dO PraCY PrZY 
SORTOWANIU FLANCY TRU-
SKAWEK. PRACA NA HALI ROZ-
POCZęCIe 3 lISTOPada (re-
DŁO) INFORMACJA- 505 14 049, 
606 655 095

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do od-
lewni w Osinie na stanowisko szli-
fierz. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt osobisty, lub tel. 501 
773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Pol-
ska-Nowrwegia, siedziba firmy w 
Nowogardzie, tel. 609493989, 607 
585 561

• Przyjmę murarzy i do wykończe-
nia wnętrz. 888 603 612

• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby. 91 35 
03 053; 507 583 521

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – dorad-
cy klienta. mile widziane panie o 
zainteresowaniach związanych z 
urządzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w han-
dlu. Jeśli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną to praca 
właśnie jest dla Ciebie! CV proszę 
składać: Kwadrat meble, ul. armii 
Krajowej 49, 72-200 Nowogard

• Podejmę pracę jako operator ko-
parko – ładowarki. 669 123 127

• INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 

główna Gigabyte GA-7N400E, Pa-
mięć 512MB, karta video NIVIDA 
GeForce4MX AGP8X 128MB, dysk 
twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-RW 
CR52 52X/32X/52X CD-RW, MONI-
TOR SAMSUNG Sync Master 763MB, 
cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WAL-
TER 250 zł (sklepowa cena 500 zł) 
stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana na 
dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Sprzedam białą cegłę z rozbiórki. 
790 243 575

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam harmonię 40-basową 
w dobrym stanie. Wiadomość: 
511 627 210

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam broń wiatrówkę 5,5 kal. 
z lunetą, cena 200 zł. 604 923 333

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 na 
gwarancji. Tel. 693 877 373

• Sprzedam fotelik samochodowy 
do 18 kg. 91 39 22 542

• Sprzedam tanio lodówko-zamra-
żarkę m. Bosch. Wys. 150 cm. Tel. 
507 228 736

• Sprzedam piec 24 Kw. 669 310 804

• Sprzedam bilety w obie strony 
dla dwóch osób do anglii. lot-
nisko Szczecin –Goleniów – lon-
dyn Stansed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. 
Stan bardzo dobry. 783 484 836

• Sprzedam fotelik samochodowy 
do 18 kg. 91 39 22 542

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Oddam w dobre ręce szczeniaki 
1,5 m-ca (małe) śliczne, czarne, 
podpalane rasy mieszanej. 91 39 
79 321

• Kupię złoto. Płacę gotówką, do-
jeżdżam. 506 534 179

• Sprzedam Porotherm Winerber-
ga, tel. 600 302 217; 602 526 935
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Foto tydzień

Odkryli kawał historii. Widoczna na zdjęciu tablica ogło-
szeniowa umieszczona na ścianie siedziby „Cechu” (zejście do 
„Przystani”) okazała swoją ciekawą zawartość po zdjęciu zasła-
niającej ją od kilku lat płyty. Widzimy kawałek ogłoszenia o syl-
westrze z 1994 roku ale są też daty ogłoszeń z roku 92. Jak widać, 
nie trzeba wykopalisk, by odkrywać historię naszej ziemi. 

Trwają prace mające na celu rozdział sieci kanalizacji sanitar-
nej od deszczowej. Roboty wykonuje firma „ELJOT” ze Szczeci-
na. Zadanie realizowane jest w obrębie ulic: Stolarskiej, Blachar-
skiej, Placu Szarych Szeregów i widocznej na zdjęciu ul. Kardy-
nała Wyszyńskiego.    Roboty  mają kosztować 436 tys. zł. Kie-
rowców prosimy o ostrożną jazdę, tą zwykle bardzo ruchliwą 
drogą. 

Na drogach robi się ślisko. Wysokie temperatury w dzień i ni-
skie w nocy, powodują opady mgły, a co za tym idzie oblodze-
nia nawierzchni jezdni. Przekonał się o tym kierowca busa, któ-
ry jechał drogą w kierunku Wierzbięcina (na odcinku pomiędzy 
Nowogardem, a Kulicami).  Kierowca wpadł w poślizg i na łuku 
drogi  uderzył w drzewo rosnące na poboczu. Do zdarzenia do-
szło w miniony wtorek, w godzinach rannych. 

Wesprzyjmy Artura 
Komisarka w walce z rakiem!!!
Gorąco zachęcamy do udziału w sobotnim wyścigu. Już samo w nim uczestnic-
two przyczyni się do wsparcia akcji na rzecz naszego nowogardzkiego kolarza 
cierpiącego na ziarnicę – złośliwy nowotwór układu chłonnego.

W wyścigu mogą startować zawod-
niczki i zawodnicy w kategorii: Żak, 
Młodzik, Junior młodszy, Junior star-
szy, Junior (z aktualnymi książeczkami 
zdrowia) i starsi oraz zawodnicy DPS. 
Zawodnicy nie posiadający licencji 
muszą posiadać zgodę rodziców (lub 
prawnych opiekunów) na udział w za-
wodach. 

Zawodników obowiązują sztywne 
kaski kolarskie!

Ponadto przypominamy, że kola-
rze Wojciech Ziółkowski (BDC Team) 
oraz Piotr Garliński (TKK Pacific To-
ruń) założyli specjalne konto banko-
we, na które można wpłacać pieniądze 
na leczenie i rehabilitację Artura. 

Podajemy nr konta: PKO BP 
08102048700000590200258541 z do-
piskiem „Dla Artura Komisarka”. Na-
leży podać również adres, inaczej prze-
lewy nie będą mogły zostać wykonane: 
ul. Zwycięstwa 20a/2, 72-410 Golcze-
wo. 

Red.

Te okazałe trofea czekają na zwycięzców sobotniej imprezy
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reklamareklama

Rozpoczęcie kursu 5 grudnia br. g. 16.00

Sklep „SEZAM” 
zaprasza na 

spotkanie ze 
św. Mikołajem 

We wtorek 
6.12.2010 r. 

od godziny 12.00 
do godziny 18.00

Skąd biorą się nasze pieniądze? 
W ostatnim numerze DN pisaliśmy o tym, na co zgodnie z projektem budżetu  zostaną wydane w przyszłym roku nasze pieniądze. Po-
niżej o tym, skąd biorą się miliony złotych w miejskiej kasie.  

Przypomnijmy, że projekt 
budżetu na rok 2012 stanowi 
sumę 72 mln 986 tys. 176 zł. 
Kwota ta jest niezbędna, zda-
niem obecnej władzy, by po-
kryć wszystkie wydatki zwią-
zane zarówno ze statutowymi 
zadaniami gminy, jak i plano-
wanymi inwestycjami.  Nato-
miast dochody budżetu usta-
lono na poziomie 61 mln 758 
tys. 048 zł. Skąd pochodzę te 
pieniądze?

Trzy źródła
Dochody gminy wpływa-

ją do kasy z trzech podstawo-
wych źródeł: 26 mln zł 648 tys. 
935 zł będą stanowić docho-
dy własne gminy (gospodar-
ka mieszkaniowa ,  podatki lo-
kalne, narzucane opłaty itd.), 
25 mln 005 tys. 461 zł trafi na 
konto gminy w formie sub-
wencji rządowych (np. oświa-
towej), których wysokość wy-
liczana jest  co rok   przez Mi-
nistra Finansów, pozostałe 10 
mln 067 tys. 652 zł to pienią-
dze, które przekazane zosta-
ną w formie dotacji celowych  
(np. na wypłatę świadczeń ro-
dzinnych). 

Podatki, opłaty, dzierża-
wy…

Pod pozycją „dochody wła-
sne gminy” kryje się kilka-

naście pozycji, wskazujących 
źródła dochodu budżetu.   Naj-
więcej pieniędzy trafi do mia-
sta  z  tytułu udziału gminy w 
podatkach stanowiących do-
chód budżetu państwa.  O 
czym dokładnie mowa? Cho-
dzi o  podatki dochodowe od 
osób fizycznych (PIT) i praw-
nych (CIT), które płacimy do 
Urzędu Skarbowego.  Zgodnie 
z przepisami państwo zwraca 
część ogólnej kwoty, jaka trafia 
z tego tytułu z danej gminy do 
budżetu państwa. W naszym 
przypadku zwrot ten wyniesie 
w przyszłym roku  11 mln 209 
tys. zł, w tym 10 mln 959 tyś. zł 
z podatku od osób fizycznych, 
a  250 tys. zł od osób praw-
nych. 

Kolejną co do wielkości po-
zycją w tym dziale uchwały 
budżetowej, są wpływy z ty-
tułu tzw. podatków lokalnych, 
a więc tych, których poziom i 
ściągalność leży bezpośrednio 
w kompetencji gminy. W przy-
szłym roku dochody z tego ty-
tułu wyniosą łącznie 9 mln 485 
tys. złotych. Co się składa na tę 
kwotę?  Najwięcej, bo aż 6 mln 
250 tys. zł to wpływy z tytułu 
podatku od nieruchomości. 1 
mln 850 tys. wpłynie do miej-
skiej kasy z podatku rolnego, 
a 350 tys. opłaty od środków 
transportowych.  Resztę kwo-
ty stanowią podatki: leśny (220 
tys.), od działalności gospo-
darczej osób fizycznych opła-
cany w formie karty podatko-
wej (35 tys.), od spadków i da-

rowizn (60 tys. ) i czynności 
cywilnoprawnych (720 tys.). 

Spore wpływy do budżetu 
przyniosą także dochody ma-
jątkowe gminy. Co się kry-
je pod tym hasłem?  Głównie 
chodzi o wpływy uzyskiwa-
ne z tytułu posiadania nieru-
chomości. Stąd też duży udział 
w tych dochodach ma gospo-
darka mieszkaniowa, która w 
przyszłym roku przyniesie do-
chody na poziomie 3 mln i 70 
tys. zł. Co składa się na tę kwo-
tę? 2 mln 130 tys. będą stano-
wić wpływy z tytułu sprzedaży 
gruntów, budynków i miesz-
kań. 400 tys. zł gmina zarobi 
na użytkowaniu wieczystym, a  
340 tys. będą stanowić docho-
dy z najmu i dzierżawy mająt-
ku należącego do Skarbu Pań-
stwa. 

Dodatkowo 605 tys. zł wy-
niesie dochód z tytułu dzier-
żawy, jaką za użytkowanie in-
frastruktury wodno- kanaliza-
cyjnej płaci do gminy PUWiS. 
147 tys. zł wpłynie do miej-
skiego budżetu z tytułu najmu 
i dzierżawy placówek oświato-
wych. 

Ponad 1 mln 600 tys. zł gmi-
na zarobi na tzw. opłatach lo-
kalnych. Chodzi o takie opła-
ty jak skarbowa, targowa, 
adiacencka, za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu  czy cmen-
tarna. 

Subwencje i dotacje – za-
strzyk gotówki od ministra 

Nie możliwe byłoby jed-
nak funkcjonowanie gminy 

bez subwencji i dotacji rządo-
wych. Te pierwsze służą reali-
zacji zleconych przez państwo 
zadań dla gmin np. cele oświa-
towe. Druga forma „dofinan-
sowania” jest przekazywana na 
konkretne działania np. wy-
płatę świadczeń rodzinnych. 
Obie formy finansowania są 
bezzwrotną „pomocą” od pań-
stwa, a ich wysokość jest nali-
czana przez Ministra Finan-
sów, według ustalonych wzo-
rów. 

W przyszłym roku z tytu-
łu subwencji do budżetu gmi-
ny Nowogard wpłynie 25 mln 

005 tys. zł., aż 16 mln 088 tys. 
z tego stanowić będzie  sub-
wencja oświatowa.  Kwota ta 
głównie będzie jednak wydana 
na wynagrodzenia dla nauczy-
cieli. Warto dodać, że w przy-
szłym roku o 3,8% wzrośnie 
bazowe wynagrodzenia dla na-
uczycieli. Stąd też i subwencja 
oświatowa została przyznana 
na wyższym poziomie i w po-
równaniu do przyznanej, a w 
2011 roku stanowi 110,4%. 

8 mln 400 tys. wyniesie sub-
wencja wyrównawcza (ma ona 
na celu podniesienie docho-

Budżet na rok 2012

Dochody 
61 mln 758 tys. 048 zł 

Wydatki 
72 mln 280 tys. 671 zł 

Deficyt 
11 mln 228 tys. 128 zł 

Dokończenie s. 4
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Stary kościół ma nowy ołtarz
W czwartek godz. 18 zakończył się montaż nowego ołtarza w nowogardzkim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. W sobotę o godz. 12 konsekrował go będzie abp Andrzej Dzięga. 

Ufundowanie ołtarza związa-
ne jest z szóstą rocznicą pożaru 
nowogardzkiej świątyni, której 
budowa rozpoczęła się w 1325 
r. i pierwszą rocznicą śmierci 
jej byłego proboszcza Grzego-
rza Zakliki. Jego instalacja roz-
poczęła się we wczorajsze połu-
dnie. Do Nowogardu został on 
przywieziony w częściach. W 
montażu ważącego cztery tony 
ołtarza uczestniczyło osiem 
osób. Wykonał go zakład ka-
mieniarski Lastrico z Polic.

- Ołtarz wykonany jest z pia-
skowca wydobywanego w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Po 
jego bokach zainstalowaliśmy 
dwie ambonki. Jedna będzie słu-
żyła do czytania Słowa Bożego, a 
druga do głoszenia kazań. Co cie-
kawe obie wykonane są z litych 
klockach i stanowią integralną 
całość. Do tej pory wykonaliśmy 
może pięć podobnych ołtarzów – 
twierdzi Jan Ziętek, właściciel za-
kładu kamieniarskiego.

Wysokość ołtarza wynosi 95 
centymetry. Wymiary mensy, 
czyli głównej płyty – blatu to 2 
m/140 cm.

- To właśnie mensa jest naj-
ważniejszą częścią ołtarza. Tra-
dycja kościoła mówi, że powin-
na być z jednolitego bloku, nie 
może być w częściach. Ten fakt 
symbolizuje jedność kościoła. 
W sobotę podczas konsekra-
cji zostanie ona namaszczona 
świętymi olejami przez arcybi-
skupa – twierdzi ks. Grzegorz 
Legutko, proboszcz parafii pw. 
WNMP.

Msza święta konsekracyjna 
odbędzie się w sobotę (3 grud-
nia) o godz. 12. Do tej pory oł-
tarz będzie przykryty płótnem. 
Piątkowe i poranne sobot-
nie nabożeństwa odprawiane 
będą jeszcze przy starym ołta-
rzu, który jest ustawiony obok 
nowego. Wysłużony ołtarz po 
konsekracji stanie w Kaplicy 
Św. Franciszka. 

- Ks. arcybiskup dokona rów-
nież obrzędu poświęcenia ko-
ścioła po pożarze przez na-
maszczenie ścian w czterech 
miejscach – dodaje ks. pro-
boszcz Legutko.

Red. 
        

dów w gminach o niskich do-
chodach podatkowych w prze-
liczeniu na jednego mieszkań-
ca), a 516 tys. równoważąca 
(otrzymuje je gmina w której 
gęstość zaludnienia jest mniej-

sza niż średnia gęstość zalud-
nienia w kraju). 

Natomiast z tytułu dota-
cji do budżetu gminy wpły-
nie w przyszłym roku 10 mln 
067 tys. zł. Pieniądze te zosta-

ną wydane głównie na działa-
nia związane z zapewnieniem 
opieki społecznej, w tym  wy-
płatę świadczeń rodzinnych, 
z funduszu alimentacyjnego 
oraz składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe.  Łącz-
nie na ten cel gmina otrzyma 7 
mln 317 tys. zł. 

Poza tym z dotacji sfinan-
sowane będą  zadania zlecone 
gminie w sferze administracji 
publicznej. Chodzi tu o utrzy-
manie komórek i wydziałów w 
gminie m.in.  Urząd Stanu Cy-
wilnego, Wydziału Spraw Oby-
watelskich, obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego.   

Wydatki minus dochody = 
deficyt

Niestety. Zgodnie z przewi-
dywaniami w przyszłym roku 
powiększy się deficyt budże-
tu. Manko w miejskiej kasie 
wyniesie dokładnie 11 mln 
228 tys. 128 zł (w roku ubie-
głym deficyt wyniósł  9 mln 
516 tys. 866 zł).  Jak gmi-
na więc ma zamiar wyjść na 
zero? Dziura w budżecie ma 
być pokryta ze sprzedaży pa-
pierów wartościowych  (ob-
ligacji) w kwocie 11 mln zł. 
Tak zresztą dzieje się za każ-

dym razem, kiedy pojawia 
się deficyt.  Pozostała  kwota 
tj. 228 tys. 128 zł ma pocho-
dzić z nadwyżki środków pie-
niężnych na rachunku bieżą-
cym budżetu, wynikających z 
rozliczeń wyemitowanych pa-
pierów wartościowych oraz 
z kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych. O tym, jak wyglą-
da w praktyce kumulacja dłu-
gu gminy i co dzieje się z ob-
ligacjami po ich wydaniu? O 
tym w kolejnych wydaniach 
DN. 

Prace nad budżetem wciąż 
trwają. Radni mają czas do 
końca stycznia na ostateczne 
przyjęcie projektu. Redakcja 
DN, na bieżąco będzie przy-
bliżać poszczególne plany 
związane z polityką finanso-
wą, a także ewentualne zmia-
ny, jakie zajdą w zapisach 
projektu uchwały budżetowej 
na 2012 rok. 

Marcin Simiński

Dochody miasta  
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Serie1

Skąd biorą się nasze pieniądze? 

Podatki lokalne 9 mln 485 tys. zł 

Podatki z budżetu państwa 11 mln 209 tys. 820 zł 

Subwencje 25 mln 005 tys. 461 zł 

Dotacje 10 mln 067 tys.  652 zł 

Dochody z majątku gminy 3 mln 996 tys. 600 zł

Dokończenie ze s. 3

Elementy nowego ołtarza przywieziono wczoraj wczesnym popołudniem
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kto to posprząta?

Nielegalna góra 
śmieci w Osinie 
Na redakcyjną skrzynkę pocztową wpłynęły fotogra-
fie od zaniepokojonego czytelnika, której treść jest 
bardzo wymowna. Nielegalne wysypisko śmieci, któ-
re podobno z każdym dniem się rozrasta. 

O samowolnym wysypisku 
wiedzą najprawdopodobniej 
mieszkańcy gminy już od daw-
na.  Wyrzuca się tam dosłow-
nie  wszystko od starych mebli 
po zużyty  sprzęt AGD, znaleźć 
tam też można gruz i wszel-
kie papiery. Podczas rozmowy  
Czytelnik, który przysłał fo-
tografie stwierdził, że wysypi-
sko jest tam od dłuższego cza-
su. Mamy nadzieję, że nasz sy-
gnał, będzie  konkretną suge-
stią dla Wójta Osiny, by sprawę 
potraktował  poważnie i zle-
cił likwidację tej góry śmieci. 
Przypomnijmy, że za nielegal-
ne wyrzucenie śmieci do lasu 

osoba może otrzymać karę od 
3 miesięcy do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Zaostrzenie pra-
wa za zanieczyszczanie środo-
wiska wprowadza znowelizo-
wany kodeks karny. Sąd ma 
prawo nałożyć taką karę na 
każdego, gdy nielegalnie skła-
dowane odpady lub substancje 
będą mogły zagrozić życiu lub 
zdrowiu człowieka, spowodo-
wać istotne obniżenie jakości 
wody, powietrza, powierzchni 
ziemi lub powodować zanie-
czyszczenie w świecie roślin-
nym czy zwierzęcym.

J.B 

foto. Czytelnik (dane do wiadomości redakcji DN) 

Nie dzikie wysypisko,  
a kompostownik…

W ostatnim czasie doszły do 
nas informacje o hałdach liści, 
które są składowane przy uli-
cy Dąbrowszczaków, tuż obok 
placyku  dla ćwiczących  na 
prawo jazdy. W pobliżu znaj-
duje się też zaniedbane sta-
nowisko ornitologiczne. Za-
interesowani byli ciekawi czy 
nie jest to przypadkiem dzi-
kie wysypisko. W związku z 

tym skontaktowaliśmy się z 
kierownikiem wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowi-
ska,  Tadeuszem Fiejdaszem. 
„To miejsce zostało oficjalnie 
wyznaczone na składowisko li-
ści, z których ma powstać kom-
post. Po upływie pewnego cza-
su znajdująca się tam hałda zo-
stanie zepchnięta i wymiesza-

na z innymi odpadami orga-
nicznymi. Okres „przerabiania 
się” odpadków organicznych na   
kompost wynosi średnio 3 lata” 
- mówi kierownik  T. Fiejdasz.  
Wyjaśnienie przyjmujemy, ale 
pozostaje obawa, że dla nie-
których miejsce tak wygląda-
jące jak na zdjęciu, będzie jed-
nak zachętą do składowania 
śmieci na „dziko”.               (ps)

Stowarzyszenie „Nasze Szanse”  

Grupa patrolowa Bochlin  
i „bóbr, jako pozytywny bohater” 

Bobry są ważnym elementem 
przyrody Polskiej. Utrzymują te-
reny podmokłe, regulują dzia-
łanie zdegradowanych ekosys-
temów, stwarzają warunki życia 
dla wielu zwierząt i roślin, do-
starczają dzieciom i doro-
słym emocji obcowania z 
nieskażoną naturą. 

 Dzięki konkursowi  uru-
chomionemu przez GAZ-
-SYSTEM S.A. na terenie 
woj. zachodniopomorskie-
go, od 1 września 2011 dzia-
ła grupa patrolowa Bochlin. 
Grupa ta działając w  okoli-
cach Bochlina, ustala strefę 
działania bobrów, obserwu-
je lokalne zmiany środowi-
ska przyrodniczego wywoła-
ne ich działalnością, opisuje 

i wykonuje zdjęcia oraz utrwala 
swoje obserwacje na filmach. Na 
zajęciach pozalekcyjnych tworzy 
własne ilustracje i  kolorowanki 
z cennymi informacjami z życia 
bobrów, gromadzi wiersze, wy-

konuje albumy ze zdjęciami z 
zajęć terenowych oraz  prowadzi 
prelekcje dla dzieci i młodzieży. 

Grupa patrolowa Bochlin za-
prosiła do współpracy Koło Ło-
wieckie „LIS”. Członkowie koła 

wykazali się dużym zaanga-
żowaniem oraz dużą wiedzą, 
co bardzo wzbogaciło  i uroz-
maiciło zajęcia terenowe.

Stowarzyszenie „NASZE 
SZANSE” DZIAŁA PRZY 
SPECJALNYM OŚROD-
KU SZKOLNO- WYChO-
WACZYM W NOWOGAR-
DZIE. 

  Dziękujemy, że otrzy-
maliśmy szansę uczestnic-
twa w malutkim fragmencie 
świata przyrody.          

inf. własna
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFia PW. WNieBoWzięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 
(w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w 
tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
ParaFia PW. ŚW. raFała kaliNoWSkiego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w 
lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 
(w lipcu i sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFia PW. mB FatimSkiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza 
św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,1-8):
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane 

u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przy-
gotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostuj-
cie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszcze-
nie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy 
i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem 
leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schy-
lić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym. 

Wracamy do źródła, do pierwszych słów Ewangelii: „Początek Ewangelii o Jezusie Chry-
stusie, Synu Bożym”. Nasuwa się pytanie dlaczego ewangelista Marek na wstępie napisał tak 
oczywiste słowa? Gdy czytamy Ewangelię nie mamy przecież wątpliwości o czym, a właści-
wie o Kim ona jest. Autor jednak nie bez powodu zapisał, że jest to „początek Ewangelii o 
Jezusie Chrystusie” na wstępie, bo żadne zdanie zawarte w tej księdze nie jest przypadkowe. 
Dlatego zatrzymamy się chwilę nad ową „oczywistością”, aby odszukać głębszy sens zawar-
tych tam słów.

My (mam na myśli chrześcijan) do Jezusa Chrystusa jesteśmy przyzwyczajeni. I to bar-
dzo. Kto o Nim nie słyszał już od dzieciństwa? Kto nic o Nim nie wie? I właśnie tu dla wielu 
osób rozpoczyna się pułapka. Pułapka przyzwyczajenia, monotonni, spowszednienia. Zna-
my wiele religijnych haseł, takich jak: „Jezus, cie kocha”,` „Jezus jest moim Panem”, „Jezuso-
wi o wszystkim mogę powiedzieć”. Od strony teologicznej nic nie zarzucimy tym zdaniom, 
a wręcz przeciwnie powiemy, że są bardzo głębokie i prawdziwe. Tylko, gdy przyjrzymy się 
otaczającemu nas światu, to trudno jest zobaczyć ludzi, którzy tymi słowami autentycznie 
żyją.

Gdzieś Boga zagubiliśmy. Może zbyt uogólniam, ale myślę, że każdy w jakiś sposób Go za-
gubił. Gdzie można teraz spotkać prawdziwych chrześcijan, którzy na co dzień żyją Bogiem, 
wyznają wiarę w Niego, nie wstydzą się Go i mówią o Nim wszędzie? Gdzie konkretnie w 
Nowogardzie lub w okolicy możemy takie osoby spotkać? Czy my chrześcijanie wyróżniamy 
się czymś od innych? I nie mam na myśli czysto zewnętrznych przejawów, jak np. sutanna, 
którą nosi ksiądz, przyozdobiony dom lub choinka przed domem, a także napis C + M + B 
+ 2012 r. na naszych drzwiach. To jest oczywiście ważne, bo jest to kultywowanie pewnych 
tradycji religijnych i w pewien sposób przyznanie się do wiary w Boga, ale czy w tym wszyst-
kim jest obecny żywy i prawdziwy Jezus Chrystus? Może zupełnie czym innym zastąpiliśmy 
Go? Może szukamy Go, ale nie potrafimy znaleźć? Być może jesteśmy wszystkim znudzeni i 
poddaliśmy się zniechęceniu? A może zupełnie straciliśmy kontakt z Bogiem? Wszelkie tego 
typu pytania i wątpliwości skłaniają nas do tego, aby uznać, że pierwsze zdanie z Ewangelii 
wg św. Marka nie jest zbyteczne. Bo niby wiemy, że cała Ewangelia jest o Chrystusie, ale czy 
nie stała się ona tylko historycznym opowiadaniem o tej niezwykłej postaci? Warto uświa-
domić sobie w Kogo i Komu tak naprawdę wierzymy, do Kogo zmierza nasze życie i u Kogo 
możemy odnaleźć sens naszego życia. Słowem, Kto tak naprawdę stoi w centrum naszego 
życia.

Zagubienie Jezusa Chrystusa nie jest powodem do załamania. Właśnie po to jest nam dany 
Adwent.  Mamy odnaleźć i powrócić do Jezusa Chrystusa. Może mocno to zabrzmi, ale jeżeli 
nie poczujemy braku Chrystusa, tęsknoty za Nim, to nie przeżyjemy dobrze Adwentu. Mu-
simy poczuć głód Boga, ale autentyczny brak Jego, taki sam jak głód chleba czy pragnienie 
wody. Problem stanowi to, że w obecnych czasach mało kto wie, co to znaczy nie mieć chle-
ba. W takim razie, jak odczujemy czym jest głód Boga? Właściwie mamy dostęp do wszyst-
kiego. Nie czas na porównywanie się do innych, że ja mam mniej niż ktoś obok. Zawsze się 
znajdzie ktoś bogatszy od nas, ale też i ten biedniejszy. Ogólnie jednak nie brakuje nam przy-
najmniej tych podstawowych dóbr materialnych. Dlatego, tak trudno o miejsce dla Boga...

Tęsknotę za Bogiem doskonale odczuwał poprzednik Jezusa Chrystusa – św. Jan Chrzci-
ciel. On autentycznie spotkał Boga w swoim życiu, dla Niego tylko żył i poświęcił całe życie. 
Zrezygnował z wielu dóbr, z których mógł przecież korzystać. Wybrał pustynię na mieszka-
nie, szarańczę za pokarm, a skórę wielbłądzią za odzienie. Nic więcej nie posiadał i nie trosz-
czył się o nic. Nie chodzi o to, aby być dokładną kopią Jana Chrzciciela, ale jego postawę i 
wartości, którymi się kierował przenieśmy na nasze życie. Zadajmy sobie pytanie, jakie życie 
wiódłby Jan Chrzciciel, gdyby znalazł się na moim miejscu. Jeżeli chcemy doświadczyć Boga 
prawdziwie, także w czasie nadchodzących świąt, to wybierzmy drogę ewangelicznego rady-
kalizmu. Bez tego radykalizmu wiara będzie co najwyżej tradycją, a Jezus Chrystus stanie się 
ewentualnie bohaterem lub idolem.

ks. Piotr Buda

Kościół naszym domem
Pod tym hasłem przeżywamy nowy rok duszpasterski Kościoła ka-
tolickiego w Polsce. Tegoroczny temat wpisuje się w trzyletni pro-
gram pod ogólnym hasłem: „Kościół domem i szkołą komunii”.

Pierwszy temat tego trzyletniego pro-
gramu duszpasterskiego przeżywaliśmy 
w zakończonym tydzień temu roku li-
turgicznym. Brzmiał on: „W komunii 
z Bogiem” i dotyczył budowania rela-
cji z Bogiem, pogłębienia naszej więzi 
ze Stwórcą. Od minionej niedzieli wraz 
z początkiem nowego roku liturgiczne-
go rozpoczęliśmy nowy temat: „Kościół 
naszym domem”. W tym roku Kościół 
pragnie zwrócić naszą uwagę na więzi 
między nami wierzącymi, czyli na rolę 
wspólnoty kościelnej. Na temat tego ha-
sła więcej napiszę w dalszej części arty-
kułu. W następnym roku liturgicznym 
Kościół proponuje nowy temat: „Być 
solą ziemi”, czyli jak ludzie wierzący w 
Boga i będący we wspólnocie mogą iść z 
Ewangelią do ludzi pozostających poza 
wspólnotą kościelną. Cały program 
układa się więc w logiczny tryptyk: na-
sza więź z Bogiem (wiara), więź między 
wierzącymi (komunia) oraz wyjście z 
Ewangelią poza wspólnotę (ewangeliza-
cja).

Wiele osób na pewno zastanawia się 
w jakim celu Kościół w Polsce proponu-
je takie tematy duszpasterskie. Szczerze 
mówiąc mało osób zdaje sobie sprawę, 
że każdego roku po drogach wiary pro-
wadzi nas inne hasło. Kościół zawsze 
ma za zadanie głoszenie Ewangelii. Jak 
pisał św. Paweł: „Biada mi gdybym nie 
głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). Właśnie 
dlatego propozycja Komisji Duszpaster-
skiej Konferencji Episkopatu Polski ma 
nam pomóc spojrzeć na Ewangelię pod 
kątem zaproponowanego tematu. Jest to 
więc drogowskaz jak podążać śladami 
Ewangelii, a nie nowe treści, które Ko-
ściół proponuje do rozważania. Ewan-
gelia pozostaje zawsze niezmienna, ale 
zmieniają się warunki w jakich jest od-
czytywana. Stąd temat, który ma nas 
przez ten rok poprowadzić na drodze 
duchowego wzrostu dotyczy Kościoła.

Zwróćmy uwagę na samo hasło. 
Przewodniczący Komisji Duszpaster-
stwa KEP Ks. Abp Stanisław Gądec-
ki, tak skomentował tegoroczny temat: 
„Najprościej mówiąc, chodzi o więk-
sze zadomowienie  wiernych w Koście-
le i o większe udomowienie Kościoła”. 
To zdanie, choć bardzo krótkie i proste 
oddaje najlepiej główną treść obecnego 
hasła. Najbardziej podobają mi się sło-
wa „zadomowienie w Kościele” i „udo-
mowienie Kościoła”. Obecnie najczę-
ściej Kościół kojarzony jest z instytucją, 
a nie domem. Instytucja natomiast nie 
ma pozytywnych skojarzeń: jest „su-

rowa”, „urzędowa”, mało przystępna i 
anachroniczna. Wielu mówi złośliwie, 
bądź żartobliwie, że „Kościół to mafia 
czarnych”. Mowa oczywiście o księżach. 
Wiele osób nie utożsamia się z Kościo-
łem, bo uważają, że Kościół to hierar-
chia. Natomiast dom ma bardzo wiele 
pozytywnych skojarzeń: jest miejscem 
bezpiecznym, pełnym miłości, pokoju 
i ciepła oraz jest zawsze otwartym. Do 
domu zawsze możemy przyjść, szczegól-
nie wtedy, gdy coś nas trapi. I taki powi-
nien być Kościół, a wierzący w Koście-
le powinni być dla siebie jak rodzina. 
Słyszymy z naszych ambon w kościele 
jak ksiądz mówi: „drodzy bracia i sio-
stry”, ale traktujemy je jako przestarza-
ły zwrot, a nie prawdziwe słowa skiero-
wane do nas.

Bardzo dużo w tej dziedzinie jest do 
zrobienia. I to zarówno ze strony paste-
rzy jak i wiernych. Niestety mało komu 
Kościół kojarzy się właśnie z domem. 
Przyznam się i ja, że rzadko patrzę w 
ten sposób na Kościół, choć nie znaczy, 
że czuję się we wspólnocie Kościoła źle. 
Dużo jest jednak do zrobienia. Chciał-
bym, aby Kościół stał się dla każdego 
miejscem duchowego odpoczynku i spo-
tkania nie tylko z Bogiem, ale także z 
drugim człowiekiem, jako kimś bliskim, 
a nie obcym. W dobie obecnego czasu 
jest to niezwykle trudne. Każdy gdzieś 
pędzi i panuje ogromny indywidualizm. 
Nawet w rodzinach ludzie bywają dla 
siebie obcy. Trudno jest więc stworzyć 
taką bliską wspólnotę. Dlatego warto 
włączyć się w program duszpasterski, 
który proponuje Kościół, aby rzeczywi-
ście stał się on „naszym domem”. Mam 
nadzieję, że Kościół jako wspólnota, da 
się „udomowić”, a wszyscy wierzący w 
tym Kościele się „zadomowią”. Czy tak 
będzie zobaczymy. Wiemy, że to wszyst-
ko zależy od nas, którzy tworzymy Ko-
ściół ten nasz lokalny, czyli parafialny. 
Na pewno jest to możliwe, czego przy-
kład dał nam śp. ks. proboszcz Grze-
gorz Zaklika, którego rocznicę pogrzebu 
wspominamy. Wiele osób zapamiętało 
go, jako prawdziwego „ojca” wspólno-
ty parafialnej. Skoro dla nas był ojcem, 
to my byliśmy jego dziećmi, a dla siebie 
braćmi i siostrami. Ks. Grzegorz dosko-
nale to czuł i miał zmysł duszpasterski. 
Wiedział, jakie relacje powinny pano-
wać we wspólnocie parafialnej i hasło 
tegoroczne „Kościół naszym domem” 
wprowadzał w czyn.

ks. Piotr Buda
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Nasza Sonda
„Kościół naszym domem „ to hasło na nowy rok li-
turgiczny w kościele katolickim . Rok ten zaczyna się 
od pierwszej niedzieli  Adwentu - szczególnego cza-
su dla katolików.  Spytaliśmy Czytelników  o hasło 
roku i o to, jak przeżywają właśnie ten szczególny  
okres Adwentu 

Maria Leśniak - Wydaje 
mi się, że jest to bardzo do-
bre hasło, bo pasuje do domu 
w kontekście rodziny. Okres 
adwentu to czas szczególny, 
w którym powinniśmy się 
więcej modlić i rozważać na-
uki kościoła. W okresie tym 
powinniśmy chodzić na ro-
raty. Kolejną kwestią jest 
czas oczekiwania na święta, 
które powinny być radosne i 
przede wszystkim rodzinne. 

Dla mnie okres adwentu, to przede wszystkim okres oczekiwania, 
a radości w okresie świąt, które powinny być spędzone z rodziną. 

Maria Knasiak  - Dla 
mnie osobiście to okres ocze-
kiwania na coś bardzo ra-
dosnego oraz wewnętrznej 
przemiany, która powinna 
w każdym z nas nastąpić. A 
hasło o które pan pyta, cóż 
- wydaje mi się, że my sami 
powinniśmy sobie wypra-
cować relacje i uczucia wo-
bec najbliższych i tych, któ-
rzy już od nas odeszli. Jest to 
bardzo ważne, by zachować 
z nimi duchową łączność. Przyjęte jest, że kościół to budynek? Ja 
twierdzę, że kościół to właściwie ludzie, którzy go ożywiają łącząc 
się w wierze z Panem Bogiem.  

Henryk Kosmal - Jestem 
wierzącym, ale do kościo-
ła chodzę rzadko, bo czę-
sto bolą mnie nogi, ale za to 
uczestniczę we Mszy Świętej 
słuchając jej w radio. A okres 
adwentu? To okres szczegól-
ny, a dobrym człowiekiem 
trzeba być przez całe swoje 
życie. 

Filip Sobczyk - Cóż 
mogę powiedzieć o tym 
okresie jakim jest adwent. 
Myślę, że jest to przede 
wszystkim okres szczególny 
dla każdej osoby wierzą-
cej w okresie tym, powinni-
śmy podjąć próbę pewnych 
wyrzeczeń, których na co 
dzień nie odmawiamy so-
bie oraz powinniśmy być 
wstrzemięźliwi w kwestii 
np. dyskotek czy innych za-
baw. Jest to również okres sprawdzenia własnej woli i realizacji po-
stanowień, które sobie założyliśmy. A hasło „ Kościół naszym do-
mem”? Ja rozumiem to tak: kościół katolicki zawsze był domem dla 
wiernych i dawał im schronienie, a także pomoc potrzebującym. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

„Na zmiany nigdy 
nie jest za późno”.

Biblioteka poleca

Bohaterami 21 reportaży 
Anny Kamińskiej „Miastowi. 
Slow food i aronia losu” są lu-
dzie w różnym wieku o róż-
nych zawodach i zaintereso-
waniach. Łączy ich jedno – 
wszyscy porzucili swoje do-
tychczasowe życie w mieście i 
zamieszkali na wsi. To ludzie, 
którzy do przeciętnych nie na-
leżą. Kim więc są, czy spełnili 
swoje marzenia? Anna Kamiń-
ska, dziennikarka i reporterka, 
aby dać nam odpowiedź na py-
tanie: jak żyją „miastowi” na 
wsi – przemierzyła po Polsce 
tysiące kilometrów, zmieni-
ła swoje dotychczasowe życie. 
Kupiła starego jeepa, przeszła 
na dietę wegetariańską i wy-
rzuciła z domu telewizor.

Każda przedstawiona histo-
ria jest inna, łączy je chęć speł-
nienia marzeń o wielkiej przy-
godzie. Bohaterami są ludzie 
z miasta poszukujący siebie i 
swojego miejsca na ziemi. Jest 

to również polska realizacja 
modnego ostatnio na świecie 
ruchu Slow Movement, czy-
li zasady, że dobrze można żyć 
tylko wtedy, gdy żyje się wol-
niej od wielkomiejskiego tępa 
życia – blisko natury i rozwija-
jąc swoje indywidualne umie-
jętności i potrzeby. Zwolenni-
cy Slow Movement przekonują 
nas, że najwyższy czas zatrzy-
mać się i pomyśleć, czego na-
prawdę chcemy. 

Czytając zebrane w książce 
rozmowy podziwiałam odwa-
gę i determinację bohaterów, 
którzy postawili całe swoje 
przyszłe życie na jedną kartę. 
Chociaż niektóre historie wy-
dają się jak z bajki, to jednak 
wydarzyły się naprawdę. Wieś, 
którą wybrali, dla każdego ma 
inny smak: życia z widokiem 
na góry, pieczonego przez sie-
bie chleba z ziołami z własnego 
ogródka, wypoczynku ze sforą 
psów i innych zwierząt oraz 

wiele, wiele innych. Możne ta 
książka zainspiruje kogoś do 
odważnych decyzji, do zmian 
w swoim życiu. Bohaterowie 
reportaży są żywym dowo-
dem, że można odmienić swo-
je życie w różnym wieku, z róż-
ną zawartością portfela i z róż-
nymi problemami. Pamiętaj-
my, że los sprzyja odważnym.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie
zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu
„Spotkajmy się w Bibliotece”
6 grudnia br. /wtorek/ godz. 1630

pt. „Dookoła stołu świątecznego”  
z udziałem Pani ANIELI MAJKOWSKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego  w Nowogardzie

z a p r a s z a
7 grudnia br. /środa/ o godz. 1700

na otwarcie wystawy fotografii  
Pana Franciszka Karolewskiego

„POŻAR. PIERWSZE 7 DNI PO POŻARZE”
w Kościele pw. WNMP w Nowogardzie.

Zapraszamy

Nadzieja Weichler : lat 70, zmarła: 29.11.2011r, pogrzeb odbędzie się 02.12.2011r  na 
cmentarzu w Nowogardzie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Dzień Misia w „Dwójce” 

W sobotę 26. listopada w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbył się mecz IV kolejki Ligi Wojewódzkiej Młodzików pomię-
dzy drużynami Handball Nowogard, a UKS 18 Koszalin. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 38:35. To był dobry mecz 
w wykonaniu naszej drużyny, o czym może świadczyć wynik spotkania, jednak młodzi adepci naszego szczypiorniaka nie ustrzegli się 
paru prostych błędów. Na szczęście dla nich rywale z Koszalina zrobili tych błędów o kilka więcej i mecz zakończył się zwycięstwem na-
szej drużyny.

iV kolejka ligii Wojewódzkiej młodzików w SP nr 1 

Dobry występ drużyny Handball Nowogard 
Początek spotkania był bar-

dzo wyrównany, jednak od 
wyniku 6:6 podopieczni Bar-
tosza Zdanowicza zaczęli stop-
niowo uzyskiwać przewa-
gę i od tego momentu nie tyl-
ko do końca pierwszej poło-
wy, ale praktycznie do końca 
kontrolowali przebieg meczu 
utrzymując przewagę 2-3 bra-
mek. Pierwsza połowa zakoń-
czyła się wynikiem 18:16 i to 
drużyna handball Nowogard 
schodziła do szatni z podnie-
sioną głową i psychiczną prze-
wagą. Obraz gry w drugiej po-
łowie uległ zmianie jeszcze na 
korzyść zawodników Barto-
sza Zdanowicza. W końców-
ce  meczu nasi zawodnicy po 
kilku udanych akcjach w ofen-
sywie, paru udanych paradach 
strzegącego naszej bramki hu-
berta Rowieckiego oraz kilku 
zabójczych kontrach zwiększy-
li swoją przewagę do 9 bramek, 
jednak ambitnie i do końca 
grający rywale z Koszalina po-
trafili doprowadzić wynik do 
stanu 38:35 i taki waśnie wynik 
doczekał się ostatniego gwizd-
ka sędziego. Nasi zawodnicy 

nie kryli radości ze zwycięstwa, 
ale trener Bartosz Zdanowicz 
nie do końca podzielał ich en-
tuzjazm i zanim pogratulował 
swoim podopiecznym pierw-
szego w tym sezonie (i w histo-
rii klubu) zwycięstwa, w kilku 
ostrych i męskich słowach sko-
mentował roztrwonienie, tak 
dużej przewagi bramkowej z 
końcówki spotkania. 

Była to pierwsza wygrana ze-
społu handball Nowogard w 
rozgrywkach Ligi Wojewódz-
kiej Młodzików i powoli za-
czynają być widoczne owoce 
pracy trenera Bartosza Zda-
nowicza z naszą młodzieżą. 
Również cenne uwagi i wska-
zówki w dziedzinie bramkar-
skiego fachu od asystenta tre-
nera  Piotra Wojciechowskiego 
dają wymierne rezultaty, jeśli 
chodzi o postawę w meczu na-
szych bramkarzy.

Najskuteczniejszymi strzel-
cami w drużynie handball No-
wogrd zostali Fedeńczak Da-
wid, Królik Konrad, Suchy Se-
bastian, Fijałkowski Karol rzu-
cając po 7 bramek a spośród 
drużyny UKS 18 Koszalin  naj-

większą skutecznością popisał 
się Błażewicz Daniel rzucając 
11 bramek.

Skład drużyny HAND-
BALL NOWOGARD:

Jakliński Szymon, Rowiec-
ki Hubert, Kopiecki Woj-
ciech, Piotrowski Adrian, Fe-

deńczak Dawid, Królik Kon-
rad, Winnicki Bartek, Kuber-
ski Maciej, Więckowski Bar-
tek, Kubacki Dominik, Suchy 
Sebastian, Fijałkowski Karol.

Sobotnie zwycięstwo z UKS 
18 Koszalin powinno dodać 
skrzydeł naszym zawodnikom 

i pozwolić optymistycznie pa-
trzeć na następną kolejkę roz-
grywek, którą nasi zawodnicy 
rozegrają już 3 grudnia w Ko-
szalinie z miejscową Gwardią.

ZAPRASZMY NA NASZĄ 
STRONĘ www.handballnowo-
gard.pl

wicz-Gliwna czytały fragmen-
ty książek, a dzieci odgady-
wały tytuły .Ogromną radość 
sprawiło dzieciom rysowa-
nie postaci misia z zawiązany-
mi oczami. Zaproszeni goście 
wręczyli dzieciom nagrody za 
najładniejsze prace plastycz-
ne w konkursie” Mój miś.” Na 
koniec pani dyrektor Lidia Wi-
znerowicz- Gliwna wylosowa-
ła nazwisko ucznia, któremu 

wręczyła ufundowaną przez 
siebie nagrodę, Kubusia Pu-
chatka. Przez cały dzień drzwi 
biblioteki szkolnej były szero-
ko otwarte, gdzie znajdowa-
ła się wystawka książek o mi-
siach, a na tablicy oglądano 
herby miast polskich z misiem 
w roli głównej. Już nie może-
my się doczekać Misiolandii 
2012.

info. własna

Dnia 28.11.2011r w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie obchodzono Świa-
towy Dzień Pluszowego Mi-
sia. Od godziny 8.00 pluszo-
we misie witały dzieci w  Mi-
siolandii. Wybierano Misia 
najmniejszego, największe-
go i najmilszego. O godzinie 
10.00   dzieci zebrały się, aby 
powitać głównego bohatera 
dnia śpiewającą rymowanką. 
Ten dzień to nie tylko zabawa, 
ale też nauka, dlatego ucznio-
wie  oglądali prezentację mul-
timedialną, gdzie poznali   hi-
storię misia. Emocje sięgały 
zenitu w trakcie trwania kon-
kursów: misiowe smaczki, 
miodowe zagadki ,muzyczne 
zgadywanki, misiowa łapka, 
misiowe układanki. Zaprosze-
ni goście: p. D. Baran ,p. Po-
kucińska, p.Lidia Wiznero-

Pani magister

Barbarze Szcześnik
z okazji imienin

życzenia wszystkiego 
co najlepsze

składają przyjaciele
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listopadowe wspomnienie  o nauczycielu matematyki w liceum 
ogólnokształcącym w Nowogardzie

Roman Gruchała 1940-2005 
O profesorze Romanie Gruchale myśli i mówi się tylko i wyłącznie ciepło. To był najlepszy Wychowawca i Nauczyciel! Wielki Przyjaciel 
młodzieży! - mówi jedna z Jego uczennic  z nowogardzkiego liceum p Danuta Szychowska

Nowogard do 1973

W dniu 17 kwietnia 2011 r. 
minęła szósta rocznica Jego  
śmierci. Urodził się w 1940 
roku. Szkołę Podstawową i Śred-
nią - Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Filomatów Chojnickich 
ukończył w 1958 r.. Następnie 
rozpoczął studia na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na wydziale Ma-
tematyki, Fizyki i Chemii, któ-
ry ukończył w 1963 r. Jako sty-
pendysta Miasta Nowogardu po 
ukończeniu studiów skierowany 
został do pracy w Liceum Ogól-
nokształcącym w Nowogardzie. 
Jako młody nauczyciel od razu 
zdobył sobie sympatię tutejsze-
go środowiska nauczycielskiego.  

Praca z młodzieżą była jego 
pasją. Całe swoje życie robił to 
co kochał. Zawsze tłumaczył 
uczniom, że „matematyka jest 
królową nauk i przede wszyst-
kim uczy logicznego myślenia”. 
Zdobytą wiedzą potrafił zara-
zić uczniów, ale nie tylko ich. 
Miał niezwykły dar tłumacze-
nia w bardzo prosty sposób zawi-
łości matematyki, żartując cza-
sem z uczniami:„Małgośka ja już 
się nauczyłem ,a ty jeszcze nie” 
wspomina małżonka  p. Elżbieta 
Galińska-Gruchała 

Dla byłych uczniów Roma-
na Gruchały pozostał wyjąt-
kowym, niezapomnianym 
nauczycielem i wychowaw-
cą. Pani Zofia Pilarz – obec-
nie dyrektor nowogardzkiej 
biblioteki  jedna z uczennic 
nowogardzkiego liceum mimo 
upływu lat nadal pamięta do-
skonale swojego nauczyciela 
matematyki:   

Chodziłam do klasy Profe-
sora Romana Gruchały, której 
został wychowawcą zaraz po 
ukończeniu studiów i rozpoczę-
ciu pracy w Nowogardzkim li-
ceum. Po latach mówił, że by-
liśmy jego pierwszymi dziećmi 
- uczniami, z którymi wspólnie 
uczył się jak być nauczycielem, 
wychowawcą, przewodnikiem 
po meandrach naszego młodego 
życia. Od pierwszego spotkania 
byliśmy nim oczarowani. Rozu-
miał nas, umiał z nami rozma-
wiać, nigdy nie podnosił głosu – 
nie musiał, zawsze Go słuchali-
śmy.

Roman Gruchała to był pa-
sjonat. Przez dziesięć lat  na-
uczania w Nowogardzie  potra-
fił zarazić swoimi pasjami ko-
lejne roczniki licealistów. A tak 
wspomina  swojego nauczy-
ciela  nowogardzki architekt 
Marian Szpilkowski były Jego 

uczeń potem kolega i przyja-
ciel:

Z Romanem Gruchałą po raz 
pierwszy spotkałem się w 1964 
r. na inauguracji roku szkolne-
go w Szkole Podstawowej i Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 14 
w Nowogardzie. Roman jako 
nowo zatrudniony nauczy-
ciel matematyki, ja jako świe-
żo upieczony licealista (klasa 
VIIa). Okazało się, że będzie 
wychowawcą naszej klasy. Był  
pedagogiem z powołania, wy-
magającym nauczycielem ale 
równocześnie potrafiącym za-
interesować uczniów (nawet 
tych mniej zdolnych) tak trud-
nym ale równocześnie tak pięk-
nym przedmiotem jakim jest 
matematyka. Jego lekcje zawsze 
były ciekawe, dobrze przygoto-
wane, często okraszone humo-
rem i dowcipem. Roman two-
rzył na lekcjach taką atmosfe-
rę, że nam, uczniom, po prostu 
nie wypadało przyjść na zaję-
cia nie przygotowanym. Ale Ro-
man był przede wszystkim na-

szym WYCHOWAWCĄ! Oka-
zał się człowiekiem niezwykle 
taktownym, serdecznym, za-
wsze uśmiechniętym i skorym 
do żartów. Mimo młodego wie-
ku (a może właśnie dlatego) 
umiał bardzo szybko znaleźć 

z nami wspólny język. Przez 
cały okres nauki w liceum Ro-
man był zawsze z nami w chwi-
lach dobrych i tych złych., był 
po prostu integralną częścią na-
szej klasy. Miał zawsze dla nas 
czas i to nie tyko w szkole ale 
też często poza nią. Po maturze 
ta więź utrzymała się dalej,  ale 
już na stopie koleżeńskiej, zgod-
nie zresztą z propozycją Roma-
na. Jego mieszkanie, kawalerka 
przy ul. Warszawskiej zawsze 
stała dla nas otworem Nie raz, 
nie dwa, toczyły się w nim przy 
kance piwa z pobliskiego baru 
”Bartosz”, długie dysputy o ży-
ciu (i nie tylko).

 Pani Danuta Szychowska 
koleżanka klasowa  Mariana 
Szpilkowskiego,  także wyjąt-
kowo zapamiętała swojego na-
uczyciela matematyki:

 Nasza klasa (rocznik 63-67) 
była jego pierwszą klasą. I choć 
sam był młody potrafił pochylić 
się nad naszymi problemami. 
Nigdy nie odmawiał pomocy. 
Chyba nie pamiętam Profeso-

ra złego i choć czasem sprawia-
liśmy mu kłopoty zawsze stał 
po naszej stornie. Potrafił swo-
ich uczniów bronić i usprawie-
dliwiać. Wybaczał nam właści-
wie wszystko - znane było Jego 
powiedzenie: ”Żeby mi to było 

przedostatni raz”. Był naszym 
Wychowawcą przez 4 lata, aż 
do samej matury. A ile po ma-
turze było spotkań?

Jego pasją była też muzyka 
Elvisa Presleya. Organizował 
w szkolnej świetlicy spotkania 
muzyczne dla młodzieży, która 
z przyjemnością słuchała tego 
piosenkarza. Będąc członkiem 
Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego orga-
nizował wycieczki w góry, któ-
re kochał. Były to wycieczki za-
równo dla młodzieży jak i do-
rosłych.  

Kochał muzykę, zwłasz-
cza Elvisa Presleya. Do historii 
przeszły tzw. Presleyowskie wie-
czornice. Wspólnie słuchaliśmy 
muzyki, tańczyliśmy i było su-
per. Pamiętam, że uczniowie z 
innych klas zazdrościli nam ta-
kiego wychowawcy. Do dzisiaj 
przetrwały nasze szkolne przy-
jaźnie i myślę, że duża była w 
tym zasługa Naszego Pana Pro-
fesora - podkreśla p. Zofia Pi-
larz

Przez długi czas pracował  
jako matematyk także  w Za-
kładzie Karnym w Nowogar-
dzie. Przez jedną kadencję peł-
nił również funkcję radnego 
Rady Miasta chcąc coś zrobić 
dla  społeczności miasta.

Klasa VIIIa  (obecnie I Liceum) z wychowawcą Romanem Gruchałą (strzałka) - wrzesień 1964
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Tutaj (w Nowogardzie) po-
znał  też mnie - swoją  przyszłą 
żonę, z którą założył szczęśliwą 
rodzinę. Był wspaniałym ojcem 
- ukochanym Tatą dla swoich 
dwóch synów. - mówi małżon-
ka  Elżbieta   

Koszalin do 2005

    Danuta Szychowska-   Gdy 
wyprowadził się do Koszali-
na też nie zapominał o swoich 
wychowankach. Był z nami w 
dobrych jak i w tych trudnych 
chwilach. Odprowadzał swo-
ich uczniów w ostatniej drodze. 
Przyjeżdżał na pogrzeby swoich 
kolegów, nauczycieli i sąsiadów. 

 W 1973 r. Roman Grucha-
ła podjął pracę w renomowa-
nym I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stanisława Dubo-
is w Koszalinie. W pierwszym 
roku jako nauczyciel matema-
tyki, a od 1 września 1974 r. 
jako zastępca dyrektora. Sta-
nowisko to pełnił do dnia 
przejścia na emeryturę w 2002 
r.  Był szanowanym przez gro-
no pedagogiczne przełożonym 
oraz otwartym na inicjatywę  
uczniów człowiekiem. Na wy-
lot znał szkołę, jej problemy, 
a także środowisko. Zawsze 
można było na nim polegać(je-
żeli coś można było załatwić to 
tylko z dyrektorem Grucha-
łą - tak mówiła młodzież). Na 
propozycje zmiany pracy(na 
intratnych warunkach) po na-
myśle powiedział „Ja tak bar-
dzo kocham młodzież” i został 
z nią do końca. 

Miał niezwykły dar rozłado-
wywania  nawet największych  
napięć. Wystarczyło, że po-
wiedział jakiś dowcip i w mig 
uzdrawiał atmosferę. Wśród 
wielu pozytywnych cech szcze-
gólnie należy podkreślić skrom-
ność, optymizm, pogodę ducha 
niezwykłą umiejętność czer-
pania radości ze zwykłych co-
dziennych spraw. Zawsze starał 
się pomagać młodzieży. Znając 
ich możliwości, czasami przy-
muszał do nauki  matematyki 
mimo ich protestów, co w póź-
niejszym okresie okazało się 
przydatnym na  studiach lub w 
pracy. W swoich listach, telefo-
nach lub bezpośrednich rozmo-
wach  z nim stwierdzali, że to 
ich Profesor miał rację. Mogli 
przyjść do niego z każdą spra-
wą, traktowali Go czasem jak 
swego ojca. Był wspaniałym 
pedagogiem, znał wszystkich 
uczniów, a to jest bardzo waż-
ne w zawodzie nauczyciela. Za-
wsze sprawiedliwy, uśmiechnię-
ty, pogodny, życzliwy, wyrozu-
miały, ale i wymagający . Sza-
nował każdego ucznia. Swoim 

oddaniem i zaangażowaniem, 
sumiennością, wiedzą i praco-
witością stanowił o poziomie 
nauczania oraz dobrym imie-
niu szkoły. Jego dyrektor stwier-
dził, że „Tacy nauczyciele to 
skarb. On nim był”-  mówi mał-
żonka Elżbieta

Zawsze dbał o podnoszenie 
swoich kwalifikacji. Ukończył 
studia podyplomowe, zdobył 
drugi stopień Specjalizacji Za-
wodowej  z matematyki oraz 
uzyskał stopień Nauczyciela 
Mianowanego. Ponadto Pań-
stwowa Komisja Egzamina-
cyjna w Poznaniu nadała Mu 
uprawnienia egzaminatora do 
sprawdzania pisemnych prac 
maturalnych.. Jego kolejną pa-
sją była historia okresu mię-
dzywojennego i II wojny świa-
towej. Był odpowiedzialny za 
organizację wyjazdów uczniów 
klas językowych do zaprzyjaź-
nionych szkół w Szwajcarii, 
Francji i Niemczech w ramach 
wymiany młodzieży, a także re-
wizyty tamtej młodzieży w Ko-
szalinie. W okresie stanu wo-
jennego, bez zastanowienia 
się  stanął w obronie niesłusz-
nie oskarżanego przez mili-

cję, nieznanego mu studenta, 
nie bacząc na swoje bezpie-
czeństwo. W szkole zawiązało 
się Towarzystwo Wychowan-
ków, Wychowawców i Przyja-
ciół I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. St. Dubois. Roman 
Gruchała brał czynny udział 
w pracach tego Towarzystwa 
zwłaszcza przy organizacji ko-
lejnych zjazdów wychowan-
ków, które odbywały się co 5 
lat. Absolwenci chętnie dzielili 
się z Nim swoimi osiągnięcia-
mi zawodowymi i rodzinnymi, 
a także porażkami traktując 
Go jak ojca.   Z okazji 50-lecia 
szkoły Ojciec Święty Jan Paweł 

II z całego, serca Błogosławił 
Dyrekcji, Profesorom, Wycho-
wawcom i Wychowankom  Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
St. Dubois w Koszalinie. Za 
swoją pracę otrzymał wiele na-
gród w tym: trzykrotną nagro-
dę Ministra Oświaty i Wycho-
wania- Specjalną, Pierwszego                

i Drugiego stopnia. Otrzymał 
również Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej. Ponadto wie-
le nagród od Kuratora Oświa-
ty w Szczecinie     i Koszalinie 
oraz Prezydenta Miasta Kosza-
lina. 

 Odejście 2005

Kiedy w 2002 r. odchodził na 
emeryturę uczniowie i nauczy-
ciele, znajomi żegnali Dyrek-
tora serdecznie, ale i z niedo-
wierzaniem, że zostawi mło-
dzież, matematykę. Nie zosta-
wił. Przychodził do ukochanej 
szkoły, konsultował, pomagał i 

wspierał swoich kolegów.  Ale 
przyszedł ten dzień gdy musiał 
odejść do innego świata... Ro-
man Gruchała - nieodżałowa-
ny mąż i ukochany Tata ,a za-
razem skromny pogodny na-
uczyciel o błękitnych oczach i 
ciepłym spojrzeniu zmarł na-
gle 17 kwietnia 2005 r. mając 

jeszcze wiele planów na życie. 
Tak napisali w podzwonnym 
Jego uczniowie:

Profesorze!
„Nasza Pamięć o Tobie jest 

i zawsze będzie w nas. Byłeś 
naszym Panem od matema-
tyki, niespotykanym wycho-
wawcą, Przyjacielem i nieoce-
nionym Człowiekiem, który 
zawsze wiedział jak wprowa-
dzić swoich uczniów w doro-
słe życie. Rzadki to dar bycia 
z młodzieżą. Jakże jesteśmy 
Ci wdzięczni, że dobry los był 
łaskaw zetknąć nas z Tobą. To 
tylko przerwa, lecz gdy za-

dzwoni dzwonek stawimy się 
po kolei  w niebieskiej klasie i 
zaczniemy kolejną lekcję. Za-
tem do zobaczenia.           

Ostatni raz widziałem się z 
Romanem krótko przed jego 
śmiercią, - opowiada Marian 
Szpilkowski. Spotkaliśmy się na 
nowogardzkim cmentarzu, na 
pogrzebie naszego wspólnego 
znajomego. Roman powiedział 
mi wtedy: „zorganizuj spotka-
nie naszej klasy, bo patrz jakie 
to życie jest krótkie, a my prze-
cież tak dawno się ze wszystki-
mi nie widzieliśmy”. Obieca-
łem, ale nie zdążyłem. Za kilka 
dni dotarła do nas wiadomość, 
że Roman nie żyje...

    Na pogrzebie byli wszyscy 
– byli też uczniowie z Nowo-
gardu - mówi Zofia Pilarz: Na 
ceremonii pogrzebowej w Ko-
szalinie nie mogło zabraknąć 
nas i Presleya. Łzy kapały ciur-
kiem, gdy słuchaliśmy wspólnie 
z Nim po raz ostatni „Love Me 
Tender”.

A p. Danuta Szychowska do-
daje:

  Jakim był Człowiekiem moż-
na było sądzić będąc na pogrze-
bie. Nie skłamię jak powiem, 
że na pogrzebie było morze lu-
dzi, w tym mnóstwo młodzie-
ży. Wszyscy płakali i widać było 
smutek i niedowierzanie. Ro-
man Gruchała był wielkim fa-
nem Elvisa Presleya. Jego głos i 
muzyka odprowadzały Profeso-
ra w ostatniej drodze. 

Nigdy nie zapomnimy Pana 
Gruchały, mimo że to już 44 
lata po maturze. Takich ludzi 
się nie zapomina. Myśmy Go po 
prostu kochali!                                                                                           

 
Oprac. Marek Słomski 

Zjazd absolwentów Liceum - 6-7.06.1980 r. 20-lecie matury klasy z wychowawcą R. Gruchałą (w środku z 
kwiatkiem)

Spotkanie po latach z byłymi uczniami
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„tomaSzeWScY NierUcHomoŚci”
72-200 Nowogard  •  ul. Warszawska 14

tel./fax 91 39 222 24
kom. 510 170 219, 500 297 018

zapraszamy Państwa na:  www.extra-dom.com.pl

mieszkania:
Nowogard okolica kawalerka o powierzchni 18 m2, II p, cena – 40 000 zł
Nowogard okolica mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 59 m2, cena- 69 000 zł
Nowogard okolice mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2,cena-89 500 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 44 m2, IV p, cena - 140 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 54 m2, cena- 146 000 zł
Nowogard mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42 m2, IV p, cena – 149 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m 2, IV p, cena – 170 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 66 m2, III p, cena – 172 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 67 m2, III p, cena – 175 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 65 m2, II p, cena- 176 500 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2, IV p, cena – 185 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 62 m2, III p, cena – 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 65 m2, I p, garaż, cena- 190 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 68 m2, II p, cena -  200 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 77 m2, I p, cena- 221 000 zł
Nowogard mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 80 m2, II p, cena –  230 000 zł
Nowogard mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 81 m2, parter, cena- 245 000 zł

Domy:
Nowogard okolica dom o powierzchni 74 m2, działka 600 m2, cena- 135 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 80 m2, działka 450 m2, cena- 148 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 150 m2, działka 11 500 m2, cena- 150 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 100 m2, działka 4 884 m2, cena- 185 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 200 m2, działka 5000 m2, cena- 240 000 zł
Nowogard centrum dom o powierzchni 120 m2, działka 400 m2, cena- 310 000 zł
Nowogard okolica dom o powierzchni 229 m2, działka  1330 m2, cena- 339 000 zł
Nowogard dom o powierzchni 209 m2, działka 717 m2, cena- 399 000 zł

Serdecznie zapraszamy Państwa  do Nowo otwartego 
Biura Nieruchomości na ul. Warszawską 14

Kaja, urodzona 
2.11.2011, córka 
Moniki i Arka 
z Nowogardu

Wiktor syn Emilii 
Pawlaczyk 
ur. 29.11.2011 
z Bagna

córka Ilony Szafran 
ur. 25.11.2011 
z Nowogardu

Córka Natalii 
i Roberta 
ur. 28.11.2011 
z Wojtaszyc

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Antoni syn MArty 
Ferenc 
ur. 25.11.2011 
z Maszewa

W pucharze także na wiosnę
Piłkarze Pomorzanina Nowogard udanie zakończyli rundę jesienną sezonu 2011/2012. W spotkaniu IV rundy Pucharu Polski ZZPN 
pokonali na własnym boisku 2:1 grające w wojewódzkiej okręgówce Morzycko Moryń.

Piłkarze Pomorzanina byli 
bardzo bliscy wyjścia na pro-
wadzenie już trzy minuty po 
rozpoczęciu spotkania. W pole 
karne dośrodkowywał Dawid 
Kurek, a piłka trafiła wprost 
na głowę Krystiana  Mikla-
sa. Strzał tego drugiego na po-
przeczkę zdołał sparować jed-
nak bramkarz drużyny przy-
jezdnej. W 9. minucie spo-
tkania było już 1:0 dla Pomo-
rzanina. Po dograniu Łukasza 
Olechnowicza do siatki trafił 
Dawid Langner. Dwie minu-
ty później groźnie zrobiło się 
również pod bramką gospoda-
rzy. Dalekie wyjście Mateusza 
Krupskiego zażegnało jednak 
niebezpieczeństwo. Na począt-
ku pierwszego kwadransa gry 
boisko z powodu urazu opu-
ścić musiał Olechnowicz i za-
stąpił go Jarosław Fijałkowski. 
W 27. minucie rezultat pró-
bował podwyższyć Miklas, ale 
uderzył obok bramki.

Po czterech minutach bliscy 
wyrównania byli zawodnicy 
Morzycka, lecz bramkarz Po-
morzanina instynktownie od-
bił strzał z bliskiej odległości. 
Osiem minut przed końcem 
pierwszej połowy bramkę zdo-
był Gracjan Wnuczyński. Tra-
fienie nie zostało jednak uzna-
ne. Arbiter uznał bowiem, że 

nasz zawodnik faulował przed 
strzałem jednego z rywali. Po 
chwili mocnym strzałem z dy-
stansu popisał się natomiast 
Michał Soska, ale to uderzenie 
zostało sparowane przez golki-
pera gości. Tuż przed przerwą 
bramkarza z Morynia zdołał 
ubiec Fijałkowski, oddając mi-
nimalnie niecelny strzał głową. 
Po pierwszych 45 minutach 
Pomorzanin prowadził więc z 
Morzyckiem 1:0.

Tuż po przerwie nieco od-
ważniej zaatakowali goście, ale 
nie przyniosło to efektu w po-
staci sytuacji podbramkowych. 
Od 57. minuty mieli natomiast 
bardzo utrudnione zadanie, 
gdyż musieli radzić sobie w 
dziesiątkę. Po faulu na Lan-
gnerze drugą żółtą, a w kon-
sekwencji czerwoną kartką, 
ukarany został bowiem jeden z 
graczy Morzycka. Od tego mo-
mentu zdecydowaną przewa-
gę w tym spotkaniu osiągnął 
Pomorzanin. Długo nie prze-
kładało się to jednak na pod-
wyższenie rezultatu, ponieważ 
podopieczni Tomasza Sur-
my marnowali dogodne sy-
tuacje. Na początku drugiego 
kwadransa gry dwie okazje na 
zdobycie bramki miał Miklas, 
lecz w obu przypadkach strze-
lał niecelnie. Kilka chwil póź-

niej w światło bramki nie trafił 
również wprowadzony na bo-
isko za Langnera Patryk Gaik.

W 77. minucie znakomi-
tą szansę na bramkę zmar-
nował Gracjan Wnuczyński. 
Jego strzał z ostrego kąta od-
bił bramkarz rywali, a dobitka 
ze skraju pola karnego do pu-
stej bramki minimalnie minę-
ła poprzeczkę. Dwie minuty 
później dość niespodziewanie 
mieliśmy natomiast remis po 

tym, jak nie najlepsze zacho-
wanie nowogardzkiej obrony 
wykorzystał jeden z napastni-
ków gości. Już kilkadziesiąt se-
kund po tym trafieniu bliski 
zapewnienia Pomorzanino-
wi kolejnego prowadzenia był 
Kurek, ale jego strzał został za-
blokowany przez stojących tuż 
przed bramką obrońców. Mi-
nutę przed końcem regulami-
nowego czasu gry padła bram-
ka, która zapewniła naszym 

zawodnikom awans do kolej-
nej rundy. O losach spotkania 
przesądził Maciej Dobrowolski 
i Pomorzanin mógł cieszyć się 
ze zwycięstwa na koniec rundy 
jesiennej.

Pomorzanin: Krupski – So-
ska, Laszkiewicz, Bednarek, 
N. Wnuczyński – Langner (58’ 
Gaik), Olechnowicz (17’ Fi-
jałkowski), Dobrowolski, G. 
Wnuczyński – Kurek, Miklas

Maciej Pietrasik
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5.12.2011 r. 
godz. 16
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W niedzielę w NDK
o godz. 14.30 odbędzie się 
Wystawa i Kiermasz 

prac ceramicznych 
dzieci i młodzieży.  

    Serdecznie zapraszamy

W imieniu własnym oraz 
mieszkańców Wojcieszyna 

pragnę złożyć serdeczne 
podziękowania mieszkańcom, 

którzy poświęcając swój czas w znakomitym stylu oraz z 
pełnym zaangażowaniem reprezentowali 

naszą wieś wygrywając Igrzyska 
o Puchar Burmistrza Nowogardu. 

Wszelkie wyrazy wdzięczności należą się również 
Panu Arkadiuszowi Fecakowi 

za nieodpłatne i niezwykle 
profesjonalne wyremontowanie naszej świetlicy. 

    Sołtys i Rada Sołecka

Zabawa Mikołajkowa w  Maszkowie
Dnia 26 listopada   w Maszkowie odbyła się 

Zabawa Mikołajkowa. Dzięki środkom z fun-
duszu  Sołeckiego wszystkie dzieci otrzymały 
paczki  oraz przygotowano słodki poczęstunek. 
Prezentami obdarowywał św. Mikołaj, oczywi-
ście trzeba było powiedzieć wierszyk. Warto 
było przyjść, choćby po to, żeby zobaczyć ura-
dowane miny dzieci.  Wieczorem  odbyła się 
również  Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych. 
Na podziękowania zasługują mieszkańcy któ-
rzy pomimo braku świetlicy z entuzjazmem po-
deszli  do przygotowania  miejsca pod imprezę.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych rok zał. 1992    Sp, z o.o. w Nowogardzie
 e-inaii: sekretariat@puwis.pl;   www.puwis.pl

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych
Spotka z o.o. w Nowogardzie

ogłasza KONKURS na stanowisko
CZŁONEK ZARZĄDU- DYREKTOR DS. USŁUG

1.  Kandydaci ubiegający się o stanowisko zarządzającego Pionem Usług z siedzibą w Nowo-
gardzie winni spełniać następujące kryteria:

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub pokrewne,
2) co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie usługowo-budowlanym na podobnym 

stanowisku,
3) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
4) korzystanie z praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
5) dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku mena-

dżerskim.
2.  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) pisemne zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym,
2) adres do korespondencji,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postę-

powania konkursowego,
4) Curriculum Vitae z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i uzyskanych w niej osią-

gnięć oraz list motywacyjny uzasadniający udział w konkursie,
5) uwierzytelnione odpisy następujących dokumentów:

a) odpis dowodu tożsamości,
b)  dyplom ukończenia studiów,
c)  dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.

6) zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o braku postępowań karnych toczących się 
wobec kandydata,

7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz zdolności do 

czynności prawnych.
3.  Do zakresu obowiązków Członka Zarządu-Dyrektora ds. Usług należy między innymi: 

a) Pozyskiwanie dla firmy kontraktów budowlanych, b) Merytoryczny nadzór nad wycenami i 
przygotowaniem ofert, c) Negocjacje warunków umowy, d) Nadzór nad wykonaniem zamien-
nych projektów instalacyjnych, e) Przygotowanie kontraktów do realizacji w zakresie budżetu, 
limitów środków produkcji i harmonogramu, f) Merytoryczny nadzór nad wycenami proto-
kołów konieczności i ich zatwierdzeniem przez inwestora, g) Budowanie własnych norm wy-
konawczych i baz cenowych dla wykonywanych ofert, h) Analizy przygotowanych budżetów 
w stosunku do danych uzyskanych z realizacji projektów, i) Budowanie pozytywnych relacji z 
klientami, j) Pozyskiwanie nowych klientów, k) Świadczenie pozostałych usług obejmujących 
usługi transportowe, wywozu nieczystości płynnych, laboratoryjne.

4.   FIRMA OFERUJE: Narzędzia pracy: Samochód służbowy, Software w postaci Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem, stacja robocza, 

telefon komórkowy, zdalny dostęp do serwera firmy. Umowę o pracę i konkurencyjne wyna-
grodzenie

5. Zgłoszenie udziału w konkursie, zawierające komplet wymaganych dokumentów, musi 
wpłynąć w zaklejonej kopercie do dnia 15.12.2011 r. na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych Spółka z o.o., ul. 700 Lecia 14/2, 72-200 Nowogard z dopiskiem „Konkurs 
Dyrektora ds. Usług".

6.  Kandydaci spełniający wymogi, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszych warunków, zosta-
ną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie kandydaci zostaną powiadomieni 
pisemnie na wskazany przez nich adres.

7.  O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
8.  Spółka zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do zakończenia postępowania kon-

kursowego w każdej chwili bez wyłaniania kandydatów.
9.  Spółka nie zwraca otrzymanej dokumentacji

Pomóżmy sobie
Rodzina będąca w bardzo trudnej sytuacji finansowej bardzo 

pilnie potrzebuje i prosi o kuchenkę węglową tzw. Westfalkę do 
ogrzania mieszkania i gotowania ciepłych posiłków. Informacje 
pod nr redakcyjnym 91-39 22-165 

Przyjmę  meble do pokoju:  stolik, stół, krzesła oraz pralkę au-
tomatyczną. Tel. 723 332 456. 

Przyjmę nieodpłatnie kuchenkę gazową i pralkę automatycz-
ną. Tel. 510-936-951.

red. 

Zawody na ergometrze 
- wyniki  

Poniżej zgodnie z zapowiedzią publikujemy listę zwycięz-
ców wyścigów na ergometrze w LO nr 1 w Nowogardzie, które 
odbyły się w piątek tydzień temu. 

Bieg pokazowy - 500m
1. Juszczak Piotr 8+POL,  

1:25.6,,0,
2. Burda  Mikolaj 8+POL ,  

1:27.1,,0,
3. Aranowski Krystian 8+POL,  

1:27.2,,0,
Gimnazja - 500m
1. Machocki Kamil Gim 1,  

1:39.3,,0,
2. Lebiecki Adam Gim 1,  

1:41.7,,0,
3. Marszalek Mateusz Gim 1,  

1:48.5,,0,

Szkoły ponadgimnazjalne - 
kobiety - 500m

1. Kolless Justyna LO1,  1:56.6,,0,
2. Kacprzak Paulina LO1,  

2:03.0,,0,
3. Kubisz Klaudia LO1,  

2:08.0,,0,
Szkoły ponadgimnazjalne - 

mężczyźni - 1000m
1. Bonda Oskar LO1,  03:10.1,
2. Lipinski Artur LO1,  03:25.0
3. Burzynski Maciej LO1,  

03:25.8
Red.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BezPłatNa Pomoc W UzYSkaNiU kreDYtU - oFerta 20 BaNkÓW

www.mk-kwadrat.pl
DomY Na SPrzeDaŻ

Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – ceNa 285.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – ceNa 399.000
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – ceNa 170.000 zł 
Nowogard – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 185,19m², działka 1100m² – ceNa 391.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – ceNa 169.000 zł 
radowo małe ( okolica ) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 7000m² – ceNa 148.000 zł 
Nowogard ( okolica ) - do remontu, pow. 200m², działka 6300m² – ceNa 150.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – ceNa 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – ceNa 350.000 zł

mieSzkaNia Na SPrzeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – ceNa 33.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – ceNa 226.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – ceNa 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – ceNa 89.900 zł

lokale
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – ceNa 1.200.000 zł 
Nowogard – lokal o pow. 280m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c 
Nowogard – lokal typu pub, pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c 
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 piętro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto

zatrudnię  
mechanika

samochodowego
601 897 368

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku

zakład Fryzjerski „U eli” przy ulicy armii krajowej 
serdecznie zaprasza 

na przedświąteczną promocję 
usług fryzjerskich od 5 do 20 grudnia 

Zapisy pod numerem telefonu: 91 392 35 40

Od dnia 1 XII 
sklep firmowy 

„Śmiłowo” 
przy ul. Boh. Warszawy 1b 

w Nowogardzie 
oferuje 

przygotowanie paczek 
żywnościowych 

dla firm. 
Przewidziany upust. 

Zapraszamy
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

SPrzeDam 
mieSzkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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Radosne oczekiwanie…

Kiedy ranne wstają zorze…

Przysłowia mądrością narodów
Po rozwiązaniu obu krzyżówek w oznaczonych rzędach odczytać rozwiązanie – dokończenie przy-
słowia: „Gdy jest mróz pierwszego grudnia, wyschnie też …”

Krzyżówka nr 1.

POZIOMO:
1 – wózek z karabinem maszynowym,
5 – kończy się ostatkami,
10 – kobieta – garsonka, mężczyzna - ?
11 – grzbietowa część pancerza żółwia.

PIONOWO:
1 – ptak pieprzojad,
2 – Maria Skłodowska - …
3 – wieczerza pierwszych chrześcijan,
4 – cyrkowy komik,
6 – węzeł kolejowy na trasie Toruń – Olsz-
tyn,
7 – Krystyna, aktorka, reżyserowała film 
„Pestka”,
8 – chroniona przez oponę,
9 – z kodem lub z …małpą. 

Krzyżówka nr 2

POZIOMO:
1 – skrzeplina krwi,
5 – groźna ryba z Amazonki,
9 – tak kraje jak materiału staje,
10 – przenośna zasłona.

PIONOWO:
1 – coś na potem, rezerwa,
2 – grecka wyspa, Kerkira,
3 – imię słynnego kolarza Jaskuły,
4 – stolica Czech,
6 – w kuchni do rozdrabniania warzyw,
7 – doza, porcja,
8 – imię żeńskie (Santor, Kwiatkowska).

Logogryf
Odgadnięte wyrazy wpisać do poziomych rzę-
dów diagramu. Litery z pól oznaczonych, czytane 
rzędami utworzą rozwiązanie.
1 – zaliczka jako gwarancja kupna,
2 – krzewinka, z jej kwiatów zapachowy olejek,
3 – 100 kg, inaczej cetnar.

Krzyżówka biała
Litery z pól oznaczonych 
utworzą rozwiązanie.
PIONOWO:
1 – kopalina,
2 – pseudonim Artura Opp-
mana, piewcy starej Warsza-
wy,
3 – np.2011.12.03, 
4 - bezpieczne schronienie,

5 - Ricardo Izecson dos San-
tos Leite dla kibiców
POZIOMO:
1 – krajan, 
6 – ansa,
7 – jeden ze zmysłów,
8 – powieść Chateaubrianda 
– (czytaj Szatobrianda – wpisz 
ATALA). 

KUPON 90 krzyżówka z dnia 18 XI
Prawidłowe rozwiązania: „Zaczynają mówić kamienie”, „Andrzejki”, 

„Katarzynki”, „Kapusty pełne Kadzie”
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Andrzej Leszczyński, halina 

Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Czarnecka, Stanisława Pokorska, Józef Dobrowolski, Regina Czarnow-
ska, Cecylia Furmańczyk, henryk Rosa, Urszula Kaczmarek, halina 
Stefańska, Krzysztof Kępa, Adam Stefański, Józef Górzyński

Zwycięzcy: Adam Stefański, Teresa Czarnecka, Cecylia Furmańczyk

o BłęDacH 

Ludzie podobno na błędach się uczą,

Znam takich, którzy na błędach się tuczą.

 

o NiejeDNYm takim 

Ogarnia spojrzeniem ziemię i niebiosa. 

A nie widzi kapki  u własnego nosa. 

Rozprawia z ferworem o sputnikach w niebie.

O wadach ubliźnich, tylko nie u siebie. 

Każdemu z powagą rad mądrych udziela. 

A sam postępuje naiwnie jak cielak.

Głosi, że się z nikim wadzić nie przystoi 

A sam w swoim domu żonę kijem łoi .

Zwraca mi uwagę na wypchane łokcie, 

A sam dłubiąc w uchu, obgryza paznokcie . 

Wie, ile drapaczy chmur jest w Nowym Jorku, 

A nie wie, że brak mu guzika w rozporku. 

Twierdzi, że nie warto gryźć się z nikim nigdy, 

A sam zawsze skłonny z igły robić widły. 

O lada drobnostkę wierci w brzuchu dziurę 

A kiedy mu przerwać, robi awanturę. 

Innych mityguje, sam gotów do draki, 

O sąsiedzie ! Pomyśl, czyś tez nie jest taki? 

Sierotka marYSia 

Szła polną ścieżynką Marysia sierotka, 

Wtem z bajki królewicz na drodze ją spotkał.

„Cześć, cizia – królewicz ją grzecznie pozdrowi, 

Co robi twój papcio, ciotunia domowi.?”

„Ja jestem sierotka – odpowie mu Maryś, 

„Sierotka?Chodź do mnie – „Fe, na to za staryś!” 

Mam chatę przestronną szkło, „Opla” i wrotki. 

No idziesz? „

cel w bajce uświęca sierotki. 

NieStetY 

Ta wyśniona –

To zazwyczaj… nie zona. 
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regUlarNa liNia mi kro BU So Wa Serocki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjazDY z NoWogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjazDY ze SzczeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzeWÓz oSÓB - ro maN BiŃczYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNieDziałkU Do PiątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

roZkŁAd jAZdY bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694

kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 23.11.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59 - 08:02);   (10:18 

- 11:21);  (12:12 - 13:15);   (13:49 - 12:57); (16:26 - 17:29)   (19:39,20:55); 
(21:00 - 22:06)

Nowogard - Szczecin Główny:   (04:58 - 06:02);  (06:35 - 08:04);  (08:35 
- 09:39);  (11:24 - 12:28);  (14:58 - 16:02);  (16:39 - 17:51);  (18:36 - 19:45);  

Nowogard - Kołobrzeg: ( 08:03 - 9:19) , ( 11:22 - 12:42) , (13:16 - 14:31), 
(14:55 - 16:21), (17:305 - 18:57), (20:56 - 22:18), (22:06 – 23:19)    

Kołobrzeg - Nowogard:  (3:35 - 4:57), (5:19 - 6:35), (7:13 - 8:35), (10:02 - 
11:17), (13:29 - 14:53), (15:22 - 16:39), (17:19 - 18:35)

rozkłaD jazDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

trasa NoWogarD – goleNiÓW – SzczeciN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
traSa SzczeciN – NoWogarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
trasa NoWogarD – maSzeWo – StargarD SzczeciŃSki
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
trasa StragarD SzczeciŃSki – NoWogarD
Stargard Szcz. oś. tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   
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oGŁo sZE NIA drob NEiNFormator lokalNY - NoWogarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbro-
jona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i ma-
nicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 
39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 

693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i prze-
kształconą o pow. 597 m2 przy ul 
Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Do wynajęcia kawalerka 35 m2, ume-
blowana w Szczecinie. 604 975 366

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie 
w Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Kupię 30 ar. Lub więcej ziemi pod 
działalność gospodarczą w Nowogar-
dzie lub na obrzeżach Nowogardu. 
664 768 477

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam sklep w Płotach, wyposażo-
ny, cena 50 tys zł. 669 060 659

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie w 
Kamieniu Pomorskim na mieszkanie w 
Nowogardzie. 695 705 868

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w No-

wogardzie (za byłym POMem) tel. 
601 595 053

• Sprzedam parter domu o pow. 106 m2 
+ garaż. 604 903 853; 600 809 312

• Pokój do wynajęcia dla Pana. 
698 843 040

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 
131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. raci-
bora czynsz 1000 zł + media. 601 240 
025

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
dwupokojowe 42 m2 w Goleniowie na 
trzypokojowe w Nowogardzie. 791 973 
701

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Poszukuję garażu do wynajęcia w Cen-
trum miasta. 785 241 988

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46 m, parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
0,57 ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• Szukam kawalerki do wynajęcia. tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) 
czteropokojowe 72 m2 + garaż, osiedle 
Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal han-
dlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 149 m2 przy ul. Luboszan. Indyw. 
Centralne ogrzewanie. Cena 200 tys. 
601 410 758

• Kawalerka do wynajęcia. 608 466 133

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 604  293  176; 91 39 
21 349

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II, 
693 128 108

• Kawalerkę wynajmę. 784 487 667

• Sprzedam mieszkanie 45,6m2 I piętro 
(Gryfitów) 136 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska II 
piętro, tel. 517 064 505

• oddam w najem 2 pokojowe miesz-
kanie w Nowogardzie. kontakt po 
16.00 - tel. 601-88-95-96.

• Nowo-wybudowany dom z osob-
no wybudowanym garażem, wy-
kończony pod klucz, sprzedam. 
607 083 845; 693 925 093

• kredyty mieszkaniowe. oferta 20 
banków w jednym miejscu. Dojeż-
dżamy do klientów. Promocja!!! Pro-
wizja 0%, bezpłatne badanie zdolno-
ści kredytowej. centrum finansowe 
aVaNtiS. tel. 513 164 203

motorYzacja

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnienia. 
tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 



2-5.12.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

oGŁo sZE NIA drob NE
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPrzeDam oPel Vectra c 
komBi, SreBrNY met., rok 
ProD 08/2006, PrzeB 152000 
km, 1.9 DieSel 150 km, SerWi-
SoWaNY W aSo oPel (FaktU-
rY), oStatNi SerWiS 20 Wrze-
SieŃ 2011, NoWe oPoNY let-
Nie coNtiNeNtal, klimatro-
Nik DWUStreFoWY, zaDBaNY, 
ceNa Do UzgoDNieNia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felga-
mi 155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 
5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena 
do negocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam VW T4 caravelle 9-oso-
bową rok. prod. 1994, poj. 1.9 tur-
bo diesel. 601 714 838 

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/
R15, mało używane - cena 790 zł, 
sprzedam felgi stalowe   4 szt. do 
Nissana Almery z 2001 roku, cena 
490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam WV transporter Karawe-
la. 669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 TD 
paka 3,40. Tel. 669 320 592

• Sprzedam cztery opony z felgami 
i kołpakami zimowe 195/65 R15. 
Tel. 693 716 085

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,3 
rocznik 1993. Cena do uzgodnie-
nia. Więcej informacji pod nr tel. 
504 751 421

rolNictWo

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-

wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam trajler, kucyki i bryczkę. 
607 739 865

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam owce i prosiaki. 888 757 
586

• Sprzedam cielaka trzymie-
sięcznego i klacz 8-letnią. 500 
112 507

USłUgi

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
mS BioSS zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 
agD. tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• aWarie. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% taniej. 
Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez Bik, 3000 na 3 
miesiące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor a4-a3, laminowanie 
a4-a3, Vizart Studio reklamy, 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
apteką jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 
25t, plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble 
pod wymiar. 697 786 967

• język niemiecki- korepetycje, 
kursy dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, e-mail: germanic1@
wp.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spacery. 
608 111 129

• Szafy, garderoby i wnęki. Meble 
pod wymiar. 967 786 967

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam usługę malowanie, gla-
zura i inne prace budowlane. 662 
678 895

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Pożyczki bez Bik na dowód oso-
bisty bez dochodu 200-1000 zł. 
513 164 203

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 

sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy osobę ze 
znajomością obsługi progra-
mów kadowskich. 91 39 25  900; 
667 900 901

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Poszukujemy pracownika do od-
lewni w Osinie na stanowisko szli-
fierz. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt osobisty, lub tel. 501 
773 532.

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Pol-
ska-Nowrwegia, siedziba firmy w 
Nowogardzie, tel. 609493989, 607 
585 561

• Przyjmę murarzy i do wykończe-
nia wnętrz. 888 603 612

• Młoda kobieta podejmie pracę w 
charakterze nauczyciela z dyplo-
mem kształcenia zintegrowanego 
z tyt. mgr filologii polskiej z dodat-
kową umiejętnością znajomości j. 
niemieckiego/ 696 711 225; Joan-
na-kupisz@wp.pl

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – do-
radcy klienta. mile widziane pa-
nie o zainteresowaniach związa-
nych z urządzaniem i dekoracją 
wnętrz oraz z doświadczeniem 
w handlu. jeśli jesteś osobą su-
mienną, pracowitą, dyspozycyj-
ną to praca właśnie jest dla cie-
bie! cV proszę składać: kwadrat 
meble, ul. armii krajowej 49, 72-
200 Nowogard

• Podejmę pracę jako operator ko-
parko – ładowarki. 669 123 127

iNNe

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, Pa-
mięć 512MB, karta video NIVIDA 
GeForce4MX AGP8X 128MB, dysk 
twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-
-RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Ma-
ster 763MB, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WAL-
TER 250 zł (sklepowa cena 500 zł) 
stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana na 
dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam harmonię 40-basową 
w dobrym stanie. Wiadomość: 
511 627 210

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 na 
gwarancji. Tel. 693 877 373

• Sprzedam fotelik samochodowy 
do 18 kg. 91 39 22 542

• Sprzedam piec 24 Kw. 669 310 804

• Sprzedam bilety w obie strony 
dla dwóch osób do anglii. lot-
nisko Szczecin –goleniów – lon-
dyn Stansed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. 
Stan bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Oddam w dobre ręce szczeniaki 
rasy wilczur mieszany. 607 545 533

• Oddam w dobre ręce szczeniaki 
1,5 m-ca (małe) śliczne, czarne, 
podpalane rasy mieszanej. 91 39 
79 321

• Sprzedam komputer stacjonarny 
sformatowany dysk, monitor, kla-
wiatura, głośniki, myszka. Stan do-
bry Cena 450 zł. 609 541 122

• Sprzedam szczenięta owczar-
ki niemieckie długowłose 7ty-
godniowe, czarne podpalane, 
zaszczepione, odrobaczone, z 
książeczką zdrowia, doskonałej 
budowy, wolne od dysplazji, po 
rodzicach z rodowodem (rodzi-
ce do obejrzenia na miejscu) tel. 
668 988 955

• oddam małe króliczki miniatur-
ki w dobre ręce. 668 602 602

• Sprzedam owczarka niemiec-
kiego długowłosego dwuletnie-
go. 668 799 794

• kupię złoto. Płacę gotówką, do-
jeżdżam. 506 534 179

• Sprzedam Porotherm Winerber-
ga, tel. 600 302 217; 602 526 935
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SkÓrometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34 Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057
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Przyjmę  
do pracy 

samodzielnego stolarza 
meblowego 

606 830 893

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Nasza Sonda 

Mikołajki 06.12.2011 
Dzisiaj  Mikołajki. To dzień na, który szczególnie oczekują dzieci. Tym razem 
zapytaliśmy je, co chciałby dostać w tym dniu od św. Mikołaja. 

Ola Chmielecka - W tym dniu wyjadę z innymi dziećmi do 
teatru do Szczecina i mam nadzieję, że będę się tam dobrze ba-
wiła. Co do św. Mikołaja, w którego wierzę,  to chciałabym, by 
obdarował mnie jakąś ciekawą książką. Wszystkim dzieciom ży-
czę, by Mikołaj obdarował ich ciekawymi i wymarzonymi pre-
zentami. 

Michał Pietrzak - Moim zdaniem Mikołajki to święto rodzin-
ne i wszyscy powinni obdarowywać się prezentami nawet tymi 
skromnymi. Sam osobiście chciałbym dostać od Mikołaja jakiś 
skromny upominek, by pod choinkę otrzymać lepszy prezent np. 
kosmetyki lub perfumy i dobry komputer, bo brakuje mi jego. 
Wszystkim dzieciom i dorosłym życzę dobrych prezentów. 

Adam Szpilkowski - Mikołajki powinny być szczęśliwe dla 
wszystkich dzieci i dorosłych. Byłem grzeczny, więc chciałbym 
dostać jakieś preparaty do produkcji kryształów, bo kiedyś chciał-
bym zostać chemikiem lub lekarzem. Chemia bardzo mnie inte-
resuje i szczególnie te preparaty, bo chciałbym sam zrobić krysz-
tały... Życzę wszystkim dzieciom by miały szczęśliwe Mikołajki i 
żeby miały gdzie je obchodzić i nie były same. 

Antosia Misiewicz - Wszystkim dzieciom jak i  dorosłym ży-
czę dobrych prezentów i prze de wszystkim trafnych , życzę  rów-
nież dobrej atmosfery i takiej ludzkiej szczerej radości. Jeżeli cho-
dzi o mnie to chciałabym dostać od Mikołaja akcesoria związa-
ne z jeździectwem, gdyż sama jeżdżę konno. Wszystkim dzie-
ciom życzę radosnej, ciepłej i rodzinnej atmosfery na Mikołajki. 
A na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia dużo radości w 
gronie rodzinnym. ości w gronie rodzinnym. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

28.11.11 r. 
Godz. 12.00
Kradzież dwóch tablic re-

jestracyjnych z samochodu 
marki Opel Omega zaparko-
wanego na parkingu osiedlo-
wym przy ul. 15 lutego. 

Godz. 17.30
Pracownik stacji HL w No-

wogardzie powiadomił o kra-
dzieży oleju napędowego 
przez kierującego samocho-
dem marki Ford, który po za-
tankowaniu odjechał z miej-
sca zdarzenia. 

Godz. 17.45
Kolizja drogowa na ul. Ar-

mii Krajowej, gdzie doszło do 
zderzenia dwóch pojazdów: 
Audi 100 oraz VW Passat. W 
trakcie czynności ujawnio-
no, że kierujący samochodem 
marki Audi, Jan W. znajduje 
się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,14 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 18.00
Kolizja drogowa przy Placu 

Wolności, gdzie w zaparkowany 
pojazd marki Ford Escort ude-
rzył inny pojazd. 

Godz. 19.30
Kradzież tablic rejestracyj-

nych z samochodu marki Fiat 
Palio Weekend, zaparkowanego 
na parkingu osiedlowym przy 
ul. Kowalskiej. 

29.11.11 r. 
Kolizja drogowa na ul. Boha-

terów Warszawy, gdzie kierujący 
samochodem Ford Transit ude-
rzył w drzewo. 

Godz. 09.45
Ochroniarz sklepu Biedron-

ka przy ul. Warszawskiej powia-
domił o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Patrol 
wylegitymował Robert R., który 
dokonał zaboru alkoholu. Spo-
rządzono wniosek o ukaranie do 
Sadu Rejonowego. 

Godz. 15.45
Kradzież torebki wraz z za-

wartością na cmentarzu miej-
skim. 

30.11.11 r. 
Godz. 08.30 
Kradzież z włamaniem do 

piwnicy przy ul. Kowalskiej skąd 
dokonano zaboru 4 szt. opon. 

Godz. 20.00
Uszkodzenie ogrodzenia po-

sesji w miejscowości Wojcieszyn 
przez kierującego pojazdem 
marki VW Golf.

01.12.11 r. 
Godz. 00.30 
Uszkodzenie pojazdu mar-

ki Seat w pobliżu miejscowości 
Olchowo przez  leżący na jezdni 
element znaku drogowego. 

Godz. 15.15
Ochrona sklepu Lidl powiado-

miła o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej, na miejscy Patrol wy-
legitymował Piotr J., który do-
konał zaboru alkoholu. Ukarany 
został mandatem karnym. 

Godz. 22.50
Włamanie do automatu do 

gier mieszczącego się na tere-
nie restauracji przy stacji paliw 
SETPOL w Olchowie.

02.12.11 r. 
Godz. 15.00
Kradzież roweru BMX z klat-

ki schodowej przy ul. Czarniec-
kiego. 

Godz. 19.00
Kradzież z włamaniem do 

sklepu w miejscowości Kulice. 
Godz. 21.30
Kradzież z włamanie do skle-

pu spożywczego-przemysłowe-
go w miejscowości Strzelewo.  

Godz. 22.10 
Ujawnienie nietrzeźwego ro-

werzysty na ul. Armii Krajowej. 
Sławomir D. miał 0,94 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu .

Godz. 23.50
Zatrzymanie kierującego sa-

mochodem marki VW Golf bez 
wymaganych uprawnień, po-
nadto Radosław S. znajdował 
się w stanie po użyciu alkoholu 
z wynikiem 0,34 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

 03.12.11 r. 
Godz. 11.00
Włamanie do piwnicy przy ul. 

Gen. Bema, skąd dokonano kra-
dzieży kosiarki spalinowej oraz 
wędek.

Godz. 12.30
Kolizja drogowa na ul. Ko-

ściuszki, kierujący samochodem 
marki Audi, nie udzielił pierw-
szeństwa przejazdu pojazdowi 
marki Scania i uderzył w jego bok. 

Godz. 12.30
Kradzież roweru pozostawio-

nego przed blokiem przy ul. 700 
Lecia. 

Godz. 16.30
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Błotno, gdzie doszło do 
zderzenia samochodu marki 
VW Polo ze zwierzyną leśną. 

Godz. 17.00
Kradzież tablicy rejestracyjnej 

na ul. Poniatowskiego z samo-
chodu marki Fiat Panda. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Stary zabytek jak nowy 

Dziury w murze już nie znajdziesz
Zakończyła się odbudowa i renowacja murów obronnych. Odnowa kamiennego zabytku kosztowała prawie 194 tys. zł. Wczoraj przed 
południem, odbył się odbiór prac. 

Roboty wykonał Zakład 
Budownictwa Ogólnego i 
Utrzymania Dróg AZBUD 
Zdzisława Ajsa z Nowogardu.  
Zgodnie z projektem prace 
były podzielone na dwa etapy. 
Pierwszy polegał na odbudo-
wie zniszczonego  przez wiatr 
odcinka muru. Drugi - obej-
mował remont i renowacje 
zabytku na całym odcinku. W 
ramach tego  usunięto wszel-
ką roślinność ze ścian, spe-
cjalnym środkiem chemicz-
nym. Wypełniono także ubyt-
ki w murach. Wszystko odby-
wało się pod bacznym okiem 
Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Szczecinie, 
dlatego też do remontu zabyt-
kowej budowli używano spe-
cjalnych materiałów. 

Podczas prac wykorzystywa-
liśmy wodoszczelne zaprawy, 
które mają zabezpieczyć zaby-
tek przed dalszą degradacją  – 
mówił  Zdzisław Ajs. 

Przy okazji prowadzonych 
prac obalono kilka mitów 
związanych z zabytkowymi 
murami. Okazało się, że zaby-
tek nie jest zakopany na kilka 
metrów w głąb podłoża. Pod 
ziemią znajduje się tylko jed-
na warstwa kamieni.  Rów-
nież  konstrukcja zabytku w 
środku pozostawia dużo do 
życzenia. Jak poinformował 
Z. Ajs, obiekt jest murowany 
tylko na zewnątrz. W środku 
kamienie są zasypane ziemią i 
gruzem. 

W przyszłości mur wyma-
ga jednak dalszych prac, któ-
re pozwolą utrzymać go w do-
brej kondycji.

Przydałoby się uporząd-
kować teren wzdłuż  muru. 
Zgodnie z zaleceniami kon-

serwatora zabytków przy ścia-
nach budowli nie może ro-
snąć żadna roślinność, a teren 
wokół budowli powinien być 
utwardzony w celu zminima-
lizowania wibracji. 

Koniec „historii remontu”  
historycznego muru

Historia remontu zabyt-
ku jest dość interesująca. Po 
tym, jak w marcu 2010 roku 
budowla uległa zniszczeniu,  
Rada Miejska w budżecie na 
rok 2011 zabezpieczyła środ-
ki w wysokości 250 tys. zł  na 
jej odbudowę.  Znaczna część 
tych pieniędzy miała być od-
zyskana w drodze dotacji ze-
wnętrznych. Gmina złożyła 
więc trzy wnioski o przyzna-
nie środków: jeden do Mar-
szałka Województwa, dru-
gi do Ministerstwa Kultury 
i trzeci do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w 
Szczecinie. Urząd liczył, że z 
tego tytułu uda się odzyskać 
nawet do 50% kosztów ponie-
sionych przy remoncie obiek-
tu.  Niestety do remontu do-
łożył  się ostatecznie tylko 
Konserwator Zabytków, który 
przeznaczył na ten cel  20 tys. 
zł. Pozostałe wnioski zosta-
ły odrzucone. Kiedy sprawa 
dotacji była już jasna,  gmi-
na ogłosiła w lipcu pierwszy 
przetarg na odbudowę zabyt-
ku. Chętnych do podjęcia się 
remontu kamiennej budowli 
jednak nie było. Przetarg zo-
stał unieważniony.  Kolejny 
ogłoszono 9 września. Ofertę 
złożyła tylko firma AZBUD i 
to ona przywróciła świetność 
kilkuwiecznej wizytówki mia-
sta. 

Marcin Simiński

Wieki temu mur władcę skutecznie chronił... a czy teraz?

Fanaberie burmistrzów i może wizjonerstwo

Ziemba - duży wiatrak,  
Czapla- mały wiatrak

Nowogardzcy burmistrzowie 
mają  słabość do wiatraków. Po-
przedni Kazimierz Ziemba za-
fundował w 1999 roku miastu 
inwestycję za ponad 2 miliony 
złotych, która będzie się amorty-
zowała przez ponad 40 lat, nawet 
nie wliczając w to kosztów awa-
rii i remontów. Obecny zgodnie 
z prawem skali zafundował in-
westycję o wiele mniejszą za ok. 
17. 000 zł, która będzie się amor-
tyzowała też długo, długo.  Zło-
śliwi twierdzą, że każdy ma wia-
trak, na jaki zasługuje. Ale nieza-
leżnie od uśmieszków pozostaje 
otwarte pytanie o odpowiedzial-
ność za dysponowanie publicz-

nymi  pieniędzmi i rozeznanie 
potrzeb wspólnoty samorządo-
wej. Żeby chodź energii  z tego  
małego wiatraka starczyło na fa-
naberie w postaci wykonywanej 
właśnie za prawie 200 000 zł  ilu-
minacji ratusza. Ale gdzie tam 
starczy na 1 (słownie - jedną) 
lampę... tyle, że wyjątkowo po-
noć piękną, jak poetycko określił 
nadworny pisarz urzędu, zresztą 
też opłacany godnie. 

A może się czepiamy, a tak na-
prawdę to realizacja świetlistej 
wizji przyszłości, której jeszcze z 
braku poetyckiej wyobraźni nie 
pojęliśmy.   

Red
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Uroczysta konsekracja ołtarza w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP

„Ołtarz łączy tajemnicę doczesności  
z tajemnicą wieczności…”
W sobotę o godzinie 12 w południe odbyła się uroczysta Msza św. podczas której pasterz Kościoła nad Odrą i Bałtykiem, abp Andrzej 
Dzięga dokonał konsekracji nowego ołtarza oraz rekonsekracji całej świątyni po zniszczeniu na początku grudnia 2005 roku.

Urok nowego ołtarza - za-
mknięty w prostej bryle z 
piaskowca, na którą przez 
kolorowe szkło witraża pada 
światło dnia – sprawia, że 
kościół zaczyna mieć  w so-
bie coś z atmosfery starote-
stamentalnej świątyni. Sam 
ołtarz szczególnie oddaje ta-
jemnicę obecności Boga po-
śród nas i Jego ofiary  – Ten 
ołtarz jest trwały, kamienny, 
nieprzenośny,  ale stabilny, 
związany z podłożem, który 
wrasta w to podłoże, i staje 
się punktem oparcia, punk-
tem odniesienia, staje się oł-
tarzem Chrystusowym – po-
wiedział w trakcie homilii 
abp Andrzej Dzięga. 

Metropolita szczecińsko-
-kamieński mówił też o 
istocie konsekracji, o jej re-
alnym przełożeniu na ży-
cie danej wspólnoty prze-
żywającej swe życie ducho-
we. – Uroczysta konsekra-
cja pozwala całej wspólno-
cie przejść niezwykle waż-
ny etap trudu budowania, 
odbudowywania bądź od-
restaurowywania świątyni, 
w której z tego powodu kult 
Boży był zawieszony. A teraz 
jest na nowo wprowadzony 
uroczyście kult Boga. Jest to 

jednocześnie uroczysty akt 
wyłączenia z tej przestrzeni 
innych tzw. świeckich spraw, 
aby świątynia służyła jedy-
nie liturgii, chwale Bożej, i 
by ludzkie myśli prowadziła 
ku Bogu. By uczyła życia du-
chowego, by była miejscem 
formacji duchowej dla ca-
łych pokoleń. Tego aktu do-
konuje się na wieki. Dokonu-
je się raz w dziejach świąty-
ni. Musiałoby po tym nastą-
pić nie daj Boże jakieś nowe 
zniszczenie, które sprawi-
łoby, że kult Boży byłby za-
wieszony w tej świątyni. Tak 
więc gdy przez pewien czas 
nie może być sprawowana 
z jakiegoś powodu liturgia 

Mszy świętej, to możemy po-
tem mówić o możliwości re-
konsekracji. Hierarcha mó-
wił również o znaczeniu oł-
tarza w powszechnym prze-
żywaniu życia duchowego 
- Z taką radością i z takim 
zaufaniem składamy na nim 
tajemnice naszego życia. Do-
czesnego i wiecznego. 

Budowa ołtarza była wolą 
księdza kanonika Grzegorza 
Zakliki do czego w swej ho-
milii nawiązał abp Dzięga – 
Ołtarz w tej świątyni nabie-
ra dodatkowo waloru spe-

cjalnego; łączy tajemnicę do-
czesności z tajemnicą wiecz-
ności. Łączy tak zwłaszcza  
po śmierci księdza kanonika 
Grzegorza Zakliki, waszego 
proboszcza, którego tak ceni-
liście i który was tak ukochał, 
który tak o was dbał i tak 
was umiejętnie prowadził; 
cierpliwie wam towarzysząc, 
subtelnie wskazując drogi, 
mądrze pouczając i gorliwie 
podtrzymując. Teraz niejako 
pośmiertnie jeszcze dopełnia 
się jego wcześniejsza wola, 
aby w tej świątyni zaist-
niał taki ołtarz. Na ręce sio-
stry, składam całej rodzinie 

wielkie słowa wdzięczności i 
uznania, że tę wolę ks. Grze-
gorza podtrzymaliście i że ta 
świątynia jest w ten ołtarz 
wyposażona. W tym ołtarzu 
jest wyryty napis, że jest on 
fundacją św. pamięci księdza 
Grzegorza Zakliki. Ten napis 
jest wyryty w kamieniu, on 
tu będzie trwał; to jest doku-
ment, to jest pomnik, tabli-
ca pamięci, i jednocześnie oł-
tarz życia, ołtarz obecności. 
Chcę dziękować wam drodzy 
duszpasterze na czele z księ-
dzem proboszczem, który z 
taką otwartością podjął wolę 
swego poprzednika, że ksiądz 



6-8.12.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W ostatnią sobotę tuż przed rozpoczęciem uroczystej Mszy św., metropolita 
szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga udzielił DN krótkiego wywiadu.

Przeżywajmy życie parafii na wzór życia w rodzinie…
Jakie znaczenie dla lokal-

nej wspólnoty ma konse-
kracja ołtarza?

Warto podkreślić, że akt 
konsekracji, czyli uroczyste-
go poświęcenia świątyni, oł-
tarza, dzwonu, czy naczyń li-
turgicznych takich jak kielich, 
patena czy puszka, oznacza 
nie tylko błogosławieństwo 
do celów kultu, ale ma jedno-
cześnie szerszy aspekt – jest 
to wyłączenie przedmiotu 
konsekrowanego z wszelkich 
świeckich czynności  i cere-
monii; z świeckich celów. W 
przypadku zwykłego poświę-

cenia czy błogosławieństwa 
jest to bardziej akceptacja, że 
przestrzeń nadaje się do ce-
lów kultu, ale nie oznacza to 
jeszcze wyłączenia z innych 
celów. Natomiast konsekra-
cja wyłącza z celów, które nie 
są związane z formacją i roz-
wojem duchowym, z naszym 
zwracaniem się ku Panu 
Bogu i z umacnianiem obec-
ności Boga pośród nas. Dzi-
siaj ten akt będzie dokony-
wany formalnie wobec ołta-
rza i będzie również potwier-
dzenie takiego aktu co do ca-
łej świątyni. 

Rozpoczętemu kilka 
dni temu nowemu roko-
wi duszpasterskiemu przy-
świeca hasło „Kościół jest 
naszym domem”. Co mo-
żemy rozumieć pod stwier-
dzeniem, że Kościół jest 
naszym domem? 

Słowo dom w języku pol-
skim jest tak bogate, że trud-
no oddać jego znaczenie jed-
nym zdaniem, gdyż jest to 
i obiekt – dom, ale dom to 
także rodzina. To są rów-
nież więzi międzyludzkie. 
W przypadku tego hasła na 
rok duszpasterski, który się 

rozpoczął, przede wszystkim 
myślimy o relacjach między-
ludzkich – czujmy się w Ko-
ściele jak w rodzinie. Czujmy 
się u siebie, ale jednocześnie 
nie myślmy, że ktoś za nas te 
relacje będzie budował. Tak 
jak w rodzinie nie wszystko 
zależy od samego ojca i od 
samych rodziców. Atmosfe-
ra zależy również od dzieci. 
I nie tylko od samych dzie-
ci, również od rodziców. Jeśli  
w domu mieszka również 
babcia czy ciocia, to atmosfe-
ra zależy też od nich – mu-
szą tworzyć rodzinę. To jest 

wysiłek każdego, aktywność 
każdego, i radość każdego z 
tego, że są rodziną, czyli są 
domem. To oni ten dom two-
rzą. Tak samo w parafii, jest 
to prośba, zachęta i błogosła-
wieństwo dla wszystkich wie-
rzących, katolików, uczniów 
Chrystusa, aby nie bali się 
przeżywać życia parafii tak 
jak życia w rodzinie, tzn., by 
byli w tym aktywni i na to 
Szczęść Boże.

Dziękuję za rozmowę 
Piotr Słomski

proboszcz o nim pamięta, że 
ksiądz go przywołuje i że się 
za niego modli i że jego też 
prosi o pomoc w codzien-
nych sprawach tej parafii i 
tego miasta. Księdzu dzieka-
nowi i kapłanom dekanatu i 
tej ziemi chcę dziękować, że 
tak umiejętnie towarzyszy-
liście świętej pamięci księ-
dzu Grzegorzowi, szczegól-
nie w ostatnich miesiącach i 
tygodniach jego życia a teraz 
przez pamięć o nim, przez 
przywoływanie wspomnień 
sami siebie umacniacie w 
pięknym, dobrym gorliwym 
kapłaństwie i w służbie Lu-
dowi Bożemu. Drogi księże 
proboszczu, chcę prosić, aby 
tak jak dzisiaj odprawiał ks. 
Msze święte za księdza Grze-

gorza, aby przez cały 2012 
rok na tym ołtarzu była od-
prawiana przez was, kapła-
nów tej parafii, raz w mie-
siącu Msza święta w jego in-
tencji i w intencji kapłanów, 
którzy tu kiedyś pracowali, 
którzy w tę świątynię wpisa-
li swoje życie. I niech ta in-
tencja będzie ogłaszana! A 
potem gdy minie rok 2012, 
abyście często, okresowo, co 
pewien czas powracali już 
sami do tej intencji na tym 
ołtarzu, aby Ludowi Bożemu 
tej ziemi, aby całej naszej Oj-
czyźnie wypraszać łaskę ży-
cia w pokoju, w bezpieczeń-
stwie i normalności. Byśmy 
już nie musieli wychodzić z 
różnych historycznych doł-
ków, gospodarczych kryzy-

sów, społecznych konfliktów 
i napięć. Byśmy mogli jako 

naród i jako pokolenie z ra-
dością postępować Bożą dro-
gą i w życiu osobistym, ro-
dzinnym, i w życiu społecz-
nym, by nikt nam łaski nie 
musiał robić, ale byśmy my - 
świadectwo Chrystusowi da-
jąc - mogli być źródłem no-
wej nadziei dla innych, by 
dołączali do nas inni. By od-
mieniało się oblicze tej ziemi. 
Niech się tak stanie, niech 
Bóg to sprawi i niech łaskę 
swoją pomnaża. Amen.

Następnie po odśpiewa-
niu po łacinie Litanii do 
Wszystkich Świętych ar-
cybiskup dokonał obrzędu 
konsekracji. 

Oprócz konsekracji ołta-
rza i rekonsekracji świąty-
ni po zniszczeniu pożarem i 

konieczności wyłączenia jej 
na pewien czas z kultu Bo-
żego, kościół p.w. Wniebo-
wzięcia NMP został pod-
niesiony do rangi fary. Ter-
min fara wywodzi się od 
niemieckiego słowa Pfarre, 
Pfarrkirche bądź Pfarrei – 
co oznacza probostwo lub 
parafię. Kościołem farnym 
określa się najstarszy kościół 
w mieście lub najważniejszy 
kościół dekanatu. Na sobot-
nią uroczystość licznie przy-
byli wierni z terenu parafii, 
dekanatu oraz osoby, któ-
re w pewnym etapie życia, 
związane były szczególnie z 
nowogardzkim kościołem i 
parafią WNMP.  

Piotr Słomski



Nr 93 (2027)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Nowym szefem ludowców 
w regionie został  39-letni Ja-
rosław Rzepa, dotychczasowy 
zastępca Ziemby.   Za odwo-

łaniem prezesa  głosowało 30 
osób, 21 było przeciw. Rzepa  
pokonał w głosowaniu lidera 
PSL w Świnoujściu, Zbigniewa 
Pomieczyńskiego. Zarząd tłu-
maczył zmiany w prezydium 
partii słabym wynikiem w re-
gionie PSL w ostatnich wybo-
rach parlamentarnych. Nowy 
prezes PSL  pracuje jako dyrek-
tor wydziału rolnictwa w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Szcze-
cinie.

Czym będzie się teraz zajmo-
wał K. Ziemba? 

Otrzymałem kilka propozy-

cji pracy. Na razie je rozwa-
żam. Tymczasem mam zamiar 
zająć się domem i trochę od-
począć. Oczywiście nadal będę 
się angażował społecznie – po-
wiedział redakcji DN odwoła-
ny w niedzielę z funkcji preze-
sa Ziemba. 

K. Ziemba ma 59 lat. Funk-
cję prezesa zachodniopomor-
skiego PSL pełnił od grudnia 
2005 r. W latach 1994-2010 
był burmistrzem Nowogardu. 
Obecnie jest prezesem Zarzą-
du Miejsko - Gminnego PSL w 
Nowogardzie i wiceprezesem 

struktur powiatowych partii. 
W grudniu 2010 roku, kilka ty-
godni po przegranych wybo-
rach na burmistrza, został do-
radcą wicepremiera i ministra 
gospodarki Waldemara Pawla-
ka.  Oprócz spraw politycznych 
K. Ziemba działa także od lat 
na niwie społecznej -  jest m. 
in. prezesem  Zarządu Powia-
towego w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Goleniowie, skarb-
nikiem Zachodniopomorskie-
go Zrzeszenia LZS i działaczem 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego – koło Nowogard. 

Stanowisko szefa struktur re-
gionalnych partii było dotych-
czas najwyższą funkcją poli-
tyczną sprawowaną przez oso-
bę stale zamieszkującą w na-
szej gminie w okresie po 1989 
r.  Przypomnijmy, że na po-
dobnym poziomie polityków 
nowogardzkich, funkcjonował 
jeszcze tylko Marek Słomski – 
wiceszef regionalnych struk-
tur AWS w Szczecinie w latach 
1998-2002.  

MS

Wszystkiego najlepszego, 
dużo zdrowia, szczęścia i radości na co dzień. 

Samych radosnych chwil. 

Mikołajowi i Leokadii 
Tracz 

najserdeczniejsze 
życzenia imieninowe 

składają dzieci z wnukami

ŻYCZENIA

Halina Czudek : lat 39, 
zmarła: 01.12.2011r, pogrzeb 
odbędzie się 07.12.2011r  na 
cmentarzu w Szczecinie 

Stanisław Strzelec: lat 69, 
zmarł 04.12.2011r, pogrzeb 
odbędzie się 07.12.2011 na 
cmentarzu w Nowogardzie 

informację podał administrator 
cmentarza S. Furmańczyk

Znaleziono 
klucze 

Do redakcji zostały przy-
niesione klucze z charakte-
rystycznym breloczkiem w 
kształcie litery „M”, które są 
do odebrania w redakcji DN 

red. 

 W tych dniach 
odeszli do 
Wieczności 

PSL ma nowego prezesa 

Kazimierz Ziemba odwołany 
Kazimierz Ziemba został odwołany z funkcji szefa zachodniopomorskiego PSL – tak zdecydował w minioną niedzielę zarząd regional-
ny partii. 

Kazimierz Ziemba

Zdjęcie spalonego samochodu osobowego, który publikujemy poniżej przesłał do redak-
cji nasz czytelnik. Wrak leżał w rowie na drodze tuż za Sąpolnicą (koło byłej winiarni). 

Tajemniczy pożar samochodu

Fotografie zostały wykonane 
w minioną sobotę przed go-
dziną 9.00 rano za pomocą te-
lefonu komórkowego. Wczoraj 
próbowaliśmy ustalić na poli-
cji i straży pożarnej jak doszło 
do pożaru i dlaczego nikt nie 
usunął spalonego pojazdu z 
pobocza drogi. Niestety, obie 
służby nie miały nam zbyt wie-
le do powiedzenia. Nie wiado-
mo więc w jakich okoliczno-
ściach doszło do pożaru i  czy 

ktoś w nim ucierpiał. Bez od-
powiedzi na razie pozostaje 
również pytanie, kto gasił pło-
nące auto – nowogardzcy stra-
żacy nie odnotowali takiej ak-
cji w przeciągu ostatnich kilku 
dni. 

Policja obiecała przekazać 
nam na dniach więcej infor-
macji. O sprawie będziemy in-
formować. 

MS, foto. Kazik
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Bukiet najwspanialszych życzeń:
 uśmiechu i szczęścia,  radości każdego dnia

 oraz wszelkiej pomyślności

Barbarze Lipskiej 
z okazji urodzin i imienin 

od wszystkich koleżanek 
z pracy i rodziny

ŻYCZENIA

Serdeczne podziękowanie sponsorom 
uroczystości odpustowej   

w Kościele św. Rafała Kalinowskiego :
Dyrektorowi oraz obsłudze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Pani Mariannie i Grzegorzowi Malinowskim 
Panu Henrykowi Grygowskiemu 
Panu Tadeuszowi Banachomskiemu 
Panu Waldemarowi Pędziszczakowi 
          Sybiracy 

„Bez książki nie ma nic”
Rozmowa z Zofią Pilarz, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Żeromskiego w Nowogardzie – jednej z najlepszych bibliotek 
w kraju, według rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej”.  

Dziennik Nowogardzki: Ile 
książek znajduje się w naszej  bi-
bliotece? 

Zofia Pilarz: Nasz księgozbiór 
zawiera ponad 100 tys. pozycji. 
Myślę, że jak na naszą gminę jest 
to liczba wystarczająca.  

 Jakie pozycje  najchętniej czy-
tają mieszkańcy Nowogardu? 

Aby odpowiedzieć na to pyta-
nie, muszę „posegregować” czy-
telników na trzy grupy. Pierw-
sza, to osoby uczące się, które 
czytać po prostu muszą. Nasza 
biblioteka zakupuje większość 
pozycji, które są potrzebne na 
różnych etapach edukacji szkol-
nej. Są to głównie lektury. Sta-
ramy się także wyposażać nasz 
księgozbiór w pozycje, które są 
wymagane na kierunkach szkół 
wyższych, które funkcjonują w 
naszym mieście. Dla tych ludzi, 
którzy się uczą staramy się za-
pewnić tą minimalną literaturę. 
Trzeba bowiem pamiętać, że nie 
wszystkich stać na kupowanie 
książek. Druga grupa czytelni-
ków, którą należy wyróżnić, to 
są uczniowie szkół średnich. Ci 

wypożyczają głównie lektury. 
Trzecia grupa, są to pozosta-
li czytelnicy, którzy przychodzą 
do nas dla przyjemności. I to 
jest bardzo szeroki wachlarz za-
interesowań od poradników dla 
kobiet, książek kulinarnych, po-
przez literaturę faktu, biografie, 
poradniki techniczne na litera-
turze popularnej kończąc. Bar-
dzo modna jest literatura kobie-
ca. Tu królują takie autorki jak 
Małgorzata Kalicińska, Izabe-
la Sowa, Olga Tokarczuk, któ-
rej każda pozycja to jakby obja-
wienie, Maria Nurowska, Hali-
na Popławska. Ostatnio rekordy 
popularności biją także wszel-
kiego rodzaju biografie. 

A nazwiska bardziej „ko-
mercyjne” jak Pilch, Grocho-
la czy Masłowska?

Oczywiście, że tak. Chociaż ja 
osobiście za tego typu literaturą 
nie przepadam, to autorzy ci 
mają  stałą grupę swoich zwo-
lenników wśród naszych czytel-
ników. Ludzie zwracają uwagę 
na przyznawane nagrody. Je-

śli jakiś autor otrzyma np. pol-
ską Nike, od razu są zapytania 
o jego książki. 

Nie wspomniała Pani na ra-
zie ani słowa o klasyce. Czyż-
by ten rodzaj literatury nie 
cieszył się już popularnością 
wśród czytelników? 

Ależ nie. Powiem więcej - 
jest swoista moda na literatu-
rę klasyczną. Mało tego wraca-
my do starych i zapomnianych 
autorów jak Sergiusz Piasec-
ki, którego książki przez wie-
le lat po wojnie nie były wyda-
wane. Ludzie często też pytają 
o Ossendowskiego. Wśród bar-
dziej popularnych wciąż sym-
patią cieszą się książki autor-
stwa Kraszewskiego, Sienkiewi-
cza. Są osoby, które wracają do 
twórczości Radziwiłłowiczównej. 
Mamy wszystkie jej pozycje, które 
zostały wydane. 

Na jakiej podstawie podejmu-
je pani decyzję o zakupie nowej 
pozycji książkowej do bibliote-
ki?

Książki generalnie kupujemy u 
hurtowników.  Kiedyś były to hur-
townie ze Szczecina, ale zakończy-
ły one swoją działalność. Najczę-
ściej współpracujemy dzisiaj z hur-
towniami w Siemiatyczach, Mo-
sinie i Warszawie. Średnio raz na 
kwartał spotykamy się  z przedsta-
wicielami tych hurtowni i wspólnie 
z całą kadrą biblioteki decydujemy 

o zakupie nowych pozycji, które 
wzbogacają nasz księgozbiór. 

Ile osób odwiedza rocznie bi-
bliotekę?

  Średnio naszą bibliotekę każ-
dego dnia odwiedza ok. 150 osób. 
Ogólnie mamy 4,5 tys. czytelników 
tzn. osoba, która chociaż raz w 
roku wypożyczyła książkę. Ci czy-
telnicy wypożyczyli łącznie ponad 
101 tys. pozycji. To daje nam 20 
książek średnio na osobę w ciągu 
roku. Ponad 26 tys. osób przyszło 
do czytelni i skorzystało łącznie 
z ponad 70 tys. czasopism i ksią-
żek. Jeśli chodzi o same odwiedzi-
ny w bibliotece tj. wystawy, zajęcia, 
spotkania, to liczba ta wynosi pra-
wie 62 tys. rocznie. Zdajemy sobie 
sprawę, że tych odwiedzin jest wię-
cej, ponieważ nie każdy zwiedza-
jący wystawę wpisuje się do księgi. 
To dane za rok 2010. Nie uwzględ-
niają one danych z  filii zamiejsco-
wych, które znajdują się w Błotnie, 
Wyszomierzu, Dąbrowa, Strzele-

wo, Wierzbięcin, Żabowo i dwóch 
znajdujących się w mieście – je-
den zamknięty w Ośrodku Szkolno 
- Wychowawczym  przy ul. Ponia-
towskiego i jeden otwarty na osie-
dlu Bema.

Na przełomie ostatnich lat 
rola biblioteki się poszerzyła. 
Obok swojej podstawowej dzia-
łalności, związanej z misją czy-
telniczką, placówka organizuje 
wiele spotkań dla dzieci i doro-
słych. Chwilami ma się wraże-

nie, że biblioteka zamienia się w 
dom kultury.   Skąd wziął się po-
mysł na tego typu działalność? 

Wszystko zaczęło się jakieś 20 
lat temu. Wtedy to po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy ferie zimowe dla 
dzieci. Głównymi pomysłodawczy-
niami tych zajęć były panie z od-
działu dziecięcego tj. Wiesława Pa-
rzybut i Danuta Baran. To one jak-
by przygarnęły dzieci, które w czasie 
wolnym od szkoły snuły się po bi-
bliotece i nie miały co ze sobą zrobić. 
Uznałyśmy, że skoro dzieci przycho-
dzą do biblioteki to znaczy, że dobrze 
się tutaj czują. I tak to się wszystko 
zaczęło. Później zaczęłyśmy organi-
zować również zajęcia w wakacje. 
W międzyczasie udało nam się tak-
że wyposażyć bibliotekę w kompu-
tery z Internetem, zakupione w ra-
mach programu „Ikonka”. To spowo-
dowało, że jeszcze więcej dzieci za-
częło przychodzić do czytelni. Poja-
wiały się pomysły na kolejne spotka-
nia i zajęcia, również dla dorosłych i 
seniorów. Bez książki nie ma nic. To 
nasza fundamentalna zasada. Dla-
tego też,  wszystkie nasze działania 
są oparte na pracy z książką.  

Ostatnio biblioteka miejska 
zajęła 2 miejsce w woj. zachod-
niopomorskim i 18 w kraju   w 
rankingu najlepszych, zorgani-
zowanym wspólnie przez Insty-
tut Książki i gazetę „Rzeczpo-
spolita”. Skąd pomysł  na udział 
w takim rankingu? Chciała się 
Pani sprawdzić? 

Tak. Czasem trzeba się podda-
wać weryfikacji, by sprawdzić jak 
się wypada na tle innych. Wiedzia-
łam, że jesteśmy dobrzy. Do tego nie 
trzeba być bibliotekarzem. Nie spo-
dziewałam się jednak, że zajmiemy 
aż tak wysokie miejsce w tym ran-
kingu. Pragnę jednak podkreślić, że 
za tym  sukcesem stoi cały personel  
biblioteki. 

Dziękuję za rozmowę jedno-
cześnie gratulując dotychczaso-
wych osiągnięć i życząc dalszych 
sukcesów zawodowych w imie-
niu swoim i całej redakcji DN.

Dziękuję bardzo. 
Rozmawiał Marcin Simiński

Danuta Baran (po lewej) i Wiesława Parzybut

Zofia Pilarz
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Akcja charytatywna na rzecz Artura Komisarka

Przełaje na Mikołajki
W sobotę przed południem najmłodsi i starsi miłośnicy kolarstwa, a także sportow-
cy, którzy związali swoje życie z tą dyscypliną wzięli udział w Mikołajkowym wyścigu 
przełajowym, którego celem było wsparcie Artura Komisarka w jego walce z chorobą 
oraz promocja sportu wśród młodzieży.

Cel imprezy jest bardzo szczyt-
ny. Zbieramy pieniądze dla Artu-
ra, który ma nawrót choroby po 
2,5 roku leczenia. Była już jed-
na tego typu akcja, podczas któ-
rej były organizowane pieniądze 
na fundację. Teraz chcemy za-
fundować Arturowi leczenie me-
taboliczne enzymami. Czekamy 
na leki, które będą już wkrótce – 
w poniedziałek, albo wtorek. Od 

2,5 miesiąca Artur ma również 
wstrzymaną rentę; staramy się 
mu również pomóc w tej kwestii. 
Każdy w miarę swoich możliwo-
ści stara się pomóc - znajomi, ki-
bice i ludzie z okolic, którzy za-
angażowali się dla Artura – po-
wiedział Wojciech Ziółkowski, 
zawodnik BDC Team. 

Zawody były również sposob-
nością do tego, by poprzez ry-
walizację sportową młodzi lu-
dzie zachwycili się pięknem ko-
larstwa. Mówi trener Chrabąsz-
czy i jeden z organizatorów wy-
ścigu Ryszard Posacki - Jedną z 
idei tej imprezy jest właśnie pro-
mowanie sportu wśród młodzie-
ży. Chcemy odciągnąć młodych 

ludzi od telewizorów, kompute-
rów i zachęcić ich do uprawiania 
sportu. Chcemy pokazać, że na-
wet o tej porze roku, w różnych 
warunkach i terenie można czer-
pać przyjemność z jazdy i ściga-
nia się na rowerze. W tych mło-
dych ludziach widać chęć rywa-
lizacji. Całe nasze życie na niej 
polega; a my staramy się pomóc, 
aby rywalizacja przebiegała na 

zdrowych zasadach – to się rów-
nież przekłada na dalsze życie. 

„Sport rozwija charakter, 
kształtuje młodych ludzi, więc 
takie imprezy są jak najbardziej 
wskazane.” - dodaje Wojciech 
Zieliński.

O tym, że sport to prawdzi-
we wyzwanie, które wymaga 
nie tylko poświęcenia i samo-
zaparcia, ale i dobrego zorga-
nizowania sobie dnia, mogli-
śmy przekonać się w rozmowie 
z Patrykiem Komisarkiem, za-
wodnikiem ALKS „Stali” Gru-
dziądz, złotym medalistą mi-
strzostw Polski juniorów na to-
rze z 2010 roku, jednym z braci 
Artura  - Obecnie jeżdżę w klubie 

ALKS „Stal” Grudziądz. Uczę się 
w Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go w Kolarstwie w Świdnicy. Być 
może w niedalekiej przyszłości 
będę jeździł we Francji. Niestety 
warunkiem przejścia do zagra-
nicznej grupy jest zdanie matu-
ry, w związku z tym muszę się do 
niej porządnie przygotowywać. 

Dzień w takiej szkole jak ta w 
Świdnicy, jest bardzo intensyw-
ny; zaczyna się od 15-minutowe-
go porannego rozruchu, następ-
nie jest śniadanie. Po śniadaniu 
jest pół godziny przerwy, następ-
nie są trzy lekcje. Po trzech lek-
cjach jest odprawa techniczna i 
jedziemy na trening. Po trenin-
gu obiad i znów trzy lekcje albo 
cztery i ponownie trening; w za-
leżności od pory roku na powie-
trzu albo na siłowni. Następnie 
jest kolacja i czas wolny. Nie jest 
łatwo pogodzić naukę z rowerem, 
to jest poświęcenie. 

Życie sportowców wyczyno-
wych, w którym, podług słów 
starego przeboju, piękne są tylko 
chwile, zwłaszcza te na podium, 
przez większość czasu nazna-
czone jest ciężką pracą nad for-
mą i dążeniem do osiągania jak 
najlepszych wyników. I zapew-
ne ze względu na to poświęce-
nie mogą oni, nawet w tak mło-
dym wieku, uchodzić za wzór 
dla młodzieży. Miejmy nadzieję, 
że także po tych zawodach wie-
lu zapała pozytywnym uczuciem 
do kolarstwa lub innego sportu, 
a także rozwinie w sobie wraż-
liwość na drugiego człowieka, 
tego również  uczy sport  jak po-
kazuje nowogardzka impreza na 
rzecz pomocy Arturowi.

Piotr Słomski

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla sponsorów 
imprezy:
Urząd Miasta Nowogard
ERJOT – krawiectwo eksport – import Jerzy Brzost,
Sklep Sportowy – Małgorzata Kubicka
Ryszard Bonda (specjalny puchar dla najlepszego zawodnika)
Bank BGŻ
Hurtownia Materiałów Biurowych Danuta Żetecka,
Andrzej Lipka,
Szpital Miejski w Nowogardzie, zabezpieczenie medyczne
Dziennik Nowogardzki – sponsor medialny
Rada wojewódzka i gminna LZS
LKS Pomorzanin Nowogard
J.F. „Duet” Goleniów
Sklep Rowerowy  - Marian Turowski
BIKE-MULTI SPORT Goleniów – Marek Gąsior 

Wyniki:
Kategorie:
Open mężczyzn
Tomasz Kudelski – MKS Bolmet Trek Legnica
Krzysztof Janicki – JF Duet Goleniów
Patryk Komisarek – Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard
Piotr Gawroński – CCC Polsat Polkowice – (mistrz Europy orlików)
Gościnnie wystąpił Wojciech Ziółkowski, Nowogard reprezentowali również 
Jacek Rzepka i Dariusz Masal.
Juniorzy
Paweł Kolasiński – Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard
Łukasz Gugulski – JF Duet Goleniów
Szymon Simiński – GK BOGO Szczecin
Juniorzy młodszy
Remigiusz Komisarek – Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard
Leon Mieczkowski – LKS POM Strzelce Krajeńskie
Kornel Zwoliński – Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard
Młodzik
Filip Szczepaniak – LKS POM Strzelce Krajeńskie
Damian Blaźniak – LKS POM Strzelce Krajeńskie
Kamil Spławski – LKS POM Strzelce Krajeńskie
W tej kategorii Nowogard reprezentowali również zawodnicy Luks Panorama 
Chrabąszcze Jakub Ubych 8. miejsce i Dawid Ślązak 12. pozycja.
Żak starszy
Szymon Łakomy – UKS Ratusz Maszewo
Piotr Sowiński – Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard
Damian Ubych – Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard
Miejsce zajął Maciej Sućko – Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard
Żak 
Weronika Kuczyńska – UKS Ratusz Maszewo
Aleksander ORŁOWSKI – Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard
Wiktoria Turowska – Turowski Szczecin
Młodziczka
Izabela puchała – LKS POM Strzelce Krajeńskie
Nikola Stankiewicz – Piast Szczecin
Aleksandra Jasnowska – Piast Szczecin
Juniorka Młodsza
Marika Kuczyńska – UKS RATUSZ Maszewo
Paulina Łakoma – UKS Ratusz Maszewo
Paulina Winiarska – GK BOGO SZCZECIN
Orliczki 
Natalia Jędrzejczy – GK BOGO Szczecin
Anna Kubaczkowska – BOGO Szczecin
Sabina Napieralska – BOGO Szczecin
Zawodników DPS reprezentowali Maciej Lenik i Artur Kubisa
Sędziował Janusz Pietruszewski z Nowogardu
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UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku

Na terenie naszej gminy są dzie-
ci, które do tej pory, ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu głębokim, objęte były 
nauczaniem indywidualnym lub 
dowożone do odległych ośrodków 
na zajęcia rewalidacyjno-wycho-
wawcze. 

Podejmując  temat dotyczący  
pracy z osobami niepełnospraw-
nymi intelektualnie w stopniu głę-
bokim, musimy zdać sobie spra-
wę, jak ważne - a przy tym trudne 
- są to działania. Osoba niepełno-
sprawna intelektualnie ma pełne 
prawo do wspomagania swojego 
rozwoju poprzez system edukacji 
tak, jak wspomaga się rozwój oso-
by bez ograniczeń rozwojowych. 
Zajęcia rewalidacyjno – wycho-
wawcze stwarzają jej  możliwość 
obcowania z rówieśnikami, pozna-
wania nowego środowiska, posze-
rzania terytorium działania. Za-
jęcia te, to głównie działania tera-
peutyczne skierowane na likwido-
wanie lub zmniejszanie deficytów 

rozwojowych.
Warto dodać, że osoba niepeł-

nosprawna intelektualnie w stop-
niu głębokim wymaga od najbliż-
szych stałej i całodobowej opieki. 
Możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach zorganizowanych oraz pro-
wadzonych przez nauczycieli spe-
cjalistów wpłynie korzystnie nie 
tylko na rozwój dziecka, ale rów-
nież da rodzinie szansę na chwilę 
relaksu, załatwienie jakichś spraw, 
spotkanie z przyjaciółmi, itp.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Nowogardzie 
wspólnie postanowili wyjść na-
przeciw tym potrzebom i zamie-
rzają powołać do życia zespołowe 
zajęcia rewalidacyjno – wycho-
wawcze dla dzieci oraz młodzie-
ży z niepełnosprawnością umy-
słową w stopniu głębokim. Obej-
mą one wszystkie dzieci i młodzież 
w wieku od 3 do 25 lat. Udział w 
zajęciach dzieci w wieku szkolnym 
uznaje się za spełnianie obowiąz-

ku, określonego art.16 ust. 7 z dnia 
7 września 1991r. Ustawy o syste-
mie oświaty. 

Celem zajęć będzie wspoma-
ganie rozwoju dzieci i młodzieży, 
rozwijanie zainteresowania oto-
czeniem oraz uzyskanie niezależ-
ności od innych osób w codzien-
nym funkcjonowaniu.

Wymiar godzin zależeć będzie 
od możliwości psychofizycznych 
oraz specyficznych potrzeb rewali-
dacyjnych uczestnika zajęć:

- 4 godziny dziennie na zaję-
ciach zespołowych

- 2 godziny dziennie na zaję-
ciach indywidualnych.

Zespół może liczyć od dwóch do 
czterech osób. 

Zapewnimy opiekę wysoko wy-
kwalifikowanej kadry:

- oligofrenopedagogów
- specjalistów od rewalidacji
- surdopedagoga
- logopedów
- terapeuty Integracji Sensorycz-

nej

- psychologa
- nauczycieli mających upraw-

nienia do prowadzenia zajęć ko-
rekcyjnych i korekcyjno- kompen-
sacyjnych

- specjalistów wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka

- rehabilitanta
- lekarza pediatry
- lekarza okulisty
- lekarza neurologa
- pielęgniarki
Ośrodek dysponuje nowoczesną 

bazą lokalową z: 
- podjazdami i windą dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową
- w pełni wyposażoną salą do In-

tegracji Sensorycznej
- gabinetami do prowadzenia za-

jęć rewalidacyjnych
- gabinetami do prowadzenia za-

jęć logopedycznych
- ciekawymi pomocami dydak-

tycznymi.
oraz samochodem dostoso-

wanym do przewożenia osób 
niepełnosprawnych. Dzieciom 

mieszkającym poza Nowogardem 
i mającym trudności z dojazdem 
do naszej placówki jesteśmy w sta-
nie zapewnić miejsce w interna-
cie, który jest dostosowany do po-
trzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową.   

Organizację zajęć reguluje Roz-
porządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie zasad or-
ganizowania zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieży upośledzonych umysło-
wo w stopniu głębokim ( Dz. U. z 
1997r. nr 14 poz. 76).

Warto zainteresować się naszą 
propozycją. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać  pod nume-
rem telefonu:   91 39 20 108   lub 
osobiście w ośrodku: Nowogard,  
ul. J. Poniatowskiego 17. Prosimy 
o przekazywanie informacji oso-
bom zainteresowanym.

Dyrektor SOSW 
Joanna Wardzińska   

Nowe propozycje  Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Nowogardzie

Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: Katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga 
Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof 
Sulwiński, Błażej Szczubiał, Sylwia Jeziorska

SŁODKIE TORTY I CIASTA, CZYLI WIZYTA W PIEKARNI 
– CIASTKARNI WALDEMARA PĘDZISZCZAKA
30 listopada klasa II TŻ odwiedziła - w ramach zajęć praktycznych - PIEKARNIĘ – CIASTKARNIĘ WALDEMAR PĘDZISZCZAK.

 Kasia Sowul podczas ozdabiania tortu Jakub Hnat skoncentrowany na ozdabianiu ciasta

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Pod takim hasłem 1 grudnia odbył się w ZSP szkolny etap VII edycji Olimpiady 
Przedsiębiorczości.

W konkursie wzięło udział 
19 uczniów, którzy zmagali się 
z pytaniami mającymi na celu: 
uświadomienie młodzieży o 
konieczności zachowywania 
się w sposób przedsiębiorczy, 
rozbudzenie i wzmacnianie 
postaw i zachowań przedsię-
biorczych, doskonalenie umie-
jętności analizy zjawisk zacho-
dzących w gospodarce, orga-

nizacji  w życiu prywatnym, 
rozwijanie zdolności myślenia 
analitycznego i syntetycznego, 
rozwiązywanie w sposób twór-
czy problemów, skuteczne ko-
munikowanie się, tworzenie 
pozytywnego klimatu wokół 
działalności, lepsze przygoto-
wanie młodzieży do wyzwań 
współczesnego świata oraz za-
chęcenie do studiowania na 

uczelniach ekonomicznych. 
Wyniki etapu szkolnego 

przedstawiają się następująco:
I miejsce – Sebastian Madej
II miejsce – Sara Berezow-

ska i Karolina Banachomska
III miejsce – Aneta Bartni-

czuk
 Gratulujemy zwycięzcom 

oraz życzymy powodzenia w 
dalszych zmaganiach!

Monika Romasłowska

Spotkanie poprowadził Pan Waldemar Pędzisz-
czak, który wraz z pracownikami piekarni zapoznał 
uczniów z technikami wykonania słodkich wypie-
ków. W programie spotkania było: wykonanie tortu 
owocowego, babki oraz ciasta jogurtowego. Ucznio-
wie nie tylko obserwowali proces ozdabiania tortu, 
ale także sami brali w nim udział (brawo dla Kasi So-
wul, która z pewnością ma zadatki na cukiernikaJ). 
Świetną zabawą okazało się wykonywanie wzorów 
tortowych, poprzez wyciskanie kremu z rękawa, a 
także nakładanie ciasta do foremek. Pan Pędziszczak 
odkrył przed uczniami tajniki wykonania słodkich 
wypieków, wykazując przy tym duże poczucie hu-
moru.  Po tych zajęciach uczniowie będą wykony-
wali w szkole własne dzieła, ale już pod okiem na-
uczycieli prowadzących.

 Uczestnicy konkursu podczas rozwiązywania testu

WARSZTATY SZKOLENIOWIE W ZSP
30 listopada w ZSP odbyły się warsztaty szkoleniowe zorganizowane dzięki uprzejmości firmy „Biurex” i Pani Grażyny Rynkiewicz.

Kurs przeznaczony był dla młodzie-
ży działającej w szkolnym miniprzed-
siębiorstwie „Lewe Rączki” oraz dla 
nauczycieli szkół i przedszkoli nowo-
gardzkich. Na zajęciach korzystano z 
mas plastycznych firm: STAEDTLER i 
FIMO. Uczestnicy wykonali wiele cie-
kawych ozdób oraz biżuterii, jedno-
głośnie uznając zajęcia za bardzo cie-
kawe i udane. 

Wyroby naszych uczniów - działa-
jących w miniprzedsiębiorstwie - bę-
dzie można zakupić podczas zebra-
nia otwartego, które odbędzie się 7 
grudnia.
Kinga Piwowarczyk, Paulina Majdzińska 

i Natalia Daczkowska
Uczestnicy warsztatów podczas wykonywania ozdób

Uczniowie i prowadząca zajęcia - Pani Grażyna Rynkiewicz
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Zaginął pies rasy
 Golden Retriever 

kolor biszkopt. 
znalazcę proszę o kontakt 

tel. 608 314 639 

„Dobro się mnoży, kiedy się je dzieli”

Dlaczego Szlachetna Pacz-
ka jest wyjątkowa? 

SZLACHETNA PACZKA 
to ogólnopolska akcja świą-
tecznej pomocy – realizowa-
na od 2001 roku przez Stowa-
rzyszenie WIOSNA. Głów-
nym  jej założeniem jest idea 
przekazywania bezpośredniej 
pomocy  tak, by była ona sku-
teczna, konkretna i przede 
wszystkim trafiona. O pomo-
cy i tym co należy zrobić, by 
zostać wolontariuszem, a na-
stępnie pomagać rozmawiam 
z Karoliną Sałaga, liderem 
rejonu Nowogard „Szlachet-
nej Paczki”.

Jarek Bzowy: Karolino, za-
nim zdecydujemy się zostać 
wolontariuszem to?

Karolina Sałaga: Jest to jed-
no z najważniejszych pytań. 
Zanim zdecydujemy się wziąć 
udział w jakimkolwiek wolon-
tariacie trzeba się poważnie za-
stanowić, czy jesteśmy na to go-
towi. Wolontariat to duża od-
powiedzialność nie tylko za sie-
bie, ale przede wszystkich za 
tych, którym decydujemy się 
pomóc. Wiąże się to m. in. z re-
zygnacją ze swojego wolnego 
czasu, a przecież wiadomo jak 
w dzisiejszych czasach żyje się 
szybko.

Od kiedy jest organizowa-
na akcja „Szlachetna Paczka”

„Szlachetna Paczka” jest ak-
cją ogólnopolską, podzielo-
ną oczywiście na regiony, czy-
li poszczególne województwa, 

a wszystko po to, by uspraw-
nić koordynację. Każdy z regio-
nów zrzesza w sobie kilka rejo-
nów, jednym z nich jest właśnie 
Nowogard. Pomysł Szlachetnej 
Paczki zrodził się w Krakowie 
i cała akcja realizowana jest od 
2001, natomiast w Nowogar-
dzie organizowana jest od 2010 
r. czyli po raz drugi.

Kto może w niej brać 
udział?

Zależy o co pytasz. Jeśli py-
tasz o strukturę osób zaanga-
żowanych w akcję, to po za li-
derami rejonów działają tak-
że koordynatorzy regionalni, to 
oni wspierają, pomagają i czu-
wają nad całością prac, jakie 
są podejmowane w regionie. 
Dużą rolę ogrywa także PR ten 
główny ogólnopolski odpowie-
dzialny za nagłośnienie akcji w 
środkach masowego przekazu 
oraz ten na szczeblu regional-

nym. Jednak największą rolę 
ogrywają zarówno wolonta-
riusze, jak i darczyńcy, którzy 
decydują się aby taką paczkę 
przygotować, bez nich nic by-
śmy nie zrobili, bo w końcu to 
ich zaangażowanie i okazanie 
serca przynosi efekt finalny.

Jak przebiega pomoc oso-
bom potrzebującym?

Wszystko zaczyna się od wo-
lontariusza, to on wybiera so-
bie rodzinę której chce pomóc, 
to on idzie do tej rodziny w 
celu przeprowadzenia wywia-
du, to on poświęca swój czas i 
to on staje się odpowiedzialny 
za pomoc wybranej rodzinie. 
Odpowiedzialność, to przede 
wszystkim pełne zaangażowa-
nie. Wolontariusz to osoba, 
która przynosi swoją radość 
osobom potrzebującym, oferuje 
rozmowę,  wspiera słowem. To 
on właśnie staje się łącznikiem 

pomiędzy rodziną potrzebują-
cą, a darczyńcą. Jeśli spełnią 
się wszystkie te czynniki wte-
dy możemy powiedzieć o praw-
dziwym realizowaniu założeń i 
niesieniu pomocy potrzebują-
cym. By darczyńca mógł przy-
gotować paczkę loguje się naj-
pierw do systemu www.szla-
chetnapaczka.pl  tam znajdu-
je wszelkie instrukcje jak dalej 
postępować by pomóc, trafiła 
tam, gdzie jest najbardziej po-
trzebny.

Czy nie jest tak, że wolon-
tariusze muszą być trochę jak 
detektywi by znaleźć rodzinę 
potrzebującą pomocy?

To nie tak. Nikt nikogo do 
niczego nie zmusza. Detektyw 
ma swoje śledcze zadania do 
zrealizowania. Zadaniem wo-
lontariusza nie jest śledzenie 
rodziny, a dostarczenie jej po-
mocy i radości. Wolontariusz 
nie robi niczego na siłę i wbrew 
woli osób, które znalazły się w 
trudnej sytuacji. Zatem, aby 
mądrze pomóc, trzeba wiedzieć 
jak to zrobić, aby wiedzieć jak 
to zrobić trzeba najpierw ro-
dzinę poznać, aby rodzinę po-
znać trzeba z nią najpierw po-
rozmawiać. Tu nie ma miejsca 
na „śledzenie” tylko na zwykły 
ludzki odruch życzliwości, roz-
mowy i zainteresowanie rodzi-
ną. Często takie rodziny pozo-
stają same ze swoimi proble-
mami. Więc dobrze jest wtedy z 
kimś z nich porozmawiać.  

Dlaczego „Szlachetna 
Paczka”, a nie inny rodzaj po-
mocy?

Od razu zaznaczam, że każ-
dy rodzaj pomocy jest ważny. 
A dlaczego szlachetna? Może 
dlatego, że jest naprawdę wy-
jątkowa, nakierowana na kon-
kretne potrzeby rodziny. Po-
nadto jest to coś innego i na-
prawdę na szeroką skalę. W 
pomoc włączone są wszystkie 
województwa, akcję wspiera-
ją osoby z pierwszych stron ga-
zet. W tamtym roku m. in. w 
promocję włączyła się druży-
na Realu Madryt, sam prezy-
dent RP Bronisław Komorow-
ski czy wybitna postać sceny 
muzycznej Pan Grzegorz Tur-
nau, a nawet paczkę pobłogo-
sławił papież Benedykt XVI. To 
naprawdę wpływa na jej wyjąt-
kowość wskazując nam wolon-
tariuszom, że taka pomoc jest 
mądrą pomocą i naprawdę ma 

sens. 
Co najbardziej podoba Ci 

się w tej akcji?
 Odpowiedź będzie krótka. 

Najbardziej podoba mi się mą-
dra pomoc. Dlaczego mądra, 
bo zawsze jest dopasowana do 
indywidualnych potrzeb rodzi-
ny, które wynikają z wcześniej-
szego przeprowadzenia ankiety 
(wyjaśnia to poprzednie Twoje 
pytanie). Choć jest jeszcze coś - 
to radość wolontariuszy, którzy 
czują się potrzebni,  radość ro-
dziny, która obdarowana pacz-
ką czuje, że jest dla kogoś waż-
na, to radość darczyńcy, który 
przygotowując paczkę czuje, że 
naprawdę mógł komuś pomóc. 
Mamy kontakt z darczyńcami, 
którzy decydują się pomóc po 
raz drugi i chętnie wracają. Za 
to wszystkim składam wielkie 
dziękuję! Podziękowania tak-
że należą się moim wolontariu-
szom, bo bez nich nie udałoby 
się zrealizować pomocy na taką 
skalę. Dobro wraca, bo ono jest 
w nas.

 Ile rodzin docelowo zosta-
nie objętych taką pomocą na 
terenie Nowogardu?

W chwili obecnej mamy 20 
rodzin w bazie, które zostaną 
objęte pomocą.  Do 8 rodzin 
darczyńcy już się zgłosili pozo-
stałe 12 wciąż czeka na pomoc.

Czy planujesz brać udział w 
akcji w przyszłym roku?

Nie wiem jak sytuacja będzie 
wyglądała w przyszłym roku, 
jeżeli na drodze nie staną inne 
okoliczności, które uniemożli-
wią mi działanie, to zapewne 
utworzymy rejon w Nowogar-
dzie także i w następnej edy-
cji, a wszystko po to, by pomóc 
innym żyć godniej, bo w końcu 
czyż nie jest tak, że „dobro się 
mnoży, kiedy się je dzieli”?

rozmawiał: Jarek Bzowy 
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SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Dom Weselny 
„Ula” 

ul. Leśna 1a 
Zaprasza na 

Bal  
Sylwestrowy 

Koszt 400 zł od pary 
informacja pod 

nr tel. 697 612 808

Zakład Fryzjerski „U Eli” przy ulicy Armii Krajowej 
serdecznie zaprasza 

na przedświąteczną promocję 
usług fryzjerskich od 5 do 20 grudnia 

Zapisy pod numerem telefonu: 91 392 35 40

Zgubiono 
legitymację 
studencką 
w dniu 28 listopada 

na nazwisko 

Aneta Antczak. 
Prosimy o kontakt 

z redakcją 
Dziennika 

Nowogardzkiego lub pod 
nr tel. 91 39 22 165

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2011  
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie ograniczenia używania 
wyrobów pirotechnicznych 

na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 
wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, 
poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego, 
oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza się zakaz używania wy-
robów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 12 grudnia 
2011 r. do dnia 2 stycznia 2012 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2011 r. i 1 
stycznia 2012 r.

§3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów piro-
technicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudnią-
ce się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych 
do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych 
przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używa-
nia przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie za-
dań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz ra-
kiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych sym-
bolem 20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stano-
wiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn.zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny do 
500 zł. wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 20 maja 1971. Kodeks wykroczeń ( Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 
275, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 
poz. 848, z późn. zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2011 r. i 
podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia oraz opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz 
w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Zachodniopomorski
Marcin Zydorowicz

1 grudnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Walki z AIDS 
Od wykrycia HIV i  AIDS minęło ponad 20 lat. Od tej chwili badania nad po-
znaniem istoty tej choroby, metod jej wykrywania, sposobów zapobiegania za-
każeniu posunęły się daleko naprzód. Jednak nadal nie ma skutecznej szcze-
pionki, która ostatecznie by zniszczyła wirusa, a wraz z nią chorobę, która „jest 
wśród nas i wokół nas”.

Najnowsze statystki mówią, 
że w styczniu 2011 r. zareje-
strowano 308 nowo wykry-
tych zakażeń HIV u obywa-
teli Polski, 11 zachorowań na 
AIDS oraz 4 zgony osób cho-
rych na AIDS. Dodatkowo od-
notowano 11 przypadków za-
każeń u osób innego obywa-
telstwa, przebywających na 
terenie Polski. Spośród 308 
zarejestrowanych w styczniu 
przypadków 1 był rozpozna-
ny w roku 2008r, 290 w roku 
2010r, 17 w styczniu 2011r. W 
przypadku 75, 3% zarejestro-
wanych w styczniu nowo wy-
krytych zakażeń HIV nie po-
dano prawdopodobnej drogi 
zakażenia. Jest to sytuacja bar-
dzo niekorzystna, która wy-
maga podjęcia działań ze stro-
ny wszystkich osób współpra-
cujących przy monitorowa-
niu sytuacji epidemiologicz-
nej HIV/AIDS w Polsce. Na-
zwa HIV jest skrótem od an-
gielskiego określenia dla wiru-
sa wywołującego brak odpor-
ności immunologicznej. Nasz 
organizm wyposażony jest w 
mechanizm obronny - system 

immunologiczny, który zwal-
cza atakujące nas infekcje oraz 
choroby. HIV powoli osłabia 
ten system, aż do jego osta-
tecznego zniszczenia. Wirus 
może przez wiele lat dokony-
wać uszkodzeń w systemie im-
munologicznym, zanim oso-
ba zakażona zacznie odczuwać 
chorobę. Osoba żyjąca z HIV 
może mieć dobre samopoczu-
cie i nie wiedzieć nawet o tym, 
że jest zakażona wirusem. To, 
że ktoś jest zakażony HIV, nie 
musi oznaczać, iż ma AIDS, 
ani że wkrótce będzie poważ-
nie chora. AIDS jest skrótem 
od angielskiego określenia dla 
nabytego zespołu niedoboru 
odporności (Acquired Immu-
ne Deficiency Syndrome).  

Okiem lekarza 
Nie jestem lekarzem derma-

tologiem - mówi lekarz medy-
cyny  Anna Fedorczuk- Smo-
lira, ale wiem, że każdy lekarz 
rodzinny ma prawo skierować 
pacjenta na badania w kierun-
ku HIV.  Należy podkreślić, że 
pacjenci najczęściej sami się 
zgłaszają na takie badania, co 

świadczy o ich dużej świado-
mości. Niestety czasami pod-
czas takiego badania może 
okazać się że wynik jest dodat-
ni, co w takiej sytuacji urucha-
mia specjalne procedury, któ-
re mają na celu upewnienie się 
czy wykonany test jest faktycz-
nie takim, jaki wyszedł pod-
czas pierwszego badania. Na 
terenie naszego powiatu czy 
naszej gminy nie ma utworzo-
nej  specjalistycznej poradni 
dla osób z HIV. Oznacza to, że 
w naszej społeczności ten pro-
blem jest uznawany za zniko-
my, co powinno tylko napawać 
optymizmem. Najbliższa taka 
poradnia znajduje się w Szcze-
cinie w klinice przy  ul. Arkoń-
skiej. Wiele mówi  się o sposo-
bach zakażenia wirusem, któ-
re są wszystkim dobrze znane. 
Jednak ten nie zawodny, któ-
ry jest skuteczny, to odpowie-
dzialność i szczerość w postę-
powaniu wobec innych osób i 
nas lekarzy, którym przekaza-
na prawdziwa  informacja po-
może w leczeniu.  Perspektywy 
opracowania skutecznej szcze-
pionki są nadal w fazie testów, 
ale to nie oznacza, że medy-
cyna nie poczyniła postępów. 
Mamy już nowoczesne i sku-
teczne leki, które wyhamowu-
ją namnażanie się wirusa i po-
zwalają na swobodną aktyw-
ność osobie zakażonej, co sta-
wia chorobę AIDS w świetle 
chorób przewlekłych, czyli ta-
kich, które można  leczyć. Jest 
to jednak nadal choroba nie-
uleczalna, co oczywiście nie 
oznacza, że zaraz się na nią 
umiera. Osoby zakażone przy 
systematycznym braniu leków 
i zdrowym trybie życia mogą 
żyć aktywnie.          

Opr.  Jarek Bzowy 
 źródło: Państwowy Zakład 

Higieny w Warszawie 

Anna Fedorczuk-Smolira
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 23.11.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59 - 08:02);   (10:18 

- 11:21);  (12:12 - 13:15);   (13:49 - 12:57); (16:26 - 17:29)   (19:39,20:55); 
(21:00 - 22:06)

Nowogard - Szczecin Główny:   (04:58 - 06:02);  (06:35 - 08:04);  (08:35 
- 09:39);  (11:24 - 12:28);  (14:58 - 16:02);  (16:39 - 17:51);  (18:36 - 19:45);  

Nowogard - Kołobrzeg: ( 08:03 - 9:19) , ( 11:22 - 12:42) , (13:16 - 14:31), 
(14:55 - 16:21), (17:305 - 18:57), (20:56 - 22:18), (22:06 – 23:19)    

Kołobrzeg - Nowogard:  (3:35 - 4:57), (5:19 - 6:35), (7:13 - 8:35), (10:02 - 
11:17), (13:29 - 14:53), (15:22 - 16:39), (17:19 - 18:35)

ROZKłAD JAZDY BUSóW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

WAŻNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!
Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzie-

ży Szkolnej w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w opracowa-
nym „Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzie-
ży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2011” 

informuje, że w dniu 08-12-2011r. (czwartek) od godz. 1300 w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Nowogardzie ul. Boh. Warsza-
wy 78 przeprowadzone będą konsultacje przez lekarzy ortopedów 
uczniów mających wady postawy w celu zakwalifikowania do uczest-
nictwa w gimnastyce korekcyjnej i wyjazdowych zajęciach na base-
nie. W tym dniu na badanie  zapraszamy uczniów  uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej Nr 3, Publicznego Gimnazjum Nr 2, Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 2, którzy otrzymali skierowanie na konsulta-
cję ortopedyczną, oraz uczniów którzy nie uczestniczyli w badaniu w 
dniu 29-11-2011r. . w Szkole Podstawowej Nr1, i w dniu 02-12-2011r.  
w Szkole Podstawowej Nr 2.

Następne badanie ortopedyczne odbędzie się w Szkole Podstawo-
wej Nr 4 w Nowogardzie ul. Gen. J. Bema 41  w dniu 16-12-2011r. 
(piątek) od godz. 1300 . W tym dniu na badanie zapraszamy uczniów 
uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznego Gimna-
zjum Nr 3, Szkoły Podstawowej w Orzechowie, Szkoły Podstawowej 
w Błotnie, którzy otrzymali skierowanie na konsultację ortopedyczną, 
oraz wszystkich uczniów uczęszczających do placówek szkolno-wy-
chowawczych prowadzonych przez Gminę Nowogard, którzy otrzy-
mali skierowanie na konsultację ortopedyczną a nie uczestniczyli w 
badaniu w dniu  29-11-2011r. w Szkole Podstawowej Nr1, w dniu 02-
12-2011r.  w Szkole Podstawowej Nr 2  i   08-12-2011r. w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.

 Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. w Nowogardzie  

poszukuje kandydata  
na stanowisko: 

MAGAZYNIERA
Mile widziana znajomość 

branży wodno-kanalizacyjnej oraz 
obsługa programu magazynowego.  
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Bieniczkach 
55 m kw., dwupokojowe z możliwo-
ścią adaptacji góry + garaż, ogród, 
altanka. Tel. 606 265 333. Po remoncie 
- okna. drzwi, elewacja, elektryka.

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła 
II (Gryfitów), pod budowę garaży (wiel-
kość dostosowana na busy lub auta 
osobowe), cena do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej w No-
wogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zam-
kowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojo-
na. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszyst-
kie media, woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i mani-
curzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 
23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowogar-
dzie (pomiędzy Kamenę a Przystanią), 
tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i prze-

kształconą o pow. 597 m2 przy ul Dą-
browszczaków. 724 268 040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie 
w Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam sklep w Płotach, wyposażony, 
cena 50 tys zł. 669 060 659

• Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwu-
pokojowe w szczecinie na Nowogard, 
Goleniów lub Stargard. 602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Wynajmę garaż przy ul. Radosława. 
602 405 640

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w Nowogar-
dzie (za byłym POMem) tel. 601 595 053

• Sprzedam parter domu o pow. 106 m2 + 
garaż. 604 903 853; 600 809 312

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 
131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. Racibo-
ra czynsz 1000 zł + media. 601 240 025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Poszukuję garażu do wynajęcia w Cen-
trum miasta. 785 241 988

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46 
m, parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
0,57 ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czte-
ropokojowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) 
czteropokojowe 72 m2 + garaż, osiedle 
Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal han-
dlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 149 m2 przy ul. Luboszan. Indyw. 
Centralne ogrzewanie. Cena 200 tys. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II, 
693 128 108

• Kawalerkę wynajmę. 784 872 667

• Sprzedam mieszkanie 45,6m2 I piętro 
(Gryfitów) 136 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska II 
piętro, tel. 517 064 505

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie ga-
raż na ul. Zamkowej. 605 856 584 

• Lokal do wynajęcia 22m2. Ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Oddam w najem 2 pokojowe mieszka-
nie w Nowogardzie. Kontakt po 16.00 
- tel. 601-88-95-96.

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 ban-
ków w jednym miejscu. Dojeżdżamy 
do klientów. Promocja!!! Prowizja 0%, 
bezpłatne badanie zdolności kredyto-
wej. Centrum finansowe AVANTIS. Tel. 
513 164 203

MOTORYZACJA

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnienia. 
tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM OPEL VECTRA C KOMBI, 
SREBRNY MET., ROK PROD 08/2006, 
PRZEB 152000 KM, 1.9 DIESEL 150 KM, 
SERWISOWANY W ASO OPEL (FAKTU-
RY), OSTATNI SERWIS 20 WRZESIEŃ 
2011, NOWE OPONY LETNIE CONTI-
NENTAL, KLIMATRONIK DWUSTREFO-
WY, ZADBANY, CENA DO UZGODNIE-
NIA, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok prod. 
1992, zarejestrowany, ubezpieczony do 
poprawek blacharskich. Cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami do 
Nissana Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 5 
drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena do ne-
gocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe Go-
odyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, mało 
używane - cena 790 zł, sprzedam felgi 
stalowe  4 szt. do Nissana Almery z 2001 
roku, cena 490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam WV transporter Karawela. 
669 320 592 
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 TD 
paka 3,40. Tel. 669 320 592

• Sprzedam cztery opony z felgami i 
kołpakami zimowe 195/65 R15. Tel. 
693 716 085

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,3 
rocznik 1993. Cena do uzgodnie-
nia. Więcej informacji pod nr tel. 
504 751 421

• Sprzedam Jelcz 3W317, rok prod. 
1990, skrzyniowy, wywrotka, spraw-
ny technicznie. Cena 7500 tel. 
506 012 704

• Sprzedam Reno Kango, I rej. 2009. 
Cena do uzgodnienia. 668 316 103

• Tanio sprzedam koła zimowe, mało-
używane VW Jetta r. 175/70/13. Tel. 
887 040 438; 781 012 602

ROLNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok pr. 1990. Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
„Bella Rosa” żółte, czerwona skórka, 
dostępne przez okres zimowy (prze-
chowalnia). 608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam trajler, kucyki i bryczkę. 
607 739 866

• Sprzedam owce i prosiaki. 
888 757 586

• Sprzedam prosiaki, cielaki, krowy 
cielne, owce i nutrie. 888 757 586

• Sprzedam cielaka trzymiesięcz-
nego i klacz 8-letnią. 500 112 507

USłUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 
15 (nad apteką Jantar) tel.91-577-
53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: bane-
ry, szyldy, wydruki wielkoformato-
we, reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• Oprawianie prac (największy wy-
bór okładek), bindowanie, ksero 
kolor A4-A3, laminowanie A4-A3, 
VIZART Studio Reklamy, Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
Jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 25t, 
plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble pod 
wymiar. 697 786 967

• Język niemiecki- korepetycje, 
kursy dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, e-mail: germanic1@wp.pl; 
tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie gra-
tis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spacery. 
608 111 129

• Szafy, garderoby i wnęki. Meble pod 
wymiar. 967 786 967

• Remont? wykończenia wnętrz? My 
wiemy jak! Kompleksowo! zadzwoń! 
REMOVER. 501 714 275 24h/dobę!

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i PPOŻ komplek-
sowa obsługa firm. 607 260 528

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Mikołaj na święta. 727 569 687

• Wykonam prace ogólnobudowla-
ne. Malowanie, glazura i inne. 662 
678 895

• Zespół muzyczny RONDO MUSIC. 
Wszelkie imprezy okolicznościowe. 
691 841 305; 603 456 345

• Pożyczki bez BIK na dowód osobi-
sty bez dochodu 200-1000 zł. 513 
164 203

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Pol-
ska-Nowrwegia, siedziba firmy w 
Nowogardzie, tel. 609493989, 607 
585 561

• Młoda kobieta podejmie pracę w 
charakterze nauczyciela z dyplo-
mem kształcenia zintegrowanego 
z tyt. mgr filologii polskiej z dodat-
kową umiejętnością znajomości j. 
niemieckiego/ 696 711 225; Joanna-
-kupisz@wp.pl

• Zatrudnię przedstawiciela. 
515 065 396

• Poszukuję osoby do opieki nad 
dzieckiem 21-miesięcznym. 691 824 
337

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – dorad-
cy klienta. Mile widziane panie o 
zainteresowaniach związanych z 
urządzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w han-
dlu. Jeśli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną to praca 
właśnie jest dla Ciebie! CV proszę 
składać: Kwadrat Meble, ul. Armii 
Krajowej 49, 72-200 Nowogard

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, pły-
ta główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-RW 
CR52 52X/32X/52X CD-RW, MONI-
TOR SAMSUNG Sync Master 763MB, 
cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiór-
kową oraz kamień polny w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WAL-
TER 250 zł (sklepowa cena 500 zł) 
stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana na 
dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam harmonię 40-basową 
w dobrym stanie. Wiadomość: 
511 627 210

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 na 
gwarancji. Tel. 693 877 373

• Sprzedam piec 24 Kw. 669 310 804

• Sprzedam bilety w obie strony 
dla dwóch osób do Anglii. Lotni-
sko Szczecin –Goleniów – Londyn 
Stansed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan 
bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Oddam w dobre ręce szczeniaki rasy 
wilczur mieszany. 607 545 533

• Sprzedam komputer stacjonarny 
sformatowany dysk, monitor, kla-
wiatura, głośniki, myszka. Stan do-
bry Cena 450 zł. 609 541 122

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam szczenięta owczarki nie-
mieckie długowłose 7tygodniowe, 
czarne podpalane, zaszczepione, 
odrobaczone, z książeczką zdrowia, 
doskonałej budowy, wolne od dys-
plazji, po rodzicach z rodowodem 
(rodzice do obejrzenia na miejscu) 
tel. 668 988 955

• Kupię kryminały z okresu PRLu. Tel. 
887 307 401

• Oddam małe króliczki miniaturki 
w dobre ręce. 668 602 602

• Sprzedam owczarka niemieckie-
go długowłosego dwuletniego. 
668 799 794

• Kupię złoto. Płacę gotówką, do-
jeżdżam. 506 534 179
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z trzech sposobów (prostopa-
dle - wjazd przodem, wyjazd 
tyłem, skośnie lub równole-

gle). Miejsce do zaparkowa-
nia wskaże sam egzaminator. 
Jak dotychczas wszystkie ma-
newry muszą być wykonane 
prawidłowo, ale każdy można 

powtarzać dwa razy. Uczący 
się będzie musiał co najmniej 
4 godziny pojeździć poza ob-
szarem zabudowanym albo 
na drogach szybkich (o tzw. 
podwyższonej dopuszczalnej 
prędkości). To jedna ze zmian, 
które mają pozwolić uczącym 
się pojechać znacznie szybciej 
pod okiem instruktora. W eg-
zaminie państwowym na pra-
wo jazdy będzie mógł wziąć 
udział instruktor prowadzący 
kursanta. Będzie miał on status 
obserwatora bez prawa inge-
rencji w jego przebieg i wynik. 
Egzamin praktyczny będzie 
obowiązkowo rejestrowany w 
formie nagrania audio i wideo, 
co pozwoli na stały nadzór 
nad jego przebiegiem. Obla-
ny egzamin nie będzie przery-

wany - może się tak stać tylko 
wyjątkowo, kiedy zdający po-
pełni błąd zagrażający życiu i 
bezpieczeństwu. Do szkolenia 
wprowadzone zostaną obo-
wiązkowe 4 godziny w zakre-
sie udzielania pierwszej pomo-
cy przedlekarskiej i 2 godziny 
jazdy w godzinach nocnych. 
Wraz z nowymi zasadami do-
tyczącymi zdawania egzaminu 
obowiązywać będą nowe opła-
ty: egzamin teoretyczny zda-
wany na komputerze wyniesie 
22 zł, a 112 zł - egzamin prak-
tyczny na samochód osobowy.

Co na temat zmian w zasa-
dach szkolenia uważają przed-
stawiciele nowogardzkich 
szkół nauki jazdy w kolejnych 
wydaniach.

redakcja

Bożena Szulejko

Będzie trudniej o prawko
Już wiadomo - więcej ćwiczeń podczas nauki jazdy, filmowany egzamin, a także minimum manewrów na placu, nauka parkowania w 
mieście oraz kamera w aucie - tak ma wyglądać praktyczny egzamin na prawo jazdy już po nowym roku. 

Minister infrastruktury pod-
pisał już rozporządzenie zmie-
niające dotychczasowe zasady 
szkolenia. Trudno powiedzieć, 
czy ze zmian w przepisach do-
tyczących zdawania egzaminu 
na prawo jazdy będą zadowo-
leni sami zainteresowani, po-
nieważ oprócz wielu nowinek 
wzrosną również opłaty za eg-
zamin. Rewolucyjne zmiany w 
szkoleniu kierowców wywoła-
ją oczywiście wiele zamiesza-
nia również w ośrodkach eg-
zaminacyjnych. Najważniej-

sze zmiany Kandydatów na 
kierowców najpopularniejszej 
kategorii B czeka mniej zadań 
na placu manewrowym. Bez 
zmian pozostaje przygotowa-
nie kursanta do jazdy, rusza-
nie pod górkę i jazda po łuku. 
Pozostałe manewry, np. parko-
wanie, trzeba będzie wykonać 
na ulicy, w ruchu miejskim. W 
trakcie jazdy po mieście kan-
dydat na kierowcę będzie mu-
siał, oprócz dotychczasowych 
manewrów, dodatkowo za-
parkować samochód w jeden 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Lecz

za grosze!*

ASTMĘApteka Mediq

ul. 15 Lutego 17D

tel. 91 432 61 77

:

NOWOGARD

(na przeciwko elewatora)

NIEBIESKA
Apteka Mediq

ul. Kościuszki 36/4

tel. 91 579 08 30

:
NIEBIESKA 2
NOWOGARD

(w przychodni)

Lecz

za grosze!*

CUKRZYCĘ

PRZYJAZNA CUKRZYKOM

* Dotyczy OTC i wybranych wyr. med - zapytaj Farmaceutę

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

MAGAZYN

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

OFERTA SPECJALNA (ważna do końca roku)
 • soczewki progresywne   taniej o 20%
 • soczewki z antyrefleksem  taniej o 30%
 • okulary przeciw słoneczne  taniej o 40%

OPTYK
Nowogard,  ul. Kościuszki 1,  tel. 91 392 18 11

BADANIE OSTROŚCI WZROKU
                                          (bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA RECEPT NFZ

Czytaj s. 2

BIAŁY  PUNKT  GSM

Zapraszamy

FABRYCZNIE 
NOWE TELEFONY

od 99 zł
ul. Bankowa 3e

Nowogard
tel. 91 562 27 15

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

WYCIECZKI - WCZASY

RABAT
NIE PRZEGAP OKAZJI

przy rezerwacji do 16 grudnia 2011 r.
otrzymasz od 12 - 27 %

Ogłoszenie Burmistrza Nowogardu
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Nowogard, mając na uwadze umożliwienie załatwienia 

spraw urzędowych w godzinach popołudniowych uprzejmie informuję, że w najbliższą środę dnia 14 grudnia 2011r. 
Urząd Miejski w Nowogardzie oraz jednostki organizacyjne gminy będą czynne w godzinach od 7.30 do 19.00. 

Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla

Kto i za ile będzie odśnieżał nasze drogi?

Starostwo zimy się nie boi

Gmina zmuszona
do ugody

Czytaj s. 3
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reKlama

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Foto tydzień

Na Palcu Wol-
ności w centrum 
miasta została już 
postawiona choin-
ka. Co oznacza, że 
święta zbliżają się 
dużymi krokami.

Montowanie oświetlenia świątecznego wymaga dużej spraw-
ności fizycznej. Oświetlona jest już ul. 700 Lecia, a teraz przy-
szedł czas na plac z oświetloną choinką, który wieczorem na 
pewno będzie wyglądał bardzo świątecznie. 

Fragment chodnika przy ul. Żeromskiego  jest tak zniszczony, 
że chodzenie po nim stwarza realne zagrożenie złamania nogi. 

Gmina zmuszona do ugody
Ponad 8 tys. zł brutto oraz dwóch adwokatów – tyle gmina zapłaci z pieniędzy 
podatników w związku z nieprawidłowościami rozwiązania umowy o pracę z 
Markiem Antczakiem, byłym już zastępcą kierownika Wydziału Architektury, 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABPP) w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie. 

Przypomnijmy, że urzęd-
nik otrzymał wypowiedze-
nie z pracy 17 maja tego roku. 
W uzasadnieniu rozwiązania 
umowy o pracę burmistrz R. 
Czapla podał redukcję stano-
wiska, które piastował dotych-
czas Antczak. 

Urzędnik zakwestionował 
zasadność i tryb wypowiedze-
nia i skierował sprawę do Sądu 
Pracy w Goleniowie. 

W minioną środę odbyła się 
przed sądem kolejna rozpra-
wa, podczas której burmistrz 
musiał zawrzeć ugodę ze zwol-
nionym pracownikiem. Zgod-
nie z nią gmina będzie musia-
ła zapłacić byłemu kierowni-
kowi Wydziału Architektury 
ponad 8 tys. zł brutto, tytułem 
odszkodowania. Do kwoty tej 
należy doliczyć również pracę 
dodatkowego adwokata, któ-
ry bronił urzędu przed sądem 
wspólnie z pracującą na etacie 

w ratuszy radczynią prawną. 
Marek Antczak pracował w 

Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie prawie 20 lat. 

Przypomnijmy, że Przed  Są-
dem Rejonowym  w Golenio-
wie  toczy się wciąż rozprawa  
z powództwa młodszego in-
struktora Katarzyny Jarmużek 
przeciwko Nowogardzkiemu 
Domu Kultury.  Instruktor-
ka walczy o powrót do pracy, 
po tym jak w czerwcu wysła-
no ją na bezrobocie. Dyrektor-
ka NDK – Aneta Drążewska, 
zarzuciła instruktorce śpiewu  
brak odpowiednich kwalifika-
cji zawodowych, niesumien-
ność i niski poziom prowa-
dzonych przez nią zajęć. Kolej-
ne przesłuchania w tej sprawie 
odbędą się 10 stycznia 2012 
roku. O przebiegu procesu bę-
dziemy informować na bieżą-
co. 

Marcin Simiński

Podziękowania 
Rodzina poszkodowana w pożarze domu w Ptaszkowie z całego serca dziękuje Panom: Stanisła-

wowi Rynkiewiczowi (sklap Biurex), Mieczysławowi Cedro (Hurtownia Elektryczna IPE) oraz Ja-
nowi Bąkowi (Hurtownia Budowlana Bartek- Domel) za przekazanie materiałów niezbędnych do 
odbudowy zniszczonych w pożarze pomieszczeń. 

Rodzina 

Pomóżmy sobie
• Rodzina będąca w bardzo trudnej sytuacji finansowej bardzo pilnie potrzebuje i prosi o ku-

chenkę węglową tzw. Westfalkę do ogrzania mieszkania i gotowania ciepłych posiłków. In-
formacje pod nr redakcyjnym 91-39 22-165 

• Przyjmę  meble do pokoju:  stolik, stół, krzesła oraz pralkę automatyczną. Tel. 723 332 456. 
• Przyjmę nieodpłatnie kuchenkę gazową i pralkę automatyczną. Tel. 510-936-951.
• Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchennych. Kontakt 605-345-362.

red. 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reKlama

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Kto i za ile będzie odśnieżał nasze drogi?

Starostwo zimy się nie boi
W środę spadł pierwszy śnieg. Na szczęście dla kierowców, biały puch szybko stopniał. Prędzej czy później biała królowa jednak zaata-
kuje. Czy odpowiednie służby są gotowe do walki z zimą? 

Na terenie gminy Nowogard występują drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. W dzisiejszym wydaniu zajmujemy się drogami należącymi do Zarządu 
Powiatu Goleniowskiego. 

Powiat jest właścicielem i zarządcą ponad 650 km dróg. Z tego na terenie gminy Nowogard znajduje się około 150 km następujących odcinków (patrz tabela 1). 

Nazwa drogi i przebieg - OD Nowogard Ulice w ciągu drogi Numer drogi
Długość w 

km
Łoźnica – Biebrówek – Czermnica - Olszyca  0727Z 6,354
Kikorze - Czermnica  0746Z 1,707
Nowogard – Świerczewo – Strzelewo – Czermnica - Błotno Wojska Polskiego - Nowogard 0853Z 17,437
Nowogard – Redło - Maszewo 15-go Lutego - Nowogard 0748Z 7,099
Kościuszki - Węgorza  0749Z 0,445
Strzelewo - Węgorza  0750Z 1,752
Długołęka - Wyszomierz  0751Z 3,438
Osina - St. Wyszomierki - Wyszomierz  0752Z 2,088
Grabin – Dąbrowa - Karsk  0753Z 7,93
Szczytniki - Wierzchy  0754Z 2,238
Nowogard – Miętno – Wierzchy – Truskolas Gen. Bema - Nowogard 0118Z 11,069
Błotno - Łęgno  0755Z 2,59
Błotno – Grabin – Sikorki – Orzechowo – Wołowiec  0756Z 12,313
Orzechowo - Orzesze  0757Z 2,245
Żabowo - Wierzchęcin  0758Z 9,455
Żabowo - Brzozowo  0759Z 1,55
Żabowo – Boguszyce – Wołowiec – Struga  0760Z 7,766
Jeżówka - Maszkowo  0761Z 1,636
Wojcieszyn - Radosław  0762Z 4,097
Wierzbięcin - Ostrzyca  0763Z 4,541
Żabowo – Żabówko – Konarzewo - Jarchlino  0764Z 6,756
Resko – Miłogoszcz – Łosośnica – Kulice – Ostrzyca  0855Z 11,326
Wierzbięcin – Osowo – Bieńczyce - Bienice  0765Z 6,018
Sąpolnica – Błądkowo - Dobra  0766Z 2,965
Błądkowo - Bienice  0767Z 0,466
przejście przez Wojcieszyn  0001Z 1,184
Trzechel - Świętoszewo  0002Z 2,148
od DW nr 144 -  Kolonia Wierzbięcin  0003Z 2,008
Olchowo - Wyszomierz  0004Z 3,056
Sąpole - Ostrzyca  0005Z 6,233
Osowo – DW nr 144  0006Z 1,465

  Kto będzie odśnieżał te 
drogi? 

Przetarg nieograniczony na 
zadanie pn. „Zimowe utrzyma-
nie dróg powiatowych na tere-
nie Powiatu Goleniowskiego – 
część nr 2 Obwód Drogowy w 
Nowogardzie”  

(poza terenem miasta Nowo-
gard, gdzie na podstawie za-
wartego porozumienia z gmi-
ną Nowogard, zimowe utrzy-
manie ulic powiatowych w ob-
szarze administracyjnym mia-
sta Nowogard jest zadaniem 
Burmistrza Nowogardu) zo-
stał rozstrzygnięty w dniu 31 
października 2011 r. Przetarg 
wygrała Firma Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa PAW-
KARD. Wykonawca każdora-
zowo na wezwanie zamawia-
jącego (tzw. akcyjność – płu-
gi wyjeżdżają  jak pojawią się 
opady śniegu lub inne warun-
ki zagrażające bezpieczeństwu 
na drodze) zobowiązał się do 
wykonania usług na następu-
jących odcinkach dróg powia-
towych: Nowogard – Masze-
wo (przez Długołękę, Krasno-
łękę i dalej w kierunku Masze-
wa), Długołęka – Wyszomierz, 
Wyszomierz – Olchowo, Ki-
korze – Czermnica,  Grabin 
– Karsk, Nowogard – Błotno 

(przez Świerczewo, Strzele-
wo, Czermnicę oraz Trzech-
el i dalej w kierunku Błotna), 
Strzelewo – Węgorza, Błot-
no – Wołowiec (przez Grabin, 
Sikorki, Glicko i Orzecho-
wo), Orzechowo – Orzesze, 
Nowogard – Truskolas (przez 
Miętno, Wierzchy i Szczyt-
niki), Żabowo – Jarchlino  
(przez Żabówko i Konarze-
wo), Wierzbięcin – Ostrzyca, 
Ostrzyca – Resko (przez Kuli-
ce, Jarchlino i dalej w kierun-
ku Łosośnicy), Wierzbięcin 
– Osowo – Beniczki – Bień-
czyce, Sąpolnica – Błądkowo 
(do granicy z powiatu), Glewi-
ce – Węgorza, Węgorza – Ko-
ściuszki. 

Ile będzie kosztowało zimo-
we utrzymanie tych dróg? 

Na wszystkie trzy obwo-
dy drogowe w powiecie gole-
niowskim, w tym nowogardz-
ki,  mamy zarezerwowany 1 
mln złotych.  Jeśli warunki at-
mosferyczne sprawią, że kwo-
ta ta nie wystarczy  znajdzie-
my dodatkowe środki. Zapew-
niam, że pieniędzy na walkę z 
zimę na drogach nie zabraknie 
– powiedział redakcji Tomasz 
Kulinicz, wicestarosta Powia-
tu Goleniowskiego. 

cd. na s. 4
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Lp
Standard zimowego utrzyma-
nia

Opis warunków ruchu 
na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska

Śnieg Śliskość zimowa

1. 4
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości 
ruchu.

- luźny                   - 6 godz.
- zajeżdżony          - występuje
- języki śnieżne     - występują
- zaspy                  - do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź       - 8 godz.
- pośniegowa -10 godz.
- lodowica       - 8 godz.

2. 5

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony. 
Co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwo-
ściach ruchu.

- luźny                   - 16 godz.
- zajeżdżony          - występuje
- nabój śnieżny      - występują
- zaspy występują - do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź       8 godz.
- pośniegowa

W kolejnym wydaniu DN opiszemy koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wojewódzkich. Sprawdzimy także, czy firmy które są odpowiedzial-
ne za zimowe utrzymanie dróg są przygotowane do działania. 

Marcin Simiński

Wszystkie drogi nasze są...
Część dróg, znajdujących się w obrębie miejskim, a należących do powiatu zo-

stało przekazanych do całorocznego zarządzania nimi przez gminę. Dzieje się tak 
na podstawie porozumienia zawartego w 1999 roku pomiędzy Powiatem Gole-
niowskim oraz Gminą Nowogard (do dziś obowiązujące i corocznie aneksowane 
). Takich dróg w naszym mieście jest dokładnie 17 km (patrz tabela 2). 

Lp. Nazwa ulicy
D ł u g o ś ć 
w mb

1 Bankowa 212
2 Batalionów Chłopskich 115
3 Blacharska 264
4 Cmentarna 637
5 Dąbrowskiego 353
6 Dąbrowszczaków 605
7 Dworcowa 97
8 Kościelna 96
9 Luboszan 179
10 Magazynowa 122
11 5-go Marca 394
12 Mickiewicza 812
13 Młynarska 420
14 Nadtorowa 1560
15 Polna 190
16 Mikołaja Reja 168
17 Reymonta 216
18 Marszałka J.Piłsudskiego 223
19 Roosvelta 352
20 Rzeszowskiego 230
21 Sienkiewicza 433

22 Stolarska 164
23 Traugutta 240
24 Wartcka 120
25 Wiejska 602
26 Kard. St. Wyszyńskiego 344
27 Zamkowa 1252
28 Żeromskiego 739
29 Woj.Polskiego 2520
30 15-Lutego 1330
31 J.Bema 1200
32 Radosława 790

suma 16.979

Utrzymanie tych dróg kosztuje rocznie 380 tys. zł – z czego część pokry-
wa powiat w formie przekazywanej corocznie dotacji. W roku 2011 kwota 
ta wyniosła blisko 100 tys., a na rok przyszły planuje się uzyskać dotację 
w wysokości 110 tys. zł.  Oprócz wydatków na drogach można też zarobić. 
Gmina pobiera bowiem opłaty z zajęcia pasa drogowego na ww. ulicach, 
które stanowią jej dochód. W tym roku z tego tytułu do budżetu miasta 
wpłynie ok. 32 tys. zł, po 16 tys. z dróg powiatowych i gminnych. 

Jak odśnieżać, to porządnie
Standardy zimowego utrzymania dróg w Starostwie Powiatowym w Go-

leniowie zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej. Standardy te przedstawiamy szczegółowo w 
tabeli nr 3. 

Kto i za ile będzie odśnieżał nasze drogi?

Starostwo zimy się nie boi

W Kulicach powstał plac zabaw
W miejscu, w którym jeszcze niedawno  zalegał gruz dzisiaj cieszy oko nowy plac zabaw.

Teren, który przeznaczono pod budowę placu został 
wykorytowany i obłożony specjalną geowłókniną, któ-
ra oddziela od siebie warstwę piaszczystą i gruntową. 
Ponadto nawierzchnia terenu została pokryta 30-cen-
tymetrową warstwą piasku. 

Dzieciaki będą miały do dyspozycji m.in. zestaw za-
bawowy z wieżyczką i zjeżdżalnią metalową, podwój-
ny i pojedynczy bujak sprężynowy, podwójną huśtawkę 
dla starszaków i maluchów, huśtawkę ważkę oraz dwie 
drewniane ławki. 

Plac został zbudowany przez firmę PPHU „JULKA” 
z Lęborka. Projekt budowy placu zabaw zrealizowano 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-13. Całkowity koszt realizacji inwestycji wy-
niósł ok. 25 000 zł., z czego w ramach dofinansowania 
wpłynęło 1500 zł.

(ps)Najbardziej zainteresowanie wypróbowują 
ślizgawkę

Na otwarcie wspólne ognisko
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Automyjnia
Wulkanizacja

Serwis motocyklowy

ul. Armii Krajowej 46
tel. 725 196 464

Motocykle • Skutery • Quady

Wymiana • Wyważnie kół

W obronie starego pomnika z armatami
Czy próba przywrócenia do przestrzeni publicznej pomnika przy ul. 3 Maja jest niewłaściwa?

Mamy w Nowogardzie cztery 
pomniki: dwa kombatanckie, 
z czego jeden pokomunistycz-
ny”, drugi z armatami (podob-
no wybudowany przez jeńca 
niemieckiego) i dwa sybirackie 
na cmentarzu, bo każdy Zwią-
zek Sybiraków ma swój.

Wielu uważa, że najlepiej wy-
budować nowy, ale to chyba 
mało realne w najbliższym cza-
sie, bo za co i gdzie? Była nie-
dawno próba odnowy wize-
runku pomnika z armatami, ale 
mało udana. Myślę, że temu po-
mnikowi na ul. 3 Maja poświę-
conemu poległym w II wojnie 
światowej, można dodać zna-
czenie narodowe z 11 Listopa-
da i 3 Maja, bo tu nie ma żad-
nej kolizji. Moją intencją nie jest 
zabieranie tego pomnika kom-
batantom. Mój dziadek, Franci-
szek Berezowski, zginął w walce 
gdzieś na ziemiach zachodnich 
jako żołnierz Ludowego Wojska 
Polskiego. Nie udało się usta-
lić, gdzie dokładnie i w jakich 
okolicznościach (najprawdopo-
dobniej na Wale Pomorskim), 
dlatego nie ma grobu. Takich 
przypadków było wiele. Był Po-
lakiem, katolikiem, a do Ludo-
wego Wojska wstąpił, bo to była 
jedyna możliwość wyrwania 
siebie i rodziny z Sybiru. Mógł-
bym oczywiście jako sybirako-
wi złożyć kwiaty i zapalić znicz 
na cmentarzu pod pomnikiem 
Sybiraków, tylko aby trafić pod 
właściwy, bo dziadek urodził się 
i miał dom rodzinny niedale-
ko Nowogrodu Wołyńskiego (ja 
„odziedziczyłem” po nim zawód 
weterynarza), a Nowogród Wo-
łyński, Żytomierz i wiele innych 
terenów I Rzeczypospolitej nie 
znalazły się w granicach II Rze-
czypospolitej w 1921 r. Ten los 

spotkał kilka milionów Pola-
ków, jak choćby rodzinę Tade-
usza Borowskiego, pisarza, po-
ety, który przeszedł do kanonu 
literatury obozowej jako wię-
zień KL Auschwitz i Dachau. 
Urodzony w 1922 r. w Żytomie-
rzu, a rodzice jego jako polska 
inteligencja trafili do łagru już w 
1926 r. Staraniem Czerwonego 
Krzyża wymieniono ich za jeń-
ców sowieckich i ściągnięto ro-
dzinę do Polski w 1934 r.

Naszą rodzinę, po przeży-
ciu Wielkiego Głodu na Ukra-
inie w latach 1932 – 1933, cze-
kała kolektywizacja (nieudana, 
bo polski „element” katolicki do 
tego się nie nadawał) i w 1936 r. 
masowa zsyłka do Kazachsta-
nu (minimum ok. 70 tys. ludzi). 
Przeżyli i dzięki dziadkowi, któ-
ry wstąpił do LWP przybyli w 
1946 r. do Nowogardu (inni w 
1956 r., nieliczni dopiero w la-
tach dziewięćdziesiątych, a oko-
ło 6 tys. jeszcze czeka, może 
wolna niepodległa Ojczyzna o 
nich nie zapomni i sprowadzi z 
Kazachstanu). A więc jako po-
tomek tych deportowanych w 
1936 r. mogę być „przegoniony” 
spod pomnika tych z 10 lutego 
1940 r., bo oba związki sympa-
tią do siebie nie pałają. Do któ-
rego związku miałby prawo za-
pisać się patron Sybiraków św. 
Rafał Kalinowski, zesłany 1864 
r.? Także nawet w takiej sprawie 
trudno o zgodę. Stalin podzie-
lił Polaków, bo nie dał rady wy-
wieźć wszystkich w jednym ter-
minie. Chcę dodać, że zapalam 
znicze pod oboma sybirackimi 
pomnikami, ale z całym szacun-
kiem, one nie są w stanie prze-
jąć roli szeroko rozumianego 
pomnika patriotycznego.

Z kolei, czy pomnik na pl. 
Wolności zasługuje na uzna-
nie? Pewnie dyskusja i wątpli-
wości będą długo, ale mój teść, 
Mieczysław Mróz, pochowany 
niedawno w mundurze komba-
tanta (tak sobie życzył) składał 
tam kwiaty. W czasie okupacji w 
Batalionach Chłopskich na Lu-
belszczyźnie walczył z niemiec-
kim okupantem, bo tak był wy-
chowany, jako Polak, katolik i 
patriota, a w latach 50. siedział 
w nowogardzkim więzieniu za 
przynależność, jak mówiono do 
tych band leśnych. Jako komba-

tant (dopiero od 1990 r.) doce-
niał to, że w wolnej Polsce może 
składać kwiaty pod pomnikiem 
kombatantów 1 września, 8 
maja, czy w święta państwowe, 
ale dostrzec w tym monumencie 
cechy 3 Maja będzie zbyt karko-
łomne.

Mieszkańcy Nowogardu nie 
widzą nic zdrożnego w tym, 
że rodowa siedziba Bismarcka, 
„żelaznego kanclerza”, nabiera 
rangi ośrodka kulturalnego, nikt 
nie pamięta o wozie Drzymały, 
księdzu Wawrzyniaku, Kultur-
kampfie, rugach pruskich, ale 
próba rewitalizacji pomnika 
przy ul. 3 Maja już wywołuje u 
niektórych kontrowersję, bo na 
tym miejscu ponoć stał ponie-
miecki obelisk.

Ja nie mam poczucia winy, 
że urodziłem się w poniemiec-
kim szpitalu, że mieszkałem w 
poniemieckim domu, że cho-
dziłem na plażę z poniemiecką 
drewnianą zabudową, że cho-
dziłem do poniemieckiej szko-
ły i poniemieckiego kościoła, 
chyba że komuś na tym zale-
ży, abym o tym nie zapomniał. 
Ja nie znam niemieckiego i jest 
mi wszystko jedno, co na temat 
polskiego pomnika w Nowogar-
dzie napisze prasa za Odrą.

Nie widzę nic niewłaściwe-
go, żeby pomnikowi z armata-
mi dodać nowych znaczeń, od-
noszących się do naszej historii 
I i II Rzeczypospolitej. Można 
starego, sztukowanego orzeł-

ka i starą tablicę zastąpić god-
niejszymi. Można w konkur-
sie wybrać odpowiedni projekt, 
mamy zdolnych mieszkańców 
starszych i młodszych. Byłaby 
to dobra lekcja historii. Niech 
ten na placu będzie tylko kom-
batancki, a na ul. 3 Maja patrio-
tyczno- kombatancki. Konsty-
tucja 3 Maja 1791 r. jako du-
chowy testament I Rzeczypo-
spolitej, który pomagał dotrwać 
Polakom do 11 Listopada 1918 
r., a kombatancki, bo to im za-
wdzięczmy to, że teraz tu mamy 
swój kąt na ziemi. Do tej pory 
podejście do tego problema-
tycznego pomnika było jak po-
dejście psa do jeża. Namawiam 
wszystkich do wspólnego, zgod-
nego podjęcia zagospodarowa-
nia tej części naszego miasta. To 
miejsce potrzebne jest nie tylko 
od święta, ale i na co dzień, żeby 
nie straszyło wyglądem i złymi 

skojarzeniami lub nowym mar-
ketem. Władza, w latach 70 bu-
dując nowy, okazały pomnik na 
pl. Wolności, zadbała o czar-
ny wizerunek starego, aby po-
deprzeć uznanie dla nowego. 
Może pora z tym skończyć.

Pierwszy proboszcz para-
fii Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie, ks. Bogdan Szcze-
panowski, polski rzymskokato-
licki ksiądz poświęcił pomnik 
przy ul. 3 Maja w dniu 11 listo-
pada 1945r. i nie widział w tym 
nic niestosownego, że święci 
znajdujący się w Nowogardzie 
pomnik. Przy pomniku tym od-
bywały się uroczystości narodo-
we od pierwszych lat po wojnie.

Mirosław Berezowski

PS. Zainteresowanych szerzej 
problematyką wszystkich depor-
tacji odsyłam na stronę www.scie-
sielski.republika.pl

W miejscu obecnego pomnika przy ulicy 3 Maja stał kiedyś obelisk poświęcony Schillowi.

Mirosław Berezowski

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFia Pw. wNieBOwzięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
ParaFia Pw. Św. raFała KaliNOwsKieGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFia Pw. mB FaTimsKiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Jana (J 1,6-8.19-28):
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby za-
świadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do nie-
go z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a 
nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? 
Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! 
Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pusty-
ni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli 
spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem 
chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im 
tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego 
sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu.

Jan Chrzciciel jest jedną z postaci towarzyszących nam w czasie oczekiwania na 
przyjście Jezusa Chrystusa. Ten, który bezpośrednio mówił o Chrystusie, a nawet 
Go pokazał swoim uczniom, aby za Nim poszli, był zaledwie pół roku starszy od 
Chrystusa. Wiedział jednak, że Chrystus to nie tylko Człowiek, ale też Bóg, który 
jest trwa odwiecznie. To Jezus stworzył Jana Chrzciciela i wybrał na swojego pro-
roka. Jan miał tego świadomość, dlatego powiedział o sobie: „Jam głos wołającego 
na pustyni: Prostujcie drogę Pańską”. Słowa zacytowane przez niego pochodzą z 
Księgi proroka Izajasza, która powstała setki lat wcześniej. Ale już wtedy Bóg wy-
brał Jana na swojego poprzednika.

Jakim posłańcem zapowiadającym Chrystusa jest Jan? Autor Ewangelii stwier-
dza, że  przyszedł on, aby dać świadectwo. Jan Chrzciciel jest więc świadkiem. 
Zatrzymajmy się nad tym słowem, które w rozważanym fragmencie Ewangelii 
pada pięć razy w różnych odmianach. Słowo „świadek” po grecku tłumaczy się na 
„martyr”. W początkach Kościoła tak określano męczenników. Ci, którzy przele-
wali swoją krew za Chrystusa, byli nazywani świadkami. Łatwo można się domy-
ślić, że byli to świadkowie Chrystusa. Było wielu męczenników, wśród nich Apo-
stołowie, albo wspomniany Jan Chrzciciel, którzy byli faktycznie świadkami ży-
cia, nauczania i cudów Jezusa. Oni Go widzieli, słuchali Go, nawet dotykali. A co 
z innymi świadkami, czyli męczennikami? Jakimi świadkami byli skoro na oczy 
Go nie widzieli? Wszyscy ludzie, którzy żyli po czasach apostolskich, także my ży-
jący współcześnie nie mięliśmy przecież okazji zobaczyć Go stąpającego po tym 
świecie. Właściwie czy możemy mówić o prawdziwości naszej wiary jeśli żyjemy 
bez doświadczenia Boga? Czy możliwa jest wiara bez świadectwa spotkania z Bo-
giem? Wiara pozbawiona tego osobowego  spotkania z Nim sprowadza religię tyl-
ko do pewnych obrzędów i obyczajów, które wypływają z tradycji. Wówczas ob-
rzędy będą wspomnieniem dawnych wydarzeń, w których objawiał się Bóg, po-
dobnie jak obchodzimy rocznice osobiste, czy też narodowe. Nie będzie to jednak 
rzeczywiste przeżywanie tych wydarzeń, do czego nas zaprasza Kościół.

Wiemy dobrze, że ciągle na całym świecie giną męczennicy. W XX w. zosta-
ło zabitych więcej chrześcijan, niż przez wszystkie wieki od zmartwychwstania 
Chrystusa do XIX w. łącznie. I to są także świadkowie. Poświadczają własnym 
życiem wiarę, gdyż nikt przecież nie odda życia za obrzędy, albo jakąś postać hi-
storyczną. Męczennicy poświęcają własne życie dla konkretnej osoby, którą spo-
tkali w swoim życiu i pokochali nad własne życie. Jest nią oczywiście Jezus Chry-
stus. Możemy Jezusa Chrystusa fizycznie nie zobaczyć, nie usłyszeć czy też nie 
dotknąć, ale możemy tego wszystkiego doświadczyć dzięki wierze i świadectwu 
innych.

Jeżeli naprawdę wierzymy i poznaliśmy Boga spotykając Go w naszym życiu, 
to kolejnym etapem jest podzielenie się tym z innymi. I w ten sposób stajemy 
się świadkami. Świadek mówi o tym co doświadczył pełen zapału i tak, aby oso-
ba słuchająca poczuła i doświadczyła, to co on sam przeżył. Pytanie ostatecznie 
brzmi: czy mamy się czym podzielić z innymi? Jeśli nie, to sami szukajmy Boga...

ks. Piotr Buda

Słów parę o życzeniach 
na Boże Narodzenie
Czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia jest okazją do składania 
życzeń. Wiele takich życzeń wypowiemy przy wigilijnym stole, albo tele-
fonicznie do osób nam bliskich, a pozostających daleko od domu. Jeszcze 
jest zwyczaj wysyłania kartek świątecznych lub listów z życzeniami, choć 
powoli zamiera on. Coraz częściej wysyłamy wiadomości przez interne-
tową skrzynkę pocztową, przez portal facebook, nk oraz sms. Te ostatnie 
chyba wiodą prym, szczególnie wśród ludzi młodych.

Nie piszę tego, aby potępiać taki rozwój 
cywilizacyjny, choć niewątpliwie można 
dopatrzeć się niepokojącej tendencji, któ-
ra wypiera żywy kontakt z człowiekiem na 
rzecz wirtualnego. I nie mam na myśli, tyl-
ko kontaktu wzrokowego. Usłyszenie czyje-
goś głosu w słuchawce, a nawet zobaczenie 
charakteru pisma osoby piszącej do nas ży-
czenia nie da się zastąpić drukowanym tek-
stem w formie elektronicznej. Warto o tym 
też pomyśleć już teraz przed zbliżającymi 
się świętami.

Chciałbym bardziej zwrócić uwagę na 
treść życzeń, zarówno tych wypowiadanych 
osobiście, czy też telefonicznie, jak i napi-
sanych ręcznie lub drogą elektroniczną. W 
każdych bowiem życzeniach najważniejsza 
jest przecież treść. Każdego roku w Boże Na-
rodzenie wiele milionów życzeń jest wypo-
wiadanych i pisanych. Na stronach interne-
towych można znaleźć przykłady takich ży-
czeń. Przytoczę kilka z nich.

„Idą Święta, widać gości, wydłub z karpia 
wszystkie ości. Powyjadaj z barszczu uszy, 
a gdy cię za bardzo suszy, siądź wygodnie z 
flachą wina i obejrzyj dziś Kewina! Weso-
łych Świąt”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. Dużo uśmiechu,  siły  i 
wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w 
pracy, tylko słonecznych dni, przyjaźni, mi-
łości i wielu buziaków, i aby ten Nowy Rok 
2012 był dla Ciebie najlepszym...”

„Spokoju i radości, tylko miłych gości! 
Smacznej Wigilii i całusów moc - w tę naj-
piękniejszą w roku noc! Szczęścia kilogra-
mów, ze śniegu bałwanów! Życzliwych ludzi 
wokół, żadnej łezki w oku, Przyjaciół jakich 
mało. Przez życie idźcie śmiało! Niech  mi-
łość bez ustanku Was dotyka. A w Nowym 
roku szczęście spotyka!”

„Gdy Mikołaj wychodzi z mroku, a blask 
choinki bije z cienia, najpiękniejszy dzień 
tego roku w żywą prawdę się zamienia. Pre-
zenty są dla Ciebie w worku, ja Ci składam 

ciepłe życzenia, i oby bałwan na podwórku 
nie nosił Twojego imienia!”

Można cytować jeszcze wiele takich ży-
czeń. Niektóre są żartobliwe, inne chwyta-
ją za serce. Wszystkie chcą wyrazić ogrom-
ną życzliwość wobec osoby, której składamy 
te życzenia. I mimo, że większość tych życzeń 
ma piękną treść i są przepełnione dobrocią, 
to nie wyrażają one istoty tych świąt. To nie 
są czyjeś urodziny, imieniny, rocznica, czy ja-
kieś ważne wydarzenie w rodzaju zdania eg-
zaminu na prawo jazdy (choć i przy tych oka-
zjach jako wierzący nie możemy się wstydzić 
wypowiadać słowa w odniesieni do Boga). 
My składamy życzenia w dzień narodzin Bo-
ga-Człowieka, Jezusa Chrystusa. W przyto-
czonych powyżej życzeniach autorzy nic nie 
wspominają o Jezusie, Maryi, wydarzeniu z 
Betlejem. Wszystko kręci się wokół tego czym 
karmią nas mass media. Nawet życzenia 
drukowane na kartkach świątecznych często 
są układane w takiej formie: „Wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku”. Pytanie jakich 
świąt? Tak trudno dodać, że chodzi o  Święta  
„Narodzin Chrystusa”?

Nie chcę, aby odebrano moje słowa skraj-
nie. Nie znaczy to, że nie możemy komuś na 
ulicy, czy wychodząc ze sklepu powiedzieć 
„Wesołych Świąt”, bo są to życzenia bezboż-
ne i pogańskie. Warto jednak zwrócić uwagę 
na ogólną tendencję wyrzucania Boga z tych 
świąt, także w składanych sobie życzeniach. 
To od nas, wierzących zależy, jaką świado-
mość religijną będzie miało pokolenie, któ-
re po nas przychodzi. Na zakończenie war-
to byłoby podać przykład życzeń, które są 
chrześcijańskie i odnoszą nas do istoty Świąt 
Bożego Narodzenia. Na takie życzenia bę-
dziecie musieli trochę poczekać, gdyż będzie 
jeszcze okazja, aby Wam, Drodzy Czytelni-
cy złożyć Bożonarodzeniowe życzenia. Tym-
czasem życzę błogosławionego Adwentu, 
czyli czasu przygotowania do tych pięknych 
Świąt Narodzenia Pańskiego. (x.)

Zofia Lis: lat 92, zmarła: 05.12.2011r, pogrzeb odbył się 08.12.2011r  na cmen-
tarzu w Nowogardzie 

Czesława Bartosik: lat 74, zmarł 06.12.2011r, pogrzeb odbędzie się 09.12.2011 
na cmentarzu w Nowogardzie 

Eugeniusz Śliwiński: lat 76, zmarł 02.12.2011r, pogrzeb odbędzie 10.12 na 
cmentarzu w Nowogardzie 

Informację podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Świadectwo wiary wojciecha jakowca, byłego 
więźnia zK w Nowogardzie

3 100 km z przesłaniem 
ewangelicznej nadziei!

W niedzielny wieczór, w 
salce plebani nowogardz-
kiej fary pw. Wniebowzięcia 
NMP miało miejsce spotka-
nie z Wojciechem Jakowcem, 
nawróconym przestępcą i za-
razem jednym z trzech piel-
grzymów (Roman Zięba i Do-
minik Włoch), którzy od 24 
czerwca do 27 października 
odbyli pieszą pielgrzymkę z 
Fatimy, Moskwy i Jerozolimy 
do Asyżu, aby uczcić 25. rocz-
nicę spotkania ekumeniczne-
go zorganizowanego w 1986 
roku przez Jana Pawła II, na 
które przybyli przedstawicie-
le wszystkich religii świata.

Trasa Wojciecha przebiegała 
przez Europę zachodnią. Wy-
ruszył z Fatimy i przebył po-
nad 3  000 km. Na trasie jego 
czteromiesięcznej pielgrzymki 
znalazły się m.in. Santiago de 
Compostella, Lourdes, Ars – 
miasto, w którym swój kapłań-
ski charyzmat realizował Jean 
Marie Vianney, Taize, oraz 
Strasbourg – gdzie Wojciech 
spotkał się z europarlamenta-
rzystami, po czym tuż przed 
głosowaniem w sali europarla-
mentu zostało przedstawione 
jego pątnicze przesłanie. 

Pomimo faktu, że Wojcie-
chowi przyszło przemierzyć 
Europę zachodnią, doświad-
czaną od lat skutkami woju-
jącego sekularyzmu, mógł on 
jednak dostrzec, że napór ide-
ologii nie stłamsił do końca w 
ludziach otwartości na prze-
słanie stanowiące fundament 
chrześcijaństwa. Opowiada Ja-
kowiec - Na pewno byłem ja-
kąś ciekawostką dla tych ludzi. 

Oni żyli swoim życiem. Nato-
miast kiedy starałem się im wy-
jaśnić, na czym polega nasza 
inicjatywa, że jest to pielgrzym-
ka mająca przypominać światu 
o prymatach cywilizacji miłości 
Jana Pawła II, to wtedy spoty-
kałem się z pozytywnymi reak-
cjami. Nie spotkałem się z kimś, 
kto starałby się zanegować te 
prymaty. Ludzie, których dane 
było mi spotkać, mówili, że to 
jest dobre, i że cieszą się z tego, 
że ktoś podjął tego typu inicja-
tywę. Mogłem w związku z tym 
liczyć na wiele gestów przyjaź-
ni; ktoś dał mi wodę za darmo, 
gdzieś na przełęczy spotkałem 
grupę motocyklistów, którzy – 
przeczytawszy deklarację miło-
ści, wręczyli mi 20 euro - I mia-
łem tego dnia z czego opłacić 
nocleg. Bardzo miło wspomi-
nam również Stephena i Steffi, 
małżeństwo ewangelika i kato-
liczki z Niemiec, którzy przyję-
li mnie akurat w rocznicę swo-
jego ślubu. 

Wojciech i jego kompanii nie 
mają zamiaru poprzestać na 
ostatniej pielgrzymce. - Konty-
nuacją pielgrzymki, którą odby-
liśmy jest następująca idea; za 5 
lat minie trzydziesta rocznica 
pamiętnego spotkania przed-
stawicieli religii świata w Asy-
żu. Roman Zięba przedstawił 
w związku z tym taki pomysł, 
żebyśmy obeszli świat dookoła 
na trzydziestolecie. Tym razem 
jednak nie tylko my weźmiemy 
udział w takiej pielgrzymce, ale 
zapraszamy wszystkich chęt-
nych do jej odbycia. Nie będzie 
ona jednak polegała na dosłow-
nym przejściu świata dookoła. 

Żeby wziąć udział w tej piel-
grzymce należy pobrać z na-
szej strony internetowej specjal-
ne oświadczenie z deklaracją 
udziału i przejść wybrany odci-
nek drogi np. do jakiegoś sank-
tuarium itp. Oczywiście należy 
zdobyć również pieczątki po-
twierdzające, że dany odcinek 
drogi został przez nas przeby-
ty (np. od lokalnego proboszcza 
w miejscu rozpoczęcia i zakoń-
czenia obranego szlaku). Kie-
dy otrzymamy taki dokument 
dołączymy go do pozostałych i 
będziemy sumować kilometry. 
Specjalny licznik kilometrów 
umieścimy na naszej stronie in-
ternetowej. I w taki sposób bę-
dzie to nasze wspólne dzieło. 
Już mamy chętne osoby. Jako 
pierwszy zgłosił się mężczy-
zna, który zadeklarował odby-
cie pielgrzymki ze swojej parafii 
na górę Św. Anny – będzie to 18 
kilometrów. 

Planujemy również odbywać 
każdego roku pielgrzymkę na 
innym kontynencie. W przy-
szłym roku będzie to Afryka, 
Madagaskar. Tam przejdziemy 
300 km z młodzieżą. 

Pielgrzymi pragną również 
wznieść materialne wotum 
dziękczynne. Mówi Wojciech 
Jakowiec - Chcielibyśmy zbu-
dować kopię Porcjunkuli. Jest to 
mała kaplica p.w. Matki Bożej 
Anielskiej; znajduje się 2 km od 
Asyżu wewnątrz Bazyliki Mat-
ki Bożej Anielskiej. Chcemy w 
ten sposób wyrazić dziękczynie-
nie za wszystko, co nas spotkało 
i za to, że my się spotkaliśmy, że 
tylu ludzi współpielgrzymowa-
ło z nami; każdy kto się za nas 
modlił był duchowo obecny na 
naszej drodze. Osób, które kon-
taktowały się z nami w trakcie 
pielgrzymki było bardzo dużo. 

Życzymy wielu błogosła-
wieństw na pielgrzymich szla-
kach i mamy nadzieję na na-
stępne spotkania i równie fa-
scynujące relacje i świadec-
twa. Może one pociągną i nas 
tak, że  na kolejną wyprawę 
wyruszymy wspólnie z trzema 
śmiałkami, którzy swoim wy-
czynem wpisali się wyjątkowo 
w karty dziejów polskiego piel-
grzymstwa.

Piotr Słomski

Zima wasza, wiosna na-
sza (DN z dnia 11 grudnia 
2001rr.)

W 20. rocznicę stanu wo-
jennego

W niedzielę 13 grudnia 
1981 roku rano, miliony Pola-
ków dowiedziały się o wpro-
wadzeniu stanu wojennego. 
Wojskowy przewrót rozpo-
czął się już przed północą. 
Wprowadzając stan wojenny 
internowano prawie 7 tysięcy 
działaczy związkowych i po-
litycznych, zawieszono dzia-
łalność organizacji społecz-
nych, zablokowano połącze-
nia telefoniczne, ograniczo-
no swobodę poruszania się i 
wprowadzono godzinę mili-
cyjną. Przepisy stanu wojen-
nego zakazywały strajków i 
manifestacji oraz wprowa-
dziły militaryzację zakładów 
pracy. Ogłosiła swoje istnie-
nie Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego (WRON) pod 
przewodnictwem Wojciecha 
Jaruzelskiego. Na posiedze-
niu Rady Państwa w nocy z 
12-13 grudnia wbrew kon-
stytucji zatwierdzono dekrety 
przedstawione przez WRON. 
W przemówieniu powtarza-
nym przez cały dzień Jaru-
zelski zarzucał „Solidarności” 
chaos, demoralizację i prze-
stępczość, podkreślał, że wzy-
wa ona do rozprawy z komu-
nistami. Stwierdził, że nie ma 
powrotu do sytuacji sprzed 
1980 r. Wzywał do spokoju i 
podporządkowania się rygo-
rom stanu wojennego. Polską 
nadal rządziła PZPR, jednak 
w praktyce władzę przeję-
ła jawna WRON i miejscowy 
Komitet Obrony Kraju. Na 
szczycie władzy stała trójka 
generałów: Jaruzelski, Kisz-
czak i Sawicki. Po masowych 
aresztowaniach i złamaniu 
strajków, struktury związko-
we znalazły się w stanie kry-
zysu. Ich odbudowę zapocząt-
kowano w połowie stycznia 
1982r. pod hasłami „WRONA 
orła nie pokona” lub „Zima 
wasza, wiosna nasza”.  

***
Młodzi ekolodzy (DN z 

dnia 11 grudnia 2001r)
Od kwietnia br. przy No-

wogardzkim Domu Kultury 
działa Dziecięco Młodzieżo-
wa Rada Ekologiczna. Rada, 

uzgadniając i koordynu-
jąc swoje działania (...) win-
na realizować następujące 
cele:  - upowszechniać wie-
dzę ekologiczną, - działać na 
rzecz festiwalu filmów ekolo-
gicznych, _ promować gmi-
nę jako gminę ekologiczną, 
- inspirować do działań na 
rzecz ochrony środowiska, - 
propagować zdrowy tryb ży-
cia, - koordynować działania 
na rzecz „czystej gminy”. W 
sprawach ważnych, a wykra-
czających poza kompetencje i 
możliwości Rady ma ona pra-
wo wystąpić do władz gmi-
ny z postulatami. (...) Posie-
dzenia Rady odbywają się co 
miesiąc w NDK. Grudniowe 
zebranie odbyło sie w dniu 
św. Mikołaja. (...) W roboczej 
części spotkania postanowio-
no: - przygotować i przepro-
wadzić uliczną kwestę, a ze-
brane pieniądze przeznaczyć 
na schronisko dla zwierząt w 
Sikorkach. (...) - rozpropago-
wać wśród członków Rady i 
spowodować nakręcenie fil-
mu o tematyce ekologicznej. 
Film będzie pokazany pod-
czas imprez towarzyszących 
festiwalowi. Prowadząca ze-
branie pani Joanna Woźniak 
z Agendy 21 poinformowa-
ła o realizacji postulatów ja-
kie Rada przedstawiła burmi-
strzowi. Najbardziej zaawan-
sowany jest postulat w spra-
wie selektywnej zbiórki od-
padów(!?) - przybywa pojem-
ników na ulicach i osiedlach. 
Już na wiosnę zrealizowany 
będzie postulat uruchomie-
nia ścieżek rowerowych (!?). 
Nad ostatecznym ich kształ-
tem i oznakowaniem pracują 
specjaliści z PTTK Szczecin. 
(...) Dzielono się doświ8ad-
czeniami na temat wykona-
nia przedmiotów użytko-
wych, ozdób i  zabawek z od-
padowych surowców ekolo-
gicznych z myślą o corocznej 
aukcji, o organizacji dysko-
teki połączonej z konkursem 
na najpiękniejszy strój eko-
logiczny, wreszcie o dyskote-
ce organizowanej przez NDK 
w dniu 10 stycznia. Ma to być 
symboliczna nagroda dla ak-
tywnych uczestników imprez 
organizowanych przez dom 
kultury.

Mr.

10 lat temu                  pisał:
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk 

zaprasza na
BAL 

SYLWESTROWY
do Szkoły Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami: 
91 392 63 88, 
507 421 567

Cena od pary 400 zł

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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Julek Przywecki (z lewej)

Podczas mikołajkowej zabawy swoimi wrażeniami … i nie 
tylko podzielił się z nami Julek Przywecki.

Julku, jak Ci się podobają Mikołajki w przedszkolu?
Bardzo mi się podobają. Dużo tańczymy i robimy takie śmiesz-

ne gesty, łapiemy się za uszy, nosy, bierzemy się pod rękę… i 
przyszedł już do nas Święty Mikołaj.

Widzę, że bardzo lubisz Świętego Mikołaja…
… tak, bardzo lubię Świętego Mikołaja, bo rozdaje prezenty.
Na ścianie jest wiele ładnych kolorowanek. Jedne przed-

stawiają Świętego Mikołaja a inne choinkę. Czy którąś z nich 
również Ty kolorowałeś?

Tak. Moja jest ta, na której Mikołaj ma niebieskie spodnie.
A dlaczego do pokolorowania wybrałeś właśnie Mikołaja?
Wybrałem Mikołaja, bo choinek już nie było 

Julku, widzę, że masz na sobie koszulkę z Orłem w koronie i 

numerem 11 na plecach, pewnie lubisz piłkę nożną.
Tak. 
Masz jakichś ulubionych piłkarzy?
Jeszcze nie.
A co lubisz oglądać w telewizji?
Rajdy samochodowe.
To ciekawe, interesujesz się też samochodami?
Tak. Tata czasami zabiera mnie do lasu na jazdę samochodem. 
Pewnie jeździcie po dziurach, żeby było jak na rajdach…
… i jeszcze po pagórkach. Mam też dwa samochody do zaba-

wy. Jeden zwykły a drugi zdalnie sterowany. 
Niedługo święta, będziesz stroił choinkę
Tak, pojedziemy w specjalne miejsce, żeby kupić choinkę.
A jakie wolisz choinki, prawdziwe czy sztuczne?
Najbardziej lubię prawdziwe choinki.
Dziękuję za rozmowę i życzę Ci miłej zabawy

(ps)

Bal mikołajkowy dla przedszkolaków…
W dniu 6 grudnia w Przedszkolu nr 4 odbył się wspaniały, magiczny bal. Pojawił się na nim niezwykły gość - Święty Mikołaj. 

Wizycie towarzyszyło wiele 
atrakcji przygotowanych przez 
zespół muzyczny DUO-DANCE 
z Koszalina. Były piosenki dla 
Mikołaja, wspólne zabawy i 
zdjęcia. Nasze przedszkolaki po-
przebierane m.in. za wróżki, ry-
cerzy, motylki, księżniczki i kró-
lewiczów z żalem pożegnały go-
ścia. Mikołaj obiecał, że za rok 
znów je odwiedzi a  po jego wyj-
ściu, dzieci znalazły pod choin-
ką miłe niespodzianki.

W tym samym czasie rodzi-
ce, w holu przedszkola, prze-
prowadzili kiermasz stroików 
świątecznych. Przepiękne stro-
iki to efekt pracy rodziców, 
dzieci i personelu przedszkola.

Pani dyrektor, Elżbieta Maj-
chrzak bardzo serdecznie dzię-
kuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji kier-
maszu i balu mikołajkowego. 

Inf. własna.

Wszyscy wspaniale się bawili

Podczas wykonywania stroików

Z wizytą w schronisku dla zwierząt
Wizyta TRÓJKI w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych zwierząt w So-
snowicach koło Golczewa

Do bezdomnych zwierzaków 
wybraliśmy się dnia 23.11.2011 
r. na prośbę kierownika Schro-
niska pani mgr Marty Tysiąc-
Stępień oraz dzięki dobremu 
sercu pana Adama Fedeńcza-
ka, który udostępnił nam nie-
odpłatny przewóz busem. Pani 
kierownik zwróciła się z proś-
bą do naszej placówki o zor-
ganizowanie zbiórki żywno-
ści dla ich 70 czworonożnych 
podopiecznych. 

Tak więc przez cały paź-
dziernik uczniowie naszej 
szkoły i ich rodzice, a także 
inni mieszkańcy Nowogardu 
przynosili do nas między in-
nymi: suchą karmę, obroże, 

smycze, miski, koce, puszki z 
karmą, kaszę, makarony. Dzie-
ci oprócz plakatów informują-
cych o akcji, które rozwiesiły 
w mieście, zrobiły także pusz-
ki na pieniążki, które zbierały 
na przerwach w szkole. Za nie 
kupiliśmy inne potrzebne rze-
czy. Następnie najbardziej za-
angażowani uczniowie poje-
chali wraz z opiekunkami LOP, 
panią Bogusią oraz Agniesz-
ką, odwiedzić schronisko i za-
wieźć bezdomnym psom ze-
brane dary. 

Podsumowując akcję stwier-
dzamy, że warto było ją zorga-
nizować. Ilość zebranych rze-
czy przerosła nasze oczekiwa-

nia, co zresztą widać na zdję-
ciach. Pani kierownik schro-
niska była zachwycona i po-
wiedziała, że nie było jeszcze 
u niej grupy, która by tyle ze 
sobą przywiozła. Dzieci były 
zachwycone pieskami, szcze-
gólnie szczeniakami, których 
było około 6.

Akcja otworzyła oczy odwie-
dzającym schronisko na nie-
dolę innych i chęć niesienia 
pomocy. Udowodniła, że war-
to ją jeszcze kiedyś zorganizo-
wać. Była pozytywnym akcen-
tem w walce o dobro zwierząt.

ET
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cykl: świadkowie historii – syberia, wspomnienia anny słomskiej (z domu Nastawnej)

Tu będziecie pracować, żyć i umierać… cz. I
We wrześniu 1939 roku lato było upalne. 1 i 17 września do Polski wkroczyły  armie agresorów; najpierw niemiecka, a następnie ra-
dziecka. Wtedy skończyło się spokojne, sielskie życie w kresowej miejscowości Uherce, w powiecie Rudki, ok. 40 kilometrów od Lwowa. 
10 lutego 1940 roku do domów w Uhercach wkroczyli Sowieci. Tamtej pamiętnej nocy wywieziono z wioski 7 rodzin, należała do nich 
także rodzina Nastawnych – ojciec, matka i dwoje dzieci – starsza Anna i młodszy Władysław. Anna, po 70 latach od tych pamiętnych 
wydarzeń, na nowo opowiada historię wywózki i swojego dzieciństwa na Syberii – dzieciństwa, którego nie było.

Anna przyszła na świat w 
1929 roku. Ojciec, Teodor, był 
leśniczym. Oprócz pracy w le-
sie gospodarzył wraz z mał-
żonką, Marią, na trzymorgo-
wym polu. W momencie wy-
buchu wojny Anna poszła do 
trzeciej klasy szkoły podstawo-
wej. Władek miał niespełna 5 
lat. Wspomnienie nocy 10 lu-
tego do dziś wywołuje emocje i 
zdaje się pozostawać niezabliź-
nioną raną - Zanim to wszyst-
ko nastąpiło zaczęło już  świtać. 
Podjechali saniami pod dom. 
Weszli, kazali się spakować. Po 
kilkudziesięciu minutach wsie-
dliśmy na sanie. Pamiętam, że 
stryjek biegł jeszcze za nami 
z chlebem. Chciał dogonić sa-
nie, ale nie zdołał bo woźnica 
celowo przyspieszył. Następnie 
zwieźli nas do szkoły. Stamtąd 
przewieźli nas na stację towa-
rową. Następnego dnia ruszy-
liśmy do Lwowa; kiedy tam do-
jechaliśmy na miejscu stało już 
sześć transportów. Staliśmy tak 
całą sobotę i niedzielę. Rosyjscy 
żołnierze gorliwie nas pilnowa-
li. Tabor ruszył w poniedziałek 
rano. Widziałam przez okien-
ko, że ludzie stali nieopodal na 
moście i nas żegnali. To był wi-
dok, który do dziś chwyta za 
gardło. Podróż na Sybir trwała 
sześć tygodni. W wagonie były 
nieludzkie warunki. Mojej ma-
mie plecy przymarzły do ściany, 
a młodszy brat Władek moc-
no zachorował. Myśleliśmy, że 
umrze. Na szczęście pewna ko-
bieta miała w zanadrzu butel-
kę soku wiśniowego. Co pewien 
czas dawała mu go do picia. Ja-
koś udało mu się przetrwać, to 
był prawdziwy cud. Rodziny 
były ulokowane na takich pry-
czach, trzy górnej i trzy na dol-
nej. Tak jechaliśmy w płaczu, 
głodzie. Dojechaliśmy do No-
wosybirska. Dali nam jakiejś 
zupy dopiero na rosyjskim te-
renie. 

Krasnojarsk
Pierwszym przystankiem na 

syberyjskiej katordze dla Na-
stawnych był Nowosybirsk. 
Tam Nastawni mieli spędzić 
dwa lata. 

- Krasnojarski kraj, inhaszy-
ski rejon, poczta Kuczerowka 

– dokładne miejsce naszej wy-
wózki. Pracowaliśmy przez dwa 
lata przy ściąganiu żywicy. Nad 
nami byli ruscy majstrowie. 
Oni nami rządzili. Każdy mu-
siał pracować na swoim uczast-
ku, czyli swoim przydzielonym 
kawałku gruntu. Dostawaliśmy 
normę chleba. Jeden z tych Ro-
sjan, dobry człowiek, zapisał 
mnie do tej pracy. Bo kto pra-
cował dostawał 40 dkg chleba. 
A kto nie – 20 dkg. Na samym 
początku enkawudziści zebrali 
wszystkich na placu i tak do nas 
powiedzieli – tu będziecie żyć, 
tu będzie wasz dom i tu będą 
się rodzić wasze wnuki. Zdzies 
budziecie pomierać. Tego dnia 
było słońce, lecz kiedy te sło-

wa padły nagle niebo zasnuło 
się ciemnymi chmurami, nasta-
ła noc. Wszyscy ludzie płakali 
na głos. W każdym baraku był 
ryk. W ciągu tego czasu przeży-
waliśmy różne tragedie; nie tyl-
ko swoje. Pamiętam pewną sze-
ścioosobową rodzinę – w ciągu 
dwóch lat poumierali wszyscy, 
została tylko czternastoletnia 
córka. 

W ciągu dwóch lat zmienił 
się klimat polityczny. Wojenna 
zawierucha zbliżała się wielki-
mi krokami w stronę Moskwy. 
Rosjanie zaczynali czuć trwo-
gę. Wtedy część Polaków zesła-
nych w 1940 roku na Sybir zo-
stała przeniesiona w cieplejsze 
rejony ZSRR, do Kazachstanu.

- Majstrów, którzy sprawo-
wali nad nami pieczę powoła-
no do radzieckiej armii, do wal-
ki ze swoimi byłymi sojuszni-
kami, Niemcami. A my do Ka-
zachstanu. Ale na swój koszt, 
niestety. Ojciec odłożył 180 ru-
bli podczas pracy przy zbiera-
niu żywicy i kupił bilety do Ka-
zachstanu. Jechaliśmy cały ty-
dzień. W trakcie podróży, koło 

Nowosybirska, wysadzili nas z 
wagonów i zaprowadzili na ba-
raki, musieliśmy tam przecze-
kać, bo nie było transportu do 
Kazachstanu. Dopiero po ja-
kichś dwóch tygodniach każdy 
pojechał do Guriewska bo tam 
był polski konsulat, to było ze 
30 km. Przydzielili nas do jed-
nej Rosjanki, która miała jed-
no dziecko i trzy pokoje. Mia-

sto nazywało się Białowa. W 
pewnym momencie ta Rosjan-
ka otrzymała powiastkę, że 
jej mąż zginął. I zaczęła prze-
raźliwie płakać, tak jej mijały 
dni. Oni mają taki specyficzny 
płacz, coś jakby wycie, lament 
i zawodzenie – zmieszane ze 
sobą.  I tam dali nam bilet, ru-
szyliśmy dalej w drogę.

Kazachstan
W Kazachstanie rodzina Na-

stawnych spędzi cztery lata z 
sześcioletniej wywózki . 

- Mieszkaliśmy 50 km od 
głównej stacji, było 5 kołcho-
zów. Jeden od drugiego był od-
dalony o 4-5 kilometrów. W 
piątym obozie mieszkała pani 
Wela (Ewelina Pietruczyk- jej 
wspomnienia publikowaliśmy 
już w DN). Tam było lepiej. Te-
reny, na które zostaliśmy prze-
wiezieni były zamieszkiwane 
głównie przez ludność kozac-
ką. Kozacy byli wobec nas bar-
dzo tolerancyjni. Za to radziec-
cy przełożeni już nie byli tacy 
dobrzy. Gdy miałam 14 lat mu-
siałam iść i wiązać snopki. Bry-
gadzistka straszyła mnie batem 
jeśli nie pójdę do pracy. 

Pośród Kozaków
Mimo niewielkiej popra-

wy warunków, głód nadal do-
skwierał zarówno rodzinie Na-
stawnych, jak i pozostałym 
ofiarom deportacji, żywność 
rozdzielała władza, a co było 
lepszego, od razu było wysy-
łane na front. - Mieliśmy tyl-
ko jakiś przydział na pszenicę. 
Wykonaliśmy żarna z kamieni 
i sami mięliśmy, ale takiego sil-
nego głodu jak w Krasnojarsku 
już nie było. Kozacy byli życzli-
wi, czasami coś dali do zjedze-
nia. Wypasali owce w górach. 
Mój brat pracował u Kozaków. 
Zawsze przyniósł trochę twaro-
gu, który wcześniej był suszony 
na dachu, robili takie kulki na 
zimę. Dobre to było. Góry były 
bardzo piękne. Zdawało się, że 
sięgają nieba; w ich pobliżu ro-
sły czerwone piwonie. Rosły 
tam także rozmaite, dzikie ja-
gody; natura zapewniała choć 
trochę pożywienia. Chodzili-
śmy również zbierać kłosy. Kie-
dyś byłam tak głodna, że prze-
szłam 14 kilometrów, żeby ze-
brać choć trochę kłosów. 

Piotr Słomski

Zdjęcie wykonane po wojnie: (u góry) Anna i młodszy brat Władysław
(na dole) rodzice Maria i Teodor
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W Dzienniku Nowogardzkim z dn. 29.11.2011r. w artykule pt.,, Jaki budżet w 2012roku? (część 
I wydatki) red. Marcin Simiński napisał, że mieszkańcy osiedla przy ul. Zamkowej zostali szcze-
gólnie wyróżnieni planach inwestycyjnych burmistrza, który cyt.,, notabene jest jednym z miesz-
kańców ul. Zamkowej” koniec cytatu. Stwierdzenie to może sugerować czytelnikowi(i tak to ode-
brałem)_, że gdyby nie miejsce zameldowania Burmistrza to w budżecie na przyszły rok nie zna-
lazłoby się 400 tyś zł na budowę odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Zamkowej. 
A jest oczywistą nieprawdą. Fakty są bowiem następujące. W 2012 roku, po ponad 12 latach sta-
rań użytkowników 400 garaży aby teren, na którym one stoją odwodnić i wybudować drogi do-
jazdowe stał się wreszcie realny. Nastąpiło to w wyniku wniosku jaki złożył Obywatelski Komitet 
Społeczny w dniu 28.08. 2009r./ na podstawie &34 pkt 6 zmienionego Statutu Gminy Nowogard. 
Podjęcie tego tematu było możliwe gdyż na wniosek ówczesnego opozycyjnego Klubu Radnych 
SLD, do Statutu Gminy wprowadzono zapis, że grupa poparta przez 100 obywateli może zło-
żyć wniosek o podjęcie określonego projektu uchwały przez Radę Miejską. Inicjatywa podjęcia tej 
uchwały poparta została podpisami 304 mieszkańców Gminy Nowogard.  Uchwałą Nr XXXVI 
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dn. 16.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowo-
gard na 2010rok, załącznik Nr. 4 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy in-
westycyjne gminy Nowogard w latach 2010-2013, zaplanowano na to zadanie określone wydatki 
z budżetu na poszczególne lata, w tym do realizacji na 2011r. kwotę 400.000zł. Nie można więc 
powiedzieć, że doznaliśmy jakiegoś szczególnego wyróżnienia. Tym nie mniej w imieniu Obywa-
telskiego Komitetu Społecznego składam podziękowanie Burmistrzowi Robertowi Czapli za to, że 
realizuje podjęte jeszcze w poprzedniej kadencji tak potrzebne społecznie zadania inwestycyjne. 

Nowogard, 06.12.2011r.
Za Obywatelski Komitet Społeczny

Stanisław Szałagan - Przewodniczący

@    Ludzie listy piszą  @  Nasz komentarz 
Burmistrz jest mieszkańcem ul. Zamkowej. To jest fakt. Fak-

tem jest również, że ul. Zamkowa (osiedle) występuje trzy razy 
na dość skromnej liście inwestycji, jakie gmina zaplanowała na 
rok 2012. Czy ma to związek z tym, że burmistrz jest również 
mieszkańcem tego osiedla? O tym zapewne nigdy się nie dowie-
my, ale wykluczyć do końca takiej hipotezy nie można . Dlatego 
twierdzenie o „oczywistej nieprawdzie„ nie odpowiada praw-
dzie. Zapewne prawdą  natomiast jest wieloletnie zaangażowa-
nie  właścicieli garaży w uruchomienie realizowanej obecnie, a 
zdecydowanej w poprzedniej kadencji inwestycji. Dziennik No-
wogardzki o tych staraniach wielokrotnie pisał. Jakoś nie pamię-
tamy natomiast, aby ówczesny radny R. Czapla w sprawie gara-
ży przez te lata specjalnie się angażował. Czytany bez zbędnych 
uprzedzeń i założeń  nasz tekst analizujący budżet zapewne po-
zwoliłby zauważyć, że  zasadność wydatku  inwestycji w dro-
gi dojazdowe do garaży nie jest przez redakcję w żaden sposób 
kwestionowana. Uważamy także, że  żadna to zasługa władz, 
kiedy ważne dla społeczeństwa  zadania realizuje zwłaszcza te 
, które realizować musi, bo już w planie budżetowym się ponie-
kąd znalazły wcześniej. Warto też pamiętać o tym, że potrzeby 
mieszkańców są w  wielu miejscach równie ważne i pilne. Wie-
my , że właśnie Ci pozostali  z innych ulic nie podzielają wcale 
opinii  autora listu , który jednak dla dobra sprawy otwartości 
dyskusji publicznej, publikujemy.

Na cmentarzu sięgają po cudze!

Policja i administrator  
cmentarza  kontra złodzieje 
Nie trzeba wiele czasu  - chwila roztargnienia lub zamyślenia, gdy porządkuje-
my groby bliskich, wówczas o pozostawionej obok  torebce czy innych przed-
miotach  pozostaje wspomnienie i późniejsze kłopoty

W ostatnim czasie coraz czę-
ściej zgłaszane są zdarzenia o 
dokonywanych kradzieżach 
na nowogardzkim cmentarzu. 
Nasilenie procederu było w 
miesiącu listopadzie , odnoto-
wano wówczas 5 przypadków 
kradzieży torebek damskich w 
różnych okolicznościach. Kra-
dzieży dokonywano na ogół 
w trakcie  porządkowania 
nagrobków lub w trakcie 
trwania pogrzebu. 

- Sprawców kradzieży nie 
udało nam się dotychczas 
ustalić. Prawdopodobnie 
obserwują oni  osobę, która 
porządkuje nagrobek, gdy 
się  oddala by np. wyrzucić 
śmieci, a za chwilę okazuje 
się, że pozostawionej rzeczy, 
najczęściej torebki,  już nie 
ma – mówi Sebastian Furmań-
czyk, kierownik cmentarza w 
Nowogardzie. Łupem złodziei 
padają już nie tylko kwiaty, ale 
i właśnie przedmioty osobiste, 
zwłaszcza torebki, które   nie są 
dobrze schowane  w  czasie  po-
rządkowania nagrobków. Lu-
dzie są skoncentrowani na po-
rządkowaniu grobów i nie mają 

świadomości, że ktoś mógłby w 
takim miejscu ich  okraść. Po-
licja oczywiście została poin-
formowana o tych sytuacjach 
przez administrację cmenta-
rza. W odpowiedzi zarządzono 
częstsze patrole policjantów w 
rejonie cmentarza, co na pew-
no przyczyni się do ogranicze-
nia tego procederu. O zatrzy-

maniach czy podejrzeniach nie 
mogę mówić, gdyż  jest to spra-
wa dla policji, ale mam nadzie-
ję, że nasza Policja będzie sku-
teczna  w swoich działaniach i 
wkrótce zaprowadzi porządek 
na terenie cmentarza  - kończy 
Sebastian Furmańczyk. Zwró-
ciliśmy się również do nowo-
gardzkiej Policji, by wyrazi-

ła swoją opinię na ten temat.  
„Potwierdzam, że ten problem 
jest nam dobrze znany, dlate-
go podjęliśmy natychmiastowe 
działania operacyjno- wywia-
dowcze, celem zatrzymania zło-
dziei. W związku z powyższym  
skierowaliśmy w rejon cmenta-
rza dodatkowe patrole policyjne 
i  policjantów nieumundurowa-

nych, którzy obserwują te-
ren cmentarza. Na tą chwi-
lę dalej trwają czynności o 
których na razie jeszcze nie 
chciałbym za wiele mówić ze 
względu na dobro śledztwa - 
kończy wypowiedź 

Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w No-
wogardzie podinsp. Ma-
riusz Nowak

Co zrobić, by nasze rze-
czy nie zginęły? 

Nie pozwólmy na to, aby na-
szą nieuwagę wykorzystali zło-
dzieje, którzy często z dala ob-
serwują nas, gdy porządkuje-
my grób. 

- idąc np. po wodę, czy też 
wyrzucić śmieci nie pozosta-
wiajmy bez opieki torebki oraz 
innego podręcznego bagażu

- portfel z pieniędzmi i do-
kumentami, telefon komór-
kowy oraz inne wartościowe 
przedmioty trzymajmy przy 
sobie

- nie zabierajmy na cmentarz 
bez potrzeby większych kwot 
pieniędzy

- zwracajmy baczną uwagę 
na podejrzanie zachowujące 
się osoby.

- w przypadku jakichkol-
wiek wątpliwości należy, jak 
najszybciej zadzwonić na alar-
mowy numer 112 lub 997 po-
wiadamiając oficera dyżurne-
go policji o swoich spostrze-
żeniach,  nawet z pożyczonego 
telefonu, połączenie z dyżur-
nym policji jest bezpłatne. 

Jarek Bzowy 

Od 25 listopada br. do 10 grudnia br. trwa największa ak-
cja na świecie, Kampania Białej Wstążki „Mężczyźni prze-
ciw przemocy wobec kobiet”. Głównym celem kampanii jest 
uświadomienie społeczeństwom z różnych krajów, jak ważny 
jest męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażanie zdecydo-
wanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Niemoż-
liwym jest powstrzymanie zjawiska przemocy, bez aktywnego 
zaangażowania mężczyzn. 

ZAPAMIĘTAJ ! 
Przemoc nie kończy się sama
To nie prawda, że nie ujawnia się tajemnic rodzinnych
-zwłaszcza, gdy komuś dzieje się krzywda
Powiedz innym o doznawanej przemocy. Zwróć się o pomoc 

do sąsiadów, przyjaciół, rodziny.
 Skorzystaj z pomocy powołanych do tego instytucji.
Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na 

to kim jest, co zrobił czy powiedział. 
Nawet po wielu latach można przerwać przemoc.
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności 

za czyny.
Przemoc zdarza się we wszystkich grupach społecznych nie-

zależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.
Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą 

przemocy. Poniżanie i krytykowanie bolą tak samo jak bicie. 
Nie bój się, nie wstydź się prosić o pomoc. W razie potrzeby 

zadzwoń: Komisariat Policji w Nowogardzie, tel. 91-57-92-311
st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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Wszystko co piękne i wymarzone
 Niech w Twym życiu będzie spełnione.

Kochanej żonie i mamie 

Barbarze Sałaga 
z okazji okrągłej rocznicy urodzin 

najpiękniejsze życzenia
szczęścia, wielu radości 

i samych dobrych chwil w życiu 
życzy mąż z córką

ŻYczeNia

i N F O r m a c j a
Koła Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie zaprasza na przedświąteczną 

„Giełdę Kolekcjonerską - Osobliwości i Rozmaitości” - monety, banknoty, medale, eksponaty. 
W programie giełdy mamy punkt szczególny „Upominki od św. Mikołaja” oraz losowanie kupo-
nów, które będziemy rozdawać w czasie naszej giełdy. Ilość kuponów ograniczona, a wszystkie 
rozdane będą trafne - szczególnie czekamy na dzieci z rodzicami! Losowanie kuponów o godz. 
16,00. 

Giełda odbędzie się dnia 18.12.2011r. (niedziela) o godz. 15,00 w Nowogardzkim Domu Kul-
tury, Pl. Wolności 7. Po giełdzie zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek.

Klub Kolekcjonera
Nowogard

Uściślenie 
Co prawda nie wypada komentować treści podziękowań za-

mieszczonych przez sołtysa Karska i za razem radnego koalicji 
Jerzego Kubickiego, ale w tym przypadku, ze względu na rzetel-
ność dziennikarską musimy stwierdzić: 

Wbrew treści podziękowań burmistrz nie uczestniczył w na-
bożeństwie odpustowym, co uniemożliwiło mu modlenie się ra-
zem z wiernymi (fakt ten potwierdzili obecni na mszy świadko-
wie, w tym lokalni duchowni),

Jak powszechnie wiadomo, burmistrz korzystając z konstytu-
cyjnego prawa wolności wyznania, deklaruje się jako osoba nie-
wierząca i jako taka publicznie nie uczestniczy w modłach. 

Warto w związku z tym uważać, aby w zapale dziękczynnym 
przypadkiem nie naruszać godności i praw  osób niewierzących. 
Pomijamy już fakt, że w przypadku sołtysa Karska taka posta-
wa może się odbić raz na harmonii w koalicji PSL-SLD, dwa na 
zamiarach inwestycyjnych burmistrza w stosunku do sołectwa. 

Redakcja 

Serdeczne podziękowanie 
z okazji odpustu w Karsku 
pw. św. Barbary składamy:

ks. Grzegorzowi Gierkowi za pięknie wygłoszone Słowo 
Boże, ks. Piotrowi, ks. Jackowi za pamięć o mieszkańcach  
Karska. Dziękujemy również: panu Burmistrzowi i Radnym 
oraz wszystkim przybyłym gościom oraz mieszkańcom Kar-
ska za wspólną modlitwę.  Ponadto dziękujemy: piekarni 
Karsk, państwu Pędziszczak za pyszne wypieki, paniom Karo-
linie i Halinie Oraczyńskim za pyszny żurek oraz wszystkim, 
którzy pomogli nam w zorganizowaniu i obsłużeniu wszyst-
kich przybyłych gości.

Serdecznie dziękujemy
Sołtys Karska wraz z Radą Sołecką

Pielęgniarki walczą o zmianę przepisów
W dniu 29 listopada 2011r. w 

siedzibie Szczecińskiej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych gościł za-
proszony przez Marię Cedro wi-
ceprezes Terenowego Kolegium 
Pielęgniarek i Położnych w Pol-
sce, członka Rady Prezydium 
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych oraz kierownika 
NZOZ ,,Pielęgniarki-Środowi-
skowo-Rodzinne” w Nowogar-
dzie, nowo wybrany poseł Pan 
Andrzej Piątak. W spotkaniu 
uczestniczyła przewodniczą-
ca Szczecińskiej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych magister Maria 
Matusiak  oraz kierownik NZOZ  
„Pielęgniarstwo Środowiskowe” 
w Goleniowie Małgorzata Ho-
lek. Głównym tematem spotka-
nia było przekazanie panu po-
słowi szeregu postulatów, z któ-
rymi nie zgadzają się pielęgniar-
ki i położne poz, a zwłaszcza z 
ukazanym się w dniu 19 paź-
dziernika 2011r. projektem usta-
wy o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków pu-
blicznych. Proponowane zmia-
ny ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej będą skutkowały 
ograniczeniom wolnego wybo-

ru pacjenta pielęgniarki i położ-
nej poz, a zatem naruszają one 
Konstytucję RP w art. 68, oraz 
art. 6 ustawy o prawach pacjen-
ta i Rzecznika Pacjenta. Ponad-
to zmiany doprowadzą do nie-
zgodnego z prawem ogranicze-
nia konkurencyjności na ryn-
ku udzielanych świadczeń zdro-
wotnych w ramach podstawo-
wej opieki zdrowotnej, do zmo-
nopolizowania tego rynku przez 

lekarzy poz prowadzących dzia-
łalność jako podmioty lecznicze 
kosztem pielęgniarskich i położ-
niczych praktyk zawodowych. 
Takie przepisy naruszają zasady 
wolności gospodarczej gwaran-
towane w Konstytucji  RP w art. 
20 i 22. Dlatego postulujemy, aby 
w art. 56 ust. 1 nie wprowadzać 
zmian z wyjątkiem tego, aby de-
klaracje wyboru były deklaracja-
mi oddzielnymi dla lekarza, pie-

lęgniarki i położnej poz. Obec-
nie istnieje jedna deklaracja dla 
wszystkich, a pacjenci podpisu-
jący w podmiocie leczniczym 
jedną deklarację chcąc wybrać 
lekarza poz, często wybierają 
bez swojej wiedzy pielęgniarkę 
i położną poz. Wprowadzenie 
osobnych druków spowodowa-
łoby poinformowanie pacjenta 
o przysługujących mu możliwo-
ściach i jednocześnie skłoni pa-
cjenta do zastanowienia się nad 
wyborem lekarza, pielęgniar-
ki i położnej poz. W tej spra-
wie zostały wysłane stanowiska 
wszystkich związków pielęgnia-

rek i położnych: Stowarzyszenie 
Pielęgniarek i Położnych Kon-
traktowych, Naczelna Izba Pie-
lęgniarek i Położnych, Kolegium 
Pielęgniarek i Położnych w Pol-
sce do Ministra Zdrowia, Rzecz-
nika Praw Pacjenta, Przewod-
niczących Sejmowej i Senackiej 
Komisji Zdrowia, a także zosta-
li poinformowani posłowie zie-
mi szczecińskiej. Mamy nadzie-
ję, że nasze działania powstrzy-
mają proces nowelizacji usta-
wy w proponowanym przez nas 
kształcie.

Inf. Maria Cedro
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AUTO HANDEL

SKUP
SPRZEDAŻ
ZAMIANA

Olchowo 9
Nowogard

Tel. 888 341 347, 518 707 243

*Max*

12.12.2011 r. 
godz. 16

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,
72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,
24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

16 GRUDNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 16 GRUDNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

Sylwester
2011/2012

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

Atrakcyjne ceny
Największy wybór w mieście

Co tydzień nowa promocja
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny tel. +48 91 39 20 221

ul. Zielona 1 • Nowogard

zaprasza BAL
SYLWESTROWY

na

Zaginął pies 
(kundelek) brązowo-czarny, biała łatka na 

karku i krawacik pod mordką, białe łapki przy 
pazurkach. Uczciwych ludzi, którzy widzieli 

lub przygarnęli pieska bardzo proszę 
o kontakt nr tel. 887 777 805 

z szacunkiem właściciel psa

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. w Nowogardzie  

poszukuje kandydata  
na stanowisko: 

MAGAZYNIERA
Mile widziana znajomość 

branży wodno-kanalizacyjnej oraz 
obsługa programu magazynowego.  

Termin składania ofert do 12-12-2011 roku

w przychodni Praxis przy ulicy Dworcowej 2 
uruchomiliśmy Program wczesnej Diagnozy 
„zespołu marfana”.

Zapraszamy wszystkich Rodziców z dziećmi  w wieku
od 6 miesięcy do 10 lat z gminy Nowogard na

bezpłatne badania przesiewowe

Zespół Marfana to częsta dziedziczona choroba genetyczna tkanki łącznej. 
Jak rozpoznać Zespół Marfana?
Rozpoznanie opiera się na zaobserwowaniu charakterystycznych cech występujących rów-

nocześnie w 3 układach: kostnym, wzroku i krwionośnym. Istotnym elementem rozpoznania 
jest dokładnie zebrany wywiad rodzinny. W przypadku braku obciążenia rodzinnego, ale obec-
ności malformacji w wyżej wymienionych 3 układach, także rozpoznajemy Zespół Marfana.

W większości wypadków chorobę można rozpoznać już u noworodków
W przychodni Praxis przy ulicy Dworcowej 2 uruchomiliśmy Program Wczesnej Diagno-

zy Zespołu Marfana dla gminy Nowogard. 
Wczesne rozpoznanie i objęcie opieką naszych najmłodszych pacjentów to jeden z naszych 

priorytetów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowogard, szczególnie najmniej-
szych wraz z rodzicami na bezpłatne badania przesiewowe w kierunku Zespołu Marfana.

Badanie ortopedyczne:
Lek. med. Krzysztof Drozdowski - środa (godz. 1200 -1800) i piątek (godz. 1200 -1800) w Przy-

chodni „Praxis „ przy ul. Dworcowej 2 w Nowogardzie  ( REJESTRACJA GODZINOWA Tel 
91 392 07 87  )

Badanie okulistyczne:
Lek. med. Krzysztof Kosiński  wtorek i czwartek w godz 900 do 1300 w  Centrum Okulistycznym 

przy ulicy 5 Marca 12 ( REJESTRACJA GODZINOWA Tel 91 392 72 72  )

Badanie kardiologiczne:
W przypadku gdy badanie ortopedyczne i okulistyczne wykaże prawdopodobieństwo wy-

stępowania Zespołu Marfana, kierujemy naszych pacjentów na badania do Kliniki Kardiologii 
Dziecięcej SPSK1 w Szczecinie.

lUDzie z PasjĄ 

Niezwykłe spotkanie z założycielami  
Fundacji Dzieci Afryki w SP nr 1

Każdy człowiek, w szczegól-
ności każde dziecko chce i po-
winno żyć tak, aby wszelkie jego 
potrzeby, marzenia, pragnienia 
były respektowane i uznawane. 
Wiele się o tym mówi, pisze, a 
także czyni. Zresztą obowiąz-
kiem każdego Państwa i jego 
elit rządzących jest zapewnie-
nie swoim obywatelom godzi-
wych warunków życia. To teoria, 
a prawda codzienna jest jednak 
niestety całkiem inna!

Coś chyba nie jest tak, w tym 
niby bardzo cywilizowanym 
świecie, szczycącym się swo-
im wielkim humanitaryzmem, 
dostrzeganiem potrzeb każdej 
jednostki, jeżeli istnieją miej-
sca, które w dobie dobrobytu tak 
wielu, są tak ubodzy, zaniedbani, 
wykorzystywani zapomniani, iż 
właściwie nie mieści się nam w 
głowie, że to może być prawda! 

O tej, niestety istniejącej rze-
czywiście prawdzie mówili nasi 
goście- pan Robert Noga i Pa-
weł Werakso założyciele Funda-

cji Dzieci Afryki-niezwykli ludzie 
żyjący z pasją pracy dla innych, 
którzy, mimo iż na co dzień pa-
trzą na najgorsze odcienie ubó-
stwa wierzą i są dowodem na to, iż 
życie ma sens nie tylko w braniu, 
ale przede wszystkim w dawaniu. 
Przybyli oni do naszej szkoły w 
wyjątkowym dniu 6 grudnia, czy-
li dniu sprawiania radości miko-
łajowymi prezentami.

Ich świadectwo, słowa praw-
dy o życiu bardzo dużej liczby 

mieszkańców czarnego lądu- ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, osób starszych, chorych 
nawet dla bardzo zatwardzia-
łych przeciwników, sceptyków 
różnych fundacji i działań cha-
rytatywnych, zrobiło piorunu-
jące wrażenie i mocno poruszy-
ło. Czy to możliwe, aby w dobie 
tak rozwiniętej komputeryza-
cji, szybkiego, łatwego przepły-
wu informacji, mogły istnieć tak 
nieludzko wykorzystywane rejo-

ny świata i ich mieszkańcy? Bez-
troskie dzieciństwo, prawo do 
nauki, godnego i spokojnego ży-
cia, to niestety wielkie marzenie 
milionów afrykańskich dzieci. 
Ich codziennością jest ciężka po-
nad siły ludzkie praca, zmaganie 
się z głodem, wojnami, konflik-
tami plemiennymi, w które nie-
stety bardzo często wciągane są 
także dzieci, używane niejedno-
krotnie, jako żywe tarcze.

Mógłby ktoś powiedzieć, iż 

biedy nie brakuje także u nas, że 
również mamy ubogie rodziny 
i olbrzymie dysproporcje mate-
rialne. Zgoda, ale na pewno na-
sza „polska bieda” nie da się po-
równać z rozmiarem i intensyw-
nością biedy mieszkańców czar-
nego lądu. 

Nadzieją na choćby minimal-
ną pomoc są właśnie takie fun-
dacje i ludzie w nich pracujący-
bezinteresownie dający siebie. 
Zakładają, prowadzą sierociń-
ce, przeprowadzają różne pro-
jekty typu- Adopcja serca, Bilet 
do świata, Fundusz rodzinny. Na 
tym polu przodują nasi misjona-
rze wspierani przez wolontariat 
świecki propagujący idei pomo-
cy mieszkańcom Afryki.

Możliwość rozmowy z ludźmi, 
którzy na pewno żyją i pracują z 
pasją uświadomiła nam, że w da-
waniu i bezinteresownemu po-
maganiu możemy odnaleźć ra-
dość i wiele sensu życia.  

Zes.red. SP Nr 1i ped. A. 
Szymańska
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BezPłaTNa POmOc w UzYsKaNiU KreDYTU - OFerTa 20 BaNKÓw

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

DziałKi Na sPrzeDaŻ
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – ceNa 100.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
łOBez – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kierunku Drawska– ceNa 1 122.000 zł
łOBez – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – ceNa 2 400.000 zł

mieszKaNia Na sPrzeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – ceNa 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CENA 226.000 zł  
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

zatrudnię 
mechanika

samochodowego
601 897 368

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku

zakład Fryzjerski „U eli” przy ulicy armii Krajowej 
serdecznie zaprasza 

na przedświąteczną promocję 
usług fryzjerskich od 5 do 20 grudnia 

Zapisy pod numerem telefonu: 91 392 35 40

            

Szczegółowe informacje i zapisy w lokalu tel. 91 392 24 24, 608 053 371
 

Wyśmienita kuchnia, miła i profesjonalna obsługa, 
szampańską zabawę i oprawę muzyczna 

poprowadzi prezenter muzyczny
KOSZT 400 zł od PARY

ZAPRASZA
Sprzedaż 
choinek 

w Długołęce.  Duży wybór. 

• świerk kłujący 
srebrny, 
• świerk 

pospolity oraz 
• choinki 

w donicach. 
504 124 180

zarząd  spółdzielni  mieszkaniowej 

„cisy” w Nowogardzie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie i usta-
nowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, :  2 pok. 
o pow. użytk. 45,80m2 – (I piętro) ul. 15 Lutego 12b/4,

który odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2011r. (ponie-
działek) o godz. 12.00.

                                       cena wywoławcza  -  114.958,00zł
 Szczegółowych informacji w sprawie warunków przetar-

gu udzielamy w siedzibie SM „Cisy” przy ul. Poniatowskiego 
7a lub pod nr tel. 91 3925261
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

sPrzeDam 
mieszKaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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6 – to co buduje,
9 – góry w Europie,
12 – podawanie koniom wody,
13 – dawne wierzchnie nakrycie 
podbite futrem (CZAMARA),
15 – pokój w chacie,

17 – sprzedawanie towaru „na 
zeszyt” (jak szwedzki tenisista),
18 – płynie przez Goleniów,
19 – odgłosy głosów,
20 – duńskie klocki,
21 – starożytne liczydło.

Podzielmy się z potrzebującymi…

Z  wózkiem  
i koszykiem …

Pamiętajmy o ofiarach!
Litery z  kratek przyciemnio-
nych , czytane rzędami utworzą 
aktualne rozwiązanie.

POZIOMO:
1 – chrząszcz czczony niegdyś w 
Egipcie, poświętnik,
7 – tory kolejowe do formowa-
nia składów,
8 – np. wąż,
10 – rodzaj desek o małym 
przekroju,
11 – Alicja dla bliskich,
14 – nowobogacki, 
16 – uciekinier,
20 – Jan, pisarz (Głowy do po-
złoty),
22 – talon,
23 – miasto portowe w Ghanie 
(wpisz: WINNEBA),
24 – duża papuga,
25 – sagan,
26 – nieprawidłowy kanał łączą-
cy narząd z powierzchnią skóry, 
fistuła,
PIONOWO:
2 – pisana przez Jana Długosza,
3 – narzeczeni przestają ze sobą 
chodzić,
4 – rodzaj naleśników, 
5 – słowo przed ważnym komu-
nikatem,

Pantropa

Odgadnięte  wyrazy wpisujemy w zaznaczone korytarze. 
Miejsce wpisu do odgadnięcia, początek w polu z kropką. 
Dopisane litery utworzą rozwiązanie.

- kozacka łódź lub kuzynka mewy,
- mebel do siedzenia i leżenia,
- szop – czyścioch,
- figurka w przydrożnej kapliczce.

Jolka – szyfr

W diagramie ujawniono jedy-
ne litery YL. Określenia podano 
w przypadkowej kolejności – 
wszystkie litery uporządkowane 
od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.
- telefoniczny lub ogłoszeniowy,
- bywają zwykle latem,
- bezpieczne schronienie (poli-
tyczny),
- „drzwi” do Rudego 102,
- gołąb z grupy mewek (jak ma-
lutki puchacz).

KUPON 92 krzyżówka z dnia 2 XII
Prawidłowe rozwiązania: „Niejedna studnia”, „Adwent”, „Roraty”.
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Józef Górzyński, Zofia Kępa, Regina 

Czarnowska, Justyna Matusiak, Jerzy Siedlecki, Klaudia Poźniak, Stanisła-
wa Pokorska, Jadwiga Maknia, Urszula Kaczmarek, Agnieszka Skowrońska, 
Halina Stefańska, Wiesława Kaczmarek, Teresa Januszonek, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Danuta Borowik, Beata Ławniczak, Andrzej Leszczyński, 
Pelagia Feliksiak, Krystyna Zawidzka, Jolanta Gruszczyńska, Józef Dobro-
wolski, Iwona Kochelska, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Beata Ławniczak, Andrzej Leszczyński, Krystyna Zawidzka

ZADOŚĆ PRZYSŁOWIU
Owca była cała i zgraja wilków syta,
Gdy z barana zostały rogi i kopyta.

W CICHYM OGRODZIE
Cebula - mieszczanka i czosnek - dobrodziej,
W zielono pachnącym rośli ogrodzie.
Żyjąc we wspólnej ziemi, jak pod jednym dachem,
Zaimponowali sobie zapachem.
Raz czosnek - dobrodziej, do łez się rozczulił,
I się oświadczył mieszczance - cebuli.
Po dniach narzeczeństwa szczęśliwie radosnych,
Pobrali się wkrótce - cebula i czosnek.
Po kilku miesiącach wypadek się zdarzył,
Najpospolitszy wśród ludzi i jarzyn.
Bo to córeczkę powiła cebula,
Którą (dla cnót jej) nazwała: Śmierdziula.
Kochali córeczkę, kochali nad życie,
Śmierdząc we troje niesamowicie.
Gdy Dziula podrosła i stała się damą,
Imć czosnek, za czosnka wydał ją za mąż.
I tak się mnożyli, unosząc smród rodu,
Że zagrozili wonnością ogrodu.
I dziać się poczęły historie przedziwne,
W cichym (na pozór) ogrodzie warzywnym.
Bo władzę objęły - cebule i czosnki,
Hymny bojowe śpiewając i piosnki.
A sens tych piosenek mniej więcej był taki:
Że zbyt się czerwienią buraki i maki...
Że ogród się pławi jak w krwi w tej czerwieni...
Że trzeba zapobiec. Zniszczyć! Wyplenić!
Że czas już najwyższy, tę całą czeredę...
Itd, itd, itd, itd.
Ogród cierpliwy i dobry starucha,
Długo tych piosenek słuchał i słuchał,
Aż wreszcie się ocknął, nie godząc się z tem,
I zareagował -
Fiołkami i bzem!
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reGUlarNa liNia mi KrO BU sO wa serOcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKs 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PrzewÓz OsÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjazDY z NOwOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjazDY ze szczeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzewÓz OsÓB - rO maN BiŃczYK - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONieDziałKU DO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

roZkŁAd jAZdY bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
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UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694

Gabinet

Pedagogiczny

www.pedagogika.szczecin.pl

tel. 695192443

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 23.11.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59 - 08:02);   (10:18 

- 11:21);  (12:12 - 13:15);   (13:49 - 12:57); (16:26 - 17:29)   (19:39,20:55); 
(21:00 - 22:06)

Nowogard - Szczecin Główny:   (04:58 - 06:02);  (06:35 - 08:04);  (08:35 
- 09:39);  (11:24 - 12:28);  (14:58 - 16:02);  (16:39 - 17:51);  (18:36 - 19:45);  

Nowogard - Kołobrzeg: ( 08:03 - 9:19) , ( 11:22 - 12:42) , (13:16 - 14:31), 
(14:55 - 16:21), (17:305 - 18:57), (20:56 - 22:18), (22:06 – 23:19)    

Kołobrzeg - Nowogard:  (3:35 - 4:57), (5:19 - 6:35), (7:13 - 8:35), (10:02 - 
11:17), (13:29 - 14:53), (15:22 - 16:39), (17:19 - 18:35)

rOzKłaD jazDY BUsÓw   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOwOGarD – GOleNiÓw – szczeciN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
Trasa szczeciN – NOwOGarD
szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOwOGarD – maszewO – sTarGarD szczeciŃsKi
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa sTraGarD szczeciŃsKi – NOwOGarD
stargard szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; s – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   
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oGŁo sZE NIA drob NEiNFOrmaTOr lOKalNY - NOwOGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 
Piotr słomski, jarosław Bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700 Lecia 6A, Nowogard

tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203

AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

KREDYTY

mieszkaniowe,

konsolidacyjne, samochodowe

gotówkowe

LEASING DLA FIRM
- Leasing maszyn i urządzeń
- Środki transportu
- Leasing IT

Minimalny okres prowadzenia
działalności gospodarczej -

LEASING NA START !!!

1 dzień !!!

NierUcHOmOŚci

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• sprzedam dom na ul jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbro-
jona. 91 39 18 307

• sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i ma-
nicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 
39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 

693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i prze-
kształconą o pow. 597 m2 przy ul 
Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie 
w Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 
131 416

• wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. raci-
bora czynsz 1000 zł + media. 601 240 
025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Poszukuję garażu do wynajęcia w Cen-
trum miasta. 785 241 988

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46 m, parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
0,57 ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) 
czteropokojowe 72 m2 + garaż, osiedle 
Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal han-
dlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 149 m2 przy ul. Luboszan. Indyw. 
Centralne ogrzewanie. Cena 200 tys. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 604  293  176; 91 39 
21 349

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II, 
693 128 108

• Kawalerkę wynajmę. 784 872 667

• Sprzedam mieszkanie 45,6m2 I piętro 
(Gryfitów) 136 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska II 
piętro, tel. 517 064 505

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie ga-
raż na ul. Zamkowej. 605 856 584 

• Lokal do wynajęcia 22m2. Ul. 5 Marca 
10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe. Parter. Tel. 
504 898 980

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. sto-
isko handlowe w centrum miasta 
czynsz + media. 694 053 131

• sprzedam mieszkanie w Bieniczkach 
55 m kw., dwupokojowe z możliwo-
ścią adaptacji strychu+ garaż, ogród, 
altana. Po remoncie - okna. drzwi, 
elewacja, elektryka. Tel. 606 265 333.

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 
banków w jednym miejscu. Dojeż-
dżamy do klientów. Promocja!!! Pro-
wizja 0%, bezpłatne badanie zdolno-
ści kredytowej. centrum finansowe 
aVaNTis. Tel. 513 164 203

mOTOrYzacja

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnienia. 
tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 
650 zł, tel. 605 522 340.

• sPrzeDam OPel VecTra c KOmBi, sreBr-
NY meT., rOK PrOD 08/2006, PrzeB 
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oGŁo sZE NIA drob NE
152000 Km, 1.9 Diesel 150 Km, ser-
wisOwaNY w asO OPel (FaKTUrY), 
OsTaTNi serwis 20 wrzesieŃ 2011, 
NOwe OPONY leTNie cONTiNeNTal, 
KlimaTrONiK DwUsTreFOwY, za-
DBaNY, ceNa DO UzGODNieNia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felga-
mi 155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 
5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena 
do negocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/
R15, mało używane - cena 790 zł, 
sprzedam felgi stalowe   4 szt. do 
Nissana Almery z 2001 roku, cena 
490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam WV transporter Karawe-
la. 669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 TD 
paka 3,40. Tel. 669 320 592

• Sprzedam cztery opony z felgami 
i kołpakami zimowe 195/65 R15. 
Tel. 693 716 085

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,3 
rocznik 1993. Cena do uzgodnie-
nia. Więcej informacji pod nr tel. 
504 751 421

• Sprzedam Jelcz 3W317, rok prod. 
1990, skrzyniowy, wywrotka, 
sprawny technicznie. Cena 7500 
tel. 506 012 704

• Sprzedam Reno Kango, I rej. 2009. 
Cena do uzgodnienia. 668 316 103

• Tanio sprzedam koła zimowe, ma-
łoużywane VW Jetta r. 175/70/13. 
Tel. 887 040 438; 781 012 602

• Sprzedam VW Passat B-3 combi w 
TD rok prod. 1992 r. cena 1500 zł 
do negocjacji. 692 504 280

rOlNicTwO

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-

tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam trajler, kucyki i bryczkę. 
607 739 866

• Sprzedam owce i prosiaki. 
888 757 586

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam konia. Wierzbięcin. 91 
39 10 782; 691 033 149

• sprzedam cielaka trzymie-
sięcznego i klacz 8-letnią. 500 
112 507

• USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? salon komputerowy 
ms BiOss zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir
-y). Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• awarie. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% taniej. 
Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUs i Urzędu skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BiK, 3000 na 3 
miesiące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor a4-a3, laminowanie 
a4-a3, VizarT studio reklamy, 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
apteką jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 
25t, plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble 
pod wymiar. 697 786 967

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spacery. 
608 111 129

• Szafy, garderoby i wnęki. Meble 
pod wymiar. 967 786 967

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Mikołaj na święta. 727 569 687

• wykonam prace ogólnobudow-
lane. malowanie, glazura i inne. 
662 678 895

• Zespół muzyczny RONDO MUSIC. 
Wszelkie imprezy okolicznościo-
we. 691 841 305; 603 456 345

• Pożyczki bez BiK na dowód oso-
bisty bez dochodu 200-1000 zł. 
513 164 203

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Pol-
ska-Nowrwegia, siedziba firmy w 
Nowogardzie, tel. 609493989, 607 
585 561

• Młoda kobieta podejmie pracę w 
charakterze nauczyciela z dyplo-
mem kształcenia zintegrowanego 
z tyt. mgr filologii polskiej z dodat-
kową umiejętnością znajomości j. 
niemieckiego/ 696 711 225; Joan-
na-kupisz@wp.pl

• Zatrudnię przedstawiciela. 
515 065 396

• Poszukuję osoby do opieki nad 
dzieckiem 21-miesięcznym. 
691 824 337

• Zaopiekuję się dzieckiem. 695 426 
028

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – do-
radcy klienta. mile widziane pa-
nie o zainteresowaniach związa-
nych z urządzaniem i dekoracją 
wnętrz oraz z doświadczeniem 
w handlu. jeśli jesteś osobą su-
mienną, pracowitą, dyspozycyj-
ną to praca właśnie jest dla cie-
bie! cV proszę składać: Kwadrat 
meble, ul. armii Krajowej 49, 72-
200 Nowogard

iNNe

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, Pa-
mięć 512MB, karta video NIVIDA 
GeForce4MX AGP8X 128MB, dysk 
twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-

RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Ma-
ster 763MB, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WAL-
TER 250 zł (sklepowa cena 500 zł) 
stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana na 
dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 na 
gwarancji. Tel. 693 877 373

• sprzedam bilety w obie strony 
dla dwóch osób do anglii. lot-
nisko szczecin –Goleniów – lon-
dyn stansed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. 
Stan bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Sprzedam komputer stacjonarny 
sformatowany dysk, monitor, kla-
wiatura, głośniki, myszka. Stan do-
bry Cena 450 zł. 609 541 122

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam szczenięta owczarki nie-
mieckie długowłose 7tygodniowe, 
czarne podpalane, zaszczepione, 
odrobaczone, z książeczką zdro-
wia, doskonałej budowy, wolne 
od dysplazji, po rodzicach z rodo-
wodem (rodzice do obejrzenia na 
miejscu) tel. 668 988 955

• Sprzedam drewno opałowe i roz-
pałkowe pocięte w klocki lub w 
całości. 514 740 538

• OKazja! sprzedam stojaki ni-
klowane na odzież, regał + przy-
mierzalnie, wieszaki, piecyk 
na gaz (na gwarancji) + butla, 
wagę elektroniczną (na gwaran-
cji), odzież używaną (b. tanio). 
723 399 345

• sprzedam owczarka niemiec-
kiego długowłosego dwuletnie-
go. 668 799 794
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Bożena Szulejko
F.H. CHEMIA

ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

P R O M O C J A  
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV

PANELE PODŁOGOWE
już od 19,50 zł/m2

MEBLEars

Kuchnie pod wymiar • Projekt, wycena, doradztwo gratis

NOWOGARD • ul. 3 Maja 16 tel. 91 39 26 917•
www.ars-meble.pl

Meble
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Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli
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e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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Ogłoszenie Burmistrza Nowogardu
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Nowogard, mając na uwadze umożliwienie załatwienia 

spraw urzędowych w godzinach popołudniowych uprzejmie informuję, że w najbliższą środę dnia 14 grudnia 2011r. 
Urząd Miejski w Nowogardzie oraz jednostki organizacyjne gminy będą czynne w godzinach od 7.30 do 19.00. 

Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla

Kto i za ile będzie odśnieżał nasze drogi?

Starostwo zimy się nie boi

Gmina zmuszona
do ugody

Czytaj s. 3
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Foto tydzień

Na Palcu Wol-
ności w centrum 
miasta została już 
postawiona choin-
ka. Co oznacza, że 
święta zbliżają się 
dużymi krokami.

Montowanie oświetlenia świątecznego wymaga dużej spraw-
ności fizycznej. Oświetlona jest już ul. 700 Lecia, a teraz przy-
szedł czas na plac z oświetloną choinką, który wieczorem na 
pewno będzie wyglądał bardzo świątecznie. 

Fragment chodnika przy ul. Żeromskiego  jest tak zniszczony, 
że chodzenie po nim stwarza realne zagrożenie złamania nogi. 

Gmina zmuszona do ugody
Ponad 8 tys. zł brutto oraz dwóch adwokatów – tyle gmina zapłaci z pieniędzy 
podatników w związku z nieprawidłowościami rozwiązania umowy o pracę z 
Markiem Antczakiem, byłym już zastępcą kierownika Wydziału Architektury, 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABPP) w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie. 

Przypomnijmy, że urzęd-
nik otrzymał wypowiedze-
nie z pracy 17 maja tego roku. 
W uzasadnieniu rozwiązania 
umowy o pracę burmistrz R. 
Czapla podał redukcję stano-
wiska, które piastował dotych-
czas Antczak. 

Urzędnik zakwestionował 
zasadność i tryb wypowiedze-
nia i skierował sprawę do Sądu 
Pracy w Goleniowie. 

W minioną środę odbyła się 
przed sądem kolejna rozpra-
wa, podczas której burmistrz 
musiał zawrzeć ugodę ze zwol-
nionym pracownikiem. Zgod-
nie z nią gmina będzie musia-
ła zapłacić byłemu kierowni-
kowi Wydziału Architektury 
ponad 8 tys. zł brutto, tytułem 
odszkodowania. Do kwoty tej 
należy doliczyć również pracę 
dodatkowego adwokata, któ-
ry bronił urzędu przed sądem 
wspólnie z pracującą na etacie 

w ratuszy radczynią prawną. 
Marek Antczak pracował w 

Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie prawie 20 lat. 

Przypomnijmy, że Przed  Są-
dem Rejonowym  w Golenio-
wie  toczy się wciąż rozprawa  
z powództwa młodszego in-
struktora Katarzyny Jarmużek 
przeciwko Nowogardzkiemu 
Domu Kultury.  Instruktor-
ka walczy o powrót do pracy, 
po tym jak w czerwcu wysła-
no ją na bezrobocie. Dyrektor-
ka NDK – Aneta Drążewska, 
zarzuciła instruktorce śpiewu  
brak odpowiednich kwalifika-
cji zawodowych, niesumien-
ność i niski poziom prowa-
dzonych przez nią zajęć. Kolej-
ne przesłuchania w tej sprawie 
odbędą się 10 stycznia 2012 
roku. O przebiegu procesu bę-
dziemy informować na bieżą-
co. 

Marcin Simiński

Podziękowania 
Rodzina poszkodowana w pożarze domu w Ptaszkowie z całego serca dziękuje Panom: Stanisła-

wowi Rynkiewiczowi (sklap Biurex), Mieczysławowi Cedro (Hurtownia Elektryczna IPE) oraz Ja-
nowi Bąkowi (Hurtownia Budowlana Bartek- Domel) za przekazanie materiałów niezbędnych do 
odbudowy zniszczonych w pożarze pomieszczeń. 

Rodzina 

Pomóżmy sobie
•	 Rodzina będąca w bardzo trudnej sytuacji finansowej bardzo pilnie potrzebuje i prosi o ku-

chenkę węglową tzw. Westfalkę do ogrzania mieszkania i gotowania ciepłych posiłków. In-
formacje pod nr redakcyjnym 91-39 22-165 

•	 Przyjmę  meble do pokoju:  stolik, stół, krzesła oraz pralkę automatyczną. Tel. 723 332 456. 
•	 Przyjmę nieodpłatnie kuchenkę gazową i pralkę automatyczną. Tel. 510-936-951.
•	 Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchennych. Kontakt 605-345-362.

red. 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reKlama

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Kto i za ile będzie odśnieżał nasze drogi?

Starostwo zimy się nie boi
W środę spadł pierwszy śnieg. Na szczęście dla kierowców, biały puch szybko stopniał. Prędzej czy później biała królowa jednak zaata-
kuje. Czy odpowiednie służby są gotowe do walki z zimą? 

Na terenie gminy Nowogard występują drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. W dzisiejszym wydaniu zajmujemy się drogami należącymi do Zarządu 
Powiatu Goleniowskiego. 

Powiat jest właścicielem i zarządcą ponad 650 km dróg. Z tego na terenie gminy Nowogard znajduje się około 150 km następujących odcinków (patrz tabela 1). 

Nazwa drogi i przebieg - OD Nowogard Ulice w ciągu drogi Numer drogi Długość w 
km

Łoźnica – Biebrówek – Czermnica - Olszyca  0727Z 6,354
Kikorze - Czermnica  0746Z 1,707
Nowogard – Świerczewo – Strzelewo – Czermnica - Błotno Wojska Polskiego - Nowogard 0853Z 17,437
Nowogard – Redło - Maszewo 15-go Lutego - Nowogard 0748Z 7,099
Kościuszki - Węgorza  0749Z 0,445
Strzelewo - Węgorza  0750Z 1,752
Długołęka - Wyszomierz  0751Z 3,438
Osina - St. Wyszomierki - Wyszomierz  0752Z 2,088
Grabin – Dąbrowa - Karsk  0753Z 7,93
Szczytniki - Wierzchy  0754Z 2,238
Nowogard – Miętno – Wierzchy – Truskolas Gen. Bema - Nowogard 0118Z 11,069
Błotno - Łęgno  0755Z 2,59
Błotno – Grabin – Sikorki – Orzechowo – Wołowiec  0756Z 12,313
Orzechowo - Orzesze  0757Z 2,245
Żabowo - Wierzchęcin  0758Z 9,455
Żabowo - Brzozowo  0759Z 1,55
Żabowo – Boguszyce – Wołowiec – Struga  0760Z 7,766
Jeżówka - Maszkowo  0761Z 1,636
Wojcieszyn - Radosław  0762Z 4,097
Wierzbięcin - Ostrzyca  0763Z 4,541
Żabowo – Żabówko – Konarzewo - Jarchlino  0764Z 6,756
Resko – Miłogoszcz – Łosośnica – Kulice – Ostrzyca  0855Z 11,326
Wierzbięcin – Osowo – Bieńczyce - Bienice  0765Z 6,018
Sąpolnica – Błądkowo - Dobra  0766Z 2,965
Błądkowo - Bienice  0767Z 0,466
przejście przez Wojcieszyn  0001Z 1,184
Trzechel - Świętoszewo  0002Z 2,148
od DW nr 144 -  Kolonia Wierzbięcin  0003Z 2,008
Olchowo - Wyszomierz  0004Z 3,056
Sąpole - Ostrzyca  0005Z 6,233
Osowo – DW nr 144  0006Z 1,465

  Kto będzie odśnieżał te 
drogi? 

Przetarg nieograniczony na 
zadanie pn. „Zimowe utrzyma-
nie dróg powiatowych na tere-
nie Powiatu Goleniowskiego – 
część nr 2 Obwód Drogowy w 
Nowogardzie”  

(poza terenem miasta Nowo-
gard, gdzie na podstawie za-
wartego porozumienia z gmi-
ną Nowogard, zimowe utrzy-
manie ulic powiatowych w ob-
szarze administracyjnym mia-
sta Nowogard jest zadaniem 
Burmistrza Nowogardu) zo-
stał rozstrzygnięty w dniu 31 
października 2011 r. Przetarg 
wygrała Firma Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowa PAW-
KARD. Wykonawca każdora-
zowo na wezwanie zamawia-
jącego (tzw. akcyjność – płu-
gi wyjeżdżają  jak pojawią się 
opady śniegu lub inne warun-
ki zagrażające bezpieczeństwu 
na drodze) zobowiązał się do 
wykonania usług na następu-
jących odcinkach dróg powia-
towych: Nowogard – Masze-
wo (przez Długołękę, Krasno-
łękę i dalej w kierunku Masze-
wa), Długołęka – Wyszomierz, 
Wyszomierz – Olchowo, Ki-
korze – Czermnica,  Grabin 
– Karsk, Nowogard – Błotno 

(przez Świerczewo, Strzele-
wo, Czermnicę oraz Trzech-
el i dalej w kierunku Błotna), 
Strzelewo – Węgorza, Błot-
no – Wołowiec (przez Grabin, 
Sikorki, Glicko i Orzecho-
wo), Orzechowo – Orzesze, 
Nowogard – Truskolas (przez 
Miętno, Wierzchy i Szczyt-
niki), Żabowo – Jarchlino  
(przez Żabówko i Konarze-
wo), Wierzbięcin – Ostrzyca, 
Ostrzyca – Resko (przez Kuli-
ce, Jarchlino i dalej w kierun-
ku Łosośnicy), Wierzbięcin 
– Osowo – Beniczki – Bień-
czyce, Sąpolnica – Błądkowo 
(do granicy z powiatu), Glewi-
ce – Węgorza, Węgorza – Ko-
ściuszki. 

Ile będzie kosztowało zimo-
we utrzymanie tych dróg? 

Na wszystkie trzy obwo-
dy drogowe w powiecie gole-
niowskim, w tym nowogardzki,  
mamy zarezerwowany 1 mln 
złotych.  Jeśli warunki atmos-
feryczne sprawią, że kwota ta 
nie wystarczy  znajdziemy do-
datkowe środki. Zapewniam, 
że pieniędzy na walkę z zimę 
na drogach nie zabraknie – 
powiedział redakcji Tomasz 
Kulinicz, wicestarosta Powia-
tu Goleniowskiego. 

cd. na s. 4



Nr 94 (2028)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Lp
Standard zimowego utrzyma-
nia

Opis warunków ruchu 
na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska

Śnieg Śliskość zimowa

1. 4
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości 
ruchu.

- luźny                   - 6 godz.
- zajeżdżony          - występuje
- języki śnieżne     - występują
- zaspy                  - do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź       - 8 godz.
- pośniegowa -10 godz.
- lodowica       - 8 godz.

2. 5

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony. 
Co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwo-
ściach ruchu.

- luźny                   - 16 godz.
- zajeżdżony          - występuje
- nabój śnieżny      - występują
- zaspy występują - do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź       8 godz.
- pośniegowa

W kolejnym wydaniu DN opiszemy koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wojewódzkich. Sprawdzimy także, czy firmy które są odpowiedzial-
ne za zimowe utrzymanie dróg są przygotowane do działania. 

Marcin Simiński

Wszystkie drogi nasze są...
Część dróg, znajdujących się w obrębie miejskim, a należących do powiatu zo-

stało przekazanych do całorocznego zarządzania nimi przez gminę. Dzieje się tak 
na podstawie porozumienia zawartego w 1999 roku pomiędzy Powiatem Gole-
niowskim oraz Gminą Nowogard (do dziś obowiązujące i corocznie aneksowane 
). Takich dróg w naszym mieście jest dokładnie 17 km (patrz tabela 2). 

Lp. Nazwa ulicy
D ł u g o ś ć 
w mb

1 Bankowa 212
2 Batalionów Chłopskich 115
3 Blacharska 264
4 Cmentarna 637
5 Dąbrowskiego 353
6 Dąbrowszczaków 605
7 Dworcowa 97
8 Kościelna 96
9 Luboszan 179
10 Magazynowa 122
11 5-go Marca 394
12 Mickiewicza 812
13 Młynarska 420
14 Nadtorowa 1560
15 Polna 190
16 Mikołaja Reja 168
17 Reymonta 216
18 Marszałka J.Piłsudskiego 223
19 Roosvelta 352
20 Rzeszowskiego 230
21 Sienkiewicza 433

22 Stolarska 164
23 Traugutta 240
24 Wartcka 120
25 Wiejska 602
26 Kard. St. Wyszyńskiego 344
27 Zamkowa 1252
28 Żeromskiego 739
29 Woj.Polskiego 2520
30 15-Lutego 1330
31 J.Bema 1200
32 Radosława 790

suma 16.979

Utrzymanie tych dróg kosztuje rocznie 380 tys. zł – z czego część pokry-
wa powiat w formie przekazywanej corocznie dotacji. W roku 2011 kwota 
ta wyniosła blisko 100 tys., a na rok przyszły planuje się uzyskać dotację 
w wysokości 110 tys. zł.  Oprócz wydatków na drogach można też zarobić. 
Gmina pobiera bowiem opłaty z zajęcia pasa drogowego na ww. ulicach, 
które stanowią jej dochód. W tym roku z tego tytułu do budżetu miasta 
wpłynie ok. 32 tys. zł, po 16 tys. z dróg powiatowych i gminnych. 

Jak odśnieżać, to porządnie
Standardy zimowego utrzymania dróg w Starostwie Powiatowym w Go-

leniowie zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej. Standardy te przedstawiamy szczegółowo w 
tabeli nr 3. 

Kto i za ile będzie odśnieżał nasze drogi?

Starostwo zimy się nie boi

W Kulicach powstał plac zabaw
W miejscu, w którym jeszcze niedawno  zalegał gruz dzisiaj cieszy oko nowy plac zabaw.

Teren, który przeznaczono pod budowę placu został 
wykorytowany i obłożony specjalną geowłókniną, któ-
ra oddziela od siebie warstwę piaszczystą i gruntową. 
Ponadto nawierzchnia terenu została pokryta 30-cen-
tymetrową warstwą piasku. 

Dzieciaki będą miały do dyspozycji m.in. zestaw za-
bawowy z wieżyczką i zjeżdżalnią metalową, podwój-
ny i pojedynczy bujak sprężynowy, podwójną huśtawkę 
dla starszaków i maluchów, huśtawkę ważkę oraz dwie 
drewniane ławki. 

Plac został zbudowany przez firmę PPHU „JULKA” 
z Lęborka. Projekt budowy placu zabaw zrealizowano 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-13. Całkowity koszt realizacji inwestycji wy-
niósł ok. 25 000 zł., z czego w ramach dofinansowania 
wpłynęło 1500 zł.

(ps)Najbardziej zainteresowanie wypróbowują 
ślizgawkę

Na otwarcie wspólne ognisko
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W obronie starego pomnika z armatami
Czy próba przywrócenia do przestrzeni publicznej pomnika przy ul. 3 Maja jest niewłaściwa?

Mamy w Nowogardzie czte-
ry pomniki: dwa kombatanc-
kie, z czego jeden pokomu-
nistyczny”, drugi z armatami 
(podobno wybudowany przez 
jeńca niemieckiego) i dwa sy-
birackie na cmentarzu, bo 
każdy Związek Sybiraków ma 
swój.

Wielu uważa, że najlepiej wy-
budować nowy, ale to chyba 
mało realne w najbliższym cza-
sie, bo za co i gdzie? Była nie-
dawno próba odnowy wizerun-
ku pomnika z armatami, ale 
mało udana. Myślę, że temu po-
mnikowi na ul. 3 Maja poświę-
conemu poległym w II wojnie 
światowej, można dodać zna-
czenie narodowe z 11 Listopa-
da i 3 Maja, bo tu nie ma żadnej 
kolizji. Moją intencją nie jest za-
bieranie tego pomnika komba-
tantom. Mój dziadek, Franci-
szek Berezowski, zginął w walce 
gdzieś na ziemiach zachodnich 
jako żołnierz Ludowego Wojska 
Polskiego. Nie udało się usta-
lić, gdzie dokładnie i w jakich 
okolicznościach (najprawdopo-
dobniej na Wale Pomorskim), 
dlatego nie ma grobu. Takich 
przypadków było wiele. Był Po-
lakiem, katolikiem, a do Ludo-
wego Wojska wstąpił, bo to była 
jedyna możliwość wyrwania 
siebie i rodziny z Sybiru. Mógł-
bym oczywiście jako sybirako-
wi złożyć kwiaty i zapalić znicz 
na cmentarzu pod pomnikiem 
Sybiraków, tylko aby trafić pod 
właściwy, bo dziadek urodził 
się i miał dom rodzinny nieda-
leko Nowogrodu Wołyńskiego 
(ja „odziedziczyłem” po nim za-
wód weterynarza), a Nowogród 
Wołyński, Żytomierz i wiele in-
nych terenów I Rzeczypospoli-
tej nie znalazły się w granicach 

II Rzeczypospolitej w 1921 r. 
Ten los spotkał kilka milionów 
Polaków, jak choćby rodzinę Ta-
deusza Borowskiego, pisarza, 
poety, który przeszedł do ka-
nonu literatury obozowej jako 
więzień KL Auschwitz i Dachau. 
Urodzony w 1922 r. w Żytomie-
rzu, a rodzice jego jako polska 
inteligencja trafili do łagru już w 
1926 r. Staraniem Czerwonego 
Krzyża wymieniono ich za jeń-
ców sowieckich i ściągnięto ro-
dzinę do Polski w 1934 r.

Naszą rodzinę, po przeży-
ciu Wielkiego Głodu na Ukra-
inie w latach 1932 – 1933, cze-
kała kolektywizacja (nieudana, 
bo polski „element” katolicki do 
tego się nie nadawał) i w 1936 r. 
masowa zsyłka do Kazachsta-
nu (minimum ok. 70 tys. ludzi). 
Przeżyli i dzięki dziadkowi, któ-
ry wstąpił do LWP przybyli w 
1946 r. do Nowogardu (inni w 
1956 r., nieliczni dopiero w la-
tach dziewięćdziesiątych, a oko-
ło 6 tys. jeszcze czeka, może 
wolna niepodległa Ojczyzna o 
nich nie zapomni i sprowadzi z 
Kazachstanu). A więc jako po-
tomek tych deportowanych w 
1936 r. mogę być „przegoniony” 
spod pomnika tych z 10 lutego 
1940 r., bo oba związki sympa-
tią do siebie nie pałają. Do któ-
rego związku miałby prawo za-
pisać się patron Sybiraków św. 
Rafał Kalinowski, zesłany 1864 
r.? Także nawet w takiej sprawie 
trudno o zgodę. Stalin podzie-
lił Polaków, bo nie dał rady wy-
wieźć wszystkich w jednym ter-
minie. Chcę dodać, że zapalam 
znicze pod oboma sybirackimi 
pomnikami, ale z całym szacun-
kiem, one nie są w stanie prze-
jąć roli szeroko rozumianego 
pomnika patriotycznego.

Z kolei, czy pomnik na pl. 
Wolności zasługuje na uzna-
nie? Pewnie dyskusja i wątpli-
wości będą długo, ale mój teść, 
Mieczysław Mróz, pochowany 
niedawno w mundurze komba-
tanta (tak sobie życzył) składał 
tam kwiaty. W czasie okupacji w 
Batalionach Chłopskich na Lu-
belszczyźnie walczył z niemiec-
kim okupantem, bo tak był wy-
chowany, jako Polak, katolik i 
patriota, a w latach 50. siedział 
w nowogardzkim więzieniu za 
przynależność, jak mówiono do 

tych band leśnych. Jako komba-
tant (dopiero od 1990 r.) doce-
niał to, że w wolnej Polsce może 
składać kwiaty pod pomnikiem 
kombatantów 1 września, 8 
maja, czy w święta państwowe, 
ale dostrzec w tym monumencie 
cechy 3 Maja będzie zbyt karko-
łomne.

Mieszkańcy Nowogardu nie 
widzą nic zdrożnego w tym, 
że rodowa siedziba Bismarcka, 
„żelaznego kanclerza”, nabiera 
rangi ośrodka kulturalnego, nikt 
nie pamięta o wozie Drzymały, 
księdzu Wawrzyniaku, Kultur-
kampfie, rugach pruskich, ale 
próba rewitalizacji pomnika 
przy ul. 3 Maja już wywołuje u 
niektórych kontrowersję, bo na 
tym miejscu ponoć stał ponie-
miecki obelisk.

Ja nie mam poczucia winy, 
że urodziłem się w poniemiec-
kim szpitalu, że mieszkałem w 
poniemieckim domu, że cho-
dziłem na plażę z poniemiecką 
drewnianą zabudową, że cho-
dziłem do poniemieckiej szko-
ły i poniemieckiego kościoła, 
chyba że komuś na tym zale-
ży, abym o tym nie zapomniał. 
Ja nie znam niemieckiego i jest 
mi wszystko jedno, co na temat 
polskiego pomnika w Nowogar-
dzie napisze prasa za Odrą.

Nie widzę nic niewłaściwe-
go, żeby pomnikowi z armata-
mi dodać nowych znaczeń, od-
noszących się do naszej historii 
I i II Rzeczypospolitej. Można 

starego, sztukowanego orzeł-
ka i starą tablicę zastąpić god-
niejszymi. Można w konkur-
sie wybrać odpowiedni projekt, 
mamy zdolnych mieszkańców 
starszych i młodszych. Byłaby 
to dobra lekcja historii. Niech 
ten na placu będzie tylko kom-
batancki, a na ul. 3 Maja patrio-
tyczno- kombatancki. Konsty-
tucja 3 Maja 1791 r. jako du-
chowy testament I Rzeczypo-
spolitej, który pomagał dotrwać 
Polakom do 11 Listopada 1918 
r., a kombatancki, bo to im za-
wdzięczmy to, że teraz tu mamy 
swój kąt na ziemi. Do tej pory 
podejście do tego problema-
tycznego pomnika było jak po-
dejście psa do jeża. Namawiam 
wszystkich do wspólnego, zgod-
nego podjęcia zagospodarowa-
nia tej części naszego miasta. To 
miejsce potrzebne jest nie tylko 
od święta, ale i na co dzień, żeby 

nie straszyło wyglądem i złymi 
skojarzeniami lub nowym mar-
ketem. Władza, w latach 70 bu-
dując nowy, okazały pomnik na 
pl. Wolności, zadbała o czar-
ny wizerunek starego, aby po-
deprzeć uznanie dla nowego. 
Może pora z tym skończyć.

Pierwszy proboszcz para-
fii Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie, ks. Bogdan Szcze-
panowski, polski rzymskokato-
licki ksiądz poświęcił pomnik 
przy ul. 3 Maja w dniu 11 listo-
pada 1945r. i nie widział w tym 
nic niestosownego, że święci 
znajdujący się w Nowogardzie 
pomnik. Przy pomniku tym od-
bywały się uroczystości narodo-
we od pierwszych lat po wojnie.

Mirosław Berezowski

PS. Zainteresowanych szerzej 
problematyką wszystkich depor-
tacji odsyłam na stronę www.scie-
sielski.republika.pl

W miejscu obecnego pomnika przy ulicy 3 Maja stał kiedyś obelisk poświęcony Schillowi.

Mirosław Berezowski

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFia Pw. wNieBOwzięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
ParaFia Pw. Św. raFała KaliNOwsKieGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFia Pw. mB FaTimsKiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Jana (J 1,6-8.19-28):
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby za-
świadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do nie-
go z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a 
nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? 
Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! 
Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pusty-
ni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli 
spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem 
chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im 
tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego 
sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu.

Jan Chrzciciel jest jedną z postaci towarzyszących nam w czasie oczekiwania na 
przyjście Jezusa Chrystusa. Ten, który bezpośrednio mówił o Chrystusie, a nawet 
Go pokazał swoim uczniom, aby za Nim poszli, był zaledwie pół roku starszy od 
Chrystusa. Wiedział jednak, że Chrystus to nie tylko Człowiek, ale też Bóg, który 
jest trwa odwiecznie. To Jezus stworzył Jana Chrzciciela i wybrał na swojego pro-
roka. Jan miał tego świadomość, dlatego powiedział o sobie: „Jam głos wołającego 
na pustyni: Prostujcie drogę Pańską”. Słowa zacytowane przez niego pochodzą z 
Księgi proroka Izajasza, która powstała setki lat wcześniej. Ale już wtedy Bóg wy-
brał Jana na swojego poprzednika.

Jakim posłańcem zapowiadającym Chrystusa jest Jan? Autor Ewangelii stwier-
dza, że  przyszedł on, aby dać świadectwo. Jan Chrzciciel jest więc świadkiem. 
Zatrzymajmy się nad tym słowem, które w rozważanym fragmencie Ewangelii 
pada pięć razy w różnych odmianach. Słowo „świadek” po grecku tłumaczy się na 
„martyr”. W początkach Kościoła tak określano męczenników. Ci, którzy prze-
lewali swoją krew za Chrystusa, byli nazywani świadkami. Łatwo można się do-
myślić, że byli to świadkowie Chrystusa. Było wielu męczenników, wśród nich 
Apostołowie, albo wspomniany Jan Chrzciciel, którzy byli faktycznie świadkami 
życia, nauczania i cudów Jezusa. Oni Go widzieli, słuchali Go, nawet dotykali. 
A co z innymi świadkami, czyli męczennikami? Jakimi świadkami byli skoro na 
oczy Go nie widzieli? Wszyscy ludzie, którzy żyli po czasach apostolskich, także 
my żyjący współcześnie nie mięliśmy przecież okazji zobaczyć Go stąpającego po 
tym świecie. Właściwie czy możemy mówić o prawdziwości naszej wiary jeśli ży-
jemy bez doświadczenia Boga? Czy możliwa jest wiara bez świadectwa spotkania 
z Bogiem? Wiara pozbawiona tego osobowego  spotkania z Nim sprowadza re-
ligię tylko do pewnych obrzędów i obyczajów, które wypływają z tradycji. Wów-
czas obrzędy będą wspomnieniem dawnych wydarzeń, w których objawiał się 
Bóg, podobnie jak obchodzimy rocznice osobiste, czy też narodowe. Nie będzie 
to jednak rzeczywiste przeżywanie tych wydarzeń, do czego nas zaprasza Kościół.

Wiemy dobrze, że ciągle na całym świecie giną męczennicy. W XX w. zosta-
ło zabitych więcej chrześcijan, niż przez wszystkie wieki od zmartwychwstania 
Chrystusa do XIX w. łącznie. I to są także świadkowie. Poświadczają własnym 
życiem wiarę, gdyż nikt przecież nie odda życia za obrzędy, albo jakąś postać hi-
storyczną. Męczennicy poświęcają własne życie dla konkretnej osoby, którą spo-
tkali w swoim życiu i pokochali nad własne życie. Jest nią oczywiście Jezus Chry-
stus. Możemy Jezusa Chrystusa fizycznie nie zobaczyć, nie usłyszeć czy też nie 
dotknąć, ale możemy tego wszystkiego doświadczyć dzięki wierze i świadectwu 
innych.

Jeżeli naprawdę wierzymy i poznaliśmy Boga spotykając Go w naszym życiu, 
to kolejnym etapem jest podzielenie się tym z innymi. I w ten sposób stajemy 
się świadkami. Świadek mówi o tym co doświadczył pełen zapału i tak, aby oso-
ba słuchająca poczuła i doświadczyła, to co on sam przeżył. Pytanie ostatecznie 
brzmi: czy mamy się czym podzielić z innymi? Jeśli nie, to sami szukajmy Boga...

ks. Piotr Buda

Słów parę o życzeniach 
na Boże Narodzenie
Czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia jest okazją do składania 
życzeń. Wiele takich życzeń wypowiemy przy wigilijnym stole, albo tele-
fonicznie do osób nam bliskich, a pozostających daleko od domu. Jeszcze 
jest zwyczaj wysyłania kartek świątecznych lub listów z życzeniami, choć 
powoli zamiera on. Coraz częściej wysyłamy wiadomości przez interne-
tową skrzynkę pocztową, przez portal facebook, nk oraz sms. Te ostatnie 
chyba wiodą prym, szczególnie wśród ludzi młodych.

Nie piszę tego, aby potępiać taki rozwój 
cywilizacyjny, choć niewątpliwie można 
dopatrzeć się niepokojącej tendencji, któ-
ra wypiera żywy kontakt z człowiekiem na 
rzecz wirtualnego. I nie mam na myśli, tyl-
ko kontaktu wzrokowego. Usłyszenie czyje-
goś głosu w słuchawce, a nawet zobaczenie 
charakteru pisma osoby piszącej do nas ży-
czenia nie da się zastąpić drukowanym tek-
stem w formie elektronicznej. Warto o tym 
też pomyśleć już teraz przed zbliżającymi 
się świętami.

Chciałbym bardziej zwrócić uwagę na 
treść życzeń, zarówno tych wypowiadanych 
osobiście, czy też telefonicznie, jak i napi-
sanych ręcznie lub drogą elektroniczną. W 
każdych bowiem życzeniach najważniejsza 
jest przecież treść. Każdego roku w Boże Na-
rodzenie wiele milionów życzeń jest wypo-
wiadanych i pisanych. Na stronach interne-
towych można znaleźć przykłady takich ży-
czeń. Przytoczę kilka z nich.

„Idą Święta, widać gości, wydłub z karpia 
wszystkie ości. Powyjadaj z barszczu uszy, 
a gdy cię za bardzo suszy, siądź wygodnie z 
flachą wina i obejrzyj dziś Kewina! Weso-
łych Świąt”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. Dużo uśmiechu,  siły  i 
wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w 
pracy, tylko słonecznych dni, przyjaźni, mi-
łości i wielu buziaków, i aby ten Nowy Rok 
2012 był dla Ciebie najlepszym...”

„Spokoju i radości, tylko miłych gości! 
Smacznej Wigilii i całusów moc - w tę naj-
piękniejszą w roku noc! Szczęścia kilogra-
mów, ze śniegu bałwanów! Życzliwych ludzi 
wokół, żadnej łezki w oku, Przyjaciół jakich 
mało. Przez życie idźcie śmiało! Niech  mi-
łość bez ustanku Was dotyka. A w Nowym 
roku szczęście spotyka!”

„Gdy Mikołaj wychodzi z mroku, a blask 
choinki bije z cienia, najpiękniejszy dzień 
tego roku w żywą prawdę się zamienia. Pre-
zenty są dla Ciebie w worku, ja Ci składam 

ciepłe życzenia, i oby bałwan na podwórku 
nie nosił Twojego imienia!”

Można cytować jeszcze wiele takich ży-
czeń. Niektóre są żartobliwe, inne chwyta-
ją za serce. Wszystkie chcą wyrazić ogrom-
ną życzliwość wobec osoby, której składamy 
te życzenia. I mimo, że większość tych życzeń 
ma piękną treść i są przepełnione dobrocią, 
to nie wyrażają one istoty tych świąt. To nie 
są czyjeś urodziny, imieniny, rocznica, czy ja-
kieś ważne wydarzenie w rodzaju zdania eg-
zaminu na prawo jazdy (choć i przy tych oka-
zjach jako wierzący nie możemy się wstydzić 
wypowiadać słowa w odniesieni do Boga). 
My składamy życzenia w dzień narodzin Bo-
ga-Człowieka, Jezusa Chrystusa. W przyto-
czonych powyżej życzeniach autorzy nic nie 
wspominają o Jezusie, Maryi, wydarzeniu z 
Betlejem. Wszystko kręci się wokół tego czym 
karmią nas mass media. Nawet życzenia 
drukowane na kartkach świątecznych często 
są układane w takiej formie: „Wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku”. Pytanie jakich 
świąt? Tak trudno dodać, że chodzi o  Święta  
„Narodzin Chrystusa”?

Nie chcę, aby odebrano moje słowa skraj-
nie. Nie znaczy to, że nie możemy komuś na 
ulicy, czy wychodząc ze sklepu powiedzieć 
„Wesołych Świąt”, bo są to życzenia bezboż-
ne i pogańskie. Warto jednak zwrócić uwagę 
na ogólną tendencję wyrzucania Boga z tych 
świąt, także w składanych sobie życzeniach. 
To od nas, wierzących zależy, jaką świado-
mość religijną będzie miało pokolenie, któ-
re po nas przychodzi. Na zakończenie war-
to byłoby podać przykład życzeń, które są 
chrześcijańskie i odnoszą nas do istoty Świąt 
Bożego Narodzenia. Na takie życzenia bę-
dziecie musieli trochę poczekać, gdyż będzie 
jeszcze okazja, aby Wam, Drodzy Czytelni-
cy złożyć Bożonarodzeniowe życzenia. Tym-
czasem życzę błogosławionego Adwentu, 
czyli czasu przygotowania do tych pięknych 
Świąt Narodzenia Pańskiego. (x.)

Zofia Lis: lat 92, zmarła: 05.12.2011r, pogrzeb odbył się 08.12.2011r  na cmen-
tarzu w Nowogardzie 

Czesława Bartosik: lat 74, zmarł 06.12.2011r, pogrzeb odbędzie się 09.12.2011 
na cmentarzu w Nowogardzie 

Eugeniusz Śliwiński: lat 76, zmarł 02.12.2011r, pogrzeb odbędzie 10.12 na 
cmentarzu w Nowogardzie 

Informację podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Świadectwo wiary wojciecha jakowca, byłego 
więźnia zK w Nowogardzie

3 100 km z przesłaniem 
ewangelicznej nadziei!

W niedzielny wieczór, w 
salce plebani nowogardz-
kiej fary pw. Wniebowzięcia 
NMP miało miejsce spotka-
nie z Wojciechem Jakowcem, 
nawróconym przestępcą i za-
razem jednym z trzech piel-
grzymów (Roman Zięba i Do-
minik Włoch), którzy od 24 
czerwca do 27 października 
odbyli pieszą pielgrzymkę z 
Fatimy, Moskwy i Jerozolimy 
do Asyżu, aby uczcić 25. rocz-
nicę spotkania ekumeniczne-
go zorganizowanego w 1986 
roku przez Jana Pawła II, na 
które przybyli przedstawicie-
le wszystkich religii świata.

Trasa Wojciecha przebiegała 
przez Europę zachodnią. Wy-
ruszył z Fatimy i przebył po-
nad 3  000 km. Na trasie jego 
czteromiesięcznej pielgrzymki 
znalazły się m.in. Santiago de 
Compostella, Lourdes, Ars – 
miasto, w którym swój kapłań-
ski charyzmat realizował Jean 
Marie Vianney, Taize, oraz 
Strasbourg – gdzie Wojciech 
spotkał się z europarlamenta-
rzystami, po czym tuż przed 
głosowaniem w sali europarla-
mentu zostało przedstawione 
jego pątnicze przesłanie. 

Pomimo faktu, że Wojcie-
chowi przyszło przemierzyć 
Europę zachodnią, doświad-
czaną od lat skutkami woju-
jącego sekularyzmu, mógł on 
jednak dostrzec, że napór ide-
ologii nie stłamsił do końca w 
ludziach otwartości na prze-
słanie stanowiące fundament 
chrześcijaństwa. Opowiada Ja-
kowiec - Na pewno byłem ja-
kąś ciekawostką dla tych ludzi. 

Oni żyli swoim życiem. Nato-
miast kiedy starałem się im wy-
jaśnić, na czym polega nasza 
inicjatywa, że jest to pielgrzym-
ka mająca przypominać światu 
o prymatach cywilizacji miłości 
Jana Pawła II, to wtedy spoty-
kałem się z pozytywnymi reak-
cjami. Nie spotkałem się z kimś, 
kto starałby się zanegować te 
prymaty. Ludzie, których dane 
było mi spotkać, mówili, że to 
jest dobre, i że cieszą się z tego, 
że ktoś podjął tego typu inicja-
tywę. Mogłem w związku z tym 
liczyć na wiele gestów przyjaź-
ni; ktoś dał mi wodę za darmo, 
gdzieś na przełęczy spotkałem 
grupę motocyklistów, którzy – 
przeczytawszy deklarację miło-
ści, wręczyli mi 20 euro - I mia-
łem tego dnia z czego opłacić 
nocleg. Bardzo miło wspomi-
nam również Stephena i Steffi, 
małżeństwo ewangelika i kato-
liczki z Niemiec, którzy przyję-
li mnie akurat w rocznicę swo-
jego ślubu. 

Wojciech i jego kompanii nie 
mają zamiaru poprzestać na 
ostatniej pielgrzymce. - Konty-
nuacją pielgrzymki, którą odby-
liśmy jest następująca idea; za 5 
lat minie trzydziesta rocznica 
pamiętnego spotkania przed-
stawicieli religii świata w Asy-
żu. Roman Zięba przedstawił 
w związku z tym taki pomysł, 
żebyśmy obeszli świat dookoła 
na trzydziestolecie. Tym razem 
jednak nie tylko my weźmiemy 
udział w takiej pielgrzymce, ale 
zapraszamy wszystkich chęt-
nych do jej odbycia. Nie będzie 
ona jednak polegała na dosłow-
nym przejściu świata dookoła. 

Żeby wziąć udział w tej piel-
grzymce należy pobrać z na-
szej strony internetowej specjal-
ne oświadczenie z deklaracją 
udziału i przejść wybrany odci-
nek drogi np. do jakiegoś sank-
tuarium itp. Oczywiście należy 
zdobyć również pieczątki po-
twierdzające, że dany odcinek 
drogi został przez nas przeby-
ty (np. od lokalnego proboszcza 
w miejscu rozpoczęcia i zakoń-
czenia obranego szlaku). Kie-
dy otrzymamy taki dokument 
dołączymy go do pozostałych i 
będziemy sumować kilometry. 
Specjalny licznik kilometrów 
umieścimy na naszej stronie in-
ternetowej. I w taki sposób bę-
dzie to nasze wspólne dzieło. 
Już mamy chętne osoby. Jako 
pierwszy zgłosił się mężczy-
zna, który zadeklarował odby-
cie pielgrzymki ze swojej parafii 
na górę Św. Anny – będzie to 18 
kilometrów. 

Planujemy również odbywać 
każdego roku pielgrzymkę na 
innym kontynencie. W przy-
szłym roku będzie to Afryka, 
Madagaskar. Tam przejdziemy 
300 km z młodzieżą. 

Pielgrzymi pragną również 
wznieść materialne wotum 
dziękczynne. Mówi Wojciech 
Jakowiec - Chcielibyśmy zbu-
dować kopię Porcjunkuli. Jest to 
mała kaplica p.w. Matki Bożej 
Anielskiej; znajduje się 2 km od 
Asyżu wewnątrz Bazyliki Mat-
ki Bożej Anielskiej. Chcemy w 
ten sposób wyrazić dziękczynie-
nie za wszystko, co nas spotkało 
i za to, że my się spotkaliśmy, że 
tylu ludzi współpielgrzymowa-
ło z nami; każdy kto się za nas 
modlił był duchowo obecny na 
naszej drodze. Osób, które kon-
taktowały się z nami w trakcie 
pielgrzymki było bardzo dużo. 

Życzymy wielu błogosła-
wieństw na pielgrzymich szla-
kach i mamy nadzieję na na-
stępne spotkania i równie fa-
scynujące relacje i świadec-
twa. Może one pociągną i nas 
tak, że  na kolejną wyprawę 
wyruszymy wspólnie z trzema 
śmiałkami, którzy swoim wy-
czynem wpisali się wyjątkowo 
w karty dziejów polskiego piel-
grzymstwa.

Piotr Słomski

Zima wasza, wiosna na-
sza (DN z dnia 11 grudnia 
2001rr.)

W 20. rocznicę stanu wo-
jennego

W niedzielę 13 grudnia 
1981 roku rano, miliony Pola-
ków dowiedziały się o wpro-
wadzeniu stanu wojennego. 
Wojskowy przewrót rozpo-
czął się już przed północą. 
Wprowadzając stan wojenny 
internowano prawie 7 tysięcy 
działaczy związkowych i po-
litycznych, zawieszono dzia-
łalność organizacji społecz-
nych, zablokowano połącze-
nia telefoniczne, ograniczo-
no swobodę poruszania się i 
wprowadzono godzinę mili-
cyjną. Przepisy stanu wojen-
nego zakazywały strajków i 
manifestacji oraz wprowa-
dziły militaryzację zakładów 
pracy. Ogłosiła swoje istnie-
nie Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego (WRON) pod 
przewodnictwem Wojciecha 
Jaruzelskiego. Na posiedze-
niu Rady Państwa w nocy z 
12-13 grudnia wbrew kon-
stytucji zatwierdzono dekrety 
przedstawione przez WRON. 
W przemówieniu powtarza-
nym przez cały dzień Jaru-
zelski zarzucał „Solidarności” 
chaos, demoralizację i prze-
stępczość, podkreślał, że wzy-
wa ona do rozprawy z komu-
nistami. Stwierdził, że nie ma 
powrotu do sytuacji sprzed 
1980 r. Wzywał do spokoju i 
podporządkowania się rygo-
rom stanu wojennego. Polską 
nadal rządziła PZPR, jednak 
w praktyce władzę przeję-
ła jawna WRON i miejscowy 
Komitet Obrony Kraju. Na 
szczycie władzy stała trójka 
generałów: Jaruzelski, Kisz-
czak i Sawicki. Po masowych 
aresztowaniach i złamaniu 
strajków, struktury związko-
we znalazły się w stanie kry-
zysu. Ich odbudowę zapocząt-
kowano w połowie stycznia 
1982r. pod hasłami „WRONA 
orła nie pokona” lub „Zima 
wasza, wiosna nasza”.  

***
Młodzi ekolodzy (DN z 

dnia 11 grudnia 2001r)
Od kwietnia br. przy No-

wogardzkim Domu Kultury 
działa Dziecięco Młodzieżo-
wa Rada Ekologiczna. Rada, 

uzgadniając i koordynu-
jąc swoje działania (...) win-
na realizować następujące 
cele:  - upowszechniać wie-
dzę ekologiczną, - działać na 
rzecz festiwalu filmów ekolo-
gicznych, _ promować gmi-
nę jako gminę ekologiczną, 
- inspirować do działań na 
rzecz ochrony środowiska, - 
propagować zdrowy tryb ży-
cia, - koordynować działania 
na rzecz „czystej gminy”. W 
sprawach ważnych, a wykra-
czających poza kompetencje i 
możliwości Rady ma ona pra-
wo wystąpić do władz gmi-
ny z postulatami. (...) Posie-
dzenia Rady odbywają się co 
miesiąc w NDK. Grudniowe 
zebranie odbyło sie w dniu 
św. Mikołaja. (...) W roboczej 
części spotkania postanowio-
no: - przygotować i przepro-
wadzić uliczną kwestę, a ze-
brane pieniądze przeznaczyć 
na schronisko dla zwierząt w 
Sikorkach. (...) - rozpropago-
wać wśród członków Rady i 
spowodować nakręcenie fil-
mu o tematyce ekologicznej. 
Film będzie pokazany pod-
czas imprez towarzyszących 
festiwalowi. Prowadząca ze-
branie pani Joanna Woźniak 
z Agendy 21 poinformowa-
ła o realizacji postulatów ja-
kie Rada przedstawiła burmi-
strzowi. Najbardziej zaawan-
sowany jest postulat w spra-
wie selektywnej zbiórki od-
padów(!?) - przybywa pojem-
ników na ulicach i osiedlach. 
Już na wiosnę zrealizowany 
będzie postulat uruchomie-
nia ścieżek rowerowych (!?). 
Nad ostatecznym ich kształ-
tem i oznakowaniem pracują 
specjaliści z PTTK Szczecin. 
(...) Dzielono się doświ8ad-
czeniami na temat wykona-
nia przedmiotów użytko-
wych, ozdób i  zabawek z od-
padowych surowców ekolo-
gicznych z myślą o corocznej 
aukcji, o organizacji dysko-
teki połączonej z konkursem 
na najpiękniejszy strój eko-
logiczny, wreszcie o dyskote-
ce organizowanej przez NDK 
w dniu 10 stycznia. Ma to być 
symboliczna nagroda dla ak-
tywnych uczestników imprez 
organizowanych przez dom 
kultury.

Mr.

10 lat temu                  pisał:



Nr 94 (2028)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk 

zaprasza na
BAL 

SYLWESTROWY
do Szkoły Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami: 
91 392 63 88, 
507 421 567

Cena od pary 400 zł
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Julek Przywecki (z lewej)

Podczas mikołajkowej zabawy swoimi wrażeniami … i nie 
tylko podzielił się z nami Julek Przywecki.

Julku, jak Ci się podobają Mikołajki w przedszkolu?
Bardzo mi się podobają. Dużo tańczymy i robimy takie śmiesz-

ne gesty, łapiemy się za uszy, nosy, bierzemy się pod rękę… i 
przyszedł już do nas Święty Mikołaj.

Widzę, że bardzo lubisz Świętego Mikołaja…
… tak, bardzo lubię Świętego Mikołaja, bo rozdaje prezenty.
Na ścianie jest wiele ładnych kolorowanek. Jedne przed-

stawiają Świętego Mikołaja a inne choinkę. Czy którąś z nich 
również Ty kolorowałeś?

Tak. Moja jest ta, na której Mikołaj ma niebieskie spodnie.
A dlaczego do pokolorowania wybrałeś właśnie Mikołaja?
Wybrałem Mikołaja, bo choinek już nie było 

Julku, widzę, że masz na sobie koszulkę z Orłem w koronie i 

numerem 11 na plecach, pewnie lubisz piłkę nożną.
Tak. 
Masz jakichś ulubionych piłkarzy?
Jeszcze nie.
A co lubisz oglądać w telewizji?
Rajdy samochodowe.
To ciekawe, interesujesz się też samochodami?
Tak. Tata czasami zabiera mnie do lasu na jazdę samochodem. 
Pewnie jeździcie po dziurach, żeby było jak na rajdach…
… i jeszcze po pagórkach. Mam też dwa samochody do zaba-

wy. Jeden zwykły a drugi zdalnie sterowany. 
Niedługo święta, będziesz stroił choinkę
Tak, pojedziemy w specjalne miejsce, żeby kupić choinkę.
A jakie wolisz choinki, prawdziwe czy sztuczne?
Najbardziej lubię prawdziwe choinki.
Dziękuję za rozmowę i życzę Ci miłej zabawy

(ps)

Bal mikołajkowy dla przedszkolaków…
W dniu 6 grudnia w Przedszkolu nr 4 odbył się wspaniały, magiczny bal. Pojawił się na nim niezwykły gość - Święty Mikołaj. 

Wizycie towarzyszyło wiele 
atrakcji przygotowanych przez 
zespół muzyczny DUO-DAN-
CE z Koszalina. Były piosenki 
dla Mikołaja, wspólne zabawy i 
zdjęcia. Nasze przedszkolaki po-
przebierane m.in. za wróżki, ry-
cerzy, motylki, księżniczki i kró-
lewiczów z żalem pożegnały go-
ścia. Mikołaj obiecał, że za rok 
znów je odwiedzi a  po jego wyj-
ściu, dzieci znalazły pod choin-
ką miłe niespodzianki.

W tym samym czasie rodzi-
ce, w holu przedszkola, prze-
prowadzili kiermasz stroików 
świątecznych. Przepiękne stro-
iki to efekt pracy rodziców, 
dzieci i personelu przedszkola.

Pani dyrektor, Elżbieta Maj-
chrzak bardzo serdecznie dzię-
kuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji kier-
maszu i balu mikołajkowego. 

Inf. własna.

Wszyscy wspaniale się bawili

Podczas wykonywania stroików

Z wizytą w schronisku dla zwierząt
Wizyta TRÓJKI w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych zwierząt w So-
snowicach koło Golczewa

Do bezdomnych zwierzaków 
wybraliśmy się dnia 23.11.2011 
r. na prośbę kierownika Schro-
niska pani mgr Marty Tysiąc-
-Stępień oraz dzięki dobremu 
sercu pana Adama Fedeńcza-
ka, który udostępnił nam nie-
odpłatny przewóz busem. Pani 
kierownik zwróciła się z proś-
bą do naszej placówki o zor-
ganizowanie zbiórki żywno-
ści dla ich 70 czworonożnych 
podopiecznych. 

Tak więc przez cały paź-
dziernik uczniowie naszej 
szkoły i ich rodzice, a także 
inni mieszkańcy Nowogardu 
przynosili do nas między in-
nymi: suchą karmę, obroże, 

smycze, miski, koce, puszki z 
karmą, kaszę, makarony. Dzie-
ci oprócz plakatów informują-
cych o akcji, które rozwiesiły 
w mieście, zrobiły także pusz-
ki na pieniążki, które zbierały 
na przerwach w szkole. Za nie 
kupiliśmy inne potrzebne rze-
czy. Następnie najbardziej za-
angażowani uczniowie poje-
chali wraz z opiekunkami LOP, 
panią Bogusią oraz Agniesz-
ką, odwiedzić schronisko i za-
wieźć bezdomnym psom ze-
brane dary. 

Podsumowując akcję stwier-
dzamy, że warto było ją zorga-
nizować. Ilość zebranych rze-
czy przerosła nasze oczekiwa-

nia, co zresztą widać na zdję-
ciach. Pani kierownik schro-
niska była zachwycona i po-
wiedziała, że nie było jeszcze 
u niej grupy, która by tyle ze 
sobą przywiozła. Dzieci były 
zachwycone pieskami, szcze-
gólnie szczeniakami, których 
było około 6.

Akcja otworzyła oczy odwie-
dzającym schronisko na nie-
dolę innych i chęć niesienia 
pomocy. Udowodniła, że war-
to ją jeszcze kiedyś zorganizo-
wać. Była pozytywnym akcen-
tem w walce o dobro zwierząt.

ET
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cykl: świadkowie historii – syberia, wspomnienia anny słomskiej (z domu Nastawnej)

Tu będziecie pracować, żyć i umierać… cz. I
We wrześniu 1939 roku lato było upalne. 1 i 17 września do Polski wkroczyły  armie agresorów; najpierw niemiecka, a następnie ra-
dziecka. Wtedy skończyło się spokojne, sielskie życie w kresowej miejscowości Uherce, w powiecie Rudki, ok. 40 kilometrów od Lwowa. 
10 lutego 1940 roku do domów w Uhercach wkroczyli Sowieci. Tamtej pamiętnej nocy wywieziono z wioski 7 rodzin, należała do nich 
także rodzina Nastawnych – ojciec, matka i dwoje dzieci – starsza Anna i młodszy Władysław. Anna, po 70 latach od tych pamiętnych 
wydarzeń, na nowo opowiada historię wywózki i swojego dzieciństwa na Syberii – dzieciństwa, którego nie było.

Anna przyszła na świat w 
1929 roku. Ojciec, Teodor, był 
leśniczym. Oprócz pracy w le-
sie gospodarzył wraz z mał-
żonką, Marią, na trzymorgo-
wym polu. W momencie wy-
buchu wojny Anna poszła do 
trzeciej klasy szkoły podstawo-
wej. Władek miał niespełna 5 
lat. Wspomnienie nocy 10 lu-
tego do dziś wywołuje emocje i 
zdaje się pozostawać niezabliź-
nioną raną - Zanim to wszyst-
ko nastąpiło zaczęło już  świtać. 
Podjechali saniami pod dom. 
Weszli, kazali się spakować. Po 
kilkudziesięciu minutach wsie-
dliśmy na sanie. Pamiętam, że 
stryjek biegł jeszcze za nami 
z chlebem. Chciał dogonić sa-
nie, ale nie zdołał bo woźnica 
celowo przyspieszył. Następnie 
zwieźli nas do szkoły. Stamtąd 
przewieźli nas na stację towa-
rową. Następnego dnia ruszy-
liśmy do Lwowa; kiedy tam do-
jechaliśmy na miejscu stało już 
sześć transportów. Staliśmy tak 
całą sobotę i niedzielę. Rosyjscy 
żołnierze gorliwie nas pilnowa-
li. Tabor ruszył w poniedziałek 
rano. Widziałam przez okien-
ko, że ludzie stali nieopodal na 
moście i nas żegnali. To był wi-
dok, który do dziś chwyta za 
gardło. Podróż na Sybir trwała 
sześć tygodni. W wagonie były 
nieludzkie warunki. Mojej ma-
mie plecy przymarzły do ściany, 
a młodszy brat Władek moc-
no zachorował. Myśleliśmy, że 
umrze. Na szczęście pewna ko-
bieta miała w zanadrzu butel-
kę soku wiśniowego. Co pewien 
czas dawała mu go do picia. Ja-
koś udało mu się przetrwać, to 
był prawdziwy cud. Rodziny 
były ulokowane na takich pry-
czach, trzy górnej i trzy na dol-
nej. Tak jechaliśmy w płaczu, 
głodzie. Dojechaliśmy do No-
wosybirska. Dali nam jakiejś 
zupy dopiero na rosyjskim te-
renie. 

Krasnojarsk
Pierwszym przystankiem na 

syberyjskiej katordze dla Na-
stawnych był Nowosybirsk. 
Tam Nastawni mieli spędzić 
dwa lata. 

- Krasnojarski kraj, inhaszy-
ski rejon, poczta Kuczerowka 

– dokładne miejsce naszej wy-
wózki. Pracowaliśmy przez dwa 
lata przy ściąganiu żywicy. Nad 
nami byli ruscy majstrowie. 
Oni nami rządzili. Każdy mu-
siał pracować na swoim uczast-
ku, czyli swoim przydzielonym 
kawałku gruntu. Dostawaliśmy 
normę chleba. Jeden z tych Ro-
sjan, dobry człowiek, zapisał 
mnie do tej pracy. Bo kto pra-
cował dostawał 40 dkg chleba. 
A kto nie – 20 dkg. Na samym 
początku enkawudziści zebra-
li wszystkich na placu i tak do 
nas powiedzieli – tu będzie-
cie żyć, tu będzie wasz dom i 
tu będą się rodzić wasze wnu-
ki. Zdzies budziecie pomierać. 
Tego dnia było słońce, lecz kie-

dy te słowa padły nagle niebo 
zasnuło się ciemnymi chmura-
mi, nastała noc. Wszyscy ludzie 
płakali na głos. W każdym ba-
raku był ryk. W ciągu tego cza-
su przeżywaliśmy różne trage-
die; nie tylko swoje. Pamiętam 
pewną sześcioosobową rodzinę 
– w ciągu dwóch lat poumierali 
wszyscy, została tylko czterna-
stoletnia córka. 

W ciągu dwóch lat zmienił 
się klimat polityczny. Wojenna 
zawierucha zbliżała się wielki-
mi krokami w stronę Moskwy. 
Rosjanie zaczynali czuć trwo-
gę. Wtedy część Polaków ze-
słanych w 1940 roku na Sybir 
została przeniesiona w cieplej-
sze rejony ZSRR, do Kazach-
stanu.

- Majstrów, którzy sprawo-
wali nad nami pieczę powoła-
no do radzieckiej armii, do wal-
ki ze swoimi byłymi sojuszni-
kami, Niemcami. A my do Ka-
zachstanu. Ale na swój koszt, 
niestety. Ojciec odłożył 180 ru-
bli podczas pracy przy zbiera-
niu żywicy i kupił bilety do Ka-
zachstanu. Jechaliśmy cały ty-

dzień. W trakcie podróży, koło 
Nowosybirska, wysadzili nas z 
wagonów i zaprowadzili na ba-
raki, musieliśmy tam przecze-
kać, bo nie było transportu do 
Kazachstanu. Dopiero po ja-
kichś dwóch tygodniach każdy 
pojechał do Guriewska bo tam 
był polski konsulat, to było ze 
30 km. Przydzielili nas do jed-
nej Rosjanki, która miała jed-

no dziecko i trzy pokoje. Mia-
sto nazywało się Białowa. W 
pewnym momencie ta Rosjan-
ka otrzymała powiastkę, że 
jej mąż zginął. I zaczęła prze-
raźliwie płakać, tak jej mijały 
dni. Oni mają taki specyficzny 
płacz, coś jakby wycie, lament 
i zawodzenie – zmieszane ze 
sobą.  I tam dali nam bilet, ru-
szyliśmy dalej w drogę.

Kazachstan
W Kazachstanie rodzina Na-

stawnych spędzi cztery lata z 
sześcioletniej wywózki . 

- Mieszkaliśmy 50 km od 
głównej stacji, było 5 kołcho-
zów. Jeden od drugiego był od-
dalony o 4-5 kilometrów. W 
piątym obozie mieszkała pani 
Wela (Ewelina Pietruczyk- jej 
wspomnienia publikowaliśmy 
już w DN). Tam było lepiej. Te-
reny, na które zostaliśmy prze-
wiezieni były zamieszkiwane 
głównie przez ludność kozac-
ką. Kozacy byli wobec nas bar-
dzo tolerancyjni. Za to radziec-
cy przełożeni już nie byli tacy 
dobrzy. Gdy miałam 14 lat mu-
siałam iść i wiązać snopki. Bry-
gadzistka straszyła mnie batem 
jeśli nie pójdę do pracy. 

Pośród Kozaków
Mimo niewielkiej popra-

wy warunków, głód nadal do-
skwierał zarówno rodzinie Na-
stawnych, jak i pozostałym 
ofiarom deportacji, żywność 
rozdzielała władza, a co było 
lepszego, od razu było wysy-
łane na front. - Mieliśmy tyl-
ko jakiś przydział na pszenicę. 
Wykonaliśmy żarna z kamieni 
i sami mięliśmy, ale takiego sil-
nego głodu jak w Krasnojarsku 
już nie było. Kozacy byli życzli-
wi, czasami coś dali do zjedze-
nia. Wypasali owce w górach. 
Mój brat pracował u Kozaków. 
Zawsze przyniósł trochę twaro-
gu, który wcześniej był suszony 
na dachu, robili takie kulki na 
zimę. Dobre to było. Góry były 
bardzo piękne. Zdawało się, że 
sięgają nieba; w ich pobliżu ro-
sły czerwone piwonie. Rosły 
tam także rozmaite, dzikie ja-
gody; natura zapewniała choć 
trochę pożywienia. Chodzili-
śmy również zbierać kłosy. Kie-
dyś byłam tak głodna, że prze-
szłam 14 kilometrów, żeby ze-
brać choć trochę kłosów. 

Piotr Słomski

Zdjęcie wykonane po wojnie: (u góry) Anna i młodszy brat Władysław
(na dole) rodzice Maria i Teodor
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W Dzienniku Nowogardzkim z dn. 29.11.2011r. w artykule pt.,, Jaki budżet w 2012roku? (część 
I wydatki) red. Marcin Simiński napisał, że mieszkańcy osiedla przy ul. Zamkowej zostali szcze-
gólnie wyróżnieni planach inwestycyjnych burmistrza, który cyt.,, notabene jest jednym z miesz-
kańców ul. Zamkowej” koniec cytatu. Stwierdzenie to może sugerować czytelnikowi(i tak to ode-
brałem)_, że gdyby nie miejsce zameldowania Burmistrza to w budżecie na przyszły rok nie zna-
lazłoby się 400 tyś zł na budowę odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Zamkowej. 
A jest oczywistą nieprawdą. Fakty są bowiem następujące. W 2012 roku, po ponad 12 latach sta-
rań użytkowników 400 garaży aby teren, na którym one stoją odwodnić i wybudować drogi do-
jazdowe stał się wreszcie realny. Nastąpiło to w wyniku wniosku jaki złożył Obywatelski Komitet 
Społeczny w dniu 28.08. 2009r./ na podstawie &34 pkt 6 zmienionego Statutu Gminy Nowogard. 
Podjęcie tego tematu było możliwe gdyż na wniosek ówczesnego opozycyjnego Klubu Radnych 
SLD, do Statutu Gminy wprowadzono zapis, że grupa poparta przez 100 obywateli może zło-
żyć wniosek o podjęcie określonego projektu uchwały przez Radę Miejską. Inicjatywa podjęcia tej 
uchwały poparta została podpisami 304 mieszkańców Gminy Nowogard.  Uchwałą Nr XXXVI 
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dn. 16.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowo-
gard na 2010rok, załącznik Nr. 4 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy in-
westycyjne gminy Nowogard w latach 2010-2013, zaplanowano na to zadanie określone wydatki 
z budżetu na poszczególne lata, w tym do realizacji na 2011r. kwotę 400.000zł. Nie można więc 
powiedzieć, że doznaliśmy jakiegoś szczególnego wyróżnienia. Tym nie mniej w imieniu Obywa-
telskiego Komitetu Społecznego składam podziękowanie Burmistrzowi Robertowi Czapli za to, że 
realizuje podjęte jeszcze w poprzedniej kadencji tak potrzebne społecznie zadania inwestycyjne. 

Nowogard, 06.12.2011r.
Za Obywatelski Komitet Społeczny

Stanisław Szałagan - Przewodniczący

@    Ludzie listy piszą  @  Nasz komentarz 
Burmistrz jest mieszkańcem ul. Zamkowej. To jest fakt. Fak-

tem jest również, że ul. Zamkowa (osiedle) występuje trzy razy 
na dość skromnej liście inwestycji, jakie gmina zaplanowała na 
rok 2012. Czy ma to związek z tym, że burmistrz jest również 
mieszkańcem tego osiedla? O tym zapewne nigdy się nie dowie-
my, ale wykluczyć do końca takiej hipotezy nie można . Dlatego 
twierdzenie o „oczywistej nieprawdzie„ nie odpowiada praw-
dzie. Zapewne prawdą  natomiast jest wieloletnie zaangażowa-
nie  właścicieli garaży w uruchomienie realizowanej obecnie, a 
zdecydowanej w poprzedniej kadencji inwestycji. Dziennik No-
wogardzki o tych staraniach wielokrotnie pisał. Jakoś nie pamię-
tamy natomiast, aby ówczesny radny R. Czapla w sprawie gara-
ży przez te lata specjalnie się angażował. Czytany bez zbędnych 
uprzedzeń i założeń  nasz tekst analizujący budżet zapewne po-
zwoliłby zauważyć, że  zasadność wydatku  inwestycji w dro-
gi dojazdowe do garaży nie jest przez redakcję w żaden sposób 
kwestionowana. Uważamy także, że  żadna to zasługa władz, 
kiedy ważne dla społeczeństwa  zadania realizuje zwłaszcza te 
, które realizować musi, bo już w planie budżetowym się ponie-
kąd znalazły wcześniej. Warto też pamiętać o tym, że potrzeby 
mieszkańców są w  wielu miejscach równie ważne i pilne. Wie-
my , że właśnie Ci pozostali  z innych ulic nie podzielają wcale 
opinii  autora listu , który jednak dla dobra sprawy otwartości 
dyskusji publicznej, publikujemy.

Na cmentarzu sięgają po cudze!

Policja i administrator  
cmentarza  kontra złodzieje 
Nie trzeba wiele czasu  - chwila roztargnienia lub zamyślenia, gdy porządkuje-
my groby bliskich, wówczas o pozostawionej obok  torebce czy innych przed-
miotach  pozostaje wspomnienie i późniejsze kłopoty

W ostatnim czasie coraz czę-
ściej zgłaszane są zdarzenia o 
dokonywanych kradzieżach 
na nowogardzkim cmentarzu. 
Nasilenie procederu było w 
miesiącu listopadzie , odnoto-
wano wówczas 5 przypadków 
kradzieży torebek damskich w 
różnych okolicznościach. Kra-
dzieży dokonywano na ogół 
w trakcie  porządkowania 
nagrobków lub w trakcie 
trwania pogrzebu. 

- Sprawców kradzieży nie 
udało nam się dotychczas 
ustalić. Prawdopodobnie 
obserwują oni  osobę, która 
porządkuje nagrobek, gdy 
się  oddala by np. wyrzucić 
śmieci, a za chwilę okazu-
je się, że pozostawionej rze-
czy, najczęściej torebki,  już 
nie ma – mówi Sebastian Fur-
mańczyk, kierownik cmen-
tarza w Nowogardzie. Łupem 
złodziei padają już nie tylko 
kwiaty, ale i właśnie przedmio-
ty osobiste, zwłaszcza torebki, 
które   nie są dobrze schowane  
w  czasie  porządkowania na-
grobków. Ludzie są skoncentro-
wani na porządkowaniu gro-

bów i nie mają świadomości, 
że ktoś mógłby w takim miej-
scu ich  okraść. Policja oczywi-
ście została poinformowana o 
tych sytuacjach przez admini-
strację cmentarza. W odpowie-
dzi zarządzono częstsze patro-
le policjantów w rejonie cmen-
tarza, co na pewno przyczyni 
się do ograniczenia tego proce-

deru. O zatrzymaniach czy po-
dejrzeniach nie mogę mówić, 
gdyż  jest to sprawa dla policji, 
ale mam nadzieję, że nasza Po-
licja będzie skuteczna  w swo-
ich działaniach i wkrótce za-
prowadzi porządek na terenie 
cmentarza  - kończy Sebastian 
Furmańczyk. Zwróciliśmy się 
również do nowogardzkiej Po-

licji, by wyraziła swoją opinię 
na ten temat.  „Potwierdzam, 
że ten problem jest nam dobrze 
znany, dlatego podjęliśmy na-
tychmiastowe działania opera-
cyjno- wywiadowcze, celem za-
trzymania złodziei. W związ-
ku z powyższym  skierowaliśmy 
w rejon cmentarza dodatkowe 
patrole policyjne i  policjantów 

nieumundurowanych, któ-
rzy obserwują teren cmenta-
rza. Na tą chwilę dalej trwa-
ją czynności o których na 
razie jeszcze nie chciałbym 
za wiele mówić ze względu 
na dobro śledztwa - kończy 
wypowiedź 

Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w No-
wogardzie podinsp. Ma-
riusz Nowak

Co zrobić, by nasze rzeczy 
nie zginęły? 

Nie pozwólmy na to, aby na-
szą nieuwagę wykorzystali zło-
dzieje, którzy często z dala ob-
serwują nas, gdy porządkuje-
my grób. 

- idąc np. po wodę, czy też 
wyrzucić śmieci nie pozosta-
wiajmy bez opieki torebki oraz 

innego podręcznego bagażu
- portfel z pieniędzmi i do-

kumentami, telefon komór-
kowy oraz inne wartościowe 
przedmioty trzymajmy przy 
sobie

- nie zabierajmy na cmentarz 
bez potrzeby większych kwot 
pieniędzy

- zwracajmy baczną uwagę 
na podejrzanie zachowujące 

się osoby.
- w przypadku jakichkol-

wiek wątpliwości należy, jak 
najszybciej zadzwonić na alar-
mowy numer 112 lub 997 po-
wiadamiając oficera dyżurne-
go policji o swoich spostrze-
żeniach,  nawet z pożyczonego 
telefonu, połączenie z dyżur-
nym policji jest bezpłatne. 

Jarek Bzowy 

Od 25 listopada br. do 10 grudnia br. trwa największa ak-
cja na świecie, Kampania Białej Wstążki „Mężczyźni prze-
ciw przemocy wobec kobiet”. Głównym celem kampanii jest 
uświadomienie społeczeństwom z różnych krajów, jak ważny 
jest męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażanie zdecydo-
wanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Niemoż-
liwym jest powstrzymanie zjawiska przemocy, bez aktywnego 
zaangażowania mężczyzn. 

ZAPAMIĘTAJ ! 
Przemoc nie kończy się sama
To nie prawda, że nie ujawnia się tajemnic rodzinnych
-zwłaszcza, gdy komuś dzieje się krzywda
Powiedz innym o doznawanej przemocy. Zwróć się o pomoc 

do sąsiadów, przyjaciół, rodziny.
 Skorzystaj z pomocy powołanych do tego instytucji.
Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na 

to kim jest, co zrobił czy powiedział. 
Nawet po wielu latach można przerwać przemoc.
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności 

za czyny.
Przemoc zdarza się we wszystkich grupach społecznych nie-

zależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.
Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą 

przemocy. Poniżanie i krytykowanie bolą tak samo jak bicie. 
Nie bój się, nie wstydź się prosić o pomoc. W razie potrzeby 

zadzwoń: Komisariat Policji w Nowogardzie, tel. 91-57-92-311
st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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Wszystko co piękne i wymarzone
 Niech w Twym życiu będzie spełnione.

Kochanej żonie i mamie 

Barbarze Sałaga 
z okazji okrągłej rocznicy urodzin 

najpiękniejsze życzenia
szczęścia, wielu radości 

i samych dobrych chwil w życiu 
życzy mąż z córką

ŻYczeNia

i N F O r m a c j a
Koła Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie zaprasza na przedświąteczną 

„Giełdę Kolekcjonerską - Osobliwości i Rozmaitości” - monety, banknoty, medale, eksponaty. 
W programie giełdy mamy punkt szczególny „Upominki od św. Mikołaja” oraz losowanie kupo-
nów, które będziemy rozdawać w czasie naszej giełdy. Ilość kuponów ograniczona, a wszystkie 
rozdane będą trafne - szczególnie czekamy na dzieci z rodzicami! Losowanie kuponów o godz. 
16,00. 

Giełda odbędzie się dnia 18.12.2011r. (niedziela) o godz. 15,00 w Nowogardzkim Domu Kul-
tury, Pl. Wolności 7. Po giełdzie zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek.

Klub Kolekcjonera
Nowogard

Uściślenie 
Co prawda nie wypada komentować treści podziękowań za-

mieszczonych przez sołtysa Karska i za razem radnego koalicji 
Jerzego Kubickiego, ale w tym przypadku, ze względu na rzetel-
ność dziennikarską musimy stwierdzić: 

Wbrew treści podziękowań burmistrz nie uczestniczył w na-
bożeństwie odpustowym, co uniemożliwiło mu modlenie się ra-
zem z wiernymi (fakt ten potwierdzili obecni na mszy świadko-
wie, w tym lokalni duchowni),

Jak powszechnie wiadomo, burmistrz korzystając z konstytu-
cyjnego prawa wolności wyznania, deklaruje się jako osoba nie-
wierząca i jako taka publicznie nie uczestniczy w modłach. 

Warto w związku z tym uważać, aby w zapale dziękczynnym 
przypadkiem nie naruszać godności i praw  osób niewierzących. 
Pomijamy już fakt, że w przypadku sołtysa Karska taka posta-
wa może się odbić raz na harmonii w koalicji PSL-SLD, dwa na 
zamiarach inwestycyjnych burmistrza w stosunku do sołectwa. 

Redakcja 

Serdeczne podziękowanie 
z okazji odpustu w Karsku 
pw. św. Barbary składamy:

ks. Grzegorzowi Gierkowi za pięknie wygłoszone Słowo 
Boże, ks. Piotrowi, ks. Jackowi za pamięć o mieszkańcach  
Karska. Dziękujemy również: panu Burmistrzowi i Radnym 
oraz wszystkim przybyłym gościom oraz mieszkańcom Kar-
ska za wspólną modlitwę.  Ponadto dziękujemy: piekarni 
Karsk, państwu Pędziszczak za pyszne wypieki, paniom Karo-
linie i Halinie Oraczyńskim za pyszny żurek oraz wszystkim, 
którzy pomogli nam w zorganizowaniu i obsłużeniu wszyst-
kich przybyłych gości.

Serdecznie dziękujemy
Sołtys Karska wraz z Radą Sołecką

Pielęgniarki walczą o zmianę przepisów
W dniu 29 listopada 2011r. w 

siedzibie Szczecińskiej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych gościł za-
proszony przez Marię Cedro wi-
ceprezes Terenowego Kolegium 
Pielęgniarek i Położnych w Pol-
sce, członka Rady Prezydium 
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych oraz kierownika 
NZOZ ,,Pielęgniarki-Środowi-
skowo-Rodzinne” w Nowogar-
dzie, nowo wybrany poseł Pan 
Andrzej Piątak. W spotkaniu 
uczestniczyła przewodniczą-
ca Szczecińskiej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych magister Maria 
Matusiak  oraz kierownik NZOZ  
„Pielęgniarstwo Środowiskowe” 
w Goleniowie Małgorzata Ho-
lek. Głównym tematem spotka-
nia było przekazanie panu po-
słowi szeregu postulatów, z któ-
rymi nie zgadzają się pielęgniar-
ki i położne poz, a zwłaszcza z 
ukazanym się w dniu 19 paź-
dziernika 2011r. projektem usta-
wy o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków pu-
blicznych. Proponowane zmia-
ny ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej będą skutkowały 
ograniczeniom wolnego wybo-

ru pacjenta pielęgniarki i położ-
nej poz, a zatem naruszają one 
Konstytucję RP w art. 68, oraz 
art. 6 ustawy o prawach pacjen-
ta i Rzecznika Pacjenta. Ponad-
to zmiany doprowadzą do nie-
zgodnego z prawem ogranicze-
nia konkurencyjności na ryn-
ku udzielanych świadczeń zdro-
wotnych w ramach podstawo-
wej opieki zdrowotnej, do zmo-
nopolizowania tego rynku przez 

lekarzy poz prowadzących dzia-
łalność jako podmioty lecznicze 
kosztem pielęgniarskich i położ-
niczych praktyk zawodowych. 
Takie przepisy naruszają zasady 
wolności gospodarczej gwaran-
towane w Konstytucji  RP w art. 
20 i 22. Dlatego postulujemy, aby 
w art. 56 ust. 1 nie wprowadzać 
zmian z wyjątkiem tego, aby de-
klaracje wyboru były deklaracja-
mi oddzielnymi dla lekarza, pie-

lęgniarki i położnej poz. Obec-
nie istnieje jedna deklaracja dla 
wszystkich, a pacjenci podpisu-
jący w podmiocie leczniczym 
jedną deklarację chcąc wybrać 
lekarza poz, często wybierają 
bez swojej wiedzy pielęgniarkę 
i położną poz. Wprowadzenie 
osobnych druków spowodowa-
łoby poinformowanie pacjenta 
o przysługujących mu możliwo-
ściach i jednocześnie skłoni pa-
cjenta do zastanowienia się nad 
wyborem lekarza, pielęgniar-
ki i położnej poz. W tej spra-
wie zostały wysłane stanowiska 
wszystkich związków pielęgnia-

rek i położnych: Stowarzyszenie 
Pielęgniarek i Położnych Kon-
traktowych, Naczelna Izba Pie-
lęgniarek i Położnych, Kolegium 
Pielęgniarek i Położnych w Pol-
sce do Ministra Zdrowia, Rzecz-
nika Praw Pacjenta, Przewod-
niczących Sejmowej i Senackiej 
Komisji Zdrowia, a także zosta-
li poinformowani posłowie zie-
mi szczecińskiej. Mamy nadzie-
ję, że nasze działania powstrzy-
mają proces nowelizacji usta-
wy w proponowanym przez nas 
kształcie.

Inf. Maria Cedro
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Zaginął pies 
(kundelek) brązowo-czarny, biała łatka na 

karku i krawacik pod mordką, białe łapki przy 
pazurkach. Uczciwych ludzi, którzy widzieli 

lub przygarnęli pieska bardzo proszę 
o kontakt nr tel. 887 777 805 

z szacunkiem właściciel psa

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. w Nowogardzie  

poszukuje kandydata  
na stanowisko: 

MAGAZYNIERA
Mile widziana znajomość 

branży wodno-kanalizacyjnej oraz 
obsługa programu magazynowego.  

Termin składania ofert do 12-12-2011 roku

w przychodni Praxis przy ulicy Dworcowej 2 
uruchomiliśmy Program wczesnej Diagnozy 
„zespołu marfana”.

Zapraszamy wszystkich Rodziców z dziećmi  w wieku
od 6 miesięcy do 10 lat z gminy Nowogard na

bezpłatne badania przesiewowe

Zespół Marfana to częsta dziedziczona choroba genetyczna tkanki łącznej. 
Jak rozpoznać Zespół Marfana?
Rozpoznanie opiera się na zaobserwowaniu charakterystycznych cech występujących rów-

nocześnie w 3 układach: kostnym, wzroku i krwionośnym. Istotnym elementem rozpoznania 
jest dokładnie zebrany wywiad rodzinny. W przypadku braku obciążenia rodzinnego, ale obec-
ności malformacji w wyżej wymienionych 3 układach, także rozpoznajemy Zespół Marfana.

W większości wypadków chorobę można rozpoznać już u noworodków
W przychodni Praxis przy ulicy Dworcowej 2 uruchomiliśmy Program Wczesnej Diagno-

zy Zespołu Marfana dla gminy Nowogard. 
Wczesne rozpoznanie i objęcie opieką naszych najmłodszych pacjentów to jeden z naszych 

priorytetów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowogard, szczególnie najmniej-
szych wraz z rodzicami na bezpłatne badania przesiewowe w kierunku Zespołu Marfana.

Badanie ortopedyczne:
Lek. med. Krzysztof Drozdowski - środa (godz. 1200 -1800) i piątek (godz. 1200 -1800) w Przy-

chodni „Praxis „ przy ul. Dworcowej 2 w Nowogardzie  ( REJESTRACJA GODZINOWA Tel 
91 392 07 87  )

Badanie okulistyczne:
Lek. med. Krzysztof Kosiński  wtorek i czwartek w godz 900 do 1300 w  Centrum Okulistycznym 

przy ulicy 5 Marca 12 ( REJESTRACJA GODZINOWA Tel 91 392 72 72  )

Badanie kardiologiczne:
W przypadku gdy badanie ortopedyczne i okulistyczne wykaże prawdopodobieństwo wy-

stępowania Zespołu Marfana, kierujemy naszych pacjentów na badania do Kliniki Kardiologii 
Dziecięcej SPSK1 w Szczecinie.

lUDzie z PasjĄ 

Niezwykłe spotkanie z założycielami  
Fundacji Dzieci Afryki w SP nr 1

Każdy człowiek, w szczegól-
ności każde dziecko chce i po-
winno żyć tak, aby wszelkie jego 
potrzeby, marzenia, pragnienia 
były respektowane i uznawane. 
Wiele się o tym mówi, pisze, a 
także czyni. Zresztą obowiąz-
kiem każdego Państwa i jego 
elit rządzących jest zapewnie-
nie swoim obywatelom godzi-
wych warunków życia. To teoria, 
a prawda codzienna jest jednak 
niestety całkiem inna!

Coś chyba nie jest tak, w tym 
niby bardzo cywilizowanym 
świecie, szczycącym się swo-
im wielkim humanitaryzmem, 
dostrzeganiem potrzeb każdej 
jednostki, jeżeli istnieją miej-
sca, które w dobie dobrobytu tak 
wielu, są tak ubodzy, zaniedbani, 
wykorzystywani zapomniani, iż 
właściwie nie mieści się nam w 
głowie, że to może być prawda! 

O tej, niestety istniejącej rze-
czywiście prawdzie mówili nasi 
goście- pan Robert Noga i Pa-
weł Werakso założyciele Funda-

cji Dzieci Afryki-niezwykli lu-
dzie żyjący z pasją pracy dla in-
nych, którzy, mimo iż na co dzień 
patrzą na najgorsze odcienie 
ubóstwa wierzą i są dowodem 
na to, iż życie ma sens nie tylko 
w braniu, ale przede wszystkim 
w dawaniu. Przybyli oni do na-
szej szkoły w wyjątkowym dniu 
6 grudnia, czyli dniu sprawiania 
radości mikołajowymi prezenta-
mi.

Ich świadectwo, słowa praw-

dy o życiu bardzo dużej liczby 
mieszkańców czarnego lądu- ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, osób starszych, chorych 
nawet dla bardzo zatwardzia-
łych przeciwników, sceptyków 
różnych fundacji i działań cha-
rytatywnych, zrobiło piorunu-
jące wrażenie i mocno poruszy-
ło. Czy to możliwe, aby w dobie 
tak rozwiniętej komputeryza-
cji, szybkiego, łatwego przepły-
wu informacji, mogły istnieć 

tak nieludzko wykorzystywane 
rejony świata i ich mieszkańcy? 
Beztroskie dzieciństwo, prawo 
do nauki, godnego i spokojnego 
życia, to niestety wielkie marze-
nie milionów afrykańskich dzie-
ci. Ich codziennością jest ciężka 
ponad siły ludzkie praca, zmaga-
nie się z głodem, wojnami, kon-
fliktami plemiennymi, w które 
niestety bardzo często wciągane 
są także dzieci, używane niejed-
nokrotnie, jako żywe tarcze.

Mógłby ktoś powiedzieć, iż 
biedy nie brakuje także u nas, że 
również mamy ubogie rodziny 
i olbrzymie dysproporcje mate-
rialne. Zgoda, ale na pewno na-
sza „polska bieda” nie da się po-
równać z rozmiarem i intensyw-
nością biedy mieszkańców czar-
nego lądu. 

Nadzieją na choćby minimal-
ną pomoc są właśnie takie fun-
dacje i ludzie w nich pracujący-
-bezinteresownie dający siebie. 
Zakładają, prowadzą sierociń-
ce, przeprowadzają różne pro-
jekty typu- Adopcja serca, Bilet 
do świata, Fundusz rodzinny. Na 
tym polu przodują nasi misjona-
rze wspierani przez wolontariat 
świecki propagujący idei pomo-
cy mieszkańcom Afryki.

Możliwość rozmowy z ludźmi, 
którzy na pewno żyją i pracują z 
pasją uświadomiła nam, że w da-
waniu i bezinteresownemu po-
maganiu możemy odnaleźć ra-
dość i wiele sensu życia.  

Zes.red. SP Nr 1i ped. A. 
Szymańska
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BezPłaTNa POmOc w UzYsKaNiU KreDYTU - OFerTa 20 BaNKÓw

www.mk-kwadrat.pl
DziałKi Na sPrzeDaŻ

Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – ceNa 100.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
łOBez – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kierunku Drawska– ceNa 1 122.000 zł
łOBez – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – ceNa 2 400.000 zł

mieszKaNia Na sPrzeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – ceNa 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CENA 226.000 zł  
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

zatrudnię  
mechanika

samochodowego
601 897 368

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

UWAGA! 
10 grudnia  

o godzinie 18:30 

św. Mikołaj 
w pubie SZUFLANDIA w Karsku 

będzie rozdawał paczki. 
Koszt wręczenia paczki dziecku 

wynosi 20 zł zapisy w sklepie w Karsku

zakład Fryzjerski „U eli” przy ulicy armii Krajowej 
serdecznie zaprasza 

na przedświąteczną promocję 
usług fryzjerskich od 5 do 20 grudnia 

Zapisy pod numerem telefonu: 91 392 35 40

Sprzedaż 
choinek 

w Długołęce.  Duży wybór. 

•	świerk	kłujący	
srebrny, 
•	świerk	

pospolity oraz 
•	choinki	

w donicach. 
504 124 180

zarząd  spółdzielni  mieszkaniowej 

„cisy” w Nowogardzie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie i usta-
nowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, :  2 pok. 
o pow. użytk. 45,80m2 – (I piętro) ul. 15 Lutego 12b/4,

który odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2011r. (ponie-
działek) o godz. 12.00.

                                       cena wywoławcza  -  114.958,00zł
 Szczegółowych informacji w sprawie warunków przetar-

gu udzielamy w siedzibie SM „Cisy” przy ul. Poniatowskiego 
7a lub pod nr tel. 91 3925261
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

sPrzeDam 
mieszKaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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6 – to co buduje,
9 – góry w Europie,
12 – podawanie koniom wody,
13 – dawne wierzchnie nakrycie 
podbite futrem (CZAMARA),
15 – pokój w chacie,

17 – sprzedawanie towaru „na 
zeszyt” (jak szwedzki tenisista),
18 – płynie przez Goleniów,
19 – odgłosy głosów,
20 – duńskie klocki,
21 – starożytne liczydło.

Podzielmy się z potrzebującymi…

Z  wózkiem  
i koszykiem …

Pamiętajmy o ofiarach!
Litery z  kratek przyciemnio-
nych , czytane rzędami utworzą 
aktualne rozwiązanie.

POZIOMO:
1 – chrząszcz czczony niegdyś w 
Egipcie, poświętnik,
7 – tory kolejowe do formowa-
nia składów,
8 – np. wąż,
10 – rodzaj desek o małym 
przekroju,
11 – Alicja dla bliskich,
14 – nowobogacki, 
16 – uciekinier,
20 – Jan, pisarz (Głowy do po-
złoty),
22 – talon,
23 – miasto portowe w Ghanie 
(wpisz: WINNEBA),
24 – duża papuga,
25 – sagan,
26 – nieprawidłowy kanał łączą-
cy narząd z powierzchnią skóry, 
fistuła,
PIONOWO:
2 – pisana przez Jana Długosza,
3 – narzeczeni przestają ze sobą 
chodzić,
4 – rodzaj naleśników, 
5 – słowo przed ważnym komu-
nikatem,

Pantropa

Odgadnięte  wyrazy wpisujemy w zaznaczone korytarze. 
Miejsce wpisu do odgadnięcia, początek w polu z kropką. 
Dopisane litery utworzą rozwiązanie.

- kozacka łódź lub kuzynka mewy,
- mebel do siedzenia i leżenia,
- szop – czyścioch,
- figurka w przydrożnej kapliczce.

Jolka – szyfr

W diagramie ujawniono jedy-
ne litery YL. Określenia podano 
w przypadkowej kolejności – 
wszystkie litery uporządkowane 
od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.
- telefoniczny lub ogłoszeniowy,
- bywają zwykle latem,
- bezpieczne schronienie (poli-
tyczny),
- „drzwi” do Rudego 102,
- gołąb z grupy mewek (jak ma-
lutki puchacz).

KUPON 92 krzyżówka z dnia 2 XII
Prawidłowe rozwiązania: „Niejedna studnia”, „Adwent”, „Roraty”.
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Józef Górzyński, Zofia Kępa, Regina 

Czarnowska, Justyna Matusiak, Jerzy Siedlecki, Klaudia Poźniak, Stanisła-
wa Pokorska, Jadwiga Maknia, Urszula Kaczmarek, Agnieszka Skowrońska, 
Halina Stefańska, Wiesława Kaczmarek, Teresa Januszonek, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Danuta Borowik, Beata Ławniczak, Andrzej Leszczyński, 
Pelagia Feliksiak, Krystyna Zawidzka, Jolanta Gruszczyńska, Józef Dobro-
wolski, Iwona Kochelska, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Beata Ławniczak, Andrzej Leszczyński, Krystyna Zawidzka

ZADOŚĆ PRZYSŁOWIU
Owca była cała i zgraja wilków syta,
Gdy z barana zostały rogi i kopyta.

W CICHYM OGRODZIE
Cebula - mieszczanka i czosnek - dobrodziej,
W zielono pachnącym rośli ogrodzie.
Żyjąc we wspólnej ziemi, jak pod jednym dachem,
Zaimponowali sobie zapachem.
Raz czosnek - dobrodziej, do łez się rozczulił,
I się oświadczył mieszczance - cebuli.
Po dniach narzeczeństwa szczęśliwie radosnych,
Pobrali się wkrótce - cebula i czosnek.
Po kilku miesiącach wypadek się zdarzył,
Najpospolitszy wśród ludzi i jarzyn.
Bo to córeczkę powiła cebula,
Którą (dla cnót jej) nazwała: Śmierdziula.
Kochali córeczkę, kochali nad życie,
Śmierdząc we troje niesamowicie.
Gdy Dziula podrosła i stała się damą,
Imć czosnek, za czosnka wydał ją za mąż.
I tak się mnożyli, unosząc smród rodu,
Że zagrozili wonnością ogrodu.
I dziać się poczęły historie przedziwne,
W cichym (na pozór) ogrodzie warzywnym.
Bo władzę objęły - cebule i czosnki,
Hymny bojowe śpiewając i piosnki.
A sens tych piosenek mniej więcej był taki:
Że zbyt się czerwienią buraki i maki...
Że ogród się pławi jak w krwi w tej czerwieni...
Że trzeba zapobiec. Zniszczyć! Wyplenić!
Że czas już najwyższy, tę całą czeredę...
Itd, itd, itd, itd.
Ogród cierpliwy i dobry starucha,
Długo tych piosenek słuchał i słuchał,
Aż wreszcie się ocknął, nie godząc się z tem,
I zareagował -
Fiołkami i bzem!
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reGUlarNa liNia mi KrO BU sO wa serOcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKs 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjazDY z NOwOGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjazDY ze szczeciNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzewÓz OsÓB - rO maN BiŃczYK - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONieDziałKU DO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

roZkŁAd jAZdY bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 23.11.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:59 - 08:02);   (10:18 

- 11:21);  (12:12 - 13:15);   (13:49 - 12:57); (16:26 - 17:29)   (19:39,20:55); 
(21:00 - 22:06)

Nowogard - Szczecin Główny:   (04:58 - 06:02);  (06:35 - 08:04);  (08:35 
- 09:39);  (11:24 - 12:28);  (14:58 - 16:02);  (16:39 - 17:51);  (18:36 - 19:45);  

Nowogard - Kołobrzeg: ( 08:03 - 9:19) , ( 11:22 - 12:42) , (13:16 - 14:31), 
(14:55 - 16:21), (17:305 - 18:57), (20:56 - 22:18), (22:06 – 23:19)    

Kołobrzeg - Nowogard:  (3:35 - 4:57), (5:19 - 6:35), (7:13 - 8:35), (10:02 - 
11:17), (13:29 - 14:53), (15:22 - 16:39), (17:19 - 18:35)

rOzKłaD jazDY BUsÓw   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOwOGarD – GOleNiÓw – szczeciN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
Trasa szczeciN – NOwOGarD
szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOwOGarD – maszewO – sTarGarD szczeciŃsKi
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa sTraGarD szczeciŃsKi – NOwOGarD
stargard szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; s – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   
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oGŁo sZE NIA drob NEiNFOrmaTOr lOKalNY - NOwOGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny,  
Piotr słomski, jarosław Bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NierUcHOmOŚci

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• sprzedam dom na ul jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbro-
jona. 91 39 18 307

• sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i ma-
nicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 
39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 

693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i prze-
kształconą o pow. 597 m2 przy ul 
Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie 
w Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 
131 416

• wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. raci-
bora czynsz 1000 zł + media. 601 240 
025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Poszukuję garażu do wynajęcia w Cen-
trum miasta. 785 241 988

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46 m, parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
0,57 ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) 
czteropokojowe 72 m2 + garaż, osiedle 
Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal han-
dlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 149 m2 przy ul. Luboszan. Indyw. 
Centralne ogrzewanie. Cena 200 tys. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 604  293  176; 91 39 
21 349

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II, 
693 128 108

• Kawalerkę wynajmę. 784 872 667

• Sprzedam mieszkanie 45,6m2 I piętro 
(Gryfitów) 136 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska II 
piętro, tel. 517 064 505

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie ga-
raż na ul. Zamkowej. 605 856 584 

• Lokal do wynajęcia 22m2. Ul. 5 Marca 
10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe. Parter. Tel. 
504 898 980

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. sto-
isko handlowe w centrum miasta 
czynsz + media. 694 053 131

• sprzedam mieszkanie w Bieniczkach 
55 m kw., dwupokojowe z możliwo-
ścią adaptacji strychu+ garaż, ogród, 
altana. Po remoncie - okna. drzwi, 
elewacja, elektryka. Tel. 606 265 333.

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 20 
banków w jednym miejscu. Dojeż-
dżamy do klientów. Promocja!!! Pro-
wizja 0%, bezpłatne badanie zdolno-
ści kredytowej. centrum finansowe 
aVaNTis. Tel. 513 164 203

mOTOrYzacja

• Sprzedam nissan Primera rok. prod. 
2000, poj. 2,0 TD. Cena do uzgodnienia. 
tel. 518 400 462, 661 331 971.

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 
650 zł, tel. 605 522 340.

• sPrzeDam OPel VecTra c KOmBi, sreBr-
NY meT., rOK PrOD 08/2006, PrzeB 
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oGŁo sZE NIA drob NE
152000 Km, 1.9 Diesel 150 Km, ser-
wisOwaNY w asO OPel (FaKTUrY), 
OsTaTNi serwis 20 wrzesieŃ 2011, 
NOwe OPONY leTNie cONTiNeNTal, 
KlimaTrONiK DwUsTreFOwY, za-
DBaNY, ceNa DO UzGODNieNia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, 
rok prod. 1992, zarejestrowany, 
ubezpieczony do poprawek bla-
charskich. Cena 1200 zł do uzgod-
nienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felga-
mi 155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 
5 drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena 
do negocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/
R15, mało używane - cena 790 zł, 
sprzedam felgi stalowe   4 szt. do 
Nissana Almery z 2001 roku, cena 
490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam WV transporter Karawe-
la. 669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 TD 
paka 3,40. Tel. 669 320 592

• Sprzedam cztery opony z felgami 
i kołpakami zimowe 195/65 R15. 
Tel. 693 716 085

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,3 
rocznik 1993. Cena do uzgodnie-
nia. Więcej informacji pod nr tel. 
504 751 421

• Sprzedam Jelcz 3W317, rok prod. 
1990, skrzyniowy, wywrotka, 
sprawny technicznie. Cena 7500 
tel. 506 012 704

• Sprzedam Reno Kango, I rej. 2009. 
Cena do uzgodnienia. 668 316 103

• Tanio sprzedam koła zimowe, ma-
łoużywane VW Jetta r. 175/70/13. 
Tel. 887 040 438; 781 012 602

• Sprzedam VW Passat B-3 combi w 
TD rok prod. 1992 r. cena 1500 zł 
do negocjacji. 692 504 280

rOlNicTwO

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-

tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam trajler, kucyki i bryczkę. 
607 739 866

• Sprzedam owce i prosiaki. 
888 757 586

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam konia. Wierzbięcin. 91 
39 10 782; 691 033 149

• sprzedam cielaka trzymie-
sięcznego i klacz 8-letnią. 500 
112 507

• USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? salon komputerowy 
ms BiOss zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-
-y). Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• awarie. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% taniej. 
Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUs i Urzędu skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BiK, 3000 na 3 
miesiące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor a4-a3, laminowanie 
a4-a3, VizarT studio reklamy, 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
apteką jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 
25t, plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble 
pod wymiar. 697 786 967

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spacery. 
608 111 129

• Szafy, garderoby i wnęki. Meble 
pod wymiar. 967 786 967

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Mikołaj na święta. 727 569 687

• wykonam prace ogólnobudow-
lane. malowanie, glazura i inne. 
662 678 895

• Zespół muzyczny RONDO MUSIC. 
Wszelkie imprezy okolicznościo-
we. 691 841 305; 603 456 345

• Pożyczki bez BiK na dowód oso-
bisty bez dochodu 200-1000 zł. 
513 164 203

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Pol-
ska-Nowrwegia, siedziba firmy w 
Nowogardzie, tel. 609493989, 607 
585 561

• Młoda kobieta podejmie pracę w 
charakterze nauczyciela z dyplo-
mem kształcenia zintegrowanego 
z tyt. mgr filologii polskiej z dodat-
kową umiejętnością znajomości j. 
niemieckiego/ 696 711 225; Joan-
na-kupisz@wp.pl

• Zatrudnię przedstawiciela. 
515 065 396

• Poszukuję osoby do opieki nad 
dzieckiem 21-miesięcznym. 
691 824 337

• Zaopiekuję się dzieckiem. 695 426 
028

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – do-
radcy klienta. mile widziane pa-
nie o zainteresowaniach związa-
nych z urządzaniem i dekoracją 
wnętrz oraz z doświadczeniem 
w handlu. jeśli jesteś osobą su-
mienną, pracowitą, dyspozycyj-
ną to praca właśnie jest dla cie-
bie! cV proszę składać: Kwadrat 
meble, ul. armii Krajowej 49, 72-
200 Nowogard

iNNe

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, Pa-
mięć 512MB, karta video NIVIDA 
GeForce4MX AGP8X 128MB, dysk 
twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-

-RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Ma-
ster 763MB, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WAL-
TER 250 zł (sklepowa cena 500 zł) 
stan b. dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana na 
dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 na 
gwarancji. Tel. 693 877 373

• sprzedam bilety w obie strony 
dla dwóch osób do anglii. lot-
nisko szczecin –Goleniów – lon-
dyn stansed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. 
Stan bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Sprzedam komputer stacjonarny 
sformatowany dysk, monitor, kla-
wiatura, głośniki, myszka. Stan do-
bry Cena 450 zł. 609 541 122

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam szczenięta owczar-
ki niemieckie długowłose 7ty-
godniowe, czarne podpalane, 
zaszczepione, odrobaczone, z 
książeczką zdrowia, doskonałej 
budowy, wolne od dysplazji, po 
rodzicach z rodowodem (rodzi-
ce do obejrzenia na miejscu) tel. 
668 988 955

• Sprzedam drewno opałowe i roz-
pałkowe pocięte w klocki lub w 
całości. 514 740 538

• OKazja! sprzedam stojaki ni-
klowane na odzież, regał + przy-
mierzalnie, wieszaki, piecyk 
na gaz (na gwarancji) + butla, 
wagę elektroniczną (na gwaran-
cji), odzież używaną (b. tanio). 
723 399 345

• sprzedam owczarka niemiec-
kiego długowłosego dwuletnie-
go. 668 799 794
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA 16 grudnia br.
od 8.30 - 9.30  

piątek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
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Czytaj s. 7

Czytaj s. 10

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kolejna sensacja kadrowa w Urzędzie

Odchodzi 
wiceburmistrz...

Inwestycja za 109 mln zł

Budimex wybuduje 
wysypisko w Słajsinie
Wczoraj, w samo południe, w sali obrad Rady Miej-
skiej w Nowogardzie odbyło się uroczyste podpisa-
nie  umowy pomiędzy Celowym Związkiem Gmin R 
– XXI, a firmą ,,Budimex’’ SA z Warszawy. Spółka 
wykona pierwszy etap budowy zakładu gospodarki 
odpadami w Słajsinie, który ma w sumie kosztować 
109 mln złotych.  

Umowę na budowę zakładu w Słajsinie podpisują: od lewej Marek 
Matys, członek Zarządu RXXI, Antoni  Bielida przewodniczący Zarządu 
Związku oraz Dariusz Jarek – przedstawiciel spółki Budimex. 

Czy już tutaj prezes PUWIS (w tle) upatrzył sobie wiceburmistrza? 
 - uroczystości 50-lecia SP nr 2 dniu 28 października br.

13 grudnia 1981 

Czołgi 
przejechały 
po wolności

Czy obecna  
szkoła to  
kołchoz?

Sukces  
nowogardzkiej  
licealistki

Nie reagowali  
na sygnały,  
zawiadomiliśmy  
prokuraturę
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Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Zagubiono telefon
w sobotę 10 grudnia

w klubie Przystań
największą wartość stanowi karta pamięci

tel. 782 400 281, 725 485 620
Czeka nagroda

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

05.12.11 r. 
Godz. 9.50-11.00
Kradzież portfela z zawarto-

ścią dokumentów oraz pienię-
dzy z szatni sali gimnastycznej 
ZSP w Nowogardzie. 

Godz. 12.00
Włamanie do pomieszcze-

nia gospodarczego na terenie 
remontowanego skrzydła szpi-
tala i kradzież różnego rodza-
ju przewodów elektrycznych 
oraz przedłużaczy. 

Godz. 19.00
Policjanci Ruchu Drogowej 

KPP w Goleniowie w trakcie 
kontroli drogowej na ul. Po-
niatowskiego ujawnili kieru-
jącego pojazdem Ford Fiesta 
znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości, Daniel Z. miał 1,60 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

06.12.11 r. 
Godz. 17.30
Włamanie do samochodu 

Skoda Felicja zaparkowane-
go przed blokiem przy ul. Po-
niatowskiego, skąd dokonano 
kradzieży radioodtwarzacza. 

07.12.11 r. 
Godz. 01.00 
Włamanie do zbiornika pa-

liwa samochodu marki DAF 
w miejscowości Wojcieszyn, 
skąd dokonano kradzieży pa-
liwa. 

Godz. 17.00
W miejscowości Słajsino do-

konano włamania do klatek, 
skąd skradziono króliki. 

Godz. 11.30
Kolizja drogowa na obwod-

nicy Nowogardu w pobliżu 
miejscowości Karsk, gdzie do-
szło do zderzenia pojazdów 
Mercedes Sprinter. 

Godz. 13.20 
Kradzież torebki pozosta-

wionej przy grobie na cmen-
tarzu z zawartością dokumen-
tów oraz pieniędzy. 

Godz. 18.20
Kolizja drogowa na ul. 700 

Lecia, gdzie doszło do zderze-
nia dwóch pojazdów: Citroen 
C5 oraz Fiat Punto. 

09.12.11 r. 
Godz. 07.00
Kolizja drogowa zaistniała 

na drodze Nowogard-Błotno, 
gdzie doszło do zderzenia się 
lusterkami bocznymi pojaz-
dów marki Citroen oraz VW 
Transporter.

Godz.  22.40
Kradzież niezabezpieczone-

go roweru spod bloku w miej-
scowości Osowo. 

Godz. 23.15
Policjanci Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Szczecinie 
w trakcie kontroli drogowej na 
ul. Warszawskiej ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę. Bogdan 
P. miał 2,50 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

10.12.11 r. 
Godz. 15.10
Patrol OPI na ul. Mickiewi-

cza ujawnił kierującego moto-
rowerem Yamasaki znajdują-
cego się w stanie nietrzeźwo-
ści. Mariusz G. miał 1,58 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu ponadto nie posia-
dał ubezpieczenia OC oraz do-
wodu rejestracyjnego. 

11.12.11 r. 
Godz. 07.45
Zgłoszenie o wybiciu szyby 

w salonie sukni ślubnych przy 
ul. Zielonej. 

Godz. 23.50
Patrol OPI na stacji paliw 

w miejscowości Olchowo za-
trzymał Sylwestra P. kierują-
cego samochodem marki Ford 
Eskort, znajdującego się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
1,84 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu oraz nie 
posiadał ważnego ubezpiecze-
nia OC. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza sonda 
Czy pamiętamy, co wydarzyło się 30 lat temu. O 13 grodnia i wydarzeniach zwią-
zanymi z wprowadzeniem stanu wojennego ? 

Barbara Bartosik - Najaważnejszym faktem jest to, że mamy 
suwerenną Polskę!.Ale dowiadując się o wprowadzeniu stanu 
wojennego w naszym kraju odebrałam to, jako cios i lęk, że 
stracimy pracę, gdyż mój św. pamięci mąż należał do związku 
Solidarności. Bardzo się wtedy martwiałam, co będzie dalej? 
Miałam w świadomości fakt, że w każdej chwili mogą z SB za-
pukać do drzwi i aresztować męża, a wtedy ja sama sobie nie 
poradzę z egzystencją i wychowaniem dzieci. Jednak wszystko 
jakoś przeszło, ale pozostał lęk, który nie pozwalał mi swobod-
nie o tym mówić tylko najlepiej milczeć. To było straszne, że nie 
mogłam wyjść swobodnie na ulicę razem z dziećmi. Na szczę-
ście nie przesłuchiwano mnie, bo robiłam wszystko, by tego 
uniknąć. Za to mój mąż miał trochę nieprzyjemności w swoim 

zakładzie pracy, ale jakoś sobie z tym poradził. 

Andrzej Szumski - Różnie mogło być, ale bardzo tym faktem 
byłem zmartwiony, gdyż bałem się, że dojdzie do interwencji 
zbrojnej. Wprowadzenie stanu wojennego oddaliło nas od Za-
chodniej Europy, ale co to, by było, gdy go nie wprowadzono? 
Pamiętam wtedy byłem pracownikiem cywilnym w wojsku jed-
no, co mnie zaszokowało to, że wśród wojskowych nie było kon-
kretnych komentarzy przygotowań do interwencji. 13 Grudnia 
1981 jest datą historyczną i należy o niej pamiętać choćby dla 
tych osób, które poniosły śmierć. Godziny od 22: 00 do 6: 00 za-
wsze będą mi się kojarzyły właśnie ze stanem wojennym i godzi-
ną policyjną, w której nie można było się swobodnie poruszać, 
a jeżeli już to tylko z  specjalnym zaświadczeniem, które nie za-
wsze było w kieszeni, co  oznaczało aresztowanie i przesłucha-
nia na wypadek nieuzasadnionego wytłumaczenia podczas legitymowania milicji. 

Henryk Kisiel - Moim zdaniem z jednej strony to było dobre 
a drugiej to było okropne, że zabijano ludzi i strzelano do nich. 
Była bardzo duża bieda i naprawdę nie było, co jeść. Przed sta-
nem wojennym były pełne półki sklepowe a po nim już tylko 
puste. Często nachodziły  mnie wtedy niedobre myśli, bo myśla-
łem, ze wybuchnie z tego konflikt zbrojny, czyli wojna domowa. 
Ale przy okazji tej rocznicy zastanawiam się też, co będzie te-
raz? Ludzie nie mają pracy, pieniędzy i często jedzenia. To budzi 
wiele niepokoju o przyszłość narodu i naszego kraju. 

Ryszard Horniak - Dla mnie to był ogromy szok, w którym 
ciężko było się pozbierać i odnaleźć. Od rana  nie działała te-
lewizja, radio i był ogólny chaos. Byłem wtedy czynnym opo-
zycjonistą i działaczem Solidarności i  wraz z kilkoma najbliż-
szymi kolegami,  bardzo się niepokoiliśmy o  nasz los i naszych 
rodzin. Bałem się, że w każdej chwili zapukają do drzwi esbecy 
i nas zaaresztują. Wówczas z żoną mieliśmy małe dziecko i bar-
dzo się o nie martwiliśmy. Dlatego wywieźliśmy je do specjalnie 
przygotowanego miejsca . Tam z innymi dziećmi nasz syn mógł 
czuć sie bezpieczny. 

Barbara Bobrowicz - To był bardzo nie dobry czas - nagle nie 
wiadomo po co  wszystko się zmieniło. Trzeba było mieć zawsze 
przy sobie dokumenty, a jeżeli ktoś ich nie miał to był zwyczaj-
nie aresztowany i wywożony na przesłuchanie. Kiedy się dowie-
działam, że wprowadzono stan wojenny przeszło mnie uczucie 
dużego lęku. Na szczęście w tym okresie mieszkałam  na wsi, a 
nie w mieście  więc tak mocno nie odczułam tego bardzo trudne-
go czasu, ale potwierdzam, że i  tam patrole również zajeżdżały 
i kontrolowały przechodniów. Ze stanu wojennego nic dobrego 
nie wynikło, bo przyniósł niezasłużona śmierć wielu osób. To był 
niepotrzebny i tragiczny czas dla ludzi i naszego kraju. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

13 grudnia 1981 

Czołgi przejechały 
po wolności
Dzisiaj od 13 grudnia 

1981 roku mija 30 lat. 
Dla ówczesnego pokolenia   
Polaków  było to doświad-
czenie nieznane, groźne.  
Niezrozumiałe też  stało 
się  oficjalne  tłumaczenie 
– dlaczego i po co, prze-
ciw komu  i w imię jakiego 
dobra? Tłumaczył to wte-
dy  Narodowi   w  studio 
telewizyjnym Wojciech Ja-
ruzelski w swoim pamięt-
nym wystąpieniu w mundurze generała LWP.  Mundury 
wojskowe zagościły zresztą  na kilka miesięcy w telewizji 
na stałe, ubrano w nie nawet  konferansjerów audycji in-
formacyjnych. Wojsko przejęło też nadzór nad  wieloma 
instytucjami Państwa, a nawet nad zarządzaniem częścią 
gospodarki. Można powiedzieć, że wszyscy znaleźliśmy się 
w swoistych koszarach, na które zamieniono kraj. Dla nie-
których jednak stan wojenny oznaczał jeszcze więcej, ani-
żeli tylko wojskowy dryl. Dla internowanych kilku tysię-
cy działaczy Solidarności  oznaczał więzienie, przerażenie 
rodzin, skrajną niepewność przyszłości. Ale byli też tacy, 
jak Ci polegli z kopalni Wujek, którzy  zapłacili cenę naj-
wyższą - cenę życia! Zapłacili za swoją niezłomność i ho-
nor Polaka ale także za to, że nie zrozumieli, że partia i jej 
przywódcy na czele z generałem  muszą  mieć spokój, mu-
szą być lojalni nie w stosunku do Narodu, ale Moskwy i 
komunizmu i nikt nie mógł w realizowaniu tej „lojalności” 
przeszkadzać.  Po latach coraz bardziej oczywiste jest, że 
takie – lojalność wobec komunizmu i Moskwy- było rze-
czywiste przesłanie stanu wojennego, taki był jego niedo-
bry sens. A uparte tłumaczenie głównego twórcy stanu wo-
jennego gen.  Wojciecha Jaruzelskiego o działaniu  w stanie 
tzw. wyższej konieczności w związku z groźbą zewnętrznej 
interwencji,  blednie, ukazuje swoją  bezprzedmiotowość 
w obliczu odsłanianych przez historyków faktów. Faktów 
potwierdzanych dokumentacją, także sowiecką. Dzisiaj ge-
nerał  jest stary i chory, ale przecież nikt go nie pozbawia 
ani opieki lekarskiej –ma ją nawet lepszą jak przeciętny ro-
dak, ani nikt go nawet symbolicznie , nie karze. Dlaczego 
więc w dyskusji na temat odpowiedzialności, wielu nadal 
mówi tylko tyle ,że generał jest stary i chory…

Marek Słomski

Kolejna sensacja kadrowa w Urzędzie

Odchodzi wiceburmistrz...
Szykuje się poważna zmiana w nowogardzkim Urzędzie Miejskim. W ciągu 
dwóch najbliższych miesięcy do dymisji ma podać się zastępca burmistrza Da-
mian Simiński.

Redakcja „Dziennika” o za-
miarach wiceburmistrza Da-
miana Simińskiego dowiedzia-
ła się kilka dni temu. Informa-
tor prosił nas jednak o dyskre-
cję. W związku z tym, że wia-
domość ta stała się już głośną, 
postanowiliśmy ją opubliko-
wać i przedstawić opinii pu-
blicznej. 

We wczorajszej rozmowie z 
redakcją DN Simiński nie za-
przeczył swoim planom. Fo-
tel zastępcy burmistrza zamie-
nić ma na miejsce wiceprezesa 
w zarządzie Przedsiębiorstwa 
Usług Wodnych i Sanitarnych 
(PUWiS). Formalnie decyzję 
o rezygnacji podjąć ma na po-
czątku stycznia lub lutego. 

Wiceburmistrz nie chce jed-
nak komentować przyczyn 
swojej rezygnacji. 

Przypomnijmy, że Simiński  
stanowisko objął w lutym, w wy-

niku koalicyjnego porozumie-
nia SLD-PSL. Zgodnie z umową 
koalicyjną jego kandydaturę za-
proponował PSL. W związku z 
tym o ocenę sytuacji poprosili-
śmy szefa nowogardzkiego PSL 
i byłego burmistrza miasta Ka-
zimierza Ziembę. 

- Nie zaprzeczam, że dotarła 
do nas ta informacja. Nie wpły-
nęła jednak jeszcze oficjalna re-
zygnacja od Damiana Simiń-
skiego – twierdzi K. Ziemba.

Mimo tego były burmistrz 
przyznał, że Simiński zapro-
ponował dwa terminy swojego 
odejścia. W grę wchodzą dni 
od 1-go stycznia, lub 1-go lu-
tego 2012 r. Kto może zastąpić 
obecnego jeszcze wiceburmi-
strza?

- Tą sprawą zajmiemy się 
wtedy, gdy zostanie wszczęta 
procedura rezygnacji – zapew-
nia Ziemba.  

Zdaniem szefa PSL decyzja 
Simińskiego nie zagraża trwa-
łości koalicji SLD-PSL. Zgod-
nie z umową zawartą z SLD, to 
„ludowcy” mają prawo do ob-
sadzenia stanowiska zastępcy 
burmistrza Nowogardu.

Czy wobec słabej sytuacji ka-
drowej PSL, która już poprzed-
nio spowodowała problemy z 
obsadą tego stanowiska moż-
liwe jest, aby wiceburmistrzem 
został uwolniony ostatnio od 
innych obowiązków Kazimierz 
Ziemba. Zapytany o to przez 
nas, nie chciał udzielić jedno-
znacznej odpowiedzi.

- Jeszcze o tym nie pomyśla-
łem – stwierdził były dorad-
ca premiera Waldemara Paw-
laka. Jedno jest pewne – pre-
zes gminnego PSL ma teraz o 
czym myśleć. 

 Red.

A jeszcze nie dawno tak ładnie współpracowali...
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1. Istniejąca kwatera składowania odpadów
2. Kwatera do składowania odpadów nr 2
3. Kwatera do składowania odpadów nr 2
4. Hala segregacji odpadów
5. Hala kompostowni wraz z wentylatornią
6. Plac kompostowania odpadów biodegradowalnych

7. Budynek administracyjny
8. Plac na przesypki
9. Plac demontażu materiałów budowlanych
10. Plac na pojemniki i kontenery śmieciowe
11. Place do wstępnej obróbki materiałów do kompostowania

Budimex wybuduje wysypisko w Słajsinie
Wczoraj, w samo południe, w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie odbyło się uroczyste podpisanie  umowy pomiędzy Celowym 
Związkiem Gmin R – XXI, a firmą ,,Budimex’’ SA z Warszawy. Spółka wykona pierwszy etap budowy zakładu gospodarki odpadami w 
Słajsinie, który ma w sumie kosztować 109 mln złotych.  

Otwarcie kopert z ofertami 
na budowę „regionalnego za-
kładu gospodarki odpadami” 
w skrócie RZGO, odbyło się 
na początku października tego 
roku.  Zamówienie dotyczyło 
robót budowlano - montażo-
wych. W dalszym etapie Zwią-
zek ma ogłosić przetarg na wy-
posażenie zakładu w sprzęt ru-
chomy, głównie flotę transpor-
tową. Chętnych do wykonania 
inwestycji było 12 firm i kon-
sorcjów budowlanych. Najtań-
szą ofertę złożyła spółka „Bu-
dimex” z Warszawy, która wy-
liczyła koszt robót dokładnie 
na 79.843.436,49 zł. Co będzie 
wybudowane za te pieniądze? 

- Instalacja obejmuje budo-
wą zakładu w Słajsinie, w tym 
hali sortowni, obiektów kom-
postowni, infrastruktury to-
warzyszącej (drogi itd.), a tak-
że kwatery do składowania od-
padów. Oprócz tego powstaną 

także trzy stacje przeładunko-
we zlokalizowane w Świnouj-
ściu, Mielenku Drawskim oraz 
Mokrawicy w gm. Kamień Po-
morski -  mówi Antoni Bielida, 
przewodniczący R-XXI. 

Harmonogram prac jest bar-
dzo napięty. Zgodnie z kon-
traktem „Budimex” ma zakoń-
czyć  roboty pod koniec przy-
szłego roku.  Skąd taki po-
śpiech? - W roku 2012 będą za-
mykane wszystkie wysypiska.  
Chcemy więc, aby nasza inwe-
stycja wpisała się w ten czas 
tak, żeby gminy nie miały  pro-
blemów z opadami  – mówił 
Bielida. 

Kiedy konkretnie ruszą pra-
ce? - W najbliższych dniach 
ustalimy kiedy będziemy mo-
gli przejąć plac budowy. Myślę 
jednak, że prace w Słajsinie naj-
później ruszą po nowym roku. 
Najtrudniejsze, ze względu na 
czas, będzie uzyskanie pozwole-

nia i budowa kompostowni. Nie 
obawiamy się tutaj swojej mocy 
przerobowej, ale drogi formal-
nej która nas czeka – mówił 
Dariusz Jarek, przedstawiciel 
„Budimexu”. 

Spółka zapowiada, że przy 
realizacji inwestycji może pra-
cować nawet 400 osób. Jest tak-
że szansa, że wśród nich znajdą 
się pracownicy nowogardzkich  
przedsiębiorstw budowlanych.  
- Polityka naszej firmy jest taka, 
że staramy się korzystać z firm 
lokalnych z prostej przyczyny – 
są one tańsze. Nie wykluczam, 
że i tak będzie w tym przypad-
ku – dodaje D. Jarek. 

Koszt budowy zakładu  w 
kwocie 109 mln zł brutto w  
85% będzie pokryty z fundu-
szy unijnych. Udział samego 
Związku w realizowanej in-
westycji wyniesie dokładnie 3 
mln 250 tys. zł.  Poza tym na 
realizację inwestycji R-XXI za-

ciągnęło pożyczkę od Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 17 mln zł, którą po-
ręczyło kilka gmin, w tym No-
wogard. 

- Obok gminy Nowogard, 
mamy poręczenie gmin: Świ-
noujście, Drawsko Pomor-

skie i Stepnicy. Uchwałę podję-
ła także gmina Gryfice. Z tego 
co wiem, podobną decyzję ma 
podjąć gmina Wolin. Czeka-
my na informację ze Złocień-
ca i Kamienia Pomorskiego  – 
informuje Kazimierz Lembas, 
skarbnik Związku R-XXI. 

Celowy Związek Gmin R-XXI, 
to zrzeszenie 27 gmin woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go, którego celem jest realizacja 
wspólnego zadania z zakresu go-
spodarki odpadami.  Głównym 
zadaniem Związku jest budowa 
nowoczesnego systemu gospo-
darowania odpadami, obejmują-
cego wszystkie gminy członkow-
skie.  Zakład, którego serce bę-
dzie w Słajsinie,  ma przetwarzać 
ok. 80 tys. ton śmieci rocznie i 
dać zatrudnienie ok.70 osobom 
– zapowiadają władze R-XXI. 
Jego budowa ma się zakończyć 
pod koniec przyszłego roku. 

Marcin Simiński

Jeżeli skarbnik podpisuje, to 
chyba pieniądze na budowę 
zakładu są...na foto Kazimierz 
Lembas

Inwestycja za 109 mln zł
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Śladami naszych interwencji

Remiza dzieli Szczytniki
Czy działka OSP w Szczytnikach powinna być zastawiona maszynami rolniczymi jednego z mieszkańców wsi? Odpowiedź na te pyta-
nie dzieli wioskę.

Zaczęło się od wiadomości 
SMS-owej przesłanej na telefon 
„Dziennika Nowogardzkiego”. 
Mieszkaniec Szczytnik prosił 
redakcję o interwencję w spra-
wie zastawiania działki ma-
szynami rolniczymi, na której 
znajduje się remiza i pożarowy 
staw. Temat podjęliśmy po raz 
pierwszy 4 listopada.

  - Od lat gminny teren, swo-
imi maszynami rolniczymi za-
stawia Zbigniew Karaś. Nasze 
prośby nic nie dają. Właści-
ciel ani myśli usunąć sprzęt. 
Chcielibyśmy, aby miejsce wy-
glądało po prostu ładniej – 
mówił wtedy informujący re-
dakcję mieszkaniec.

Zbigniew Karaś szybko za-
reagował na nasz tekst. Kilka 
dni po publikacji przedstawił 
umowę dzierżawy działki. Ma 
więc prawo zastawiać ją rol-

niczym sprzętem. Uważa tak-
że, że utrzymuje teren w na-
leżytym porządku i dziwi się, 
komu przeszkadza takie roz-
wiązanie.

- Miejscowi strażacy chcie-
liby inaczej zagospodarować 
ten teren, urządzić teren rekre-
acyjny. Zaczęło się od pomysłu 
ogrodzenia działki, na której 
stoi remiza i jest staw. Więk-
szość strażaków wyraziła taką 
wolę, ale zaznaczyła, że może 
grodzić i porządkować teren 
pod warunkiem, że znikną z 
niego maszyny rolnicze. Na ra-
zie trudno mi prosić właścicie-
la by wyprowadził maszyny. 
Sytuacja jest więc bez wyjścia 
– komentuje Marek Gaj, soł-
tys wsi.

Opinie mieszkańców w spra-
wie zagospodarowania stawu 
są  podzielone. Część uważa, 

że maszyny im nie przeszka-
dzają. Ponad 40 osób podpisa-
ło się nawet pod takim oświad-
czeniem. Chodząc po wsi nie 
trudno jednak znaleźć prze-
ciwników takiego rozwiązania. 
Ludzie chętnie dzielą się swo-
imi poglądami. Często chcą 
zachować anonimowość. Nie-
kiedy opinie zawierają niecen-
zuralne treści i tych także pu-
blikować nie będziemy.

Umowa dzierżawy zawar-
ta przez gminę z Z. Karasiem 
kończy się we wrześniu przy-
szłego roku.

- Podpisano ją we wrześniu 
dwa lata temu, jeszcze pod-
czas kadencji burmistrza Ka-

zimierza Ziemby. Dzierżawca 
w zamian za możliwość par-
kowania maszyn miał za za-
danie należyte utrzymanie te-
renu. Mieszkańcy często zgła-
szali nam problem zastawiania 
działki przez jej dzierżawcę. To 
wewnętrzny konflikt wsi. Gmi-
na nie chce zrywać dzierżawy, 
ale we wrześniu jej nie prze-
dłuży – twierdzi Ewa Jakub-
cewicz z gminnego Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi, Geodezji i Rolnictwa UM.

Dzierżawa działki OSP pry-
watnej osobie to jedyny taki 
przypadek w gminie. Jak to 
możliwe, że teren użyteczności 
publicznej dostał się we włada-
nie prywatnej osoby?

- To decyzja poprzednie-
go burmistrza. Każda gminna 
działka może być przez właści-
ciela dzierżawiona – komentu-
je Jakubcewicz. 

Co na to w Powiatowej Stra-
ży w Goleniowie?

- To rozwiązanie, o któ-

rym wcześniej nie słyszeliśmy. 
Działka jest własnością gminy 
i to ona decyduje o jej przezna-
czeniu. My dokonujemy tylko 
rocznej kontroli sprawdzają-
cej zdolność bojową jednost-
ki. OSP w Szczytnikach taką 
posiada – mówią w goleniow-
skiej PSP.   

W miniony piątek Zbigniew 
Karaś nie chciał rozmawiać z 
redakcją. 

PS.  Dzierżawca ma preten-
sję do redakcji Dziennika za 
podjęcie tematu. Uważa, że 
nie mieliśmy prawa używać 
jego nazwiska bez jego zgody. 
Jeśli czuje się urażony, to bar-
dzo przepraszamy. Decydując 
się na dzierżawę gminnego te-
renu, na którym funkcjonu-
je OSP wkroczył tym samym 
w sferę publiczną. Mieszkań-
cy mają prawo decydować o jej 
wykorzystaniu, a prasa reago-
wać na problem. 

Red.    

Urząd Stanu Cywilnego 
informuje:

Październik:   Listopad :
Małrzeństwa:	 	 	 Małżeństwa:	1
																7/3	wyznaniowe	
Narodziny:29	 	 	 Narodziny:27
Zgony:	27	 	 	 Zgony:	20

J.B
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Cykl: Porozmawiajmy o naszych dzieciach

Czy obecna szkoła to kołchoz?
List otwarty 
Do władz samorządowych powiatu goleniowskiego starosty Tomasza Stanisławskiego, burmistrzów - Roberta Krupowicza, Roberta Cza-
pli, Jadwigi Ferensztajn, wójtów -Krzysztofa Szwedo, Andrzeja Wyganowskiego, Tadeusza Kwiatkowskiego oraz do dyrektorów wszystkich 
szkół powiatu goleniowskiego.

Do napisania tego tekstu 
skłoniło mnie wiele rozmów 
przeprowadzonych, nie tylko 
z rodzicami, ale i pedagogami. 
Każdy z nich stwierdza jedno-
znacznie „ system edukacyjny, a 
właściwie sposób jego realizacji 
powoduje, że nasze dzieci tyrają 
dziś po 10-12 godzin dziennie, 
są zestresowane, przemęczone 
fizycznie i psychicznie, co coraz 
częściej skutkuje tym, że popa-
dają w apatią i depresję „.

W szkole dziecko spędza 
średnio 6-7 godzin, po przyj-
ściu do domu siedzi z rodzi-
cami jeszcze dwie, trzy i wię-
cej godzin, ponieważ tyle za-
jęć trzeba odrobić w domu. I 
nie ma się co oszukiwać lekcje, 
w zdecydowanej większości, 
odrabiaj ą rodzice. Wychodzi 
na to, że jeśli rodzic ma trójkę 
dzieci, to podstawówkę prze-
rabia po raz czwarty. Śmiesz-
na schizofrenia, której ulegamy 
wszyscy. Rodzice i nauczyciele 
udający, że małe dziecko jest w 
stanie harować przez 10 godzin 
dziennie. A przecież nawet z 
kodeksu pracy wynika, że jest 
to rzecz absolutnie niedopusz-
czalna, aby młodociany pra-
cował więcej jak 5-6 godzin w 
ciągu dnia. Można oczywiście 
uznać, że nauka nie jest pracą. 
W takim razie za co płacimy 
nauczycielom!?

Czy tak trudno sobie wy-
obrazić, że dziecko dzień pra-
cy zaczyna o godz. 6.00 rano, 

a kończy wieczorem, bo jesz-
cze odrabia furę lekcji! Kolacja 
i pora spać, bo rano do szkoły. 
W połowie tygodnia dziecko 
jest tak zmęczone, że po prostu 
nie chce mu się iść do szkoły i 
dźwigać 15 kilogramową tor-
bę z zeszytami i książkami. Czy 
to jest edukacja dla godności!? 
A’propos „Edukacji dla God-
ności” programu realizowane-
go w ramach unijnego projek-
tu przez Szkołę Podstawową nr 
4 w Goleniowie. Ideą eduka-
cyjnego programu jest to, aby 
szkoła stała się dla dzieci miej-
scem twórczym i radosnym. A 
jak jest!? Paradoksalnie przeczy 
temu nawet zdjęcie zamiesz-
czone w ogłoszeniu promo-
cyjnym projektu, gdzie mała 
dziewczynka dźwiga stertę 
opasłych książek, a na plecach 
wypchany po brzegi tornister. 
I o dziwo! Mała, krucha dziew-
czynka nie wygina się pod cię-
żarem, ani w jedną, ani w dru-
gą stronę (co to znaczy dobra 
promocja), choć książki ważą 
10, a plecak z 15 kg! Jest to dla 
mnie widok smutny. Kilka osób 
także zwróciło na to uwagę, po-
nieważ jest odzwierciedleniem 
niesamowitej wewnętrznej pre-
sji, czy wręcz ślepego wyścigu 
w szkołach, do czego? Chyba 
o pierwszeństwo wpisu na zło-
tej tablicy? Sądzę, że niewie-
lu się już zastanawia, analizu-
je, wyciąga wnioski i pochyla 
nad tym problemem z reflek-

sją i pytaniem. Może i trywial-
nym, ale po co i dla kogo!? To 
wszystko powinno być dla do-
bra dziecka! Nikt z nauczycie-
li chyba temu nie zaprzeczy, bo 
to podstawowa idea i zasada w 
procesie kształcenia „twórczy i 
zrównoważony rozwój emocjo-
nalno-fizyczny dziecka”. Każ-
de działanie, które podejmuje 
szkoła powinno służyć dobru 
dziecka. A rzeczywistość prze-
czy temu na każdym kroku.

Koronnym argumentem dla 
„edukacyjnych kołchoźników” 
jest to, że powinniśmy nadra-
biać i równać do standardów 
unijnych. Jakich? Ilu z nauczy-
cieli zna edukacyjne standardy 
unijne? Ilu zadało sobie trud, 
aby zapoznać się z metodami 
nauczania np. w Szwecji, czy 
Anglii? Myślę, że wielu z nich 
ma blade pojęcie o tym, jak wy-
gląda edukacja na zachodzie. 
Także nie jestem znawcą, ale 
np. dziecko w Anglii nie nosi 
teczki, bo nie ma zadań domo-
wych. Tam przyjmuje się do-
słownie to, o czym u nas się tyl-
ko mówi - dziecko musi mieć 
czas na realizację swoich pasji 
i innych, pozaszkolnych zainte-
resowań. A jeśli w szkole czegoś 
nie umie albo nie wie, nie zna-
czy to, że trzeba je „okładać” 
dodatkową wiedzą, bo to może 
także oznaczać, że nauczyciel 
źle przekazuje tę wiedzę.

Mógłbym zrozumieć, że na-
uczyciel dużo zadaje do domu, 
bo nie wyrabia się z podstawą 
programową mając tylko jed-
ną, czy dwie godziny zajęć ty-
godniowo. Ale jeśli tych go-
dzin jest cztery, to po co obar-
czać dziecko dodatkową pra-
cą w domu? Dajmy im trochę 
przestrzeni i beztroskiego dzie-
ciństwa, takiego, jakie my zna-
my. Owszem, kiedyś także mie-
liśmy tzw. „zadania domowe”, 
ale nie edukowaliśmy się od 
rana do wieczora. Czy przez to 
jesteśmy niedouczonymi głąba-
mi, czy życiowymi nieudaczni-
kami? Sądzę, że nie. Przykro, 
ale w większości propozycja 
szkolnego edukowania, nie nie-
sie z sobą twórczej radości po-
znania. Taka jest opinia wielu 

rodziców i obraz umęczonych 
pracą dzieci. Czy są przeciw-
wskazania, aby dzieci nie obar-
czać tak wieloma zadaniami? 
Nie ma! Ostatnio przy okazji 
problemu z ciężkimi torbami 
uczniów Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie sugerowało wręcz, 
aby ograniczać ilość zadań do-
mowych i skupić się na pod-
noszeniu jakości nauczania w 
szkole.

W szalonym, rozpędzonym 
świecie, dzieci muszą mieć dla 
siebie przestrzeń, aby emocjo-
nalnie nie zginąć w jego wirach 
i zgiełku. I nie mieć już od naj-
młodszych lat „włączonego kie-
ratu”, bo to nie rozwija, a otę-
pia. Trywialnie można powie-
dzieć, że w ten sposób eduku-
jemy bezrefleksyjnych, nie-
samodzielnych pracowników 
dla wielkich korporacji. A za-
tem dużo, a właściwie wszyst-
ko zależy przede wszystkim od 
tego, czy będziemy traktować 
je z właściwym podmiotowym 
wyczuciem. I żadna reforma 
oświaty za nas tego nie zrobi.

Nie mam nic do dobrych pro-
jektów unijnych, które sam pi-
sałem i realizowałem w zakresie 
oświaty. „Edukacja dla Godno-
ści” owszem świetna idea, do-
bry program; korzystanie z no-
wych technologii informatycz-
nych, wzrost zainteresowania 
techniką, wzrost umiejętności 
w zakresie czynności samoob-
sługowych wśród chłopców (co-
kolwiek miałoby to znaczyć/j, 
‚wyzwalanie motywacji do na-
uki, twórczej postawy i aktyw-
ności własnej, szkoła pod żagla-
mi, BioFeedBackm, nauka goto-
wania, terapia poprzez sztukę.

Litości! Przepraszam, ale kie-
dy na to wszystko nasze dzie-
ci mają znaleźć czas!? I jeszcze 
siły, aby mieć do tych idei twór-
cze zaangażowanie, co pozwoli 
na uzyskanie właściwego efektu 
założonego w projekcie.

W idei organizacji życia spo-
łecznego były już pomysły, 
wspólne dzieci, które wycho-
wuje państwo (komunistycz-
na ekstrema), czy absolutne 
idee fix dzieci wychowywa-
ne przez dzieci, oczywiście dla 

wspólnej, państwowej produk-
cji (vide idee francuskiego fi-
lozofa Charlesa Fouriera, no-
men omen także socjalisty). 
Oczywiście z tymi przykładami 
przesadzam, ale w zestawieniu 
z informacją o tym, że będzie-
my pracować do 67 roku życia. 
Jesteśmy w sytuacji kieratu od 
kołyski aż po grób.

W porządku, jeśli inaczej być 
nie może. Rzecz jednak w tym, 
że to my decydujemy o tym co, 
kiedy, ile i jak będziemy w tej 
rzeczywistości robić. To w du-
żej mierze od nas, a nie od ja-
kichś abstrakcyjnych przepisów 
i programów zależy, jak zapro-
jektujemy rzeczywistość dnia 
codziennego. Ile w niej zostanie 
miejsca i czasu na to, o czym 
tak wiele na co dzień mówi-
my, o czym marzymy i do cze-
go tak naprawdę cały czas dą-
żymy? Miejsca i czasu dla nas 
i naszych bliskich na prawdzi-
we, a nie teoretyczne i wymy-
ślone życie. Każdy oczywiście 
zakłada sobie w nim inne prio-
rytety. Ja oraz wielu rodziców i 
nauczycieli, z którymi odbyłem 
rozmowy ma taki priorytet, aby 
ich dziecko było np. sprzedaw-
cą, kucharzem, referentem, czy 
kominiarzem, ale szczęśliwym, 
zamiast nieszczęśliwym pro-
fesorem fizyki kwantowej, czy 
dyrektorem korporacji podze-
społów komputerowych. Od-
rębnym , ale także niezwykle 
ważnym, problemem są dzie-
siątki kartkówek, sprawdziany 
(bywa, że z marszu), klasówki.

Zdaję sobie sprawę, że samo-
rząd nie pełni nadzoru mery-
torycznego nad szkołami, nie 
przeszkadza to jednak w ni-
czym, aby zorganizować powa-
żaną debatę na ten temat z ro-
dzicami, dyrektorami szkół, na-
uczycielami, jak i przedstawi-
cielami kuratorium oświaty.

Zygmunt Heland 

autor to: mieszkaniec Strzelewa, 
były redaktor naczelny DN i radny 
powiatowy, animator kultury, 
działacz społeczne,  właściciel 
prywatnej szkoły policealnej w 
Łobzie.
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Telekomunikacja Novum ciąg dalszy 

Nie reagowali na sygnały,  
zawiadomiliśmy prokuraturę
Redakcja Dziennik Nowogardzki wysłała w ubiegły piątek zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli firmy telekomunikacji Novum do 
goleniowskiej prokuratury. Poniżej publikujemy całą treść złożonego doniesienia. 

Dziennik Nowogardzki
ul. Boh. Warszawy 7a
72-200 Nowogard

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie
ul. Dworcowa 2
72-100 Goleniów

Doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
dotyczy: Telekomunikacji NOVUM ul. Racławicka 146 62-117 Warszawa lub Telekomunika-

cja Novum ul. Przemysłowa nr.1 07-411 Rzekuń 

W okresie ostatnich kilku miesięcy operator telefonicznej sieci stacjonarnej Telekomunikacja 
Novum prowadził na terenie, również gminy Nowogard, poprzez swoich przedstawicieli szeroką 
akcję akwizycyjną celem przejęcia obsługi klientów głównie od Telekomunikacji Polskiej. Teleko-
munikacja Novum zawierała umowy z osobami z terenu gminy Nowogard, które jak się okazało 
nie do końca były rzetelnie informowane przez akwizytorów TN o warunkach, na jakich następuje 
zmiana operatora.

Akwizytorzy Telekomunikacji NOVUM w sposób nierzetelny i nieuczciwy zawierali umowy 
abonenckie na terenie gminy Nowogard, w których to informowali o zasadach i skutkach, które w 
późniejszym etapie realizacji znacząco różniły się i były inne niż te, prezentowane w bezpośredniej 
rozmowie z akwizytorem Telekomunikacji Novum, w wyniku czego zostali narażeni na poważne 
konsekwencje finansowe. Postępowanie takie nosi naszym zdaniem, znamiona oszustwa zdefinio-
wane w art. 286 KK. Na mocy w/w art. oszustwo popełnia osoba, która w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wpro-
wadzenie jej w błąd, wyzyskanie błędu lub wyzyskanie niezdolności osoby do należytego pojmo-
wania przedsiębranego czynu.

Oszukani klienci zgłaszali do naszej redakcji zwłaszcza następujące zastrzeżenia:
- podpisując umowę nie zostali uświadomieni przez akwizytora co do wszystkich konsekwencji 

zwłaszcza, że w przypadku wycofania się z umowy zostaną obciążeni tzw. opłatą wyrównawczą w 
kwocie, jak wynika z naszych ustaleń 170 zł

- część skarżących mimo wycofania się z umowy w ciągu 10 dni została obciążona zarówno tą 
opłatą, jak i zwrotem rzekomego rabatu mimo, że nie skorzystała jeszcze z usługi Telekomunikacji 
Novum, co razem daje kwotę ponad 400 zł

-niektóre osoby, które nie wycofały się z umowy otrzymują oprócz faktury TN, również fakturę 
od dotychczasowego operatora TP (z obciążeniem m.in. za zerwanie umowy) mimo, że akwizytor 
zapewniał, iż nie będzie takiej sytuacji i wszelkie ewentualne czynności przeniesienia operatora, a 
tym bardziej związane z tym koszty zrealizuje TN.

Wszyscy skarżący są ogólnie zdezorientowani :
- Ci którzy rozwiązali umowy - nie wiedzą, za co muszą płacić TN od 170 do ponad 400 zł
-Ci którzy tego nie uczynili - nie wiedzą, ile będą musieli płacić i komu. Dezorientację i poiryto-

wanie klientów dodatkowo potęguje sposób ich potraktowania w trybie reklamacyjnym, a zwłasz-
cza formalistyczne asekuranckie odpowiedzi, jakie otrzymują od TN na swoje pisemne protesty. 
Przy tym są zastraszani w przysyłanej korespondencji, w której zawiadamia się ich o bezwzględnej 
egzekucji komorniczej, dodatkowo poprzez firmę windykacyjną, jeżeli nie zostanie wpłacona na-
leżność z odsetkami. Budzi to ogólne przerażenie wśród tych osób, które nie zgodziły się nigdy na 
zaproponowane warunki i po zorientowaniu się o wprowadzeniu ich w błąd, żądają odstąpienia od 
zawartej umowy w trybie dobrowolnej rezygnacji w przewidzianym umową terminie.

Ponadto informujemy, że skierowaliśmy z upoważnienia pokrzywdzonych pismo (w załączeniu) 
do Telekomunikacji Novum, na które dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W piśmie tym zawarliśmy także ostrzeżenie „ Informujemy, że w przypadku braku ze strony Pań-
stwa adekwatnej do sytuacji reakcji, będziemy zmuszeni z upoważnienia skarżących się naszych 
Czytelników, a zarazem Państwa klientów, zgłosić zawiadomienie do właściwych organów z podej-
rzeniem popełnienia oszustwa i wyłudzenia nienależnych korzyści.” Powodowani obywatelskim 
obowiązkiem zgłaszania właściwym organom faktów mogących świadczyć o popełnieniu prze-
stępstwa kierujemy niniejsze doniesienie wraz ze zgromadzonym przez nas materiałem.

Załączniki:
- ksera osób, które zawarły umowy z Telekomunikacją NOVUM udostępnione przez zaintereso-

wanych do wykorzystania przez zgłaszającego.
- ksero pisma wysłanego przez redakcję DN do telekomunikacji Novum.
Wydawca Dziennika Nowogardzkiego

                                           marek słomski 

TYDZIEŃ 
WOLONTARIATU  
W SP NR 1 W NOWOGARDZIE 

W dniach 05-09  grud-
nia 2011 roku , podobnie jak  
uczniowie  z wielu polskich 
szkół  braliśmy udział w TY-
GODNIU WOLONTARIA-
TU.

Mottem przewodnim tego 
przedsięwzięcia było „PO-
MAGAJĄC INNYM POZNAJ 
SIEBIE” 

 W  ramach tej działalności 
odbył się cykl akcji i imprez, 
których nadrzędnym celem 
była promocja idei wolonta-
riatu oraz pomoc potrzebują-
cym . Uczniowie naszej szko-
ły w przeciągu kilku dni mie-
li okazję zaznajomić się z sen-
sem i celem bycia wolontariu-
szem.

Podjęliśmy się następują-
cych działań:

- uczniowie wraz z wy-
chowawcami  zorganizowa-
li zbiórkę przyborów szkol-
nych, własnoręcznie wykonali 
kartki świąteczne oraz zebra-
li słodkie upominki, które na-
stępnie wręczyli na ręce dy-
rektora szpitala dziecięcego w 
Nowogardzie dla dzieci cho-
rych, przebywających obecnie 
w szpitalu 

- klasy zorganizowały zbiór-
kę zabawek pod kierunkiem 
opiekunów klas, które zostały 
przekazane dzieciom z zeró-
wek naszej szkoły 

- uczniowie  wraz z wycho-
wawcami i panią pedagog  
przekazali  rodzinom ubo-
gim, podopiecznym Caritasu 
zabawki, słodycze oraz ubra-
nia. Dzięki uczniom jeden z 
uczniów naszej szkoły  otrzy-
mał darmowe posiłki w sto-
łówce szkoły 

 - klasa  z wychowawcą prze-
kazała dzieciom ze wsi Świer-
czewo książki, gry i zabawki 

- uczniowie pod kierunkiem 
nauczyciela plastyki wykona-
li plakat pod tytułem „Jestem 
Wolontariuszem”

Klasa wraz z opiekunem 
przygotowała  paczkę żywno-
ściową, którą następnie przed-
stawiciele wręczyli podopiecz-
nej pielęgniarki środowisko-
wej - starszej samotnej osobie. 
Ponadto dziewczynki wyraziły 
chęć dalszej pomocy tej pani 

Oprócz uczniów i nauczy-
cieli zaangażowanych w pro-
jekt Wolontariatu czynny 
udział wzięli  rodzice, któ-
rzy przygotowali i rozdzielili 
paczki świąteczne rodzinom 
ubogim naszej szkoły.

Kampanię zakończyło spo-
tkanie uczniów z ciekawymi 
ludźmi z wolontariatu , którzy 
uświadomili naszej młodzie-
ży jak ważna jest  bezintere-
sowna pomoc  dla potrzebują-
cych. Po tym spotkaniu naro-
dził się pomysł utworzenia w 
naszej szkole  Szkolnego Koła 
Caritas, gdyż wszyscy ucznio-
wie naszej szkoły zawsze  bio-
rą aktywny udział w organizo-
wanych w akcjach charytatyw-
nych w szkole i poza nią.

 Za rzetelną pomoc w Tygo-
dniu Wolontariatu szczegól-
nie dziękujemy rodzicom :

Panu Nowickiemu oraz 
paniom  M.Cedro, M.Kacz-
marek, D.Karalus, D.Zabor-
skiej, B Szczawińskiej, A Wa-
rackiej, A. Grzyb, K. Moha-
amad.

Dziękujemy za przybycie 
pań z wolontariatu Caritas p. 
G.Rynkiewicz i p. D.Łyjak  

Składamy również serdecz-
ne podziękowania  za włącze-
nie się w akcję nauczycielom 
naszej placówki

Lidia Tatara, Edyta Kamińska 
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Jedynka – Szkoła z pasją…  
teatralną, malarską, muzyczną i taneczną…
Wczoraj 12 grudnia w gmachu SP nr 1 w Nowogardzie odbyło się spotkanie pn. „Moja szkoła w środowisku lokalnym”, zorganizowane 
w ramach „Roku Szkoły z Pasją”, którym ministerstwo edukacji ogłosiło rok szkolny 2011/12.

Program imprezy rozpoczęła 
prelekcja dyrektora SP nr 1 Se-
bastiana Szymańskiego, w której 
mówił o współpracy nowogardz-
kiej jedynki z różnymi organiza-
cjami pozarządowymi. 

Następnie zebrani w jednej z 
sal goście mogli podziwiać popi-
sy artystyczne w wykonaniu Nie-
formalnej Grupy Poetyckiej, zło-
żonej z uczniów SP nr 1. Gru-
pa przedstawiła spektakl pt. „W 
świecie Legend Pomorza Zachod-
niego”. Wręczono również na-
grody dla zwycięzców za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc w kon-
kursie historyczno - plastycznym 
„W świecie Legend Pomorza Za-
chodniego”. Uczniowie SP nr 1 
przygotowali również program 
muzyczny. Młodzi i utalentowa-
ni zaprezentowali m.in. jedną z 
bożonarodzeniowych kolęd oraz  
stary przebój Erica Claptona „Te-
ars in heaven”.  

Na koniec uczniowie wraz z pe-
dagogami, burmistrzem i wice-
starostą obejrzeli występy tanecz-
ne wykonane przez przybyłych z 
gościnnym występem uczestni-
ków znanych i cenionych w re-
gionie i kraju szkół tanecznych – 
Flesz i Top Toys.

(ps)
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Z niziutkim ukłonem, z uśmiechem radości

Listopadowy czas „pasowań” 
w Zielonym Przedszkolu

Przy ulicy Zielonej w No-
wogardzie wrzało od dziecię-
cego śmiechu i aplauzu doro-
słych, w powietrzu unosił sie 
zapach dumy i radości, a zza 
rogu dobiegał odgłos recyto-
wanych wierszyków i hucznie 
śpiewanych piosenek. Wszyst-
ko to za sprawą uroczystości 
„Pasowania na przedszkolaka” 
oraz „Pasowania na Starszaka.”  

Żabki, Żółwiki, Skrzaty, Smo-
ki i Motylki swoimi występami 
artystycznymi udowodnili ro-
dzicom i dyrekcji przedszkola, 
że zdecydowanie zasługują na 
miano „prawdziwych przed-
szkolaków.” Nikt również nie 
miał wątpliwości, że Jabłuszka 
swoją nową rolę, która zosta-
ła im powierzona - rolę „star-
szaków” godnie będą repre-

zentować, aż zabrzmi dla nich 
pierwszy szkolny dzwonek...

Wychowawca grupy „Zie-
lone Żółwiki” , Anna Grze-
lak, dziękuje Pani Małgorza-
cie Pawelec, nauczycielce Pu-
blicznego Przedszkola nr 3, 
za udostępnienie spódniczek 
dla dziewczynek na część arty-
styczną uroczystości. 

red.
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Katarzyna Banachomska 

Sukces nowogardzkiej licealistki 
Gala finałowa konkursu Foto Models Poland odbyła się 3.10.2011 w dalekim Maroku mieście Agadirze, tropikalnych ogrodach hotelu 
Royal Atlas, położonym tuż przy plażach Oceanu Atlantyckiego. O konkursie i jego formule rozmawiam z Miss Exim Tours - Katarzy-
ną Banachomską z Nowogardu,  uczennicą klasy maturalnej w Liceum nr 1, która w generalnej klasyfikacji konkursu zajęła 4 miejsce 

DN: To był zapewne wspa-
niały tydzień, ale  też  wyczer-
pujący konkurs?

Katarzyna Banachomska: 
Cóż, ale jakże piękny i niezapo-
mniany chyba do końca życia. 
Tydzień spędzony w Marku, 
Casablance i Marrakeszu był 
niczym snem z bajki o którym 
nie marzyłam. Słonce, piękny 
hotel z wszelkimi wygodami, 
jak również fantastyczna ob-
sługa i serdeczni ludzie tworzy-
li niesamowitą atmosferę tego 
pobytu. Sama formuła kon-
kursu była bardzo konkretna 
i wymagająca od uczestników 
dużej sprawności fizycznej,  w 
tym także uciążliwego chodze-
nia w butach na wysokim obca-
sie przez prawie cały dzień. Co 
do samej decyzji udziału w tym 
konkursie, to  namówiła mnie 
koleżanka, która wcześniej star-
towała w podobnych konkur-
sach. Zgłosiłam się na casting 
do Warszawy, po którym do-
wiedziałam się, że lecę do Ma-
roka - no i poleciałam. 

Ile startowało uczestniczek 
i jak oceniałaś swoje szanse w 
konkursie?

To była naprawdę duża licz-
ba dziewcząt, które startowa-
ły. Ale, zacznę od początku. 
Najpierw był casting, w któ-
rym brało udział ok. 3.000 tys 
dziewcząt z całej Polski, któ-
re bardzo się starały, aby  do-
stać się dalej, czyli już na bez-
pośredni wyjazd do Maroka. 
Tam, jednak mogło pojechać 
już tylko 20 dziewcząt, wśród 
których znalazłam się i ja. Pro-
szę sobie wyobrazić, co czułam, 
gdy się dowiedziałam, że jadę i 

zostałam wybrana spośród tylu 
dziewcząt, które były napraw-
dę przepiękne i brały już udział 
wcześniej w wielu konkursach 
i zdobywały nagrody. Moje sa-
mopoczucie nie byłoby jednak  
tak dobre, gdyby nie moja ko-
leżanka z grupy, która bardzo 
mnie wspierała. To bardzo waż-
ne, by w tego typu konkursach 
nie rywalizować, a właśnie się 
wspierać. 

Co dla Ciebie było najtrud-
niejsze w trakcie konkursu , a 
co  najprzyjemniejsze?

Niewątpliwie najbardziej 
uciążliwy był upał. Chodzenie 
po wybiegu w wysokich butach, 
sesja fotograficzna w pełnym 
makijażu przy 40 stopniach 
Celsjusza i częste próby mocno 
nas męczyły. A najprzyjemniej-
sze? Cóż, serdeczność lokalnej 
społeczności, krajobrazy, które 
mieliśmy okazję pozwiedzać w 
wolnym czasie, którego jednak  
było niewiele. Muszę też  jesz-
cze powiedzieć, że odbyliśmy 

spotkanie z premierem Maroka.
Jak wyglądają kuluary ta-

kiego konkursu , ukryte dla 
kamer i dziennikarzy? 

Byłyśmy prawie non stop ob-
serwowane przez  kamery i 
dziennikarzy naprawdę zna-
nych stacji, którzy obsługiwali 
część prasową konkursu. Jedy-
ne miejsce, gdzie nie było ka-
mer, to pokoje w których miesz-
kaliśmy. Natomiast sama for-
muła konkursu była obsługi-
wana przez odpowiednie oso-
by, które miały za zadanie po-
móc nam się przebrać, a także 
zadbać o odpowiedni makijaż i 
fryzurę. Wszystkie te osoby były 

specjalistami w swojej dziedzi-
nie i to one doradzały, jak naj-
lepiej mamy wyglądać i w co 
się ubrać. Wszystkie czynno-
ści były robione w dość krótkim 
czasie, ale dziewczyny były na-
wzajem bardzo życzliwe i po-
magałyśmy sobie tak, by spraw-

nie wszystko przebiegało. Mu-
szę powiedzieć, że makijaże i 
fryzury, które nam robiono do 
pokazu, były rewelacyjne i na 
bardzo profesjonalnym pozio-
mie. Nie mogę wymienić firmy, 
która obsługiwała konkurs, ale 
zapewniam, że była to firma  
światowego formatu z której 
usług  korzystają top modelki. 

Powiedz czy uczestnictwo 
w takim konkursie jest zaba-
wą czy może przepustką do 
dalszej kariery?

Dla mnie to jeszcze jest za-
bawa, ale z czasem, gdy zdam 
maturę to potraktuję tę profesję 
bardziej poważnie. Teraz naj-

ważniejsza jest dla mnie ma-
tura, a następnie zdanie egza-
minu na studia o kierunku fi-
zyko- terapia. Obecnie jestem 
też  związana umową z agen-
cją modelek i jeżeli tylko zdam 
maturę to wrócę do niej, by da-
lej rozwijać się i zdobywać do-

świadczenia. Ponadto jestem 
twarzą biura podróży Exim To-
urs. 

Jedna z Miss chciałaby być 
gołębiem. A Ty? 

Łabędziem, ale mówiąc po-
ważnie, chciałabym być po pro-
stu dobrym człowiekiem, wy-
czulonym na krzywdę innych, 
a szczególnie chorych dzieci, a 
także pracować nad swoją oso-
bowością  i… pewnością sie-
bie,  którą kształtuję przy po-
mocy moich kochanych rodzi-
ców, którzy bardzo mnie wspie-
rają i są mi pomocni w każdym 
momencie. To dla mnie bardzo 
ważne i ogromnie im za to dzię-
kuję. 

- Osiągnięcia córki są dla nas 
ogromnym wyróżnieniem i bę-
dziemy ją wspierać tak długo 
jak będzie to możliwe  – wtrąca 
obecna przy rozmowie mama 
Kasi,  Jolanta Banachomska. 

Twoje zainteresowania?
Mam wiele zainteresowań, 

ale te najważniejsze to śpiew, 
muzyka i modeling. Uwielbiam 
słuchać wykonawców popo-
wych i brać wzorce z modelek 
takich jak: Adriana Lima czy 
Ania Rubik i... jeść potrawy mo-
jej mamy. Wbrew pozorom lu-
bię jeść i robię to często, na ogół 
5 posiłków dziennie w niewiel-
kich ilościach, uważam, że jest 
to bardzo zdrowo. 

Najbliższe plany to? 
To matura i nauka, a później 

egzaminy na studia i wznowie-
nie dalszej kariery modelki lub 
fotomodelki?

Na koniec, co chciałbyś po-
wiedzieć swoim rówieśni-
kom? 

Cóż, jestem jeszcze bardzo 
młodą osobą i wydaje mi się, 
że wszelkie rady czy sugestie dla 
innych jak mamy postępować, z 
mojej strony byłyby nie na miej-
scu. Ale, wydaje mi się, że każ-
dy człowiek powinien kształto-
wać siebie i swoje umiejętności 
poprzez uczciwą pracę i dobre 
wzorce. Kończąc bardzo dzię-
kuję za poświęcony mi czas, 
a  korzystając z okazji chcia-
łabym wszystkim czytelnikom 
DN złożyć z okazji nadchodzą-
cych Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku najserdeczniejsze 
życzenia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Katarzyna Banachomska z mamą 

Kasia a za nią Meczet Hassana w Casablance

Gala Finałowa. Katarzyna Banachomska - z numerem 15
15
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  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700 Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
  Czwartek 15.12.2011   13:30 – 16:00      
Piątek  16.12.2011   9:00 –15:00
Sobota  17.12.2011    9:00 – do wyczerpania zapasów 

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z 
aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Michał Sybidło: Lat 79, zmarł 10.12.2011r, pogrzeb odbędzie 

się 14.12.2011r  na cmentarzu w Nowogardzie
Informację podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi: 

Jak napisać skargę do Trybunału w Strasburgu? 
Skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu należy wnieść w terminie 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego orzeczenia w 
danej sprawie. To oznacza, że przeważnie skargę będziemy pisali od orzeczeń sądów II Instancji. Co do kasacji - tutaj stanowisko Try-
bunału jest niejednolite, dlatego dla bezpieczeństwa lepiej jest wnieść kasację, o ile kasacja jest dopuszczalna. 

Jeśli na przykład skarżymy 
prawo do rozpoznania sprawy 
w rozsądnym terminie (prze-
wlekłość), to przed złożeniem 
skargi musimy wykorzystać 
skargi na przewlekłość prze-
widziane w polskim prawie. 
Jeśli skarżymy jakieś przepi-
sy twierdząc, że są niezgod-
ne z Konstytucją, a przez to 
łamią nasze prawa zawarte w 
Konwencji, to najpierw musi-
my złożyć skargę konstytucyj-
ną itp.

Na co możemy się skarżyć do 
Strasburga?

W skardze możemy skarżyć 
się tylko na  naruszenie jed-
nego lub więcej praw zagwa-
rantowanych przez Europej-
ską Konwencję Praw Człowie-
ka lub któryś z jej protokołów 
dodatkowych. Dlatego zanim 
zdecydujemy się na złożenie 
skargi, musimy poznać przepi-
sy Konwencji.

UWAGA: Przepisy Konwen-
cji należy interpretować w 
oparciu o fachowe piśmiennic-
two   (fachowe komentarze). 
Odradzamy interpretację Kon-
wencji na własną rękę.

UWAGA: Termin 6 miesięcz-
ny na złożenie skargi rozpo-
czyna się od dnia doręczenia 
stronie prawomocnego orze-
czenia z uzasadnieniem.

Skargę należy złożyć na for-
mularzu. Jest to warunek ko-
nieczny, do tego, aby Trybu-
nał rozpatrzył skargę. Wielu 
naszych respondentów powia-
damia nas o złożeniu skargi do 
Trybunału i często są to skargi 

nieprawidłowe, które nie wy-
wołają skutków prawnych. 

Najlepiej przesłać skar-
gę pocztą na adres sądu. Nie-
mniej można ją wysłać mailem 
czy faksem, ale i tak należy do-
słać do Trybunału oryginał.

Adres Trybunału to:
The Registrar 
European Court of Human 

Rights 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex 
Francja  Skargę należy wy-

słać bezpośrednio do Trybu-
nału.

UWAGA: Skarga musi do-
tyczyć naruszenia, którego 
dokonała władza publiczna 
(sądy, organy administracja) 
w swoich działaniach, czyli de-
cyzjach czy wyrokach wobec 
konkretnej osoby.

Jeśli skarga jest oczywiście 
bezpodstawna, to Trybunał ją 
odrzuci.

Skarga jest nieodpłatna. 
Skargę można napisać samo-
dzielnie. Niemniej pisząc skar-
gę należy:

1. prawidłowo przedstawić 
stan faktyczny,

2. podać wysokość zadość-
uczynienia (w Euro),

3. podać, na czym polega na-
ruszenie Konwencji,

4. wskazać, jakie środki 
prawne zostały wykorzystane,

5. podać listę decyzji urzę-
dowych wydanych w  sprawie, 
i z zaznaczeniem daty każdej z 
nich, wskazaniem sądu lub in-
nego organu, który ją wydał 

oraz krótką informację o samej 
decyzji. Do listu należy załą-
czyć kopie decyzji (dokumen-
ty nie zostaną nam zwrócone, 
zatem w naszym interesie leży 
przedłożenie wyłącznie kopii 
decyzji, a nie ich oryginałów).

Prawidłowe uzasadnienie 
skargi nie jest proste, ponie-
waż wymaga znajomości pra-
wa na dość wysokim pozio-
mie. Nie wystarczy napisać, że 
Polska naruszyła Konwencję, 
bowiem należy wskazać do-
kładnie na czym to naruszenie 
polegało. Dlatego należy prze-
analizować nie tylko przepisy 
Konwencji, ale także przepisy 
polskich ustaw i działanie pol-
skich urzędów czy sądów, któ-
re naszym zdaniem naruszyły 
Konwencję.

Na początku postępowa-
nia, po wniesieniu skargi, pro-
ces ma charakter pisemny. Do 
złożenia   wstępnej skargi (na 
formularzu, o którym pisali-
śmy wyżej) nie musimy być re-

prezentowani przez prawnika.
UWAGA:   Jeśli Trybunał 

uzna skargę za dopuszczalną, 
od tego momentu korespon-
dencja z Trybunałem co do za-
sady powinna być prowadzona 
w języku angielskim lub fran-
cuskim. Jeśli Trybunał uzna 
skargę za niedopuszczalną, to 
postępowanie będzie zakoń-
czone.

UWAGA: Trybunał nie za-
sądza zwrotu kosztów sporzą-
dzenia wstępnej skargi przez 
prawnika.

Należy pamiętać, że nie wol-
no zszywać, bindować czy 
oprawiać dokumentów, któ-
re są wysyłane do Trybunału. 
Mają to być tak zwane luźne 
kartki, ale strony skargi muszą 
być ponumerowane.

Gdy skarga wpływa do Try-
bunału, to jeden sędzia bada 
jej dopuszczalność, a następ-
nie Trybunał pisemnie powia-
damia skarżącego, czy przyj-
mie skargę do rozpoznania. 

UWAGA: Nie można się od-
wołać od orzeczenia w którym 
Trybunał stwierdza, że skarga 
jest niedopuszczalna.

Musimy pamiętać o tym, że 
Trybunał nie jest sądem od-
woławczym od wyroków, któ-
re wydają polskie sądy. Trybu-
nał będzie rozpatrywał tylko te 
sprawy, w których faktycznie 
nastąpiło naruszenie Konwen-
cji. Często nasi respondenci 
traktują Trybunał, jak dodat-
kowy sąd apelacyjny od orze-
czeń. Z kolei Trybunał uznaje 
ich skargi za niedopuszczalne. 
Trybunał uzna skargę za nie-
dopuszczalną, jeśli nie będzie 
ona spełniania wymogów, o 
których napisałam powyżej, 
ale także jeśli strona nie po-
niosła znaczącego uszczerb-
ku. Nigdzie nie zdefiniowano, 
co oznacza znaczący uszczer-
bek, to też Trybunał za każ-
dym razem będzie badał w ja-
kim stopniu skarżący został 
pokrzywdzony.

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW
Szanowni Państwo. 
Od wielu lat boisko Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Nowogardzie jest miejscem załatwiania psich po-
trzeb, miejscem zabaw i wybiegiem dla psów, 
osób przychodzących ze swoimi pupilami. Czę-
sto też psy „odprowadzające” dzieci do szkoły błą-
kają się po jej terenie oraz za wszelką cenę pragną 
wejść do budynku. Zdarza się również, że rodzice 
wraz ze swoim pupilem przychodzą odebrać dziec-
ko. Na tabliczki „zakaz wprowadzania psów” wła-
ściciele nie reagują. Pracownicy szkoły zwracający 
im uwagę słyszą odpowiedzi: „przecież płacę podat-
ki”, „mój pies nie ugryzie, ja po swoim psie sprzą-
tam”, „może Pani dzwonić po Policję” itp. oraz cza-
sami wulgarną „wiązankę”. Właścicielom psów 
trudno jest zrozumieć, że pies pozostawia zapa-
chy nęcące inne psy biegające bez nadzoru właści-
cieli, którymi zapewne są okoliczni mieszkańcy.  
W ubiegłym tygodniu biegający luzem pies pogryzł 
jednego z uczniów. Dzięki szybkiej interwencji dy-
żurującego nauczyciela nie skończyło się to tragedią. Tym razem nauczyciel wychowania 
fizycznego zdołał odciągnąć psa od zaatakowanego i przerażonego dziecka, ale nie każdy 
człowiek ma tyle szczęścia i umiejętności. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo uczniów 
pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zwracają się z prośbą do właścicie-
li psów zamieszkujących w pobliżu szkoły o nie wprowadzanie swoich pupilów na teren 
szkoły oraz pilnowanie ich tak, aby nie opuszczały samowolnie własnego podwórka. Mamy 
nadzieję, że tym razem nasz apel dotrze do nierozważnych właścicieli czworonogów.

Dyrektor szkoły
l. Wiznerowicz-Gliwna
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: Katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, 
Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof Sulwiński, Błażej Szczubiał, 
Sylwia Jeziorska

ŻYWIENIE A PROFILAKTYKA 
CHORÓB NOWOTWOROWYCH
5 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się prelekcje 
dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych, które poprowadziła 
Pani Beata Woźnica – Stanisławek.

W wykładzie brały udział 
wszystkie klasy trzecie, któ-
re wysłuchały przemówie-
nia na temat chorób nowo-
tworowych i diety w profi-
laktyce chorób nowotwo-
rowych. Zakres materiału 
obejmował takie zagadnie-
nia jak: co to jest nowotwór, 
jaki jest podział nowotwo-
rów, przyczyny ich wystę-
powania, statystyki, współ-
czynniki zgonów, pierwsze 
objawy oraz przede wszystkim jak zapobiegać nowotworom poprzez odpowiednią 
dietę. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

 Pamiętajmy, że jeśli sami nie zadbamy o swoje zdrowie, nikt nie zrobi tego za 
nas!

Kinga Piwowarczyk i Monika Romasłowska XII OLIMPIADA 
WIEDZY O REGIONIE  
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6 grudnia w ZSP odbył się szkolny etap XII OLIMPIADY O 
REGIONIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, którego opiekunem 
była Pani Patrycja Sierżant.

Brali w nim udział uczniowie z III kla-
sy technikum ekonomicznego, którzy 
odpowiadali na pytania dotyczące wie-
dzy z Unii Europejskiej, przedsiębior-
czości, geografii, polityki. 

Czekamy na rozstrzygnięcie etapu 
szkolnego konkursu, wyniki będą znane 
już wkrótce!

 Uczestnicy konkursu z opiekunem 
Panią Patrycją Sierżant

BROŃ SIĘ PRZED HIV/AIDS, 
BĄDŹ ŚWIADOMY!
Jak co roku 1 grudnia w ZSP uczniowie i nauczyciele obchodzi-
li Światowy Dzień Walki z AIDS. 

FIRMA W INTERNECIE CZY 
INTERNET W FIRMIE?
Pod takim hasłem 2 grudnia w ZSP odbyło się spotkanie z wykładow-
cą Uniwersytetu Szczecińskiego, którego tematem był E – biznes. 

Wykład prowadzony był w formie warsztatów, podczas których dyskutowano mię-
dzy innymi na temat: tworzenia sklepu internetowego, interfejsu, zamieszczania pro-
duktów w sklepie internetowym. Spotkanie z wykładowcą przeznaczone było dla 
uczniów biorących udział w projekcie „AS kompetencji, grupa z przedsiębiorczości”, 
którego opiekunem jest Pani Patrycja Sierżant (wykład jest wygłaszany cyklicznie – 
dwa razy w semestrze).

Klasa III TH podczas  warsztatów z E – biznesu

KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH  
I SŁODKICH WYPIEKÓW

7 grudnia podczas zebrania otwartego odbył się kiermasz ozdób świątecznych i 
pierników wykonanych przez uczniów ZSP.

Ozdoby wykonane zostały przez uczniów należących do Miniprzedsiębiorstwa 
pod bacznym okiem pani Sylwii Antczak i Pani Ewy Balov. Piękne bombki, choinki i 
figurki cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród odwiedzających tego dnia szko-
łę. Wielu rodziców skusiło się także na pyszne pierniczki wykonane przez uczniów 
technikum żywienia pod okiem Pani Beaty Woźnicy-Stanisławek. 

Paulina Majdzińska

Klasa III TŻ podczas wykładu 

W związku z tym pedagog szkol-
ny, Pani Ewa Krzak, zorganizowała 
gazetki okolicznościowe oraz kon-
kurs wiedzy o HIV/AIDS, w którym 
uczestniczyły 24 klasy. Konkurs miał 
na celu przybliżenie młodzieży pro-
blematyki HIV/AIDS oraz uświa-
domienie, że jest ona odpowiedzial-
na za zdrowie i życie własne oraz in-
nych. Bardzo ważnym celem akcji 
było także rozbudzenie w uczniach 
postawy tolerancji i empatii wobec 
chorych na AIDS.

Każda klasa, która wyraziła chęć 
uczestnictwa w konkursie, otrzyma-
ła do rozwiązania test zawierający 12 
zadań. 

Wyniki konkursu przedstawiły się 
następująco:

Miejsce I -  klasa II TE 
Miejsce II - klasa II TI
Miejsce III - klasa III TE
Jedno z zadań konkursu polegało 

na stworzeniu hasła kampanii HIV/
AIDS. Oto wybrane hasła:

Broń się przed HIV/AIDS, bądź 
świadomy!

Nie uprawiaj seksu zbyt wiele, bo 
cię zakażą nosiciele

Szanuj życie, bo masz tylko jedno
Życie to nie Facebook, nie akcep-

tuj zaproszeń od nieznajomych do 
łóżka

Piotr Jasiek

 Kiermasz ozdób świątecznych cieszył się wielką popularnością 
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 39-21-887   lub   91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   
(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); 
(16:40 - 27:46); (19:20 – 20:26).
Nowogard - Szczecin Główny:   (04:58 - 06:02);  (06:37 - 07:41);  (08:05 
- 09:10);  (10:24 - 11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 
17:53); (18:49-19:56).
Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (27:46 - 19:08), (20:27 – 21:49).    
Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 
10:24), (11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

WAŻNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!
Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzie-

ży Szkolnej w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w opracowa-
nym „Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzie-
ży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2011” 

informuje, że w dniu 16-12-2011r. (piątek) od godz. 1300 w Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie ul. Gen. J. Bema 41  przeprowa-
dzone będą konsultacje przez lekarzy ortopedów uczniów mających 
wady postawy w celu zakwalifikowania do uczestnictwa w gimnasty-
ce korekcyjnej i wyjazdowych zajęciach na basenie. W tym dniu na 
badanie  zapraszamy uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawo-
wej Nr 4, Publicznego Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie, Szkoły Podstawowej w Błotnie, którzy otrzymali skierowa-
nie na konsultację ortopedyczną, oraz wszystkich uczniów uczęszcza-
jących do placówek szkolno-wychowawczych prowadzonych przez 
gminę Nowogard, którzy otrzymali skierowanie na konsultację orto-
pedyczną a nie uczestniczyli w badaniu w dniu  29-11-2011r. w Szko-
le Podstawowej Nr 1, w dniu 02-12-2011r. w Szkole Podstawowej Nr 
2 i 08-12-2011r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogar-
dzie ul Boh. Warszawy 78.  

 Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz

Sprzedaż 
choinek 

w Długołęce.  Duży wybór. 

• świerk kłujący 
srebrny, 
• świerk 

pospolity oraz 
• choinki 

w donicach. 
504 124 180
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, par-
ter, po generalnym remoncie. CEN-
TRUM OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością za-
budowy w Wyszomierzu - 2500 m2, 
cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła II (Gryfitów), pod budowę gara-
ży (wielkość dostosowana na busy lub 
auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej w 
Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbro-
jona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjerskim. 
91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i prze-
kształconą o pow. 597 m2 przy ul 
Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
na trzypokojowe w starym budownic-
twie w Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Wynajmę garaż przy ul. Radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 
131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we częściowo umeblowane na ul. 
Racibora czynsz 1000 zł + media. 
601 240 025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46 m, parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
0,57 ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) 
czteropokojowe 72 m2 + garaż, osie-
dle Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal han-
dlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 149 m2 przy ul. Luboszan. Indyw. 
Centralne ogrzewanie. Cena 200 tys. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 604  293  176; 91 39 
21 349

• Kawalerkę wynajmę. 784 872 667

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie 
garaż na ul. Zamkowej. 605 856 584 

• Lokal do wynajęcia 22m2. Ul. 5 Marca 
10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe. Parter. Tel. 
504 898 980

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. 
stoisko handlowe w centrum miasta 
czynsz + media. 534 707 326

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu 
(10 km) po kapitalnym remoncie na 
działce zagospodarowanej i ogrodzo-
nej ( 1700 m2). Cena 400.000 tys. tel. 
692383706 po 18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 
91 39 25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we i czteropokojowe. 508 309 980.

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 
602 526 935

• Kawalerka do wynajęcia, ul. Warszaw-
ska dla firmy. 507 064 505

• Sprzedam dom w stanie surowym 
130 m2 działka 1200 m2. Osiedle 
Bema. 506 534 179

MOTORYZACJA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM OPEL VECTRA C KOMBI, 
SREBRNY MET., ROK PROD 08/2006, 
PRZEB 152000 KM, 1.9 DIESEL 150 
KM, SERWISOWANY W ASO OPEL 
(FAKTURY), OSTATNI SERWIS 20 
WRZESIEŃ 2011, NOWE OPONY 
LETNIE CONTINENTAL, KLIMATRO-
NIK DWUSTREFOWY, ZADBANY, 
CENA DO UZGODNIENIA, TEL. 605 
522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami 
do Nissana Almery; 15” stalowe cena 
felgi 450 zł. Cena opon z felgami 1200 
zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 5 
drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena do 
negocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, 
mało używane - cena 790 zł, sprzedam 
felgi stalowe   4 szt. do Nissana Alme-
ry z 2001 roku, cena 490 zł, tel. 605 
522 340.
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• Sprzedam WV transporter Kara-

wela. 669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 TD 
paka 3,40. Tel. 669 320 592

• Sprzedam cztery opony z felgami 
i kołpakami zimowe 195/65 R15. 
Tel. 693 716 085

• Sprzedam Jelcz 3W317, rok prod. 
1990, skrzyniowy, wywrotka, 
sprawny technicznie. Cena 7500 
tel. 506 012 704

• Sprzedam Reno Kango, I rej. 
2009. Cena do uzgodnienia. 
668 316 103

• Tanio sprzedam koła zimowe, ma-
łoużywane VW Jetta r. 175/70/13. 
Tel. 887 040 438; 781 012 602

• Sprzedam VW Passat B-3 combi w 
TD rok prod. 1992 r. cena 1500 zł 
do negocjacji. 692 504 280

• Sprzedam Opla Corsę 1.2. 62 tys 
przebiegu, opony zimowe, stan 
bdb. 510 074 261

• Sprzedam VW Golf III rok prod. 
1993 poj. 1,6, kolor czerwony, ben-
zyna + gaz. Cena 2500 do uzgod-
nienia. 603 848 134; 691 615 833

ROLNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-

towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Sprzedam owce i prosiaki. 
888 757 586

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam konia. Wierzbięcin. 91 
39 10 782; 691 033 149

• Sprzedam siewnik do nawozu 
Amazonka i opryskiwacz. 667 952 
806

• Sprzedam cielaka trzymie-
sięcznego i klacz 8-letnią. 500 
112 507

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 

MS BIOSS zaprasza! ul.700-Lecia 
15 (nad apteką Jantar) tel.91-577-
53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, 
remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regip-

sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowe-
go. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, laminowanie 
A4-A3, VIZART Studio Reklamy, 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
apteką Jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 
25t, plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble 
pod wymiar. 697 786 967

• Język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje  matematyka. 668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spacery. 
608 111 129

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 
17-stej. 695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Mikołaj na święta. 727 569 687

• Wykonam prace ogólnobudow-
lane. Malowanie, glazura i inne. 
662 678 895

• Zespół muzyczny RONDO MUSIC. 
Wszelkie imprezy okolicznościo-
we. 691 841 305; 603 456 345

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwni-
ca. 91 36 26 124

• Pożyczki bez BIK na dowód oso-
bisty bez dochodu 200-1000 zł. 
513 164 203

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Pol-
ska-Nowrwegia, siedziba firmy w 
Nowogardzie, tel. 609493989, 
607 585 561

• Młoda kobieta podejmie pra-
cę w charakterze nauczyciela 
z dyplomem kształcenia zinte-
growanego z tyt. mgr filologii 
polskiej z dodatkową umiejętno-
ścią znajomości j. niemieckiego/ 
696  711  225; Joanna-kupisz@
wp.pl

• Zatrudnię przedstawiciela. 
515 065 396

• Poszukuję osoby do opieki nad 
dzieckiem 21-miesięcznym. 
691 824 337

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
695 426 028

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – do-
radcy klienta. Mile widziane 
panie o zainteresowaniach 
związanych z urządzaniem i 
dekoracją wnętrz oraz z do-
świadczeniem w handlu. Jeśli 
jesteś osobą sumienną, pra-
cowitą, dyspozycyjną to praca 
właśnie jest dla Ciebie! CV pro-
szę składać: Kwadrat Meble, 
ul. Armii Krajowej 49, 72-200 
Nowogard

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-
ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: proce-
sor AMD Athlon XP 1243 MHz, 
płyta główna Gigabyte GA-
-7N400E, Pamięć 512MB, kar-
ta video NIVIDA GeForce4MX 
AGP8X 128MB, dysk twardy 

80GB, Napęd dysków: HL-
-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-
-RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Ma-
ster 763MB, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-
biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacero-
wy WALTER 250 zł (sklepowa 
cena 500 zł) stan b. dobry. 
783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szufla-
dy. Okres przed wojenny. Skła-
dana na dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Do-
wóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 
na gwarancji. Tel. 693 877 373

• Sprzedam bilety w obie stro-
ny dla dwóch osób do An-
glii. Lotnisko Szczecin –Go-
leniów – Londyn Stansed. 
603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. 
Stan bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i 
rozpałkowe pocięte w klocki 
lub w całości. 514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa 
fotele. 783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, do-
jeżdżam. 506 534 179

• Sprzedam gołębie Budapeszty 
50 zł / 20 szt. 506 184 436

• Labradory szczeniaki. Oddam. 
693 615 125

• Sprzedam dwa łóżeczka różo-
we dla dziewczynki. 725  176 
089 

• OKAZJA! Sprzedam stojaki 
niklowane na odzież, regał 
+ przymierzalnie, wieszaki, 
piecyk na gaz (na gwarancji) 
+ butla, wagę elektroniczną 
(na gwarancji), odzież używa-
ną (b. tanio). 723 399 345
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Bożena Szulejko

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Ryszard Gutowski z 
Nowogardu z Mateuszem 
Sawrymowiczem złotym 
medalistą na 1500 metrów 
stylem dowolnym w 
zakończonych w ostatnią 
niedzielę ME w Szczecinie
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Apteka 
Majowa 
przyjazna dla cukrzyków i nie tylko

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08
PON-PT 8-19  •  SOB 8-15

ZAPRASZA !!!

Realizujemy

karty ePRUFPARKING Z TYŁU APTEKI

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Lecz

za grosze!*

ASTMĘApteka Mediq

ul. 15 Lutego 17D

tel. 91 432 61 77

:

NOWOGARD

(na przeciwko elewatora)

NIEBIESKA
Apteka Mediq

ul. Kościuszki 36/4

tel. 91 579 08 30

:
NIEBIESKA 2
NOWOGARD

(w przychodni)

Lecz

za grosze!*

CUKRZYCĘ

PRZYJAZNA CUKRZYKOM

* Dotyczy OTC i wybranych wyr. med - zapytaj Farmaceutę

Czytaj s. 3

MAGAZYN

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

OFERTA SPECJALNA (ważna do końca roku)
 • soczewki progresywne   taniej o 20%
 • soczewki z antyrefleksem  taniej o 30%
 • okulary przeciw słoneczne  taniej o 40%

OPTYK
Nowogard,  ul. Kościuszki 1,  tel. 91 392 18 11

BADANIE OSTROŚCI WZROKU
                                          (bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA RECEPT NFZ

BIAŁY  PUNKT  GSM

Zapraszamy

AUTORYZOWANY 
SALON TELEWIZJI 
nowej generacji 

N i TNK

ul. Bankowa 3e • Nowogard
tel. 91 562 27 15

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

WYCIECZKI - WCZASY

RABAT
NIE PRZEGAP OKAZJI

przy rezerwacji do 16 grudnia 2011 r.
otrzymasz od 12 - 27 %

Czytaj s. 3

Wynajmę LokaL UsłUgoWy 
W ścisłym centrUm noWogardU 

o poW. 60 m2 
teL. 509 910 772

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie” składa serdeczne podziękowania 
ludziom dobrej woli, którzy przekazali nam 

1% swojego podatku. 
Dzięki Państwu możemy istnieć i wspierać nowogardz-

ki szpital. Państwa Pomoc i serdeczność pozwoliła nam 
zebrać sumę 3506,85 zł.  Zebrane środki zostaną przeka-
zane na zakup materacy przeciwodleżynowych dla SPSR 
w Nowogardzie. Jeszcze raz dziękuję za Państwa zaufa-
nie i wsparcie oraz zapraszam do dalszej współpracy.

Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

16 grudnia br.
od 8.30 - 9.30  

piątek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne

Wybuch 
w bloku 
- kobieta  
cudem uszła z życiem Czytaj s. 2

Bieda jest  
tutaj,  
a nie na Placu  
Wolności! 



Nr 96 (2030)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

reklama

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

Blok przy ul. 3 Maja wygląda bardzo efektownie, ale cóż? ...jak 
trafić pod właściwy adres, skoro nie ma na nim  numeracji? In-
formację o braku tablicy przekazali zaniepokojeni mieszkańcy, 
którzy sami musieli pokierować lekarza do chorego, który po-
trzebował natychmiastowej pomocy. 

Skatepark tonie w błocie! Tak wygląda teren wokół inwesty-
cji, na którą miasto wydało prawie 750 tys. zł! Woda  zbiera się 
także na betonowej ławie, na której ustawione są przyrządy do 
wykonywania ewolucji. W sobotę odbędzie się oficjalne otwar-
cie obiektu. Warto oprócz deskorolki, wziąć ze sobą kalosze...A 
teraz już całkiem poważnie.  To wcale nie jest śmieszne! Oby w 
błocie nie wylądowały też pieniądze, które wydano na budowę 
skateparku. 

Ul. Ogrodowa  stała się coraz bardziej niebezpieczna dla pie-
szych, ale również dla  pojazdów. Dziura  po skradzionej kra-
cie ściekowej jest nie zabezpieczona i stwarza zagrożenie wypad-
kiem, szczególnie w porze wieczorowej. 

Środa.  14 grudnia.  Godzina 12.00. Spokojne zwykle o tej porze osiedle w Osinie zakłócił 
nagle  potężny huk. Okazało się, że w jednym z mieszkań wybuchł piec. To cud, że nikomu nic 
poważnego się nie stało. Właścicielka mieszkania w którym doszło do wybuchu, a także sąsie-
dzi do dzisiaj jednak są w szoku. 

Wybuch w bloku  
- kobieta cudem uszła z życiem

Siedziałam w kuchni. Na-
gle usłyszałam potężny huk, a 
za oknem zobaczyłam spada-
jący gruz. Myślałam, że gdzieś 
wybuchł gaz.  Zaczęłam biegać 
po klatce i pukać do sąsiadów – 
mówi jedna z mieszkanek blo-
ku, w którym doszło do wybu-
chu. 

Kobieta opowiada, że na-
gle w drzwiach naprzeciwko 
ujrzała przerażoną sąsiadkę. 
To właśnie w jej domu, jak się 
chwilę później okazało doszło 
do wybuchu. Mieszkanie znaj-
dowało się na drugim piętrze 
od szczytu budynku. 

Z mieszkania wydobywał się 
dymu. Musieliśmy szybko ucie-
kać, żeby się nie podusić. A Ona 
stała i krzyczała. Była w szoku 
– dodaje ze łzami w oczach na-
sza rozmówczyni. 

Kobieta, w mieszkaniu której 
doszło do wybuchu pieca, uni-
ka mediów. Jak zdradził nam 
jej syn, który w czasie zdarze-
nia był na wykładach, jest do 
dzisiaj w szoku. 

Mama nie będzie rozmawia-
ła. Do dzisiaj jest wstrząśnięta. 
Teraz przebywa u babci, kilka 
posesji dalej – powiedział nam 
syn właścicielki zniszczonego 
mieszkania, który cały czas pil-
nuje mieszkania. 

Piec wybuchł w kuchni, w 
czasie kiedy kobieta w niej 
przebywała.  Wszyscy przy-
znają, że tylko cud sprawił, że  
uszła z życiem.. Ma ponoć tyl-
ko niewielkie poparzenia na 
nogach.  

Już na drugi dzień na po-
moc rodzinie ruszył wójt gmi-
ny oraz mieszkańcy. Zjawi-
ła się także ekipa remontowa. 

Odbudowa zniszczonych ścian 
i remont mieszkania potrwają 
jednak kilka dni. 

Ściana boczna odeszła od 
ściany nośnej, dlatego musi-
my to przywiązać. Sądzę, że 
we wtorek skończymy – po-
wiedział redakcji przedstawi-
ciel firmy, która odbudowuje 
zniszczony fragment budynku. 

Mieszkańcy wciąż jednak są 
gotowi nieść pomocną dłoń. 

W sobotę organizujemy 

zbiórkę funduszy na kapital-
ny remont mieszkania, który 
z pewnością będzie niezbęd-
ny po zakończeniu trwających 
obecnie prac. Ta pani samotnie 
wychowuje syna i z pewnością 
sama sobie nie poradzi z takim 
wydatkiem - powiedział Marek 
Pakulski, sołtys wsi Osina, za-
pewniając, że akcje będą po-
wtarzane tyle razy, ile zajdzie 
tego potrzeba. 

MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

reklama

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Automyjnia
Wulkanizacja

Serwis motocyklowy

ul. Armii Krajowej 46
tel. 725 196 464

Motocykle • Skutery • Quady

Wymiana • Wyważnie kół

się o mieszkanie, pan Czapla był 
u mnie jeszcze jako radny. Bie-
da nie zrobiła na nim wrażenia. 
Stwierdził, że żyjemy w całkiem 
niezłych warunkach – opowiada 
Pani Agnieszka. 

Pani Agnieszka żyje z dzieć-
mi na łasce swojego teścia. Gdy-
by zdecydował się ich wygnać 
rodzina pozostałaby bez dachu 
nad głową. Od pięciu lat w gmi-
nie stara się o przydział miesz-
kania. Bez żadnego odzewu. 

- Niektórzy mają dach nad 
głową i na mieszkanie z gminy 
czekają dwa lata. Ja żyję na łasce 
teścia i nikt się tym nie przejmu-
je. Panie burmistrzu proszę nam 
pomóc! Pisałam o opał i nic – 
apeluje Pani Agnieszka. 

Kobieta ma żal, że pomocy 
materialnej udziela się rodzi-
nom, w których żyją osoby bez-

robotne, choć zdolne do pracy. 
- Ja swojej wiedzy się nie wsty-

dzę. Widzę jednak, że pomaga 
się rodzinom, w których ojciec 
nie chce pracować, dzieci źle się 
prowadzą, nałogowo pali się pa-
pierosy i przepija pomoc. Do tej 
pory wstydziłam się prosić o po-
moc. Teraz o tym już nie my-

ślę. Może dzięki temu artykuło-
wi ktoś mi pomoże – z nadzieją 
mówi Pani Żórnalska.

Zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia, Pani Agnieszka już 
dziś martwi się o to, co postawi 
na wigilijnym stole. Marzy, by 
móc przestać palić w piecu ga-
łęziami.

Osoby chcące pomóc rodzinie 
Żórnalskich prosimy o kontakt 
z redakcją DN, lub pod nr. tel. 
662-536-908.  

ps.  W Czermnicy pojawiłem się 
na prośbę Pani Agnieszki, która 
zwróciła się do redakcji DN. To, 
co zobaczyłem potwierdziło rze-
czywiście bardzo trudną sytu-
ację rodziny. Żałować należy, że 
służby miejskie odpowiedzialne 
za diagnozowanie takich proble-
mów społecznych, nie docierają 
do tak ewidentnych przypadków. 
Pomaga i działa się natomiast 
tam, gdzie łatwo się pochwalić, 
czy sfotografować. Liczę, że lukę 
z którą nie umie poradzić sobie 
Urząd zapełnią osoby prywatne 
i pomogą potrzebującej rodzinie.       

Marcin Nieradka 

Pomóżmy naszym bliźnim

Bieda jest tutaj, a nie na Placu Wolności! 
Szukała pomocy w Urzędzie Miejskim. Tam nie znalazła jednak chętnych do pomocy. Teraz, w akcie desperacji  prosi, by opisać warun-
ki w jakich żyje. Może ktoś zdecyduje się im pomóc.

Pani Agnieszka Żóralska jest 
mieszkanką Czermnicy. Pięć lat 
temu zostawił ją mąż. Na jej gło-
wie zostało utrzymanie czworga 
dzieci. Najstarsza, 17-letnia cór-
ka ma zespół Downa, do tego 
dolegają jej sprawy związane z 
tarczycą. Druga córka 15-letnia 
jest uczennicą nowogardzkiego 
gimnazjum. Na utrzymaniu 
matki pozostają jeszcze dwaj 
chłopcy siedmioletni i sześcio-
letni.

Pani Agnieszka nie ma wła-
snego domu. Mieszka w użyczo-
nym przez teścia mieszkaniu. 
Ojciec męża, by nie zajmować 

miejsca swoim wnukom w nie-
dużym lokalu, przeniósł się do 
obory. 

Biedna rodzina żyje z alimen-
tów i zasiłku na najstarszą cór-

kę. Łącznie daje to kwotę 1 tys. 
500 zł.

- Opieka nad chorą córką 
uniemożliwia mi podjęcie pra-
cy. Dorabiam tyle, ile mogę. Nie 
próżnujemy, staramy się sobie 
radzić. Małe dzieci chodzą ze 
mną na grzyby, czy jagody. Cza-
sem naprawdę ich żal – mówi 
Pani Żórnalska.

Zimową porą rodzinie braku-
je opału. Mali chłopcy chodzą 
do pobliskiego lasu, przyciąga-
ją z niego gałęzie, którymi póź-
niej pali się w piecu. Piec strasz-
nie kopci. Nie trzeba być komi-
niarzem, by stwierdzić, że łatwo 
może dojść do zatrucia czadem. 

Firanki muszę zmieniać co 
tydzień, bo są czarne od dymu 
wydostającego się z dziurawe-
go pieca – mówi matka czwor-
ga dzieci.

Pamiętasz mamusiu, jak od 
pieca zapalił się dom? - pyta naj-
młodszy synek. 

Faktycznie, kiedyś doszło do 
zapalenia.

- Była straż, zagasiła pożar. 
Nikt nie zwrócił na nas uwagi – 
twierdzi Pani Agnieszka. 

W domu jest strasznie chłod-
no, okna pozaklejane są taśmą, 
wilgoć „zżera ściany” domu. W 
czasie deszczu przecieka dach. 
Matka rozstawia wtedy miski. 

- Już we wrześniu napisa-
łam do burmistrza list z prośbą 
o pomoc. Przydałaby się nawet 
pomoc w formie opału. Przy-
szła zima, a odpowiedzi nie wi-
dać do dziś. Od pięciu lat staram 

Grzyb na ścianach rzadko ogrze-
wanego budynku to normalność

Piec stwarza poważne zagroże-
nie zatrucia czadem.

Okno zaklejane taśmą. Dzięki tej 
prowizorycznej metodzie szyba 
jeszcze się trzyma.
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Budżet jest jak ratusz 
Brak publicznej debaty na temat budżetu 

dziwi mnie coraz mniej. Tradycją obecnej 
władzy staje się bowiem brak dyskusji na ja-
kiekolwiek tematy. Rada Miejska na czele z 
koalicją SLD-PSL stała się już tylko przybu-
dówką do hybrydalnego, autorytarnego sys-
temu sprawowania władzy przez burmistrza 
Roberta Czaplę.  

Debaty brakuje już od kilku miesięcy. 
Bez konsultacji, burmistrz zdecydował się 
na budowę  zbędnego w czasach kryzysu 
lodowiska przy Orliku za 600 tys. zł.. Pra-
wie że potajemnie, zadecydowano również 
o oświetleniu ratusza. Nikt nie wziął pod 
uwagę kilkakrotnie zgłaszanego wniosku 
o zamontowanie choćby jednej lampy nie-
opodal – między ulicami: Sądowa, Kowal-
ska  i Warszawska. Dziś ratusz w pełni swe-
go blasku przypomina raczej miejsce nie-
rządu, a mieszkańcy tuż obok, żyją w ciem-
ności.

Konsultacji zabrakło również przy decy-
zji o miejscu dla usytuowania skateparku. I 
choć dobrze że powstał, to przy okazji jego 
budowy oszpecono urocze miejsce, które 
dziś i prawdopodobnie w przyszłości będzie 
błotniste i zalane wodą, co każdy już dzisiaj 
może zobaczyć.  

A za to wszystko trzeba przecież zapłacić. 
I tak, również bez debaty koalicja z burmi-
strzem na czele podjęła decyzję o podwyż-
kach podatków, w tym wyjątkowy wzrost 
opłat za dzierżawę wieczystą. 

Obecna kadencja pokazuje, że burmistrz 

Czapla wszystko wie najlepiej, a powyższe 
przykłady, to „dobre” przykłady zakresu 
szerokości jego  wiedzy. 

Schowanie do głębokiej szuflady prezen-
tacji wniosków do budżetu, które mogą 
składać m. in. mieszkańcy miasta, jest ko-
lejnym przejawem ignorowania społeczeń-
stwa przez obecną władzę. Tego typu zacho-
wanie blokuje bowiem możliwość przepro-
wadzenia debaty publicznej, nad najważ-
niejszą przecież uchwałą Rady Miejskiej. 
Pomijając już fakt, że przed pierwszym 
czytaniem również radni miejscy, powinni 
otrzymać do ręki wszystkie wnioski złożo-
ne do budżetu, by mieć pełną świadomość  
społecznych potrzeb i swobodną możliwość 
zweryfikowania również swojej pracy w 
służbie wyborcom. 

A co mamy zamiast tego? Nie dość, że nie 
wiemy jakie oczekiwania i wizję w stosun-
ku do wydatków miasta ma społeczeństwo, 
to jeszcze w pośpiechu próbuje się uchwalić 
budżet na rok 2012. Zabraknie w nim np. 
40 tys. na sport, choć każdy radny koalicji 
w kampanii, tak bardzo obiecywał jego roz-
wój. 

Czyżby chodziło o to, żeby nikt nie wie-
dział o co ludzie wnioskowali? Czyżby cho-
dziło o to, byśmy nie wiedzieli, które prośby 
zostaną przez władze uwzględnione, a które 
odpadną?   

Widać władza i obecna koalicja decyzję 
podjęły gdzieś w zamkniętych salonach i 
uznały, że nie warto sobie strzępić języka, 
skoro i tak wszystko jest już „przyklepane”. 

Jaki będzie przyszły budżet? Taki jak nasz 
ratusz. Odnowiony, kiczowato oświetlony, a 
w środku „pusty”. Oprócz nowych alejek, ła-
weczek i innych fajerwerków nie proponu-
jący gminie żadnej strategii, a jej mieszkań-
com szans na rozwój , a zwłaszcza na  miej-
sca pracy.   

Marcin Nieradka

Budżet nie jest z gumy – zależy dla 
kogo?

Przed nami głosowanie nad budże-
tem na przyszły rok, a ja nie do koń-
ca wiem, w jakim kierunku nasza gmi-
na zmierza. Martwi mnie brak dysku-
sji nad finansami naszej gminy, które 
są w fatalnym stanie, co zresztą przed-
stawia prognoza finansowa przygoto-
wana przez skarbnika. Wynika z niej, 
że za rok będziemy gminą z 32,5 mln 
zadłużeniem i brakiem perspektyw na 
jakikolwiek rozwój. Martwi mnie, że 
każda próba dyskusji na temat projek-
tu, kończy się szybko stwierdzeniem: 
Budżet nie jest z gumy i trzeba było 
wybrać najpotrzebniejsze zadania. Py-
tam więc: najpotrzebniejsze dla kogo? 
Trudno zrozumieć, że inwestycje ma-
jące poprawić estetykę gminy mogą 
w jakikolwiek sposób przyczynić się 
do jej rozwoju i wyjścia z zadłużenia. 
Trudno również mówić, że zadania 
zapisane w budżecie dla usatysfakcjo-
nowania konkretnych radnych koali-
cji rządzącej, przyczynią się do zara-
biania przez gminę, tak brakujących 
pieniędzy.

Burmistrz Czapla chce łatać dziury 
w budżecie wprowadzając drastycz-
ne cięcia w oświacie, podnosząc po-
datki przedsiębiorcom i rolnikom, czy 
szukając absurdalnych oszczędności         

w innych sektorach działalności gmi-
ny. Jednocześnie podnosi sobie wyna-
grodzenie, tworzy zbędne stanowiska 
dla kolegów, funduje za olbrzymie pie-
niądze mini lodowisko, różowe świe-
cidełka na budynku ratusza i bierze 
kolejne kredyty. Przyszłoroczny defi-
cyt budżetowy ma osiągnąć rekordo-
wą kwotę 11.230.000 zł!

Obawiam się, że kolejny rok będzie 
kontynuacją promowania własnej 
osoby zgodnie z  żelazną zasadą: naj-
ważniejsze jest się dobrze sprzedać! 
Tym sposobem pieniądze będą na-
dal wydawane na zadania konsump-
cyjne i propagandowe, mające wzbu-
dzić u mieszkańców poczucie, że coś 
się dzieje. Sprytne zabiegi marketin-
gowe w postaci pracy więźniów, re-
montu kawałków chodników, remon-
tu kilku alejek, wymiany ławeczek i 
śmietników, właśnie taki efekt przy-
noszą. Zapomina się przy tej okazji 
dodać, że inwestycje te robione są na 
kredyt, co zwiększa zadłużenie gminy, 
które w niedalekiej przyszłości osią-
gnie 51% rocznego budżetu. Każda 
propaganda ma swoją cenę. Dotych-
czasowa polityka burmistrza i koali-
cji SLD-PSL nie przynosi wymiernych 
korzyści finansowych dla gminy, a co 
za tym idzie gmina  w dalszym ciągu 
nie zarabia pieniędzy. Obawiam się, 
prezentując pogląd całego klubu rad-
nych Wspólny Nowogard, że również 
przyszłoroczny budżet będzie nasta-
wiony w dużej mierze na konsumpcję 
i utrwali gminę w stagnacji.

Przewodniczący Klubu WN
Tomasz Szafran

Zamiast naszego komentarza poprosiliśmy radnych obecnej kadencji, aby odnieśli się do realizowanego przez Urząd sposobu pracy 
nad przyszłorocznym budżetem.   

Czyja Gmina?

Budżet na stole, a wnioski schowane do szuflady
Jak wynika z naszych informacji budżet na rok 2012 zostanie uchwalony już na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która została zwołana 
na 28 grudnia. Tymczasem, do dnia dzisiejszego w tajemnicy trzymane są złożone do budżetu wnioski od mieszkańców.

O tym, że wnioski do budże-
tu można składać w Urzędzie 
Miejskim, burmistrz infor-
mował już 7 czerwca. Zgod-
nie z przepisami prawo do 
tego mają:  wszystkie jednost-
ki budżetowe,  zakłady budże-
towe, instytucje kultury, sołec-
twa, rady osiedlowe oraz sami 
mieszkańcy. Wnioski można 
było składać do 30 września. 

Tradycją było, że wszystkie 
złożone propozycje do budże-
tu były udostępniane publicz-
nie - za pomocą strony inter-
netowej. W ten sposób, każ-
dy mógł się dowiedzieć o ja-
kie niezbędne inwestycje, 
wnioskowali m. in. mieszkań-

cy miasta czy  organizacje po-
zarządowe. W tym roku tak 
się nie stało. Wnioski zosta-
ły schowane do szuflady. Nie 
wiadomo zatem ile ich złożo-
no,  kto je składał i jakie po-
trzeby były w nich ujmowane. 
Wiadomo tylko, że wszystkie 
złożone propozycje opiewają 
na kwotę  prawie 98 mln zł, z 
tego 33 mln 787 zł, to wydat-
ki na oczekiwane inwestycje.   
Trudno więc na podstawie do-
stępnego już projektu budżetu 
stwierdzić, które ze  złożonych 
wniosków spotkały się z zain-
teresowaniem władzy i trafiły 
ostatecznie do projektu planu 
wydatków gminy na przyszły 

rok, a które odrzucono, albo 
czy uwzględniono którykol-
wiek z nich. 

Dlaczego tak się stało? Py-
tana przez nas o to sekretarz 

gminy Agnieszka Biegańska-
Sawicka, stwierdziła, że urzęd-
nikom zabrakło czasu na pu-
blikację wniosków. Pojawią się 
one być może dopiero przed 

świętami. To oznacza, że cza-
su na weryfikację złożonych 
do ratusza wniosków, a tak-
że analizy pod tym kątek za-
dań ujętych w budżecie, bę-
dzie bardzo niewiele. Zgodnie 
z porządkiem obrad, który tra-
fił do radnych w tym tygodniu, 
głosowanie nad przyjęciem 
uchwały budżetowej na rok 
2012 odbędzie się już w dniu 
28 grudnia.  To niespotyka-
ny do tej pory pośpiech. Rad-
ni mają bowiem czas do koń-
ca stycznia przyszłego roku na 
ostateczne przyjęcie budżetu. 

Marcin Simiński
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Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza  wszystkich 
mieszkańców - w szczególności dzieci i młodzież 

- na  uroczyste otwarcie  
skate parku w Nowogardzie 

w sobotę  17 grudnia 2011 r. o godz. 14:00 (Plac Szarych Szeregów). 

W programie przewidziane są pokazy tricków m.in. gra.s.k.a.t.e, best trick na 
funboxie, minirampa oraz konkurs jazdy na deskorolce. Dla najlepszych skate-
rów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Burmistrz Robert Czapla

Panu Z. Szychowskiemu  
Ordynatorowi Oddziału Ginekologicznego, 
lekarzom D. Więckowi, W Karpowiczowi,  

S. Sucheckiemu, pani Oddziałowej S. Sędłak,  
całemu personelowi pielęgniarskiemu 

Oddziału Szpitala w Nowogardzie 
za natychmiastową pomoc lekarską 

i uratowanie życia oraz  
personelowi pomocniczemu 

za opiekę w dochodzeniu do zdrowia, 
składam serdeczne podziękowania 

Bożena Bondarowicz z rodziną.

23 grudnia 2011 roku
świąteczne wydanie

zapraszamy Firmy i Instytucje
do składania życzeń świątecznych u nas

501 129 629

Serdeczne podziękowania wszystkim tym, 
którzy pomogli w zorganizowaniu 

Mikołajek dla dzieci 
w Klubie Abstynenta Hania. 

Kierowniczce sklepu „Anusia”, 
sklepowi „Rodzynek”, 

CECHOWI Rzemieślników i Przedsiębiorców 
w Nowogardzie.

składa 
Zarząd Klubu Hania oraz obdarowane dzieci

antczak polemizuje z Burmistrzem

Jak to jest naprawdę z tymi planami?
W  związku z publicznie publikowanymi  wypowiedziami burmistrza Miasta i Gminy Roberta Czapli dotyczącymi uwarunkowań  praw-
nych   realizacji zadań inwestycyjnych na obszarach ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego przyjętych przez Radę Miasta 
w 2010 roku, otrzymaliśmy pismo  od Marka Antczaka byłego już wieloletniego z-cy kierownika Wydziału Architektury, Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego w którym komentuje on treść tych wypowiedzi 

Cytat z burmistrza: W pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego m.in. dla Olcho-
wa… zostało zapisane, że nikt 
nie może się tam wybudować 
dopóki  nie będzie miał przy-
łączenia do gminnej kanaliza-
cji sanitarnej.

Komentarz M. Antczaka -  
W uchwalonym planie zago-
spodarowania przestrzennego 
dla obrębu Olchowo dla zabu-
dowy mieszkaniowej wprowa-
dzono zapis dotyczący odpro-
wadzania ścieków : „Odprowa-
dzenie ścieków bytowych z bu-
dynków nowych - do sieci ka-
nalizacji ściekowej w drogach. 
Do czasu realizacji sieci kana-
lizacji ściekowej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków byto-
wych z budynków istniejących 
do indywidualnych, szczelnych 
zbiorników bezodpływowych. 
Obowiązuje nakaz likwidacji 
zbiorników bezodpływowych 
wraz z powstaniem możliwości 
przyłączenia do sieci kanaliza-
cji ściekowej”  Zapis ten wyni-
kał  z obowiązujących przepi-
sów prawa, jak i ustaleń ówcze-
snego  Burmistrza ze służbami 

gminnymi odpowiedzialnymi 
za gospodarkę ściekową na te-
renie gminy Nowogard.

W związku z uchwaleniem 
planu dla obrębu Olchowo, 
Burmistrz Ziemba zarezerwo-
wał w projekcie budżetu środ-
ki na realizację celu pn. „kana-
lizacja Olchowa” W związku 
z powyższym nie jest prawdą 
twierdzenie Burmistrza Czapli  
o niemożności uzyskania po-
zwolenia na budowę dla tego 
terenu. 

Należałoby spytać Burmi-
strza Czaplę - dlaczego nie wy-
daje Pan zainteresowanym za-
pewnienia o możliwości przy-
łączenia do projektowanej sie-
ci kanalizacyjnej?... Takie za-
pewnienie wystarczy, aby mo-
gli oni  uzyskać pozwolenie na 
budowę.

Ciąg dalszy cytatu z Burmi-
strza:  W związku z tym zleci-
liśmy wykonanie projektu ta-
kiej kanalizacji. Projektant dwa 
razy podchodził do tego zada-
nia lecz nie wykonał go z przy-
czyn niezależnych od siebie. Po 
prostu żeby zaprojektować bu-
dowę kanalizacji rura w ziemi 

musi przechodzić przez czyjeś 
tereny. Niektórzy właściciele 
nieruchomości nie zgodzili się 
na to, w związku z czym nie ma 
możliwości do podłączenia Ol-
chowa do kanalizacji w Nowo-
gardzie.

 Komentarz M. Antczaka: 
Jako Radny, który uchwalał 
obowiązujący plan dla miej-
scowości Olchowo wykazuje 
się Pan Burmistrz kompletną 
ignorancją. W planie uchwalo-
nym przez Radę ścieki z Olcho-
wa powinny trafić do kontene-
rowej oczyszczalni ścieków w 
wyznaczonym przez plan te-
renie, więc nie ma możliwości 

prawnych, aby były one skiero-
wane do Nowogardu  (był taki 
plan jakieś 10 lat temu, ale już 
dawno jest nieaktualny).

Pozostałe informacje deli-
katnie mówiąc, też bardzo mi-
jają się z prawdą. 

Aby wykonać projekt nie 
trzeba mieć nikogo zgody.

Sieć w planie zagospodaro-
wania przebiega tylko i wyłącz-
nie pod drogami publiczny-
mi lub przez tereny stanowiące 
własność gminy

W razie konieczności przej-
ścia przez teren prywatny 
(mało prawdopodobne), plan w 
ostateczności jest wystarczającą 

podstawą prawną do wyegze-
kwowania takowego przejścia

Zgoda na roboty wymagana 
jest przy pozwoleniu na budo-
wę, a nie przy projektowaniu.

Dokumentacja na kanali-
zację Olchowa została zleco-
na jeszcze przez  Kazimierza 
Ziembę i należało tylko dopil-
nować prawidłowości jej wy-
konania.

Na pozostałe  problemy zwią-
zane z uchwalonymi Planami 
odpowiem w następnych wy-
daniach gazety DN (dotyczy to 
wszystkich obrębów), jeśli re-
dakcja uzna moje wypowiedzi 
za interesujące dla mieszkań-
ców.

PS moje (Antczaka) do Bur-
mistrza: Niech Pan odpowie 
publicznie, jak to się stało, że 
w Słajsinie w którym są podob-
ne zapisy dotyczące kanalizacji 
Celowy Związek Gmin  RXXI 
uzyskał pozwolenie na budowę?

Od redakcji: Publikujemy 
powyższy tekst ponieważ do-
tyczy spraw, które jak nam 
wiadomo interesują wielu 
mieszkańców naszej Gminy.   

 Redakcja 
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFia Pw. wNieBowzięCia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
ParaFia Pw. Św. raFała kaliNowskieGo: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFia Pw. mB FaTimskiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Tadeusz Sienkiewicz  Lat 80, zmarł 12.12.2011r, pogrzeb odbył się 15.12.2011r  
na cmentarzu w Nowogardzie

Mirosław Kurek Lat 57, zmarł 13.12.2011, pogrzeb odbędzie się 17.12.2011 na 
cmentarzu w Dobrej 

Helena Szkołek Lat 83, zmarła 14.12.2011, pogrzeb odbędzie się 19.12.2011 
na cmentarzu w Nowogardzie 

Informację podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszLi do Wieczności 

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,26-38):

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w 
Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 

imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł 
do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona je-
steś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało-
by znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znala-
złaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to sta-
nie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Cie-
bie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Czas upływa nieubłaganie i nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Tak niedawno 
rozpoczynaliśmy Adwent, a tu już ostatnia niedziela przed Narodzeniem Pań-
skim. Dzisiejszy fragment Ewangelii kieruje nasz wzrok w kierunku Nazaretu, 
małej wioseczki, w której żyła Maryja (po hebr. Miriam) i gdzie wychowywał się 
Jej Syn Jezus (hebr. Jeszua). Niewiele czasu pozostało nam do przygotowania swo-
jego wnętrza na przyjście Chrystusa, ale warto wykorzystać do tego ten ostatni 
tydzień. Czas przedświąteczny dla wielu jest niestety niesamowitą gonitwą, aby 
jak najpiękniej  przygotować nasze domy i mieszkania na święta. W tej pogoni 
można zapomnieć o tym co najważniejsze, czyli o Bogu, bo to od Niego mamy te 
święta i dla Niego świętujemy. Dzisiejsza Ewangelia może nam pomóc zatrzymać 
się na chwilę, aby zwrócić uwag na to co najważniejsze.

Fragment z Ewangelii wg św. Łukasza o Wysłanniku posłanym przez Boga do 
Maryi jest nam wszystkim dobrze znany. Zawsze wyobrażamy sobie tę scenę jako 
coś niezwykłego, cudownego i majestatycznego. Niewiele brakuje, a zaliczymy 
ten fragment do jakiejś niezwykłej baśni, którą można poczytać dzieciom. Nie 
umniejszam oczywiście randze tego wydarzenia, bo z pewnością było ono nie-
zwykłe i niespotykane, ale warto spojrzeć na nie z naszej perspektywy – z per-
spektywy ziemskiej. Niejako oczami Maryi spójrzmy jeszcze raz na to wydarze-
nie. Pomoże nam w tym Roman Brandstaetter, poeta zakochany w Piśmie św., 
gdyż zanim przeszedł na katolicyzm był wyznawcą judaizmu. W swojej książce 
„Jezus z Nazarethu” tak opisuje tę scenę:

„Miriam […] podniosła się z kolan i weszła do izby po gliniany dzban na mąkę. 
Przetarła oczy palcami. Uśmiech powoli znikał z jej twarzy. Poczuła się nieswo-

jo. Ciało jej przebiegł zimny dreszcz. Odwróciła się ku drzwiom i chciała wybiec 
przed dom, ale nie mogła uczynić kroku. Stała nieruchoma, osłupiała i nagle uj-
rzała w sobie jakieś światło […] aby ułatwić małej Miriam zrozumienie tego, co 
się dzieje, upodabniał i naginał swoje działanie nie tyle do pewnych ziemskich 
pojęć, ile do form człowieczego języka – i tak stojąc w jej wnętrzu równocześnie 
kształtował się przed jej oczami jako Wysłannik w białej lnianej tunice, przepasa-
ny jedwabnym pasem, przetykany złotymi nićmi i ozdobiony szafirami, i był po-
twierdzeniem tego, co się w niej działo, i tego co widziała w swoim wewnętrznym 
zachwycie. Była to ostrożność typowa dla Elohim, który znając upodobanie czło-
wieka do plastycznego widzenia i chcąc małej Miriam ułatwić zrozumienie nie-
zwykłego Posłannictwa, nie ograniczył się tylko do działania wewnętrznego, lecz 
równocześnie przemówił do niej realnym widzeniem. […] Miriam patrząc więc 
na Wysłannika, którego nieco ociężałe, tak znamienne dla aniołów odzianych w 
ciało człowiecze, świadczyły o trudnościach, jakich mu przysparzało porusza-
nie się po ziemi, z uwagą i pokorą słuchała Jego pozdrowienia, albowiem Mąż 
otworzywszy usta począł mówić człowieczą mową, tłumacząc na ludzki język to 
wszystko, co słyszała w sobie wypowiedziane bezmową, mową w sposób zawile-
prosty. Wysłannik pozdrowił ją w Imię Łaski, którą jest wypełniona, i w Imię Elo-
him, który pobłogosławił ją między niewiastami. Miriam, skupiona i napięta, z 
lękiem rozważała każde słowo z osobna, połączyła je w zdanie, które w prawdzie 
pięknie brzmiało, ale niestety nie mogła zrozumieć, dlaczego ona, mała, nic nie 
znacząca dziewczyna, córka zmęczonych wyrobników, narzeczona cieśli Josefa, 
ma być wypełniona Łaską Elohim i błogosławiona między niewiastami. Wysłan-
nik, niewątpliwie odgadując jej myśli, znowu do niej przemówił i prosząc ją, by 
się nie lękała, zwiastował jej, że pocznie i porodzi Syna, i da Mu na Imię Jeszua, 
co znaczy: Pan jest zbawieniem […] Wysłannik wypowiedział to wszystko prosto 
i składnie, tonem śpiewanym, podkreślając znaczenie pewnych słów przeciągłą 
intonacją, ale ani razu nie popadł w przesadny patos, co dobrze świadczy o jego 
umiarze w sztuce tłumaczenia rozkazów Elohim na język człowieczy. […] Mi-
riam podniosła głowę. Poddana Woli Bożej zrozumiała, że powinna teraz głośno 
wyrazić zgodę na to, co się stanie, i już chciała wypowiedzieć ją za pomocą naj-
piękniejszych słów i najsłodszej melodii, ale zabrakło jej pięknych słów i zabra-
kło słodkiej melodii, i tylko z wielkim trudem przez zaciśnięte gardło zdołała wy-
szeptać: - Jestem służebnicą Elohim, przeto niechaj się stanie według słowa Jego”.

Jest to obraz zwiastowania, który kreśli przed nami poeta, ale myślę, że w ten 
sposób spotkanie Maryi z posłanym do niej aniołem mogło wyglądać. Jedno jest 
pewne, gdyby nie jej zgoda na świat nie przyszedłby nasz Zbawiciel, Jezus Chry-
stus. Warto zastanowić się czy w naszym życiu Bóg nie przychodzi w zwyczajnych 
zdarzeniach codziennego życia. Być może straciliśmy zdolność „widzenia” Boga 
w tych najdrobniejszych sprawach. W ostatnich dniach Adwentu szczególnie wy-
ostrzmy nasze serca na spotkanie przychodzącego Boga.

ks. Piotr Buda

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
72-200 Nowogard • ul. Kościelna 2a • www.wnmp.info

P a r a f i a  p w .  W n i e b o w z i ę c i a 
N a j ś w i ę t s z e j  M a r y i   P a n n y

Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga w czasie uroczystej Mszy św. 3. grudnia 2011 r. konsekrował nowy ołtarz i umocnił poświęcenie kościoła przez namaszczenie ścian (tzw. zacheuszków)

Od tego dnia ks. Arcybiskup zezwolił na używanie tytułu kościoła farnego w stosunku do świątyni parafii pw. WNMP
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Styczeń / January / Januar 2012
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30 31

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 55

Rajmunda, Marii

Macieja, Martyny

Marcelego, Włodzimierza

Marcjanny, Marcelego

Makarego, Izydora

Felicji, Tymoteusza

Ludwika, Marceliny

Antoniego, Jana

Wilhelma, Jana

Genowefy, Danuty

Pawła, Miłosza

Piotra, Małgorzaty

Honoraty, Zenona

Anieli, Eugeniusza

Polikarpa, Pauli

Mariusza, Henryka

Arkadiusza, Czesława

Szymona, Edwarda

Jana, Przybysława

Fabiana, Sebastiana

Weroniki, Bogumiły

Kacpra, Melchiora, Baltazara

Juliana, Walerego

Dzień

Babci

Agnieszki, Jarosława

Feliksa, Hilarego

Lucjana, Juliana

Franciszka, Zdzisława

Dzień

Dziadka

Wincentego, Anastazji

Izydora, Pawła

Seweryna, Mścisława

Marii, Mieczysława

Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

II Niedziela po Narodzeniu
Pańskim
Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
Ew. Łk 2,16-21

Ew. J 1,19-28 Ew. J 1,29-34 Ew. J 1,35-42 Ew. J 1,43-51 Ew. Mt 4,12-17.23-25

Niedziela Chrztu
Pańskiego - święto
Ew. Mk 1,6b-11

Uroczystość
Objawienia Pańskiego
Ew. Mt 2,1-12

Ew. Mk 1,14-20 Ew. Mk 1,21-28 Ew. Mk 1,29-39 Ew. Mk 1,40-45 Ew. Mk 2,13-17

Ew. Mk 2,18-22 Ew. Mk 2,23-28 Ew. Mk 3,1-6 Ew. Mk 3,7-12 Ew. Mk 3,20-21

Ew. Mk 3,22-30 Ew. Mk 3,31-35

Nawrócenie
Świętego Pawła,
Apostoła – Święto
Ew. Mk 16,15-18 Ew. Łk 10,1-9 Ew. Mk 4,35-41

Ew. Mk 5,1-20 Ew. Mk 5, 21-43

Ew. Mk 2,1-12
II Niedziela Roku
Ew. J 1,35-42

Ew. Mk 3,13-19 Ew. Mk 1,14-20

Ew. Mk 4,26-34 Ew. Mk 1,21-28D
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„Mikołajska. Teatr i PRL.” 
– to tytuł doskonałej biografii 
HALINY MIKOŁAJSKIEJ, na-
pisanej przez Joannę Krakow-
ską. To książka o wielkiej po-
wojennej aktorce, która z PRL-
owskiej gwiazdy teatralnej sta-
ła się jedną z najważniejszych 
postaci polskiej opozycji de-
mokratycznej.

Halina Mikołajska urodziła 
się w Krakowie (1925 r.). Od 
dziecka marzyła o aktorstwie, 
uczestniczyła w próbach pod-
ziemnego teatru, ale nigdy nie 
odważyła się w nim wystąpić. 
W 1945 r. zdała egzaminy do 
Krakowskiego Studia Starego 
Teatru, rok później debiutowa-
ła w sztuce Anny Świrszczyń-
skiej „Orfeusz”. W tym czasie 
dostała się również do otwiera-
nej właśnie Państwowej Szkoły 
Dramatycznej. Już na początku 
swojej kariery, po pierwszych 
rolach, prasa opisywała „naro-
dziny nowej polskiej tragiczki”.

Autorka biografii Joanna 
Krakowska doskonale wczuła 
się w rolę przewodniczki po re-
aliach w jakich powstawał po-
wojenny teatr i dojrzewali pol-
scy inteligenci. Lojalność akto-
rów kupowano na różne spo-
soby, oferując mieszkania, wy-
jazdy m. in. do ZSRR, duże na-
grody państwowe i pieniężne. 
Mikołajska – nowa gwiazda te-
atru Polski Ludowej korzystała 
z tych przywilejów. Jednak rze-
czywistość PRL-owska zaczęła 
wzbudzać jej  wątpliwości już 
po Październiku 1956 r. i wy-
darzeniach marcowych 1968 
r. W przeciwieństwie do wielu 
znakomitych artystów jawnie 

demonstrowała swoje poglą-
dy na długo przed triumfem 
„Solidarności”. Skrystalizowa-
niu się jej poglądów pomo-
gła książka Bogusława Drew-
niaka „Teatr i film III Rzeszy”. 
W swoim dzienniku napisała: 
„Nagrody i bankiety … u Bie-
ruta, Sokorskiego czy Cyran-
kiewicza …. Jestem cząstką 
pewnego obrzydliwego mono-
polu, monopolu propagandy”. 
Gdy pod koniec 1975 r. władza 
zapowiedziała wprowadzenie 
do naszej konstytucji popra-
wek o nienaruszalności soju-
szu Polski z ZSRR i o kierow-
niczej roli partii Mikołajska 
napisał do męża: „Czuję rosną-
cą falę gówna i czuję, że jesz-
cze można zrobić gest”. Złożyła 
swój podpis pod protestem 59 
intelektualistów, a wtedy wła-
dza zrobiła swoje… Mikołajska 
znikła z telewizji, radia, gazet. 
Była wtedy bardzo zaangażo-
wana w działalność Komitetu 
Obrony Robotników – jeździła 
na radomskie procesy, zbiera-
ła pieniądze dla prześladowa-
nych, w parafiach, kościołach, 
prywatnych mieszkaniach w 
całej Polsce recytowała wier-
sze Karola Wojtyły, Czesława 
Miłosza. Czynnie uczestniczy-
ła w głodówkach. Nie straciła 
jedynie etatu w Teatrze Współ-
czesnym, ale teatr przestał być 
dla niej najważniejszy. Widzo-
wie oklaskiwali już nie wiel-
ką artystkę, ale opozycjonist-
kę prześladowaną przez funk-
cjonariuszy, bezpieka oblewała 
jej samochód lakierem, przeci-
nała opony, niszczyła zamki w 
drzwiach. Efektem tych zastra-

szeń była próba samobójcza. 
Udało się ją odratować. Kilka 
dni po tym napisała: 

„Ponad wszystko boję się 
bać”.

W grudniu 1981 r. – na po-
czątku stanu wojennego Hali-
na Mikołajska została interno-
wana. Po wyjściu na wolność 
dalej działała w demokratycz-
nej opozycji. Latem 1986 r. wy-
kryto u niej raka. Ta książka to 
szczególny obraz PRL-u jako 
epoki, która łamała ludzi, ale 
niektórych złamać nie mogła. 
Książka kończy się w momen-
cie, gdy prawie umierającą Mi-
kołajską 4 czerwca 1989 roku 
wnoszą na noszach do lokalu 
wyborczego w szpitalu, by mo-
gła oddać swój głos. A jednak 
zwycięstwo. Umiera kilka dni 
później 21 czerwca 1989 r. Do 
końca życia pozostała odważ-
na. Zaryzykowała w życiu to 
wszystko co na scenie zdobyła. 
A była to tylko drobna, piękna 
kobieta.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

Aktorka  
i opozycjonistka

Informacja redakcji  
Od burmistrza Roberta Czapli otrzymaliśmy w dniu wczoraj-

szym pismo odnoszące się do treści opublikowanego przez nas  
artykułu pt. “Gmina zmuszona do ugody” z sugestią, aby ukaza-
ło się ono w tym wydaniu DN. Ze względu na to, że pismo bur-
mistrza  można uznać, w znacznej części za polemikę na temat 
wydarzeń i rozstrzygnięć, które rozegrały się i zapadły na sali są-
dowej w sprawie - Marek Antczak przeciw Gmina Nowogard  z 
udziałem stron, a bez obecności naszej redakcji, zmuszeni jeste-
śmy przed publikacją  tekstu burmistrza zapoznać się z opinią 
także drugiej strony czyli M.Antczaka. Uzyskanie takiego stano-
wiska będzie możliwe dopiero do następnego numeru. Dlatego 
przepraszamy P. Burmistrza  za brak publikacji  nadesłanego pi-
sma w tym wydaniu DN. 

Wydawca

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie
zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
20 grudnia br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- o zwyczajach i obrzędach Bożonarodzeniowych opowie 

  Pan Franciszek Tarczykowski
- swoje wiersze recytować będzie 

Pani Genowefa Makarewicz

10 lat temu                  pisał:
Maria, Józef, pastuszkowie 

czyli
Hej w Dzień Narodzenia ... 

( DN z dnia 18 grudnia 2001r.)
W minioną niedzielę (16 

bm.) po raz trzeci na placu 
Wolności stanęła Szopka Bo-
żonarodzeniowa, w której 
przedstawiono historię naro-
dzenia Pańskiego. Przedsta-
wienie rozpoczęło się o go-
dzinie 16.30 i trwało prawie 
półtorej godziny. Mimo prze-
nikliwego zimna, zgromadze-
ni tłumnie widzowie wytrwa-
li do końca, wsłuchując się w 
piękne wykonanie kolęd. Or-
ganizatorem tegorocznej szop-
ki podobnie jak w latach po-
przednich był Nowogardzki 
Dom Kultury.

***
Jasełka w ZSZ (DN z dnia 

21grudnia 2001r.)
Interesujące i godne uwa-

gi było przedstawienie historii 
Narodzenia Pańskiego w wy-
konaniu uczniów 2 klasy Tech-
nikum Żywienia w Zespole 
Szkół Zawodowych w Nowo-
gardzie. Pod kierunkiem Anny 
Durkiewicz, (...) młodzież 
przygotowała inscenizację, w 
której oprócz postaci i scen 
biblijnych można było zoba-
czyć również diabły. Wszyst-
ko się jednak dobrze skończy-
ło, a zebrani na przedstawie-
niu długo bili brawo.  (...) Do-
brym przykładem dla innych 
niech będzie fakt, że inicjator-
ką pomysłu wystawienia szop-
ki w szkole jest uczennica TH 
Karolina Jaszcz. To ona wraz z 
koleżankami i kolegami przy-
gotowała piękne dekoracje i 
kostiumy, które na pewno się 
jeszcze przydadzą.

***
Charytatywnie w Wierzbię-

cinie  (DN z dnia 21 grudnia 
2001r.)

Grudzień to miesiąc, który 
kojarzy się chyba wszystkim ze 

św. Mikołajem, choinką, wigi-
lią i ciepłą rodzinną atmosfe-
rą. Wszyscy oczekujemy go z 
niecierpliwością, a szczególnie 
dzieci. Niestety, nie dla wszyst-
kich ten miesiąc jest hojny. 
Wiele dzieci szczególnie z te-
renów wiejskich marzy o św. 
Mikołaju i z zazdrością spo-
gląda na wszelkie akcje orga-
nizowane w dużych miastach., 
przez bardzo bogatych spon-
sorów. (...) 18 grudnia odbyła 
się kolejna impreza charyta-
tywna dla dzieci ze szkół wiej-
skich. (...) Przy współudzia-
le młodzieży z ZSZZ dzie-
ci i rodzin wiejskich, ze szkół 
podstawowych Wierzbięcina, 
Błotna, Długołęki i Żabowa o 
godz. 10.00 rozpoczęły zaba-
wę taneczną połączoną z kon-
kursami i wizytą św. Mikołaja, 
który wręczył dzieciom pacz-
ki ze słodyczami. Ponad setka 
dzieci (...) została nimi obda-
rowana. W międzyczasie dzie-
ci mogły delektować się do-
mowymi wypiekami, przygo-
towanymi przez dziewczyny 
z ZSZZ, a także słodkościa-
mi i owocami podarowanymi 
przez sponsorów. (...)

Mr.

Pomóżmy sobie, 
idą Święta!

Rodzina w potrzebie poszu-
kuje lodówki i mebli kuchen-
nych. Kontakt 605-345-362

Oddam sztuczną choinkę 
wraz z ozdobami , która jest 
do odbioru w redakcji DN

Rodzice z niepełnospraw-
nym chorym dzieckiem pro-
szą o 2 elektryczne farelki do 
ogrzania mieszkania tel. 693-
344-693

Oddam używaną sprawną  
drukarkę HP bez tuszu, infor-
macje tel. 9139 22-165 



Nr 96 (2030)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl



16-19.12.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

lks Pomorzanin – sekcja brydżowa

Brydżowe sukcesy…
Trwa dobra passa brydżystów LKS Pomorzanin zapoczątkowana w styczniu 
2011 roku zwycięstwami w kilku wojewódzkich turniejach parami i czołowymi 
lokatami w turniejach ogólnopolskich.

W trwającym w dniach 23-
25 września 2011 53. Ogólno-
polskim Mityngu Bursztyno-
wym w Szczecinie, para klu-
bowa Roman Szlachetka – An-
drzej Dębowski zwyciężyła 
w klasyfikacji ogólnej, nato-
miast drużyna klubowa za-
jęła III miejsce w turnieju te-
amów. 

Natomiast w trwającym 
w dniach 4-6 listopada 2011 
roku w Stargardzie Szczeciń-
skim XXI Memoriale Janiny 
Wielkoszewskiej, para Ro-
man Szlachetka – Andrzej 
Dębowski zajęła IV miej-
sce par na punkty meczowe i 
VI miejsce par zaliczanym do 
Grand Prix Polski, co pozwo-
liło zając tej parze IV miejsce 
w punktacji długofalowej me-
moriału. Grający w tym sa-
mym memoriale Marian Siwy 
z partnerem ze Szczecina zaję-

li V miejsce w turnieju pamięci 
arcymistrza Mariana Skwier-
czyńskiego i IX miejsce w me-
moriałowym turnieju par na 
punkty meczowe.

W rozegranym w dniu 4 li-
stopada 2011 w Poznaniu XVI 
Ogólnopolskim Turnieju Par 
w Memoriale Irka Nowaka, 
para Marian Siwy – Roman 
Szlachetka zajęła II miejsce

W ubiegłą niedzielę 11 grud-

nia 2011 roku w Wisełce w Fi-
nale Grand Prix Pomorza Za-
chodniego 2011, w którym 
uczestniczyło 12 najlepszych 
par wyłonionych w 12 turnie-
jach rozegranych w ciągu roku, 
zawodnicy klubu LKS Pomo-
rzanin stanęli na podium. Je-
rzy Sadowski (LKS Pomorza-
nin), grający w parze z Grze-
gorzem Rybackim  (Jagódka 
Szczecin) zajął II miejsce, na-
tomiast Marian Siwy – grając 
również z partnerem ze Szcze-
cina, Jerzym Taźbierskim (Ja-
gódka Szczecin) zajął III miej-
sce. 

Aktualnie drużyna klubo-
wa uczestniczy w rozgrywkach 
mistrzowskich III ligi Brydżo-
wej i po rozegraniu 7 rund zaj-
muje 4. miejsce, tracąc do lide-
ra 3 punkty i ma spore szanse 
na awans do II ligi. 

Informacja własna sekcji

11 grudnia 2011 roku odbył się Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Or-
lików (rocznik 2000) organizowany przez KS Stal Szczecin. Bardzo dobrze spi-
sali się młodzi zawodnicy Pomorzanina Nowogard, którzy zajęli drugie miejsce 
– poinformował redakcję DN, trener Michał Sokulski. 

Pomorzanin drugi w szczecinie 
Dobry występ naszych „orlików”

Nasi wygrali m.in. ze Stalą II 
Szczecin 3:0, Salosem Szcze-
cin 2:1, Energetykiem Gryfino  
2:0. Remisem zakończyły się 
spotkania  z Arkonią Szczecin 
4:4, a przegraną ze zwycięzcą 
zawodów Stalą I Szczecin 1:6. 

Piłkarze Pomorzanina zo-
stali wyróżnieni w indywidu-

alnych kategoriach. Królem 
strzelców został Patryk Miklas 
(8 bramek), najlepszym bram-
karzem - Mateusz Lasocki ,a 
piłkarzem - Adrian Banasie-
wicz.   

Na zdjęciu druga drużyna 
turnieju. Stoją od lewej: Mi-
chał Sokulski (trener), Oli-

wer Józefiak, Nikodem Woź-
niak, Mikołaj Bobrowski, Ma-
ciej Bobrowski, Damian Żyła, 
Franciszek Toruński (kierow-
nik). W dolnym rzędzie od le-
wej: Mateusz Lasocki, Patryk 
Miklas, Adrian Banasiewicz, 
Mateusz Toruński, Filip Jarota.

redakcja 

Gmina Nowogard realizuje projekt 
systemowy na sumę 413 433,00 pln w ramach 

europejskiego Funduszu społecznego
Gmina Nowogard w roku szkolnym 2011/2012 realizuje Sys-

temowy  Projekt Unijny Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki  „Wczesnoszkolna indywidualizacja –wysokiej jakości eduka-
cja”. Projekt skierowany jest dla dzieci klas I-III  dziesięciu szkół 
podstawowych gminy Nowogard . Szkoły realizują zajęcia do-
datkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego 
na podstawie opracowanych przez zespóły nauczycieli  progra-
mów indywidualizacji zajęć uwzględniających  problematykę i 
kontekst płci odbiegających  od stereotypów. Swoim działaniem 
obejmuje 388 uczniów. W projekcie zajęcia realizowane są w 93 
grupach ćwiczebnych. 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami przyswajaniu wiedzy i umie-
jętności

Na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania uczęsz-
cza łącznie  90 uczniów  w tym 42 dziewczynki i 48 chłopców po-
dzielonych na 19 grup zajęciowych. Objęci są oni zajęciami wy-
równawczymi mającymi na celu wyrównanie braków i dyspro-
porcji  dydaktycznych w zakresie czytania i pisania.

W zajęciach doskonalących  liczenie uczestniczy  90 uczniów  
w tym 42 dziewczynki i 48 chłopców podzielonych na 19 grup 
zajęciowych. Objęci są oni zajęciami wyrównawczymi mającymi 
na celu wyrównanie braków i dysproporcji  dydaktycznych w za-
kresie liczenia.

Zadanie 2:  Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Na zajęcia kompensacyjne uczęszcza  69 uczniów w tym 22 

dziewczynki i 47 chłopców podzielonych na 23 grupy zajęcio-
we. Objęci są oni zajęciami kompensacyjnymi skierowanymi na 
wspomaganie ogólne rozwoju poprzez kompensowanie braków 
rozwojowych(wady wzroku, słuchu, mowy). 

Na zajęcia korekcyjne uczęszcza 94 uczniów w tym 34 dziew-
czynki i 60 chłopców podzielonych na 17 grup zajęciowych. Ob-
jęci są oni zajęciami korekcyjnymi przeznaczonymi dla uczniów 
z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Zadanie 3:  Zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające zainte-
resowania 

 Zajęcia te  mające na celu rozwijanie pasji, zainteresowań 
,umiejętność  pokazania wykorzystania informacji. Rozwój ta-
lentów poprzez zgłębianie wiedzy i umiejętności pokazujące 
możliwe do wyboru ścieżki życiowe niezależne od płci .Łącz-
nie bierze w nich udział 45 uczniów w tym 22 dziewczynki i 23 
chłopców podzielonych na 15 grup ćwiczebnych.

Projekt prowadzą z ramienia gminy kierownik ZEAS w No-
wogardzie p. Magdalena Pędzik i Dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Nowogardzie p. Piotr Kazuba. Projekt opiewa na sumę 
413 433,00 pln ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. 
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Cykl: świadkowie historii – syberia, wspomnienia anny słomskiej (z domu Nastawnej)

Tu będziecie pracować, żyć i umierać… cz. II
We wrześniu 1939 roku lato było upalne. 1 i 17 września do Polski wkroczyły  armie agresorów; najpierw niemiecka, a następnie ra-
dziecka. Wtedy skończyło się spokojne, sielskie życie w kresowej miejscowości Uherce, w powiecie Rudki, ok. 40 kilometrów od Lwowa. 
10 lutego 1940 roku do domów w Uhercach wkroczyli Sowieci. Tamtej pamiętnej nocy wywieziono z wioski 7 rodzin, należała do nich 
także rodzina Nastawnych – ojciec, matka i dwoje dzieci – starsza Anna i młodszy Władysław. Anna, po 70 latach od tych pamiętnych 
wydarzeń, na nowo opowiada historię wywózki i swojego dzieciństwa na Syberii – dzieciństwa, którego nie było.

Pośród Kazachów
Mimo niewielkiej popra-

wy warunków, głód nadal do-
skwierał zarówno rodzinie Na-
stawnych, jak i pozostałym 
ofiarom deportacji, żywność 
rozdzielała władza, a co było 
lepszego, od razu było wysy-
łane na front. - Mieliśmy tyl-
ko jakiś przydział na pszenicę. 
Wykonaliśmy żarna z kamieni 
i sami mięliśmy, ale takiego sil-
nego głodu jak w Krasnojarsku 
już nie było. Kozacy byli życzli-
wi, czasami coś dali do zjedze-
nia. Wypasali owce w górach. 
Mój brat pracował u Kozaków. 
Zawsze przyniósł trochę twaro-
gu, który wcześniej był suszony 
na dachu, robili takie kulki na 
zimę. Dobre to było. Góry były 
bardzo piękne. Zdawało się, że 
sięgają nieba; w ich pobliżu ro-
sły czerwone piwonie. Rosły 
tam także rozmaite, dzikie ja-
gody; natura zapewniała choć 
trochę pożywienia. Chodzili-
śmy również zbierać kłosy. Kie-
dyś byłam tak głodna, że prze-
szłam14 kilometrów, żeby ze-
brać choć trochę kłosów. 

Pamiętam, że pewnego razu 

tata zachorował na tyfus. Wte-
dy przyszedł do niego Kazach, 
wziął go za rękę, zmierzył puls 
i powiedział - O ty Nastaw-
ny będziesz jeszcze długo żył. - 
No i faktycznie tato żył jeszcze 
długo. Kazacy sami się leczyli; 
ziołami, kumysem, czyli mle-
kiem z kobyły. Dobrze się też 
odżywiali; jedli wszystko natu-

ralne. Żyto tam się nie rodziło, 
tylko proso i pszenica. Był tam 
również młyn. Władek, mój 
brat, jeździł na koniu jak sza-
lony, brał chętnie udział w or-
ganizowanych przez Kazachów 
konnych wyścigach, tak dla za-
bawy. Miał dopiero 10 lat. Ka-
zachom wolno było hodować 
konie i do dwóch krów. Mieli 
inne uprawnienia jak Rosjanie. 
Po 41 roku i rozpoczęciu woj-
ny niemiecko-radzieckiej licz-
ba Kazachów się zmniejszyła. 
Młodzi zostali wcieleni do ar-
mii, żeby wziąć udział w „w 
wielkiej wojnie ojczyźnianej”. 
Kazacy nie rozmawiali między 
sobą po rosyjsku. Władziu wła-
dał ich językiem. Np. na krowę 
mówiło się sir, konia określało 
się atta; to był zupełnie inny ję-
zyk. Kazacy wierzyli w Allacha, 
byli muzułmanami. Gdy słońce 
zachodziło wiązali głowy chus-
tami i modlili się. 

Bieda
Tęsknotę za domem, do-

skwierający głód, brak środ-
ków higienicznych i lekarstw 
dopełniała skrajna nędza. Lu-
dzie żyli w warunkach godzą-

cych w przyrodzoną im god-
ność. Wspomina Anna Słom-
ska - Z nami, w tym samym 
kołchozie mieszkała pewna 
chorowita wdowa. Miała sze-
ścioro dzieci; Elżbietę, Wale-
rię, Piotrusia, Antosia, Tadzia, 
i jeszcze jedno dziecko, które-
go imienia już niestety nie pa-
miętam. Piotruś był w moim 

wieku, Tadziu w wieku mojego 
młodszego brata. Dziewczyny 
były dużo starsze. Jedna miała 
19 a druga 20 lat. Myśmy cier-
pieli głód, ale oni cierpieli jesz-
cze bardziej. Mieli jeden gar-
nek; gotowali w nim jakąś zupę. 
I każdy jadł po kolei łyżkę tej 
zupy. Spali pod słomą. My mie-

liśmy przynajmniej swoje pie-
rzyny, które zdołaliśmy zabrać 
na początku deportacji.  

Ojciec w trudarmii
W 1941 roku po wybuchu 

wojny niemiecko-bolszewic-
kiej, w ZSRR została utworzo-
na tzw. trudarmia, co w języku 
rosyjskim oznacza „armia pra-
cy”. Oddziały trudarmii podle-

gały bezpośrednio radzieckie-
mu zarządowi wojskowemu. 
W szeregi tej formacji wciela-
ni byli przymusowo mężczyźni 
i kobiety od 15 do 65 roku ży-
cia. Służbie nie podlegały jedy-
nie kobiety, które zaszły w cią-
żę, bądź wychowywały dzieci 
do 3 roku życia. Osoby wcielo-
ne do trudarmii były angażo-
wane do ciężkich robót m.in. 
w kopalniach, czy przy budo-
wie dróg. Warunki, w jakich 
musieli mieszkać praktycznie 
nie różniły się niczym od tych, 
jakie panowały w łagrach czy 
koszarach dla deportowanych. 
W pewnym momencie do tru-
darmii został powołany ojciec 
rodziny Nastawnych, Wiktor. 
- W Kazachstanie mojego ojca 
zabrali do wojska, które stacjo-
nowało pod Moskwą; zwało się 
trud-armią, armią roboczą. Oj-
ciec przebywał tam 9 miesięcy; 
był zaangażowany do kopania 
okopów. Pojechał latem, wrócił 
w następnym roku na wiosnę. 
Wypuścili go, bo był złego sta-
nu zdrowia. Ludzie, którzy tam 
pracowali byli strasznie wyczer-
pani. Nie dość, że warunki życia 
były upadlające to dochodziła 
jeszcze do tego praca ponad siły. 

Pomoc Hanki Ordonówny
W latach deportacji wiele 

dzieci skorzystało z pomocy 
Hanki Ordonówny, wybitnej 
i wszechstronnie utalentowa-

nej polskiej artystki. Sama bę-
dąc ofiarą zesłania korzysta ze 
sprzyjającego klimatu politycz-
nego, jaki wytworzył się w wy-
niku układu Sikorski-Majski, 
dzięki któremu odzyskuje wol-
ność i angażuje się w pomoc 
polskim dzieciom, a zwłaszcza 
sierotom i półsierotom – po ze-
słańcach z 1940 roku. Z takiej 
pomocy skorzystał m.in. Wła-
dek, młodszy brat Anny, który 
w 1943 roku został wysłany na 
dwumiesięczne letnie obozo-
wisko, przeznaczone dla dzie-
ci, które miały pójść do I kla-
sy szkoły podstawowej. - Mój 
brat miał już 7 lat. Dzięki za-
angażowaniu Ordonki, podob-
nie jak wiele dzieci polskich ze-
słańców, mógł wyjechać latem 
do Usztobe, gdzie był zorgani-
zowany obóz. Po dwóch mie-
siącach Władziu miał wracać. 
Mama pojechała  więc po nie-
go z jedną z córek wspomnianej 
powyżej wdowy, Elżbietą. Trud-
ności były tak duże, że 180 km 
musiały pokonywać aż trzy dni. 

W 1943 roku Ordonówna za-
kończyła działalność w ZSRR. 
Dzieci, które miały rodziców 
i półsieroty  wracały. Nato-
miast sieroty, wraz z Hanką 
Ordonówną*, która udzielała 
im pomocy,  były zabierane na 
wschód – przez Bombaj do Bej-
rutu, a następnie na Zachód. 

Na zdjęciu od lewej: brat Władysław (1935-2005), Anna i szwagierka Krystyna (żona Władysława)
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zaprasza BAL
SYLWESTROWY

na

Strzały
Anna w swych wspomnieniach 

powraca do pewnego epizo-
du, który odcisnął się w pamię-
ci i psychice jej brata i najbliż-
szych. – To wydarzyło się w Ka-
zachstanie. Tata z mamą i pewna 
żydowska rodzina stawiali bazę 
dla owiec, 14 km od kołchozu, w 
górach. Władek pojechał konno 
do rodziców. Kiedy wracał, sta-
nął na chwilę nad potokiem, aby 
zaczerpnąć wody i napoić konia. 
Wtem usłyszał strzały z karabinu 
a w pewnej odległości człowieka, 
który mierzył w jego stronę z ka-
rabinu. Na szczęście nie trafił! – 
mówił z przejęciem kiedy wrócił 
do domu. To było dla niego trau-
matyczne przeżycie, a miał zaled-
wie niecałe 10 lat. 

Powrót
Ustała wojenna pożoga. W at-

mosferze szczęścia z powodu za-
kończonej wojny Polacy zaczęli 
odważniej myśleć o powrocie do 
ojczyzny. Niestety radość prze-
platała się również z niepewno-
ścią, czy w ogóle uda im się po-
wrócić. - Gdy na wschodzie for-
mowała się polska armia pod wo-
dzą Andersa, wstąpiła w nas otu-
cha. Gdyby nie ci dwaj mężowie 
opatrznościowi - Anders i Sikor-
ski, to byśmy przepadli. Rosjanie 
stawiali sprawę twardo patrząc 
choćby na żywot Rafała Kalinow-
skiego, który spędził na Syberii 10 
lat. Komunizm był bardzo suro-
wym reżimem. Bez przepustki ni-
gdzie się nie ruszyłeś. Rosjan też 
zresztą to obowiązywało. 

W 1945 roku skończyła się woj-
na, ale to nie przyniosło od razu 
kresu naszej deportacji. Musieli-

śmy jeszcze długo poczekać; pra-
wie do połowy 1946 roku. W tym 
czasie zaczynaliśmy już nawet 
wątpić w możliwość powrotu do 
ojczyzny. Myśleliśmy, że już się 
nikt się o nas nie upomni. Naresz-
cie w marcu 1946 roku przyszła 
wiadomość, że wracamy. Jeździ-
łam wtedy do miejscowości odda-
lonej o 50 km od naszego baraku 
na uprawę buraków. Stałam nie-
opodal tamtejszej cukrowni, gdy 
nagle ujrzałam pewnego Kaza-
cha, który krzyknął do mnie – O 
już dłużej tutaj nie będziesz, bo 
wiozę papiery, w których stoi, że 
wy do Polski wracacie. Z radości 
poleciałam do takiej pani Smal-
cowej i zaczęłam się cieszyć i ob-
wieszczać, że wracamy. Rodzi-
ce byli wtedy w robocie. Gdy wy-
jeżdżaliśmy to jeden z Kazachów 
płakał i mówił do mojego bra-
ta, który u niego pracował, żeby 
ten odnalazł grób jego syna. Syn 
tego Kazacha prawdopodobnie 
zginął na ziemiach polskich. Na 
drogę wyznaczono nam prowiant 
na tydzień. Była wielka radość. 
Wszystkie rodziny szykowały się 
do wyjazdu. Po kilku tygodniach 
podróży wysiedliśmy na Pomorzu 
Zachodnim.

Syndrom
Sybiracy, zwłaszcza ci, któ-

rzy na nieludzką ziemię zosta-
li wywiezieni w okresie pacho-
lęcym, okresie dojrzewania, no-
szą w sobie syndrom człowieka 
zastraszonego, którego posta-
wa zwykłego otwarcia i ufności 
wobec świata została zgładzona. 
– Po powrocie do Polski mój oj-
ciec o Syberii opowiadał tylko za-
ufanym osobom. Ale nawet wtedy 

matka go strofowała - ty nie opo-
wiadaj o tym, bo tam za oknem 
może ktoś stać i zabiorą cię z po-
wrotem na Syberię. Bała się. 
Rządziła komuna, nie było wol-
no mówić. Ludzie się z tym kry-
li. Dopiero teraz, właściwie po 89 
roku ludzie zaczęli o tym otwar-
cie opowiadać. Syndrom strachu 
posiadam do dzisiaj. Mój brat 
też to miał. Ci, co przeżyli Sybir 
są zastraszeni. Jeśli się coś takie-
go przeżyje, to już zostaje. To było 
straszne. 

Dramatyczne losy Anny Na-
stawnej i jej najbliższych odsła-
niają kolejną stronnicę historii, 
którą Polacy zapisali krwią, po-
tem i łzami na obcej ziemi. 

Piotr Słomski

*. Hanka Ordonówna, pseud. Ordon-
ka. Prawdziwe nazwisko – Maria 
Anna Tyszkiewicz, z domu Pietru-
szyńska. Używała również pseudo-
nimu literackiego Weronika Hort. 
(ur. 25.09.1902 w Warszawie, zm. 
8.09.1950 roku w Bejrucie). Była 
polską piosenkarką, tancerką i ak-
torką. W świecie artystycznym za-
istniała także jako autorka wierszy 
i tekstów piosenek. W czasie wojny 
była przetrzymywana na Pawiaku w 
Warszawie. Wydobył ją stamtąd jej 
mąż, hrabia Michał Tyszkiewicz. Za-
mieszkała z mężem w Wilnie, skąd – 
aresztowana przez NKWD – została 
wywieziona do łagru w Uzbekistanie. 
W wyniku układu Sikorski-Majski 
została uwolniona i zaangażowała 
się w pomoc osieroconym dzieciom 
polskich zesłańców. W 1943 roku, po 
ujawnieniu zbrodni katyńskiej, zosta-
ła ewakuowana wraz z podopieczny-
mi sierocińca, którym się opiekowała, 
do Bombaju, a stamtąd do Bejrutu, 
gdzie zmarła na gruźlicę. W 1990 
roku jej szczątki zostały ekshumo-
wane i pogrzebane na warszawskich 
Powązkach.

reklama

koniec historii tajemniczego pożaru na drodze 

Wiemy już więcej...
Trwało to dość długo, ale w końcu policji udało się przekazać redakcji DN, kilka 
szczegółów w sprawie spalonego samochodu, którego wrak znalazł i sfotografo-
wał nasz czytelnik przed prawie dwoma tygodniami.  

Przypomnijmy, że w dniu 
3 grudnia, nad ranem nasz 
czytelnik jadąc w kierunku 
Ostrzycy natknął się na wrak 
spalonego samochodu osobo-
wego. Auto, a właściwie to co 
po nim zostało, leżało prze-
wrócone w rowie na drodze 
tuż za Sąpolnicą (koło byłej 
winiarni). Niestety, ani policja, 
ani straż pożarna nie udzieliła 
nam szczegółowych wiadomo-
ści na temat okoliczności po-
żaru. Jak to się stało, że służby 
nie wiedziały o zdarzeniu?

Odnosząc się do zdarzenia, 
o które Pan pyta informuję, że 
istotnie we wskazanym  przez 
Pana czasie i miejscu doszło 

do pożaru samochodu. Jednak-
że było to zdarzenie losowe,  a 
nie kryminalne. Doszło bowiem 
prawdopodobnie to tzw. „samo-
zapłonu”, a właściciel samocho-
du nie składał zawiadomienia 
o przestępstwie, ani też wnio-
sku o ściganie, co w przypad-
ku ewentualnego uszkodzenia 
mienia jest niezbędne do wsz-
częcia przygotowania przygo-

towawczego – wyjaśniła redak-
cji dopiero wczoraj, podkom. 
Marta Maciejuniec, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji. 

Okazało się również, że na 
szczęście w zdarzeniu nikt nie 
ucierpiał.  Wrak pojazdu nie 
stwarzał zagrożenia w ruchu 
drogowym, a sam właściciel 
(mieszkaniec pow. łobeskie-
go) zobowiązał się do usunię-
cia pojazdu.

Tym samym, zakończyła się 
historia tajemniczego pożaru 
samochodu. 

MS
foto Kazik

Spotkanie opłatkowe 
w Kulicach
10 grudnia 2011 r. w zespole pałacowo-dworko-
wym w Kulicach, już po raz 18, odbyło się spotka-
nie opłatkowe. Organizatorem imprezy od początku 
jej istnienia jest fundacja polsko – niemiecka „Aka-
demia Europejska Kulice – Kulz” pod przewodnic-
twem Pani Lisawety von Zitzewitz. 

Jak co roku, w gościnnych 
progach pałacu, spotkali się 
młodzi i dorośli mieszkańcy 
wioski. Rozpoczęto przedsta-
wieniem jasełkowym, w któ-
rym występowały dzieci ku-
lickie przygotowywane przez 
swoją starszą koleżankę Patry-
cję Drórzyńską pod czujnym 
okiem Pani Wioletty Schuf-
felhauer. Następnie wszyscy 
uczestnicy imprezy spotkali się 
przy cieście i kawie na wspól-
nym śpiewaniu kolęd. W cza-

sie tego kolędowania przybył 
do pałacu Mikołaj z długą siwą 
brodą i dużym workiem pre-
zentów. Każde dziecko miesz-
kające w Kulicach otrzyma-
ło od niego olbrzymią paczkę. 
Dodatkowe upominki otrzy-
mali młodzi aktorzy. Całą im-
prezę zakończyło pamiątkowe 
zdjęcie uczestników i życzenia, 
spotkania się w takim samym, 
albo jeszcze większym gronie 
na następnych jasełkach.
Info i Foto Franciszek Karolewski
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Michał syn Agaty 
Kuchniak 
ur. 8.12.2011 
z Dobrej

Maja córka Darii 
Warda 
ur. 11.12.2011 
z Długołęki

Jakub syn Katarzyny 
i Rafała Kwiatek 
ur. 12.12.2011 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Karolina córka 
Sylwi Puta 
ur. 10.12.2011 z 
Radowa Małego

i N F o r m a C j a
Koła Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie zaprasza na przedświąteczną 

„Giełdę Kolekcjonerską - Osobliwości i Rozmaitości” - monety, banknoty, medale, eksponaty. 
W programie giełdy mamy punkt szczególny „Upominki od św. Mikołaja” oraz losowanie kupo-
nów, które będziemy rozdawać w czasie naszej giełdy. Ilość kuponów ograniczona, a wszystkie 
rozdane będą trafne - szczególnie czekamy na dzieci z rodzicami! Losowanie kuponów o godz. 
16,00. 

Giełda odbędzie się dnia 18.12.2011r. (niedziela) o godz. 15.00 w Nowogardzkim Domu Kul-
tury, Pl. Wolności 7. Po giełdzie zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek.

Klub Kolekcjonera
Nowogard

Świąteczny kiermasz 
w parafii sikorki

 Już po raz III odbył się  w Sikorkach parafialny kiermasz 
świąteczny połączony z mikołajem dla najmłodszych, zorga-
nizowany przez Parafialny Zespół Caritas.

Można było spróbować wi-
gilijnych pierogów z kapustą i 
grzybami z czerwonym barsz-
czem, bigosu świątecznego i 
pysznych ciast upieczonych 
przez nasze parafianki.

Stroiki świąteczne i inne de-
koracje zrobione  własnoręcz-
nie były dodatkową atrakcją 
na kiermaszu. Atmosferę roz-
grzewała świąteczna muzyka 
przy której bawiły się dzieci z 

rodzicami. Na kiermaszu nie 
zabrakło  Mikołaja,  który ob-
darował wszystkie dzieci pre-
zentami. Zabawa trwała do za-
chodu słońca.

Do zobaczenia na następ-
nym kiermaszu świątecznym.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomagali w organiza-
cji  kiermaszu.

PZC Sikorki

CHoiNki sPrzeDaŻ
Świerk zwykły
Świerk srebrny
jodła północna
jodła kaukazka

Niskie CeNY
ul. Poniatowskiego 19
Tel. 694 905 654

„Nowogardzka Szkoła Cukrzycy”
„chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”  (prof. Joslin)

Serdecznie zapraszamy osoby pragnące przybliżyć lub  przypomnieć sobie zagadnienia zwią-
zane z cukrzycą do Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” w piątek 16 grudnia 2011r. na godz. 16:00

Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” odbywają się   w Centrum Edukacji i Przedsię-
biorczości „PROFIT” Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogardzie przy ul. 
Wojska Polskiego 3. 

Zajęcia są nieodpłatne dla wszystkich uczestników. Niezbędne informację można uzyskać w 
Siedzibie  Koła Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium Szpitala w Nowogar-
dzie) również tel.: pod nr.: 500 553 190; 660 238 483; 606 457 102, oraz za pośrednictwem e-mail: 
gienekmiodzio@interia.eu także w Internecie pod adresem http: //www.cukrzycanowogard.lh.pl

Tematem wykładów w dniu 16 grudnia  będą zagadnienia:
Jak żyć z cukrzycą?  Spojrzenie psychologa.
Samokontrola - cele i zasady. 
Rola wysiłku fizycznego.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard

Uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Błotnie 

pragną serdecznie podziękować  
państwu Kania z Błotna i Dąbrowy 
za podarowanie choinek do wystroju szkoły. 



16-19.12.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

19.12.2011 r. 
godz. 16

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,
72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,
24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Sylwester
2011/2012

Atrakcyjne ceny
Największy wybór w mieście

Co tydzień nowa promocja

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

NOWO

OTWARTY

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

GRYFICE.INFO.PL 
P O R T A L

APEL O POMOC
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

zatrudnię 
mechanika

samochodowego
601 897 368

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Sprzedaż 
choinek 

w Długołęce.  Duży wybór. 

• świerk kłujący 
srebrny, 
• świerk 

pospolity oraz 
• choinki 

w donicach. 
504 124 180

oGłoszeNie
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 

ogłasza, że taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Osina wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,51 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,79 zł/

m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza główne-

go – 9,01 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 9,73 zł/odbiorcę/m-c brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 1 wodomierza za-

instalowanego w lokalu w budynku wielolokalowym – 3,63 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,92 zł/odbiorcę/m-c brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,79 zł/

odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 7,33 zł/odbiorcę/m-c brutto,
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,17 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 

3,42 zł/m3 brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określo-

nego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 10,44 zł/odbiorcę/m-c 
netto + należny podatek VAT 8% = 11,28 zł/odbiorcę/m-c brutto,

-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie odczytu zużycia wody, 
którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego – 
12,66 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 13,67 zł/odbiorcę/m-c brutto,

-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody usta-
loną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych – 3,63 zł /odbiorcę/m-c netto + należny 
podatek VAT 8% = 3,92 zł/odbiorcę/m-c brutto.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

lp. wskaźniki określone w umowie na zbiorowe odprowadzanie ścieków

stawka opłaty w zł 

Do 20 %* Powyżej 20% 
do 50%*

Powyżej 50% 
do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  

i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 6,0 do 
5,5 i powyżej 

10,0 do 10,5 **

Poniżej 5,5 do 
4,5 i powyżej 

10,5 do 11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I
1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany
3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8. Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80

9. Metale ciężkie:  Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag

10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - wymienione w 
załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 
roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp. rodzaj stawki
stawka opłaty w zł

netto z VaT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione stawki nie 
obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. W przypadku negatywnego odbioru –  opłata 
za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowo-
gardzie – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, 
zlecenia na badania laboratoryjne, a także przyjmowanie skarg i reklamacji dotyczących świadczonych przez nas usług.

POK Kontakt: tel. 091 39 20 711 w. 26 lub 27, e-mail: pok@puwis.pl

Sprzedaż 
choinek 

od soboty 
ul. Traugutta 2, 

Wiejska 40 
i obok cukierni Asprod. 

Sprzedaż 
karpia 

od środy cukiernia 
Asprod i Wiejska 40.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BezPłaTNa PomoC w UzYskaNiU kreDYTU - oFerTa 20 BaNkÓw

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane
- płyny hamulcowe, chłodnicze
- oleje Castrol - wymiana gratis
- komputerowa diagnostyka silnika,
układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

mieszkaNia Na sPrzeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CENA 226.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

DomY Na sPrzeDaŻ
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CeNa 850.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł
Radowo Małe ( okolica ) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 7000m² – CENA 148.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł

lokale
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CeNa 1.200.000 zł
Nowogard – lokal o pow. 280m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c
Nowogard – lokal typu pub, pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 piętro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto

            

Szczegółowe informacje i zapisy w lokalu tel. 91 392 24 24, 608 053 371
 

Wyśmienita kuchnia, miła i profesjonalna obsługa, 
szampańską zabawę i oprawę muzyczna 

poprowadzi prezenter muzyczny
KOSZT 400 zł od PARY

ZAPRASZA

zarząd  spółdzielni  mieszkaniowej 

„Cisy” w Nowogardzie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie i usta-
nowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, :  2 pok. 
o pow. użytk. 45,80m2 – (I piętro) ul. 15 Lutego 12b/4,

który odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2011r. (ponie-
działek) o godz. 12.00.

                                       cena wywoławcza  -  114.958,00zł
 Szczegółowych informacji w sprawie warunków przetar-

gu udzielamy w siedzibie SM „Cisy” przy ul. Poniatowskiego 
7a lub pod nr tel. 91 3925261

Dom Rzemiosła 

ul. 3 Maja 48 
(wejście od Przystani) 

NOWY 
SKLEP  

„KUFEREK”
z odzieżą używaną 

otwarty w godz.: pn-pt – 9.00-18.00 
sobt. 10.00 - 14.00 

Czwartki nowa dostawa. 
Zapraszamy

Choinki 
Olchowo 74 
(sprzed stacją paliw) 

świerk, jodła, sosna 

jak co roku 
najładniejsze. 

Tel. 507 102 211

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie Karoliny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFy GARDEROBy 
ZABUDOWy WNĘK
MEBLE NA WyMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

sPrzeDam 
mieszkaNie 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32
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Wspólna wieczerza

Feeria świateł…

Z wyrazów odczytanych w przyciemnionych 
kratkach ułożyć początek rozwiązania, a wyraz 
z liter od 1 do 10 będzie jego dokończeniem.

Poziomo:
1 -  naprawi dach,
4 – zbocze nasypu kolejowego (regionalna na-
zwa),
8 – wieś w gminie Rewal,
9 – ciężkie izotopy wodoru,
10 – „nieme” pływają po jeziorze,
12 – utwór muzyczny, oddaje nastrój nocy

13 – władza króla,
14 – utwardzona droga.

Pionowo:
1 – roślina araukaria,
2 – pogrzebacz,
3 – rzeka na Ukrainie, dopływ Dniestru,
4 – za kierownicą lub w …więzieniu,
5 – ważne ogłoszenie,
6 – spis składników  leku,
7 – ruda antymonu,
8 – pani obok waleta.

Złączki 

W przyciemnionym rzędzie 
odczytać rozwiązanie

Poziomo:
3 – pomieszkuje sobie w ko-
minie,
6 – cztery kwaterki,
12 – może być uciskowa,
13 – barwa.

Pionowo:
1 – obrys jajka,
2 – z jasnego nieba,
3 – brat Abla,
4 – zgromadzenie,
5 – nastrój,
7 – kraj z Bagdadem,
8 – za nim Azja,
9 – imię twórcy „Jeziora łabę-
dziego”,
10 – napój podobny do rumu,
11 – torby na jucznym zwie-
rzęciu.

KUPON 94 krzyżówka z dnia 9 XII
Prawidłowe rozwiązania: „Rocznica stanu wojennego”, „Szał zakupów”, 

„Świąteczna paczka”
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Beata Ławniczak, Urszula Skowron, 

Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Danuta Borowik, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Jerzy Siedlecki, Klaudia Poźniak, Regina Czarnowska, Jó-
zef Dobrowolski, Teresa Januszonek, Jadwiga Maknia, Agata Kochelska, Pela-
gia Feliksiak, Halina Stefańska, Agnieszka Skowrońska, Henryk Rosa, Alina 
Krawczyk, Marek Feliksiak, Józef Górzyński, Anna Husarz, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Ageta Kochelska, Alina Krawczyk, Józef Dobrowolski

mikołaj 
Już Mikołaj pełen wór podarków ma, 
Worek rozwiązuje, wszystkim rózgę da. 

Tak BYło…
Henio miał żywot trudy i smutny,
Dorastał bowiem w czasach nie łatwych.
Ustrój panował w ten czas okrutny,
 Niemiły nawet  dla małej dziatwy. 
Choinkom brak było bombek, 
Mikołaj miał sanie o krótkich płozach 
I robił władzę ludową w trąbę,
Bo nie uznawał  był dziadka Mroza.
W sylwestra  Heniu też nie weselał, 
Bo mu  się cieszyć jakoś nie chciało. 
Chłopak by sobie chętnie postrzelał 
Lecz nie miał tego co wybuchało. 
A kiedy wstrętny ustrój przeminął
Z Henia już była stara konserwa, 
Lecz w końcu życia z tego zasłynął ,
Że się w sylwestra racą …rozerwał.
Dzisiejsze święta niby te same, 
Ale serce nie koi czar kolędy.
Przed biednymi radość zamyka bramę ,
A nad wszystkim królują: swary i błędy… 

Prawo i NiesPrawieDliwoŚĆ 
Praworządność – w praktyce 
I co to daje? 
Że Polska jest państwem prawa? 
Tak się nam tylko wydaje. 
W labiryncie kodeksów 
Obywatele tracą głowy ,
Bo sprawiedliwością w kraju 
Wciąż rządzą „święte krowy” .
Prawo nasze działa jak pajęczyna ,
Bąk przez nią przeleci,
Ale muchę zatrzyma. 
Próby mówienia o złym prawie
Niczego nie zmieniają, 
Bo możni tego świata 
Bezkarnie je olewają .
Sprawiedliwość, jak kowal,
Nie da się wyklepać, 
Przecież każdy z nas widzi, 
Że Temida jest ślepa !
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reGUlarNa liNia mi kro BU so wa seroCki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja Pks 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PrzewÓz osÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
oDjazDY z NowoGarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjazDY ze szCzeCiNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzewÓz osÓB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
oD PoNieDziałkU Do PiąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
soBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

roZkŁAd jAZdY bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
U
T
O 

T
O
P

UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694

Gabinet

Pedagogiczny

www.pedagogika.szczecin.pl

tel. 695192443

rozkłaD jazDY BUsÓw   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NowoGarD – GoleNiÓw – szCzeCiN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
Trasa szCzeCiN – NowoGarD
szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NowoGarD – maszewo – sTarGarD szCzeCiŃski
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa sTraGarD szCzeCiŃski – NowoGarD
stargard szcz. oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; s – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
27:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (27:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).
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oGŁo sZE NIA drob NEiNFormaTor lokalNY - NowoGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 
Piotr słomski, jarosław Bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
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AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

KREDYTY

mieszkaniowe,

konsolidacyjne, samochodowe

gotówkowe

LEASING DLA FIRM
- Leasing maszyn i urządzeń
- Środki transportu
- Leasing IT

Minimalny okres prowadzenia
działalności gospodarczej -

LEASING NA START !!!

1 dzień !!!

NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 
2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w wyszomierzu - 2500 m2, cena 
15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam dom na ul jesionowej w No-
wogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia - chętnie na os. Czereśniowy sad. Tel. 
607 399 167 

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zam-
kowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 
91 39 18 307

• sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i mani-
curzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 
540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe cen-
trum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na ga-
binety np. lekarskie, biura w Nowogardzie 
(pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i przekształ-
coną o pow. 597 m2 przy ul Dąbrowszcza-
ków. 724 268 040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie w 
Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606  435  581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwu-
pokojowe w szczecinie na Nowogard, Go-
leniów lub Stargard. 602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. racibora 
czynsz 1000 zł + media. 601 240 025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupokojo-
we przy ul Wiejskiej, mile widziana firma. 
693 850 197 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46 
m, parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 0,57 
ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czte-
ropokojowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) 
czteropokojowe 72 m2 + garaż, osiedle 
Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal han-
dlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 
669 910 736

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 149 m2 przy ul. Luboszan. Indyw. 
Centralne ogrzewanie. Cena 200 tys. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie garaż 
na ul. Zamkowej. 605 856 584 

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czte-
ropokojowe. Parter. Tel. 504 898 980

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. stoisko 
handlowe w centrum miasta czynsz + me-
dia. 694 053 131

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 10 
km) po kapitalnym remoncie na działce 
zagospodarowanej i ogrodzonej ( 1700 
m2). Cena 400.000 tys. tel. 692383706 po 
18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 
39 25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 
602 526 935

• Sprzedam lub wynajmę, ul. Warszawska. 
507 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w Krzy-
winie 100 km od Nowogardu, trzypo-
kojowe z balkonem, piwnicą, garażem i 
ogródkiem na dwupokojowe komunalne 
w Nowogardzie. 693 584 630

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w Nowogar-
dzie (za byłym POMem) tel. 601 595 053

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m, II piętro w 
domu wolnostojącym. 91 39 23 209

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 
m2. I piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyń-
skiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Garaż do wynajęcia może być na do-
stawczy lub magazyn, ul. Fabryczna. 
509 861 740

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we I piętro, 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 
606 621 142

• sprzedam dom w stanie surowym 130 
m2 działka 1200 m2. osiedle Bema. 
506 534 179 

moTorYzaCja

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 
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• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 

16V. Stan bardzo dobry, świeże OC 
i przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Con-
ti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, cena 
450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• sPrzeDam oPel VeCTra C komBi, 
sreBrNY meT., rok ProD 08/2006, 
PrzeB 152000 km, 1.9 Diesel 150 
km, serwisowaNY w aso oPel 
(FakTUrY), osTaTNi serwis 20 
wrzesieŃ 2011, Nowe oPoNY leT-
Nie CoNTiNeNTal, klimaTroNik 
DwUsTreFowY, zaDBaNY, CeNa 
Do UzGoDNieNia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z fel-
gami do Nissana Almery; 15” stalowe 
cena felgi 450 zł. Cena opon z felgami 
1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 5 
drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena do 
negocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, 
mało używane - cena 790 zł, sprze-
dam felgi stalowe   4 szt. do Nissana 
Almery z 2001 roku, cena 490 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam WV transporter Karawela. 
669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 TD 
paka 3,40. Tel. 669 320 592

• Sprzedam cztery opony z felgami i 
kołpakami zimowe 195/65 R15. Tel. 
693 716 085

• Sprzedam Jelcz 3W317, rok prod. 
1990, skrzyniowy, wywrotka, spraw-
ny technicznie. Cena 7500 tel. 
506 012 704

• Sprzedam Reno Kango, I rej. 2009. 
Cena do uzgodnienia. 668 316 103

• Sprzedam Opla Corsę 1.2. 62 tys 
przebiegu, opony zimowe, stan bdb. 
510 074 261

• Sprzedam VW Golf III rok prod. 1993 
poj. 1,6, kolor czerwony, benzyna 
+ gaz. Cena 2500 do uzgodnienia. 
603 848 134; 691 615 833

• Sprzedam VW POLO pj. 1.6 benzy-
na, rok prod. 1995. Cena 5200 zł. 
697 855 204; 692 831 280 po 17-stej.

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,3 rocz-
nik 1993. Cena do uzgodnienia. Wię-
cej informacji pod nr tel. 504 751 421

• Sprzedam Ford Focus 1.8 TDDI com-
bi. 11 200. Tel. 609 307 351

• Sprzedam przyczepę wywrotka 3,5t. 
606 621 142

rolNiCTwo

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 
692 421 192 lub +49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz 
kombajn do ziemniaków ANNA. tel. 
692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
„Bella Rosa” żółte, czerwona skórka, 
dostępne przez okres zimowy (prze-
chowalnia). 608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam siewnik do nawozu Ama-
zonka i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam konia pod siodło, Wierz-
bięcin. 91 39 10 782; 691 033 149

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem sze-
rokość 2,70, pług trzyskibowy i wial-
nię do zboża. 668 316 103

• sprzedam cielaka trzymiesięczne-
go i klacz 8-letnią. 500 112 507

UsłUGi

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? salon komputerowy 
ms Bioss zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-577-
53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców Co. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• awarie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 
162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUs i Urzędu skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez Bik, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• oprawianie prac (największy wy-
bór okładek), bindowanie, ksero 
kolor a4-a3, laminowanie a4-a3, 
VizarT studio reklamy, Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 25t, 
plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
Linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble pod 
wymiar. 697 786 967

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie gra-
tis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spacery. 
608 111 129

• Remont? wykończenia wnętrz? My 
wiemy jak! Kompleksowo! zadzwoń! 
REMOVER. 501 714 275 24h/dobę!

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof Kazań-
ski szkolenia BHP i PPOŻ komplekso-
wa obsługa firm. 607 260 528

• Usługi ogólnobudowlane i elektrycz-
ne. 516 033 882

• Mikołaj na święta. 727 569 687

• wykonam prace ogólnobudowla-
ne. malowanie, glazura i inne. 662 
678 895

• Zespół muzyczny RONDO MUSIC. 
Wszelkie imprezy okolicznościowe. 
691 841 305; 603 456 345

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, 
do obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 
26 124

• Stolarz wykonuje szafy, zabudo-
wy wnęk, inne meble nietypowe. 
697 786 967

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydo-
wy (nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Pożyczki bez Bik na dowód osobi-
sty bez dochodu 200-1000 zł. 513 
164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudię kierowcę z kat. C + E, Polska-
Nowrwegia, siedziba firmy w Nowo-
gardzie, tel. 609493989, 607 585 561

• Zatrudnię przedstawiciela. 
515 065 396

• Poszukuję osoby do opieki nad dziec-
kiem 21-miesięcznym. 691 824 337

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – dorad-
cy klienta. mile widziane panie o 
zainteresowaniach związanych z 
urządzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w han-
dlu. jeśli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną to praca 
właśnie jest dla Ciebie! CV proszę 
składać: kwadrat meble, ul. armii 
krajowej 49, 72-200 Nowogard

iNNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor AMD 
Athlon XP 1243 MHz, płyta głów-
na Gigabyte GA-7N400E, Pamięć 
512MB, karta video NIVIDA GeFor-
ce4MX AGP8X 128MB, dysk twardy 
80GB, Napęd dysków: HL-DT-ST DVD
-ROM GDR8162B 16X/48XDVD-ROM 
i MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG Sync 

Master 763MB, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiór-
kową oraz kamień polny w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WALTER 
250 zł (sklepowa cena 500 zł) stan b. 
dobry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwu-
drzwiową na dole dwie szuflady. 
Okres przed wojenny. Składana na 
dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 na 
gwarancji. Tel. 693 877 373

• sprzedam bilety w obie strony 
dla dwóch osób do anglii. lotni-
sko szczecin –Goleniów – londyn 
stansed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan 
bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa fote-
le. 783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, dojeż-
dżam. 506 534 179

• Sprzedam gołębie Budapeszty 50 zł / 
20 szt. 506 184 436

• Labradory szczeniaki. Oddam. 
693 615 125

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 
39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięczne rasy 
kundel śnieżnobiałe w czarne łatki. 
504 525 966

• Oflisy tartaczne na opał

• sprzedam dwa łóżeczka różowe 
dla dziewczynki. 725 176 089 

• okazja! sprzedam stojaki niklo-
wane na odzież, regał + przymie-
rzalnie, wieszaki, piecyk na gaz 
(na gwarancji) + butla, wagę elek-
troniczną (na gwarancji), odzież 
używaną (b. tanio). 723 399 345
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Bożena Szulejko

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

P R O M O C J A  
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV

PANELE PODŁOGOWE
już od 19,50 zł/m2

MEBLEars

Kuchnie pod wymiar • Projekt, wycena, doradztwo gratis

NOWOGARD • ul. 3 Maja 16 tel. 91 39 26 917•
www.ars-meble.pl

Meble

• wypoczynkowe

systemowe

biurowe

sypialnie

•

•

•
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Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

O
F

E
R

T
A

W
A

Ż
N

A
o

d
2

1
.1

1
-3

1
.1

2
.b

r.

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk 

zaprasza na
BAL 

SYLWESTROWY
do Szkoły Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami: 
91 392 63 88, 
507 421 567

Cena od pary 400 zł

SALON PLAY:  Nowogard, ul. Blacharska 1B, tel. 790 044 167
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

Czytaj s. 2

Czytaj s. 16

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 10

Wynajmę LokaL UsłUgoWy 
W ścisłym centrUm noWogardU 

o poW. 60 m2 
teL. 509 910 772

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 

życzy zdrowia, wiele radości, miłości, wzajemnego szacunku, 
a w Nowym 2012 Roku życzy spełnienia marzeń, 

radosnych i słonecznych dni, oraz pozytywnego spojrzenia w przyszłość
Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Oddali skatepark brodząc w błocie

Zamiast „pompy” 
motopompa...

Czytaj s. 5

W minioną sobotę w strugach deszczu i przy silnym wietrze, burmistrz Robert Czapla w otoczeniu kilku 
radnych i urzędników postanowił uroczyście otworzyć skatepark. Wszystko przy  dźwiękach strażackiej 
motopompy. 

Były hotel się 
sypie, 
a Starostwo 
śpi...

Pędzące  
trampki  
z Pucharem  
NALP!

Co pod 
choinkę?

Budżet nie  
jest z gumy

W Osowie 
mają nową
remizę

Wielki sukces  
nowogardzkich  
tancerzy
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Kronika policyjna 

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

12.12.11 r. 
Godz. 10.00
Włamanie do samochodu marki 

VW Golf, skąd dokonano kradzie-
ży radia marki Sony, wzmacniacza 
oraz tuby basowej. 

Godz. 11.00
Włamanie do samochodu mar-

ki Audi, skąd dokonano kradzieży 
panela radia, lewarka oraz komple-
tu kluczy. 

Godz. 11.35
Kolizja drogowa na ul. 5 Marca, 

gdzie w samochód marki VW Golf 
uderzył inny pojazd. 

Godz. 18.00
Wybicie szyby wystawowej w 

sklepie A-Zet przy ul. 700 Lecia. 
Godz. 22.30
Usiłowanie włamania do sklepu 

spożywczego w miejscowości Orze-
chowo, gdzie sprawcy spłoszeni zo-
stali przez mieszkańców miejsco-
wości, oddalili się z miejsca zdarze-
nia. 

13.12.11 r.
Godz. 01.20
Uszkodzenie szyby wystawowej 

w barze Kebab przy ul. 3 Maja.
Godz. 09.00
Policjanci OPI na drodze Mięt-

no-Glicko w przydrożnym rowie 
ujawnili samochód marki Opel 
Corsa, leżący na dachu. W środ-
ku pojazdu znajdował się kierują-
cy, który nie posiadał widocznych 
obrażeń ciała. Na miejsce wezwa-
no pogotowie ratunkowe oraz straż 
pożarną. Godz. 10.25

Kolizja drogowa na ul. Boh. War-
szawy, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy:  Fiat Ducato oraz pojazd 
specjalistyczny marki Growe. 

Godz. 15.30 
Pracownica sklepu wielobran-

żowego przy ul. Kościelnej poin-
formowała o zatrzymaniu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Barbarę 
K., ukarana została mandatem kar-
nym. 

Godz. 17.00
Włamanie do samochodu cię-

żarowego marki KIA, zaparkowa-
nego przy ul. Boh. Warszawy, skąd  
sprawca dokonał kradzieży kabla 
elektrycznego. 

Godz. 18.00
Włamanie do magazynu znajdu-

jącego się w budynku zarządu PZD 
przy ul. 3 Maja, skąd sprawca do-
konał zaboru spawarki elektrycz-
nej, kosiarki spalinowej, przewodu 
elektrycznego.  

Godz. 18.00
Oszustwo internetowe przy zaku-

pie lamp do samochodu marki Fiat. 
Zgłaszająca zamiast zamówionego 
towaru otrzymała cegłówki ze sty-
ropianem. 

Godz. 19.00
Powiadomienie o włamaniu do 

domu letniskowego i pomieszczeń 
gospodarczych w miejscowości Bo-
chlin. Sprawca dokonał kradzieży 
wyposażenia domu. 

14.12.11 r. 
Godz. 05.50 
Zgłoszenie o wybitej szybie wy-

stawowej w sklepie Anusia przy ul. 
3 Maja, skąd sprawca dokonał za-
boru nosidełka dla dzieci. 

Godz. 09.35
Kolizja drogowa na drodze w 

miejscowości Ogorzele, gdzie kie-
rująca samochodem marki Skoda 

Fabia chcąc uniknąć zderzenia z 
pojazdem ciężarowym, który prze-
kroczył oś jezdni, złapała pobocze 
a następnie wpadła w poślizg i da-
chowała. 

Godz. 23.20 
Patrol OPI podczas kontroli dro-

gowej na ul. Kazimierza Wielkiego, 
pojazdu marki Ford Fiesta ujawnił, 
że kierujący Arkadiusz Z. znajduje 
się w stanie nietrzeźwości 1,00 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

15.12.11 r.  
Godz. 14.00
Kolizja drogowa w rejonie miej-

scowości Karsk, gdzie doszło do 
zderzenia dwóch pojazdów: Nissan 
Almera oraz DAF. 

Godz. 14.30 
Pracownik sklepu Lidl powia-

domił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Henryka K., który doko-
nał zaboru alkoholu. 

Godz. 20.45 
Kolizja drogowa na ul. Warszaw-

skiej, gdzie przed przejściem dla 
pieszych doszło do zderzenia trzech 
pojazdów: VW, Citroen oraz Opel. 

16.12.11 r. 
Godz. 00.50
Patrol OPI podczas patrolowa-

nia ul. Zamkowej zauważył palą-
cą się altankę na terenie ogrodów 
działkowych za Zakładem Karnym. 
Podczas penetracji terenu przyle-
głego ujawniono leżącego mężczy-
znę, półprzytomnego z widocz-
nymi śladami okopcenia na ciele i 
ubraniu. Przybyłe na miejsce pogo-
towie ratunkowe przetransporto-
wało pokrzywdzonego do Szpitala 
w Nowogardzie. 

17.12.11 r.  
Godz. 00.00
W miejscowości Żabowo doko-

nano włamania do zbiornika paliwa 
ciągnika siodłowego marki Renault 
oraz kradzieży ok. 200 l paliwa. 

Godz. 15.50 
Zgłoszenie kradzieży blachy z al-

tanki ogrodowej na ul. 15 Lutego. 
Godz. 16.15 
Pracownik stacji HL powiadomił 

o kradzieży paliwa przez kierujące-
go samochodem marki BMW. 

Godz. 16.30 
Zgłoszenie uszkodzenia powłoki 

lakierniczej samochodu marki VW 
Passat na parkingu przy ul. 15 Lu-
tego. 

Godz. 16.30 
Kolizja drogowa na odcinku dro-

gi Nowogard - Błotno, gdzie doszło 
do zderzenia samochodu marki Re-
nault Megane ze zwierzyną leśną. 

Godz. 18.45
Zgłoszenie o kradzieży dwóch ta-

blic rejestracyjnych z samochodu 
marki VW Golf, zaparkowanego 
przy ul. Poniatowskiego. 

Godz. 22.00 
Uszkodzenie drzwi wejściowych 

do pomieszczenia magazynowego 
Zarządu Ogródków Działkowych 
przy ul. 3 Maja. 

18.12.11 r. 
Godz. 01.00
Kolizja drogowa przed miejsco-

wością Olchowo, gdzie w tył samo-
chodu marki VW Passat uderzył 
inny pojazd a następnie odjechał z 
miejsca zdarzenia. 

st.  insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza Sonda

Co pod choinkę? 
Wkrótce święta. Zapytaliśmy właścicieli i przedstawicieli  niektórych  nowogardz-
kich firm handlowych,  jakie towary z  tegorocznej  oferty  cieszą się szczególnym  
zainteresowaniem  klientów w tym przedświątecznym  boomie zakupowym..

Marzena Martynowicz - Hurtownia „WITTER „ Najwięk-
szym powodzeniem na prezent  cieszą się zestawy kosmetyczne w 
których znajdują się wody toaletowe, żele, jak również balsamy 
do ciała. Generalnie dominują nie drogie,  ale przede wszystkim 
markowe zestawy. Istotą jest to, by upominki  były estetycznie za-
pakowane i dobrej jakości . Zauważyłam również, że klienci czę-
sto zwracają uwagę na promocję drogich kosmetyków i wówczas 
chętnie je kupują. Wszystkim naszym klientom życzymy pach-
nących, zdrowych i pogodnych   Świąt Bożego Narodzenia . 

Marek Piątkowski - 
„SEZAM PLUS”  W związku z zbliżającymi się Świętami Bo-
żego Narodzenia będziemy, jak co roku, mieli wiele pracy. Z do-
świadczenia wiem, że  klienci  Ci duzi i szczególnie Ci  mali 
będą szukali czegoś wyjątkowego wśród naszych towarów, któ-
rych jest naprawdę szeroka gama. Zaczyna się od zabawek, a 
kończy na ubrankach dziecięcych, wózkach czy kosmetykach 
i smacznych daniach zamykanych w słoiczkach. W tym roku 
dużą popularnością cieszyły się lalki monster high czyli upiorni  
uczniowie , klocki LEGO , gry planszowe np. Eurobiznes  POL-
SKA   i oczywiście   wszelkie samochody i traktory. Korzystając z 
okazji pragniemy złożyć wszystkim klientom  pogodnych, radosnych  Świat Bożego Narodzenia i Szczę-
śliwego Nowego Roku, a także trafionych prezentów. 

Karol Bartkowiak - Sieć sklepów ”NEONET” W naszych 
sklepach w okresie przedświątecznym największym powodze-
niem cieszy się sprzedaż sprzętu RTV, aparatów cyfrowych,   jak 
również laptop- topów  i sprzętu AGD, a  dla młodzieży konsole 
do gier. Uzasadnieniem takiej sprzedaży jest niewątpliwie okres 
przedświąteczny, a wraz z nim bardzo atrakcyjne i promocyjne 
ceny  tych towarów.  Z okazji zbliżających się Świąt pracownicy  
sieć sklepów NEONET życzą  wszystkim naszym klientom i czy-
telnikom DN  wszelkiej pomyślności i radości  z zakupionych pre-
zentów, które  znajdą  pod świąteczną choinką. 

Agnieszka Karapuda -księgarnia „CYMELIA” -  W naszej 
księgarni odwiedzający nas klienci szukają książek  bestselle-
rów, które w ostatnim czasie zostały wydane i rozpropagowa-
ne przez media  i poprzez kampanie społeczne, które  skłaniają 
wielu do zakupu promowanej pozycji. Na obecną chwilę takie 
książki jak:” Marzenia i Tajemnice”  pani prezydentowej Da-
nuty Wałęsy, „Każdy szczyt ma swój Czuwaszek ” - Marii Czu-
baszek  czy książki o tematyce kryminalnej cieszą się ogromną 
popularnością. Również popularne są  baśnie dla dzieci  oraz 
gry edukacyjne, szczególnie o  Polsce.  Wszystkim czytelnikom 
i klientom życzę spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia ,jak również wybierania i czytania 
mądrych książek. 

Henryka Rosołowska - sklep „ HESTIA”  W ofercie sklepu jest 
duży wybór  produktów z  asortymentu   upiększania  domu. 
Posiadamy np. wiele żyrandoli, wyroby ze  szkła, sztuczne kwiaty  
i  wiele  innych   przedmiotów do dekoracji mieszkania. Dużym 
powodzeniem w tym okresie ,cieszą się świeczki ozdobne,  lampki 
choinkowe i bombki. Co do życzeń, to chciałabym życzyć spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia i przede wszystkim białych i śnieżnych 
prawdziwie zimowych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2012. 

wysłuchał: Jarek Bzowy 
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Deficyt musi być pokryty – rozmowa ze skarbnikiem gminy Marcinem Marchewką 

Budżet nie jest z gumy
Przez kilka ostatnich numerów przybliżaliśmy Państwu zagadnienia związane z planowanym na rok 2012 budżetem gminy. Dzisiaj w 
rozmowie z Marcinem Marchewką – skarbnikiem Gminy Nowogard, zajmujemy się kwestią tzw. deficytu budżetowego. 

Corocznie od kilku lat odno-
towujemy w uchwałach budżeto-
wych deficyt. W jaki sposób jest 
on pokrywany?

Budżet gminy Nowogard 
jest rocznym planem docho-
dów i wydatków oraz przycho-
dów i rozchodów tej jednostki. 
Budżet gminy Nowogard jest 
uchwalany na rok budżetowy. 
Rokiem budżetowym jest rok 
kalendarzowy. Podstawą go-
spodarki finansowej gminy w 
danym roku budżetowym jest 
uchwała budżetowa.

Różnica między dochodami, 
a wydatkami budżetu jednost-
ki samorządu terytorialnego 
stanowi odpowiednio nadwyż-
kę budżetu, albo deficyt budże-
tu. W przypadku gminy Nowo-
gard od kilku lat podejmowa-
ne uchwały budżetowe wska-
zują deficyt budżetowy czyli 
różnica między dochodami, a 
wydatkami budżetu, stanowi 
wynik ujemny. Deficyt budże-
tu gminy może być sfinanso-
wany przychodami pochodzą-
cymi ze: sprzedaży papierów 
wartościowych wyemitowa-
nych przez gminę; kredytów; 
pożyczek; prywatyzacji mająt-
ku gminy; nadwyżki budżetu 
z lat ubiegłych; wolnych środ-
ków jako nadwyżki środków 
pieniężnych , wynikających z 
rozliczeń wyemitowanych pa-
pierów wartościowych, kredy-
tów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Dług publiczny wzrasta z 
roku na rok głównie na skutek 
planowanego deficytu budże-
towego- co w sumie powodu-
je kumulację długów, przecho-
dzących na kolejne lata. Ile wy-
nosi na dzisiaj procentowo ob-
ciążenie z tytułu jego obsługi w 
stosunku do całego budżetu?

Wzrost długu publicznego 
gminy Nowogard podyktowa-
ny jest tak naprawdę zaciąga-
nymi zobowiązaniami do ja-
kich należy zaliczyć obligacje 
komunalne, emitowane celem 
zrównoważenia budżetu dane-
go roku. Z roku na rok te emi-
sje są dokonywane, głównie z 
zamiarem zrealizowania wy-
datków inwestycyjnych. Naj-
wyższy dług publiczny w gmi-
na Nowogard osiągnie w roku 
2013 – blisko 32 mln 500 tys. 
zł, co daje zadłużenie w sto-
sunku do dochodów na pozio-
mie 51% ( max. dopuszczal-
ny wskaźnik to 60%). To oczy-
wiście jest widoczne w wielo-
letniej prognozie finansowej, 
która uchwalana jest nie póź-
niej niż uchwała budżetowa. 
Wieloletnia prognoza finanso-
wa powinna być realistyczna i 
określać dla każdego roku wy-
nik budżetu oraz przeznacze-
nie nadwyżki, albo sposób sfi-
nansowania deficytu. W pro-
gnozie tej uwidocznione jest 
zadłużenie gminy oraz sposób 
sfinansowania spłaty długu w 

okresie na lat 2012-2023. Jak 
już wspomniałem największe 
zadłużenie gmina osiągnie w 
roku 2013. To efekt głównie za-
ciągniętego zobowiązania w ra-
mach realizacji priorytetowej w 
gminie inwestycji, pod nazwą 
modernizacja oraz rozbudo-
wa nowej części szpitala. Łącz-
nie na ten cel wyemitowanych 
zostanie 20 mln zł obligacji, z 
czego w przyszłym roku planu-
je się emisję w kwocie 9 mln zł 
i 6 mln w roku 2013. Jeżeli cho-
dzi o samą obsługę długu pu-
blicznego, co roku w budżecie 
zabezpiecza się środki związa-
ne z obsługą zadłużenia gminy 
Nowogard. W przyszłym roku 
budżetowym stanowi to kwotę 
1 mln 600 tys. zł, to odsetki z 
tytułu dotychczas wyemitowa-
nych obligacji.  Planowana ob-
sługa zadłużenia w roku 2012 
stanowi ok. 2,2% w stosunku 
do całego budżetu.

1 ml 600 tyś w przyszłym 
roku to obsługa odsetek, a na 
jakie lata przypada wykup obli-
gacji i jak to obciąży wtedy bu-
dżet?

Wieloletnia prognoza finan-
sowa gminy Nowogard opra-
cowywana jest na podstawie 
ustawy o finansach publicz-
nych. Prognozę kwoty długu, 
stanowiąca część wieloletniej 
prognozy finansowej, sporzą-
dza się na okres, na który za-
ciągnięto oraz planuje się za-

ciągnąć zobowiązania. W przy-
padku gminy Nowogard jest to 
okres na lata 2012-2023, gdzie 
z tytuły wykupu obligacji nale-
ży w tych latach zabezpieczyć 
łącznie 38.000.000 zł, nato-
miast obsługa długu czyli od-
setki, to łącznie 15.775.000 zł. 
W roku 2023 zadłużenie gmi-
ny Nowogard winno stanowić 
0 zł.

Jakie skutki finansowe dla 
gminy, biorąc pod uwagę wie-
loletnią prognozę finansową, 
będzie miała emisja obligacji 
na rozbudowę szpitala?

Biorąc pod uwagę emisję 
wszystkich obligacji komunal-
nych przeznaczonych na roz-
budowę szpitala, czyli 20 mln 
rozłożone na 3 lata (5 mln w 
roku 2011, 9 mln w 2012 i 6  
mln w 2013 dop. red.) trzeba 
przyjąć, że do końca roku 2023, 
z tytułu obsługi tego zadłuże-
nia gmina Nowogard poniesie 
koszty (zapłaci odsetki) w wy-
sokości około 11 mln zł. 

Czyli można zatem powie-
dzieć, że szpital będzie koszto-
wał podatników nie 20 mln, a 
31 mln zł? 

W zasadzie tak. Jeśli doliczy-
my do tego obsługę związaną z 
emisją obligacji. 

Spłacanie deficytu w latach na-
stępnych odbywa się głównie 
kosztem środków

inwestycyjnych. Jak to będzie 
rzutowało na te możliwości w na-
stępnych latach? 

To spłata zaciągniętych zobo-
wiązań, czyli spłata długu gminy, 
a nie deficytu, odbywa się kosz-
tem nakładów na inwestycję. Na-
tomiast rzeczywiście jest tak, że 
wraz ze wzrostem zadłużenie ma-
leją możliwości inwestycyjne gmi-
ny. Trzeba sobie jednak na wstę-
pie odpowiedzieć, że budżet ma 

na celu w pierwszej kolejności za-
bezpieczyć środki na zadania wła-
sne gminy, wynikającą z ustawy 
o samorządzie gminnym i koszty 
związane z obsługą zaciągniętych 
zobowiązań. Dopiero pozosta-
łe tzw. wolne środki pozwalają na 
wydatki inwestycyjne. Jeżeli tych 
środków nie starcza, wtedy gmina 
staje przed dylematem, czy emi-
tować kolejne obligacje i automa-
tycznie pogłębiać dług publiczny, 
czy nie. W przypadku naszej gmi-
ny emisja obligacji, nie przekracza 
wydatków inwestycyjnych. Ta po-
zytywna relacja świadczy  bowiem 
o tym, że emitujemy mniej jak in-
westujemy. Nie możemy mówić o 
tym, że emisja obligacji jest wyda-
wana na pokrycie wydatków bie-
żących gminy Nowogard. 

Czy obligację można emitować 
w nieskończoność? Gdzie jest gra-
nica ekonomicznej odpowiedzial-
ności za finanse gminy? 

Skarbnik gminy nie decydu-
je o wysokości zadłużenia gminy 
Nowogard. To pytanie należałoby 
skierować do organu wykonaw-
czego gminy, czyli do Pana Bur-
mistrza oraz organu stanowiącego 
w osobie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i Radnych.

Ale to skarbnik stoi na straży fi-
nansowego ładu w gminie? 

Oczywiście, że tak. Dlatego też 
często podkreślam, że budżet nie 
jest z gumy. W zakresie zadań in-
westycyjnych powinno się przede 
wszystkim planować zadania 
priorytetowe  związane z popra-
wą warunków bytowych oraz za-
bezpieczaniem niezbędnych po-
trzeb mieszkańców. Na pewno 
rozbudowa  szpitala, dość znacz-
nie obniży możliwości inwesty-
cyjne gminy w latach przyszłych i 
ograniczy je do poziomu ok. 5-8% 
wydatków budżetowych . Obecnie 
wydatki inwestycyjne stanowią 
ok. 20% wydatków budżetowych 
tj. 14.000.000 zł. 

rozmawiał Marcin Simiński

Marcin Marchewka



Nr 97 (2031)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Zakończył się remont remizy strażackiej w Osowie. Oprócz wykonania prac budowlanych zamontowano nową bramę systemową do ga-
rażu. Strażacy z OSP stali się także bogatsi o nowe motopompy. 

W Osowie mają nową remizę
Budowa garażu przy remi-

zie OSP w Osowie rozpoczęła 
się w ubiegłym roku.  Wylano 
posadzkę, postawiono mury, 
wykonano dach. Na tym prace 
się zakończyły.  Budynek przez 
rok pozostawiony był w sta-
nie surowym. Dopiero 8 sierp-
nia tego roku gmina ogłosiła 
zaproszenie do złożenia ofert    
na dokończenie budowy. Swo-
je oferty złożyło 3 wykonaw-
ców. Najtańszą ofertę, bo na 
kwotę 41 tys. 929 zł złożył Za-
kład Ogólnobudowlany – Ro-
man Pabisiak z Nowogardu. 
Uroczyste zakończenie budo-
wy i oddanie obiektu do użyt-
ku odbyło się w sobotę o godz. 
10.00. 

Zakres robót obejmował wy-
konanie zagospodarowania te-
renu oraz roboty wykończe-
niowe polegające na monta-
żu podwieszanego sufitu, wy-
konaniu nowej instalacji elek-
trycznej, położeniu tynków, 
malowaniu ścian i sufitu, a 
także montażu drzwi z PCV. 
Docieplone zostały ściany ze-
wnętrzne styropianem oraz 

wykonano nowy wjazd do ga-
rażu z polbruku. 

Wyremontowany garaż zo-
stał także wyposażony w bra-
mę systemową. Na jej zakup 
udało się pozyskać fundusze 
zewnętrzne – 5 tys. zł dołożył 
Wojewódzki Zarząd Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szczeci-
nie, a około 4 tys. Urząd Miej-
ski w Nowogardzie. 

Oprócz nowej bramy OSP 
w Osowie otrzymało także 
dwie nowe motopompy.  Jed-
na do wody czystej, druga do 
brudnej (tzw. pompa szlamo-
wa). 

Oba urządzenia mają wy-
dajność 1600 litrów na minutę. 
Pompa do wody czystej będzie 
służyła strażakom do podawa-
nia wody na dalekie odległo-
ści. Druga będzie wykorzysty-
wana głównie na terenach za-
lewowych, w celu odpompowy-
wania wody np. ze studzienek, 
czy piwnic. Inwestycje w Oso-
wie znacznie zwiększyły goto-
wość bojową jednostki  – mówił 
Zygmunt Nawrocki, komen-
dant Gminnych OSP. 

Koszt zakupu pompy do 
wody czystej wyniósł ponad 30 
tys. zł. Druga pompa koszto-
wała 5,5 tys.zł. Wydatek został 
sfinansowany przez trzy in-
stytucje: Wojewódzki Zarząd 
OSP, Krajowy System Ratow-
niczo- Gaśniczy i Gminę No-
wogard. 

W mijającym roku OSP do-
konała łącznie zakupów na 
kwotę 79 tys. zł, z czego 19 tys.
zł. przekazała gmina.  Oprócz 
wymienionych wyżej sprzętów, 
zakupiono także nowe mundu-
ry, hełmy i węże strażackie. Te-
raz w planach jest zakup samo-
chodu terenowego, który miał-
by trafić na wyposażenie jed-
nostki OSP w Orzechowie. 

W całej gminie jest 104 straża-
ków zrzeszonych w OSP, w tym 
66 czynnych. W samym Osowie 
w gotowości bojowej jest ich 22. 
Prezesem tamtejszej jednostki 
jest Marian Jeż, a komendantem 
Stanisław Denarski.

Marcin Simiński 

Komendant OSP Osowo, S. Denarski przecina wstęgę podczas oficjalne-
go oddania do użytku nowego garażu. 

Zygmunt Nawrocki, komendant gminnych OSP, objaśnia konstrukcję i 
przeznaczenie nowej motopompy, która trafiła na wyposażenie do jed-
nostki w Osowie. Po lewej Józef Dobruchowski – prezes Zarządu Miejsko 
-Gminnego OSP. 
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Oddali skatepark brodząc w błocie

Zamiast „pompy” 
motopompa...
W minioną sobotę w strugach deszczu i przy silnym wietrze, burmistrz Robert 
Czapla w otoczeniu kilku radnych i urzędników postanowił uroczyście otwo-
rzyć skatepark. Wszystko przy  dźwiękach strażackiej motopompy. 

Imprezę w zasadzie rozpo-
częli strażacy z OSP w Oso-
wie. Wezwani na miejsce przez 
burmistrza próbowali usil-
nie wypompować hektolitry 
wody zalegającej wokół nowo 
powstałej inwestycji. Zgod-
nie z tym, co pisaliśmy już w 
DN z odwodnieniem terenu 
wokół skateparku będą pro-
blemy. Urzędników jednak to 
nie martwi. Twierdzą, że woda 
zniknie z chwilą zakończenia 
prac związanych z budową ka-
nalizacji deszczowej – kiedy? 
Tego na razie nie wie nikt.  

Mimo intensywnych dzia-
łań, strażakom nie udało się 
skutecznie pozbyć wody, któ-
ra, jak na złość była stale uzu-
pełniana z nisko zalegających 
chmur. 

Organizatorzy imprezy nie 
skorzystali z doświadczeń na-
ukowców radzieckich, którzy 
opanowali metodę rozpędza-
nia chmur przy okazji ważnych 
uroczystości państwowych. 

Impreza ograniczyła się do 
oficjalnego przemówienia bur-
mistrza, którego zamiast jeż-
dżącej na rolkach młodzieży, 

wysłuchali tylko oficjele i ich 
przyjaciele. 

Ze względu na trudne warun-
ki atmosferyczne firma organi-
zująca pokazy na dysko rolkach 
musiała je odwołać. Planujemy 
przesunąć je na termin wiosen-
ny, kiedy będzie cieplej – mówił 
burmistrz. 

Tak więc, wszystko wskazuje 
na to, że możemy spodziewać 
się drugiego otwarcia skate-
parku. Co jednak jeśli wiosną 
znów spadnie deszcz? 

 MS

Wielkie otwarcie odbyło się przy niewielkiej liczbie lokalnych oficjeli

Po błocie, ale wytrwale do celu...na zdjęciu były wieloletni Przewodni-
czący Rady Miejskiej Stanisław Kazuba (SLD). 

Pokażą się na Mistrzostwach Polski 

Wielki sukces nowogardzkich tancerzy
Dwie pary reprezentujące nowogardzką Szkołę Tańca Flesz z Nowogardu tj. Marcel Marchewka i Klaudia Rafińska oraz Tomasz Jóź-
wiak i Marika Ostrowska zakwalifikowały się do Mistrzostw Polski w tańcach towarzyskich, których finał odbędzie w lutym w Rawiczu. 

To ogromny sukces, którego 
w Nowogardzie jeszcze nigdy 
nie udało się osiągnąć – tak na 
gorąco komentował informa-
cję Mikołaj Kubiak, instruktor 
tańca i właściciel szkoły tańca 
Flesz. To właśnie on trenuje od 
początku obie pary.  

Pary  reprezentujące no-
wogardzką ST Flesz wystąpią 
wśród najlepszych z całej Pol-
ski. 

M. Marchewka i K. Rafiń-
ska będą walczyć o mistrzow-
ski puchar w kategorii wie-
kowej Junior 2 (14-15 lat) ich 
starsi koledzy, czyli T. Jóźwiak 
i M. Ostrowska w kat. dla do-
rosłych. 

Do udziału w  mistrzostwach 
kraju dostają się najlepsze pary 
w rankingu ogólnopolskim, 
które osiągały dobre wyniki 
w turniejach tańca odbywają-
cych się przez cały rok. 

MS

 Marcel Marchewka i Klaudia Rafińska podczas Mistrzostw Zachodniopo-
morskiego Okręgu PTT w Tańcu Towarzyskim, które odbyły się w ubiegły 
weekend w Szczecinku. 

Tomasz Jóźwiak i Marika Ostrowska ze Szkoły Tańca Flesz Nowogard, 
podczas jednego z turniejów tańca.
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Osina: Mają już kanalizację, teraz 
wybudują świetlice 
W dniu 15 grudnia w Osinie odbyło się oficjalne zakończenie budowy kompleksowej kanalizacji, do której obok Osiny podłączone zo-
stały także Kikorze i Kościuszki.  Całkowite koszty inwestycji wyniosły 4  mln 975 tys. 643,20 zł z czego dofinansowanie z UE wyniosło 
3 mln  024 tys. 200 zł. Dzięki temu dostęp do sieci kanalizacyjnej  ma już połowę mieszkańców gminy. 

Inwestycję zakończono już 18 sierpnia 2011 roku podpisaniem proto-
kołu odbioru, ale oficjalne uroczystości podsumowujące tą strategiczną 
dla gminy budowę, zorganizowano w ubiegły czwartek w gościnnych 
progach Zespołu  Szkół Publicznych im. „Bronisława Malinowskiego”. 
Na zdjęciu fragment przedstawienia Eco Fashion Show, w którym dzieci 

 Dzięki inwestycji dokonano 
90 nowych przyłączeń do sieci 
kanalizacyjnej w Gminie Osi-
na.

Wybudowano 7400 m sieci 
grawitacyjnej. Powstało 6458 ru-
rociągu tłocznego. Wybudowano 
7 przepompowni. Dzięki temu 
kanalizacja obsługuje ok. 1500 
osób, co stanowi połowię miesz-
kańców naszej gminy –  mó-

wił podczas uroczystości wójt 
Krzysztof Szwedo.

Budowa została zrealizowana 
w ramach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-
2013.  Tytuł zadania to „Kom-
pleksowa kanalizacja Gminy 
Osina z budową oczyszczalni 
ścieków w m. Osina - etap I Osi-

na, Kikorze, Kościuszki”. Wnio-
sek złożono już w roku 2009.  
Prace  wykonała firma EkoWo-
drol, którą wyłoniono w drodze 
zamówienia publicznego.

Uroczystości związane z  za-
kończeniem budowy kanaliza-
cji wykorzystano także do  pod-
pisania umów o przyznanie ko-
lejnego wsparcia finansowego, 
tym razem w ramach programu 
„Odnowa i Rozwój Wsi” PROW 
2007-2013. Gminie Osina uda-
ło się uzyskać dofinansowanie 
na wszystkie trzy złożone  pro-
jekty. Pierwszy dotyczy budo-
wy świetlicy wiejskiej w Krzywi-
cach. Koszt inwestycji to 997 tys. 
973,99 zł z czego dofinansowanie 
wyniesie 500 tys. zł. Nowa świe-
tlica powstanie także w miejsco-
wości Węgorza. W tym przypad-
ku koszty całkowite operacji wy-
liczone we wniosku o przyzna-
nie pomocy wyniosły 1 mln 524 
tys. 301,74 zł z czego dofinanso-
wanie wyniesie 500 tys. zł. W ra-
mach unijnego programu, gmina 
pozyskała także środki na zakup 

sceny przenośnej i sprzętu na-
głośnieniowego do organizacji 
imprez plenerowych wraz z bu-
dową budynku gospodarczego 
do magazynowania zakupionego 
sprzętu. W tym przypadku koszt 
projektu wyniesie 345 tys. 043,95 
zł, z czego 207 tys. 464,00 zł do-
łoży UE. Jak zapewniła K. Szwe-
do inwestycje mają być zakoń-
czone wiosną przyszłego roku. 

Na uroczystościach w Osinie 
obok władz samorządowych z 
terenu powiatu goleniowskiego, 
udział wzięli m. in. Andrzej Ja-
kubowski – wicemarszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego, wraz z urzędnikami ob-
sługującymi wnioski do PROW 
z naszego regionu. 

Marcin Simiński

i młodzież prezentowali stroje wykonane z ekologicznych materiałów. 
Krzysztof Szwedo, wójt Osiny oraz Andrzej Jakubowski, wicemarszałek 
woj. zachodniopomorskiego podpisują umowy na dofinansowanie ko-
lejnych projektów inwestycyjnych, które już wkrótce będą realizowane 
w gminie. 

Niecodzienna wigilia  

Spotkanie opłatkowe w Dobrkowie 
Tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, kilkudziesięciu uczestników zasiadło wspólnie do wigilijnej wieczerzy w  zwierzyńcu w 
Dobrkowie  miejscowości położonej  3,5 km za Dobrą w kierunku Radowa Małego.

Stół ze słomy po środku 
stajni, wyglądające z bok-
sów konie, rozchodzący się 
zapach siana i przygotowa-
ne wigilijne potrawy, któ-
re niebiańsko smakowały w 
tak nietypowej scenerii. Tak 
wyglądało przedświąteczne 
spotkanie sympatyków koni, 
którzy przybyli z całymi ro-
dzinami, by śpiewać kolędy, 
podzielić się opłatkiem, a 
nawet obdarzyć prezentami.  
– Jesteśmy jedną wielką koń-
ską rodziną, a konie są miło-
ścią mojego życia dla których 
poświęcam się z pasją i zaan-
gażowaniem. W tym roku, 
tak jak i w ubiegłym, razem 
z córką i mężem zorgani-
zowaliśmy kolejną już Wi-
gilię nie w domu przy stole, 

lecz w stajni. Tam jest niepo-
wtarzalna sceneria i przede 
wszystkim konie, do których 
można podejść, pogłaskać je. 

Wraz z rodziną bardzo czeka-
my każdego roku na tą szcze-
gólną  wigilię i cieszymy się, 
że jest ona też tak oczekiwa-

na przez naszych gości - koń-
czy wypowiedź - Anna Bo-
rowicka  właścicielka do-
brkowskiej stadniny, którą  

prowadzi wraz z mężem.  
Przed kolacją, uczestnicy 
spotkania dzieli się opłat-
kiem między sobą i licznie 
zgromadzonymi dziećmi, 
które oprócz wspólnych za-
baw, śpiewały kolędy  dla 
przybyłych gości.

 – To nasze kolejne wspólne 
spotkanie wigilijne, na które 
przyjechałam razem ze swo-
imi rodzicami. Świetnie się 
tutaj bawię i jestem bardzo 
zadowolona, że przyszło tak 
wiele osób i dzieci - mówi 9 
letnia Iza z Nowogardu

.Na zakończenie postano-
wiono   zorganizować po-
dobne spotkanie również w 
końcu  następnego roku. 

Jarek Bzowy 
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W Betlejemskim mieście Zbawiciel się rodzi, 
niech Wam mili najlepiej powodzi, 

niech służy szczęście o każdej godzinie 
i niech Was dobrego nic w życiu nie minie. 

Pani Monice, Panu Cezaremu 
i dzieciom  

Kacprowi i Gracjankowi 
życzy 

personel 15 Południka

25 lat przeżyć razem to nie lada sztuka, 
każdy z nas takiej wytrwałej miłości szuka, 

niech Wam się Kochani Rodzice, 
dalej szczęśliwie życie toczy, 

a miłosny Amorek każdego dnia spojrzenia 
Wasze miłością zauroczy. 

Abyśmy za kolejne ćwierć wieku Waszego 
małżeństwa się szczęśliwie spotkali 

i jeszcze radośniej te lata wspominali.

Jolancie i Andrzejowi  
Kaczmarek 

w rocznicy ślubu najserdeczniejsze 
życzenia  

składają synowie

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

Spektakl  za murami ZK 

Od okna do okna od drzwi do drzwi...
Sztuka  pt. „Wykop” to już następna premiera Teatru „Baraban, którego twórcami i aktorami są   osadzeni  w nowogardzkim ZK. Re-
dakcja DN uczestniczyła w ubiegły czwartek w premierze za murami

O czym był  tym razem 
spektakl za murami?  

Chyba to zabrzmi trywial-
nie, ale swoboda czy wolność, 
to przede wszystkim wolność 
umysłu i myśli  niezależnie od 
miejsca, w jakim się znajdu-
jemy. Nie bez powodu twier-
dzi się, że prawdziwe szczę-
ście człowiekowi daje nieza-
leżność bezwarunkowa, w któ-
rej myśli wypowiadane są bez 
cenzury czy kontroli. „Umysł 
mam wolny, podróżuję” – de-
klamuje   jeden z aktorów na 
początku spektaklu i w tej sen-
tencji zawiera się  jego głów-
ne przesłanie. To czy jesteśmy 
naprawdę wolni, chyba zale-
ży w jakimś stopniu od nas sa-
mych i decyzje, które podej-
mujemy w pełnej świadomo-
ści, której istotą jest odpowie-
dzialność. Spektakl jest także 
o różnicach w postrzeganiu 
świata przez poszczególne li-
terackie postacie - nic nie jest 
dla  nich jednoznaczne, gdyż 

każdy jest  inny i zarazem dy-
namicznie zaskakująco zmien-
ny. To, że ktoś jest agresywny, 
nie znaczy, że za chwilę nie sta-
nie się sam ofiarą przemocy 
lub nawet śmierci. To, że ktoś 
chce popełnić samobójstwo, to 
nie znaczy, że za chwilę nie za-
cznie szukać pomocy u innych 
i walczyć o siebie. To, że ktoś 
istnieje, nie znaczy, że nie czuje 
się tak, jakby go nie było. Przy-
padkowo okrzyknięty dokto-
rem „Wykop” próbuje zabierać 
się za leczenie, co nie oznacza, 
że sam nie potrzebuje pomocy. 
Przedstawiony spektakl w od-
powiedniej inscenizacji prze-
plata się z absurdem i nie wy-
razistością sytuacji. Aktorzy –
więźniowie, tak sugestywnie i 
profesjonalnie odegrali swo-
je role, że zgromadzona wi-
downia, którą tworzyli rów-
nież osadzeni oraz  przybyli 
na premierę goście,  oceniła ją 
bez żadnego „wazeliniarstwa” 
- wszystko było na bardzo wy-

sokim poziomie. Przybyłych na 
spektakl gości w tym: dyrekto-
ra Zakładu Karnego płk Jerzy 
Dudzika, dyrektor Bibliote-
ki Zofii Pilarz, dyrektor NDK 
Anety Drążewskiej , ks. Pro-
boszcza Grzegorza Legutko, 
przedstawicieli mediów  za-
chwyciła zarówno gra akto-
rów, jaki  i  scenariusz napisa-
ny przez Violinę Janiszewską i 
jej męża Janusza Janiszewskie-
go z Gryfina zainspirowanych 
tekstami:  Franka Farrellyego i 
Jeffa Brandsma  „Terapia pro-
wokatywna” oraz Andrzeja 

Stasiuka „Mury Hebronu”. Au-
torzy scenariusza jednocześnie 
reżyserowali  spektakli i praco-
wali  nad nim razem z aktora-
mi z nowogardzkiego ZK oko-
ło trzy miesiące. 

 „Takie przedstawienia, to 
część programu resocjalizacyj-
nego, który wprowadzamy dla 
osadzonych, umożliwiający 
uzewnętrznienie ich  artyzmu 
i talentu aktorskiego, zdolno-
ści których  wcześniej w sobie 
nie odkryli. Dziś jest ich wielki 
dzień. Wiem, że bardzo na nie-
go czekali i starali się dać z sie-

bie wszystko na próbach, a jak 
będzie po spektaklu? Wierzę, że 
będzie dobrze,  a sam występ 
będzie się podobał publiczności. 
Ten spektakl jest wyjątkowy, bo 
jego treść nabiera szczególnego 
wyrazu właśnie  w tym  miej-
scu w którym zostanie odegra-
ny. To ważne doświadczenie dla 
tych sześciu aktorów, ponieważ 
dodaje  im wiary i wyznacza 
kierunki dobrego postępowa-
nia, tutaj za murami i później  
na wolności, gdzie będą wolny-
mi ludźmi . Dodam, że następ-
ne projekty będą niespodzian-

ką, a teraz wszystkim aktorom 
życzę połamania języka.‘’ – tak 
mówi nam przed spektaklem  
Krzysztof  Żylak wychowaw-
ca i animator projektów kul-
turalno-oświatowych w no-
wogardzkim Zakładzie Kar-
nym. 

Finał mógł być tylko jeden. 
Gromkie brawa i rozmowa pu-
bliczności z aktorami, po któ-
rej zadeklarowano współpracę 
z nowogardzkimi instytucjami 
kultury. Jak będzie? Czas po-
karze. 

Jarosław Bzowy 
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Sylwester 
Pasadena 
140 zł od osoby. 
Dobra kuchnia, 
Kapela na żywo. 
606 612 367

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Koncert Bożonarodzeniowy w NDK 

Śpiewali kolędy i rozdawali nagrody 
W minioną niedzielę, w sali kinowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbył się „Koncert Bożonarodzeniowy” w reż. Lecha Jurka. Na 
scenie obok zespołów z NDK, wystąpili także zaprzyjaźnieni artyści. 

W tym roku koncert odbył 
się trochę nietypowo. Występ 
został podzielony na dwie czę-
ści. W pierwszej zgromadzona 
na sali licznie widownia, mo-
gła wysłuchać tradycyjnych 
kolęd w wykonaniu zespołów 
ludowych i chóru NDK, pod 
dyrekcją L. Jurka. W drugiej 
części sceną zawładnęli młodzi 
wykonawcy, którzy oprócz ko-
lęd zaprezentowali kilka piose-
nek o tematyce świątecznej. 

W przerwie występu roz-
strzygnięto trzy konkursy, któ-
re ostatnio zorganizował Dom 
Kultury tj. na najpiękniej-

szą kartkę świąteczną, stro-
ik i anioła. Do oceny wpłynę-
ło łącznie kilkaset prac. Jury 
wybrało i oceniło najlepsze. 
Nagrodzeni twórcy otrzymali 
nagrody rzeczowe. Wszystkie 
nadesłane prace konkursowe 
można było podziwiać w holu 
NDK.

Imprezie towarzyszyła świą-
teczna  giełda  kolekcjonerska, 
połączona z loterią fantową,  
której organizatorem był Tade-
usz Łukaszewicz z Koła Numi-
zmatyków w Nowogardzie. 

MS

Grupa wokalna

Takich tłumów dawno nie było...

 Jak widać atmosfera była podniosła....

Nagrodzeni w konkursach świątecznych NDK
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W dniu 16 grudnia w Szkole Muzycznej I stopnia, filia w Nowogardzie odbył się „Koncert Świąteczny”. Zgromadzona widownia, głównie rodzice 
młodych adeptów muzyki, wysłuchała kilka znanych kolęd, zarówno polskich, jak i zagranicznych, w wykonaniu uczniów szkoły. 

Koncert Świąteczny w Szkole Muzycznej w Nowogardzie 

Grali i śpiewali...
W koncercie udział wzię-

li: Chór szkolny pod dyrekcją 
Justyny Wolskiej, Jakub Ra-
biejewski, trio: śpiew – Nata-
lia Banasiak, fortepia – Julia 
Soszka i p. Izabela Kuzia, duet: 
klarnet- Mateusz Szadkowski 
i fortepian – Paulina Skubała, 
kwartet smyczkowy: Małgorz-
ta Bogdanowicz, Anna Heb-
da, Marta Marciniak, Marika 
Czernicka; Sara Olkowska; Ja-
kub Pacer; trio gitarowe: Han-
na Wilińska, Jakub Dwornik i 

p. Cezary Strokosz; duet klar-
net: Małgorzata Zając, forte-
pian- Kaludia Późniak; Trio 
smyczkowe: Ola Ślipek, Marta 
Marciniak, Michalina Malec; 
Mateusz Kozłowski; Wiktoria 
Pawłowska; Sekstet klarneto-
wy: Mateusz Szadkowski, Wik-
tor Sobolewski, Małgorzata 
Zając, Adrianna Drapikowska, 
Zuzanna Kret, Kacper Wartke; 
trio smyczkowe: Anna Heb-
da, Nikola Bartnicka, Agniesz-
ka Szaryk; Adam Szpilkowski 

oraz wszyscy uczniowie klas 
1,2,3. 

Uczniów do koncertu przy-
gotowali: Diana Miszkiel-Gu-
gała, Dominik Gugała, Robert 
Iżewski, Siergiej Kożewnikow, 
Izabela Kuzia, Aneta Ostafin-
-Mirosz, Olesia Rudnicka, Ce-
zary Strokosz,  Hanna Szcze-
paniak i Justyna Wolska. Kon-
cert prowadziła Wiktoria Paw-
łowska. 

Relacja i foto: MS

Zdrowych radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 2012 wszystkim naszym 

fanom życzą: Kapela Podwórkowa „Kryzys”, Klub 
Kolekcjonera i Koło Numizmatyczne Nowogard.  

Do spotkania na: wystawach, giełdach, festynach oraz 
estradach Polski, Europy i Świata, 

Życzy Tadeusz i cała Paka

Pomóżmy sobie, idą Święta!
Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchennych. Kontakt 605-345-362.
Oddam używaną sprawną  drukarkę HP bez tuszu, informacje tel. 9139 22-165. 
W dniu wczorajszym została odebrana choinka wraz z ozdobami podarowana  przez Czytelni-

ka DN. 
Podziękowanie dla darczyńcy składa także rodzina, która za naszą pomocą poszukiwała m.in. fa-

relki do ogrzewania. 



Nr 97 (2031)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

W środę o godz. 16.00 
Caritas parafii pw. WNMP

organizuje Mszę św. i spotkanie 
opłatkowe dla mieszkańców. 

Wycieczka do hotelu  
14 grudnia klasy II THO, 

I THO i III TŻ pojechały na 
wycieczkę do hotelu Vestina 
w Międzyzdrojach 

Mieliśmy okazję zwiedzić 
wnętrze hotelu, dokładnie 
obejrzeć pokoje, z których roz-
ciągał się piękny widok na sze-
roką, piaszczystą plażę. Mogli-

śmy także pospacerować nad 
morzem. Do dyspozycji gości 
jest 200 miejsc noclegowych w 
93 pokojach z węzłem sanitar-
nym. Baza noclegowa jest bar-
dzo nowoczesna. Hotel posia-
da także salę konferencyjną, 
dwie jadalnie, kawiarnię, sale 
wystawowe, gabinety SPA. Po 

zwiedzeniu hotelu poczęsto-
wano nas obiadem, po którym 
udaliśmy się na zwiedzanie 
miasta i plaży.  Warto podkre-
ślić,  że jest to hotel,  w którym 
klasy hotelarskie w czasie wa-
kacji  odbyły praktyki szkolne. 

Katarzyna Kozieł
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Ochroniarze 
Każdy z nas w przeszłości, czy obecnie, czynnie uczestniczył w weekendowym życiu Przystani. Jed-

ni uczęszczają tam częściej, inni rzadziej. Należę do tego pokolenia, które pamięta dyskotekę z daw-
nych lat. Jakże zabawna sytuacja, że jest to jedyny klub w Nowogardzie, który utrzymuje się cały czas 
na rynku. Niestety sytuacja się pogarsza. Ludzie są coraz bardziej chamscy, wulgarni i agresywni. Al-
kohol działa na młodzież coraz drastyczniej - jednak nie w tym mój cel, aby przedstawić coś, na co 
wpływu nie mamy. Bardziej interesuje mnie kultura personelu, a mianowicie pracowników ochrony. 
Podstawowe pytanie - chronią, czy biją ? Parę razy byłam świadkiem, tego, jak służba porządkowa 
brutalnie wyrzuca kogoś z dyskoteki. Znalazłoby się wielu przeciwników, którzy w danej chwili myślą 
sobie: „Niektórych trzeba wyrzucać brutalnie”. Nie, moi drodzy Państwo - to nie działa w ten sposób. 
Wiadomą jest, że czasem pracownik ochrony musi użyć siły fizycznej, ale istnieje wielka przepaść mię-
dzy użyciem siły fizycznej, a nadużyciem siły fizycznej. Nie obowiązuje nas Kodeks Hammurabiego 
„oko za oko, ząb za ząb”. Nie te czasy. Żyjemy w XXI w., gdzie człowieka chronią różne prawa, kon-
wencje, postanowienia. „Ochroniarze” powinni poradzić sobie tak z delikwentem, aby skutecznie opu-
ścił dyskotekę, ale żeby nie miał siniaków na całym ciele albo zemdlał (czego ostatnio byłam świad-
kiem). Niektórzy są brutalnie wyrzucani przez to, że usną w klubie. Taką osobę powinno się budzić i 
prosić o opuszczenie lokalu, a nie wynoszenie z taką siłą, że Ja jako widz, boję się, że dana osoba bę-
dzie miała pogruchotane kości. To, że co niektórzy są pod wpływem alkoholu, nie znaczy, że ochrona 
może wszystko. Ponadto naganne są bójki w promieniu setnych metrów, gdzie „ochroniarze” udają, 
że nie widzą. Od tego jest ochrona aby strzec bezpieczeństwa w klubie jak i przed klubem. Kolejnym 
przykładem jest fakt, iż kiedyś przy pobiciu w klubie, odmówiono pokazania nagrania z kamer. Treść 
nagrania mogłaby oczernić ochronę, a przecież szefostwo tego by nie chciało...

Ochronę reguluje ustawa o ochronie osób i mienia. Niestety, utarło się, że dozorcy dyskoteki nie mu-
szą posiadać licencji. Halo, halo... więc, co za tym idzie nie mogą używać siły fizycznej, gdyż osobą 
uprawnioną jest wyłącznie pracownik z licencją. Fakt, tu już zawinił ustawodawca. Jednakże jeśli wy-
stępuje nadużycie siły, osoba pokrzywdzona może wnieść sprawę do sądu. Ba! Nawet jeżeli byłby to 
licencjonowany pracownik ochrony, to jeśli przy wykonywaniu zadań przekroczył upoważnienia lub 
nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 5 (art. 50 ustawy o ochronie osób i mienia).

Bądźmy świadomi swoich praw i nie dajmy się tłamsić pseudo ochroniarzom. Czasem my -ludzie, 
którzy idą się wyłącznie pobawić, obrywają i wracają do domu z siniakami, bo znalazł się jakiś, który 
uderzył, ale, że był to kolega ochroniarza, to wylecieli niewinni. Gdzie tu sprawiedliwość ? Hipokryzja, 
moi Państwo. Hipokryzja się szerzy nawet w tak małym mieście jak Nowogard. Mogłabym wymieniać 
wiele przykładów nadużycia swojego stanowiska przez ochronę, jednakże nie na celu mam tu zanu-
dzać przykładami, ale dać wszystkim do myślenia, a najbardziej uderzyć w samo sedno, a mianowicie 
szefostwo i pracowników dyskoteki „Przystań”, aby w końcu zrozumieli, że ich bezprawne zachowa-
nie może doczekać się dnia sądu. Nie dzieje się to oczywiście tylko w Nowogardzie, problem ten doty-
czy wielu dyskotek w kraju. Jednakże, my jesteśmy tu i teraz i powinniśmy przeciwstawić się reżimowi 
ochrony. Śmiało mogę stwierdzić, iż państwo w państwie powstaje w Nowogardzie.

Informacje czytelnika do widomości DN. 

@    Ludzie listy piszą  @ Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie  

z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
20 grudnia br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- o zwyczajach i obrzędach Bożonaro-

dzeniowych opowie 
  Pan Franciszek Tarczykowski

- swoje wiersze recytować będzie 
Pani Genowefa Makarewicz

Janina Kaliszuk  lat 85, zmarła 15.12.2011r, pogrzeb odbył  się 
17.12.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

Weronika Tarnowska lat 97, zmarła 15.12.2011r, pogrzeb od-
był się 18.12.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

Zbigniew Głowiński lat 57, zmarł 16.12.2011r, pogrzeb odbył 
się 19.12.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

Marianna Lech lat 76, zmarła 17.12.2011r, pogrzeb odbył się 
19.12.2011r na cmentarzu w Dobrej

Mieczysław Parobiec  lat 65, zmarł 16.12.2011r, pogrzeb odbę-
dzie się 20.12.2011r na cmentarzu w Kluczewie

Czesław Lelowski lat 69, zmarł 19.12.2011r, pogrzeb odbędzie 
się 21.12.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

Cecylia Lewandowska lat 72, zmarła 18.12.2011r, pogrzeb od-
będzie się 20.12.2011r na cmentarzu w Nowogardzie 

Informację podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszLi do Wieczności 

Były hotel się sypie, 
a Starostwo śpi...

Co stało się za tą taśmą? Więcej w piątkowym wydaniu DN.  Zdjęcie 
wykonane w niedzielę 18 grudnia ok. gJodz. 18.

fot. MS
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun: Katarzyna Bielas
Uczniowie: Piotr Jasiek, Katarzyna Kozieł, Paulina Majdzińska, Kinga 
Piwowarczyk, Aleksandra Laszkiewicz, Monika Romasłowska, Krzysztof 
Sulwiński, Błażej Szczubiał, Sylwia Jeziorska

Wizyta w urzędzie Miasta i Gminy
8 grudnia uczniowie z klas 

IV technikum informatyczne-
go i III technikum ekonomicz-
nego wraz z opiekunkami Pa-
nią Ewą Staszak, Panią Eweliną 
Fedak i Panią Patrycją Sierżant 
uczestniczyli w lekcji samo-
rządności prowadzonej przez 
burmistrza Pana Roberta Cza-
plę. Temat spotkania to: Wła-

dza lokalna w Polsce – dzia-
łalność samorządu terytorial-
nego. Młodzież - interesująca 
się wszystkimi aspektami pra-
cy samorządu, jednostek orga-
nizacyjnych oraz burmistrza - 
aktywnie uczestniczyła w wy-
kładzie. Spotkanie, które prze-
biegało w swobodnej atmosfe-
rze, miało miejsce w sali obrad 

rady gminy, a uczniowie przez 
chwilę mogli wczuć się w rolę 
radnych podczas prawdziwych 
obrad oraz bezpośrednio po-
rozmawiać z władzami miasta.

Uczniowie ZSP z burmistrzem 
Panem Robertem Czaplą

X Ogólnopolski Konkurs z zakresu rachunkowości
8 grudnia w ZSP odbyła się X edycja Ogólnopol-

skiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości dofi-
nansowanego przez Narodowy Bank Polski

Był to I etap konkursu, w którym brało udział 10 
uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego. Etap 
szkolny polegał na rozwiązaniu testu. Każdy uczeń, 

który rozwiąże poprawnie więcej niż 80% testu zosta-
nie zakwalifikowany do II etapu. Trzymamy kciuki!

Paulina Majdzińska  

Szkolny konkurs z języka angielskiego i niemieckiego
Uczniowie ZSP mogli sprawdzić swoją wiedzę z języków obcych poprzez uczestniczenie w konkursach 

przygotowanych przez anglistów i germanistów. Pierwszy  etap konkursu odbył się 3 listopada zaś drugi etap 5 
grudnia. Konkursy miały na celu sprawdzenie umiejętności czytania, słuchania, komunikowania i tworzenia 
krótkich form użytkowych w języku niemieckim i angielskim. Po wysiłku umysłowym uczniów organizatorzy 
- Pani Danuta Adamczyk, Pani Karolina Czyżak, Pan Michał Daca, Pani Ewelina Fedak, Pani Marta Portas, 
Pani Mirosława Szymaniak i Pani Magdalena Wojciechowska - podliczyli punkty. 15 grudnia odbyło się uro-
czyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Język niemiecki:                                                Język angielski:
I miejsce - Aneta  Grzejdziak  (klasa III TŻ)  I miejsce - Erwin Suszwedyk  (klasa IV TI)
II miejsce - Nicol Ostaszewska (klasa I TŻ)  II miejsce- Karol Babiński (klasa III TI)
III miejsce - Agnieszka Antczak (klasa III TŻ) III miejsce - Dorota Błaszczyk (klasa III TE),
III miejsce - Wiktor Skrobisz ( klasa I TI)  III miejsce - Daniel Czyż (klasa II TH)
      III miejsce - Marta Przybylska (klasa III TŻ)
GRATULUJEMY!!!

Paulina Majdzińska  i Aleksandra Daćkowska Uczestnicy konkursu  z opiekunami

Już pomału czas świą-
teczny 

zbliża się krokami
i też chcemy biały 

śnieg 
poczuć pod stopami

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów szkol-
nych, zawodowych, pomyślności w życiu osobi-
stym i szczęśliwego Nowego Roku życzy

Redakcja „WBREW”

Konkurs poezji religijnej
15 grudnia w ZSP odbyły się szkolne eliminacje do IV mię-

dzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji i prozy religijnej 
pod honorowym patronatem jego ekscelencji księdza abp. An-
drzeja Dzięgi

Organizatorem etapu szkol-
nego był ksiądz Marcin Gu-
dełajski, a w komisji zasiadła 
Pani Alicja Jaklińska, Pani Ka-
tarzyna Bielas oraz Pani Mar-
tyna Rogala - Bator. Kon-
kurs miał na celu wyłonienie 
dwóch najlepszych osób, któ-
re w lutym 2012 roku poja-
dą na kolejny etap do Szczeci-
na. Udział w konkursie wzięło 
dziewięć osób. Pierwsze miej-
sce zajęła uczennica klasy II 
technikum hotelarskiego Ka-
tarzyna Kozieł,  drugie miejsce 
zaś  zajął uczeń klasy II tech-
nikum ekonomicznego Paweł  
Krysztofiak, który otrzymał 
również nagrodę publiczności.  
Każdy z uczestników otrzymał 
dyplom oraz upominek. Zwy-
cięzcom gratulujemy i trzyma-
my kciuki w następnym eta-
pie! 

Katarzyna KoziełZwycięzcy konkursu Kasia Kozieł i Paweł Krysztofiak  
z organizatorami 
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PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Projekt pt. „ Komputer i języki- wiedzy tajniki”
      Projekt PO KL , Priorytet IX, Działanie 9.5 pt. „Komputer i języ-

ki – wiedzy tajniki „ skierowany do młodzieży w wieku 11-16 lat, za-
mieszkującej obszary wiejskie gminy Nowogard.  Realizowany   od  wrze-
śnia 2011r przez firmę Jovela , w siedzibie firmy gdzie znajdują się nowo-
cześnie wyposażone sale: komputerowa i językowa. W projekcie wzięło 
udział 65 beneficjentów ostatecznych( BO), w tym 35 dziewczynek i  30 
chłopców , wszyscy z obszarów wiejskich. Uczestnicy odbyli po 20 go-
dzin zajęć komputerowych pn. Internet- sposób na zdobywanie wiedzy 
i po 20 godzin zajęć języka obcego do wyboru- język angielski lub język 
niemiecki pn. Język obcy na co dzień. Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  za-
pewnił BO  dostęp do komputerów, Internetu, podręczników i ćwiczeń , 
programów komputerowych, plansz językowych, do przyborów i innych 
pomocy. Uczniowie otrzymywali poczęstunek podczas zajęć  oraz po za-
jęciach odwożeni byli do domu.  Celem projektu, który został osiągnięty 
było wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich gmi-
ny Nowogard, zwiększające możliwości rozwoju i wzrost umiejętności 
korzystania z nowoczesnych technologii (Internetu) jako źródła wiedzy 
i umiejętności oraz stosowanie języka obcego w sytuacjach życiowych. 
Promowanie  form aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez korzy-
stanie z zajęć przez 65 uczniów  w wieku 11-16 lat. Zajęcia odbywały 
się w 5 blokach po 4 godziny , prowadzone były przez wykwalifikowaną 
kadrę. Należy wspomnieć, że w projekcie wzięły udział dzieci  niepeł-
nosprawne intelektualnie z SOSW w Nowogardzie. Nie byłoby możliwe 
zrealizowanie projektu z Działania 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich, gdyby nie rodzice tych uczniów, którzy wyszli z 
inicjatywą pomocy swoim dzieciom w podnoszeniu poziomu wiedzy i 
umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i języka obcego , która 
to wiedza jest obowiązkowa dla tych którzy chcą się w przyszłości reali-
zować zawodowo i społecznie.  Realizacja projektu zakończona została 
w grudniu 2011r. 

Zielone Przedszkole witało 
Świętego Mikołaja

Mikołajkowe zawody  
sportowe w SP 2

W dniu 7 grudnia br. w Zie-
lonym Przedszkolu odbył się 
bal mikołajkowy pod nazwą 
„Zabawy ze Świętym Miko-
łajem” prowadzony przez ak-
torów krakowskiego teatru 
Duet.

Zabawa mikołajkowa, jak 
przystało na tradycję, rozpo-
częła się od powitania przy-
byłego do przedszkola Święte-
go Mikołaja. Ale dobry Miko-

łaj nie był sam! Towarzyszył 
mu jego niezastąpiony pomoc-
nik Elf. Obaj, długo oczekiwa-
ni przez dzieci goście zapew-
nili przedszkolakom mnóstwo 
dobrej zabawy. Były świątecz-
ne zagadki, konkursy, ćwicze-
nia plastyczne i wiele zabaw 
ruchowych. Uwagę Świętego 
Mikołaja zwróciły pomysło-
we stroje, które obowiązywa-
ły na balu nie tylko dzieci, ale 

również wszystkich nauczycie-
li. Na zakończenie przedszko-
laki podziękowały gościom 
śpiewając im piosenkę i życząc 
udanej drogi do domu każde-
go dziecka, bo przecież każdy 
mały (i duży zresztą też) czło-
wiek czeka na prezent od Świę-
tego Mikołaja…

inf. własna 

Dnia 9.12.2011r. o godz. 
9oo w naszej szkole odbyły się 
„Mikołajkowe zawody spor-
towe” pomiędzy drużynami z 
klas trzecich ze szkół podsta-
wowych z Nowogardu. Było 8 
konkurencji: „Skradanie Mi-
kołaja”, „Celne zakupy”, „Po-
wóz Mikołaja”, itp.

Zawodom oprócz rywaliza-
cji towarzyszyła: miła atmos-
fera, obecność Mikołaja oraz 
dobra sportowa zabawa, naj-
bardziej lubiana przez dzieci. 
Najlepsza okazała się drużyna 
z SP-1, 2 miejsce zajęła SP-2, a 
3 miejsce SP-4. 

Współorganizatorki były: 
M. Wiśniewska i E. Żylak, któ-
re bardzo dziękują fundato-
rom nagród, tj. UKS „Dwójka”, 
p. Kubickim- sklep sportowy 
oraz p. J. Modrzejewskiej pro-
wadzącej sklepik szkolny przy 
SP-2 za ufundowanie drob-
nych nagród.

Inf. własna
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 39-21-887   lub   91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
ROZKŁAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
27:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (27:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

Sprzedaż 
choinek 

w Długołęce.  Duży wybór. 

• świerk kłujący 
srebrny, 
• świerk 

pospolity oraz 
• choinki 

w donicach. 
504 124 180

Choinki 
Olchowo 74 
(sprzed stacją paliw) 

świerk, jodła, sosna 

jak co roku 
najładniejsze. 

Tel. 507 102 211

Sprzedaż 
choinek 

od soboty 
ul. Traugutta 2, 

Wiejska 40 
i obok cukierni Asprod. 

Sprzedaż 
karpia 

od środy cukiernia 
Asprod i Wiejska 40.

CHOINKI SPRZEDAŻ
Świerk zwykły
Świerk srebrny
Jodła północna
Jodła kaukazka

NISKIE CENY
ul. Poniatowskiego 19
Tel. 694 905 654
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, 
parter, po generalnym remoncie. 
CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMO-
SCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogar-
du. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w Wyszomierzu - 2500 
m2, cena 15 zł /m2 tel 663 026 
093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 
w Nowogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania 
do wynajęcia - chętnie na Os. Cze-
reśniowy Sad. Tel. 607 399 167 

• Sprzedam murowany garaż przy ul. 
Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolno-
ści. 693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 
21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64 000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę a 
Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow. 597 m2 przy 
ul Dąbrowszczaków. 724  268 040; 
512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe na trzypokojowe w starym 
budownictwie w Nowogardzie. 
600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 
lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Wynajmę garaż przy ul. Radosła-
wa. 602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe bezczynszowe . 91 39 23 701; 
667 131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe częściowo umeblowane na 
ul. Racibora czynsz 1000 zł + me-
dia. 601 240 025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub 
dwupokojowe przy ul Wiejskiej, 
mile widziana firma. 693 850 197 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m, parter ul. Gryfitów. 
605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 0,57 ha przy ul. Asnyka. 
601 595 069

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszo-
we) czteropokojowe 72 m2 + garaż, 
osiedle Bema. 691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal 
handlowy 64 m2 przy ul. Bankowej 
3E. 669 910 736

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 604 293 176; 91 
39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Mar-
ca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe. Parter. Tel. 
504 898 980

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. 
stoisko handlowe w centrum miasta 
czynsz + media. 694 053 131

• Sprzedam dom w okolicy Nowo-
gardu ( 10 km) po kapitalnym re-
moncie na działce zagospodarowa-

nej i ogrodzonej ( 1700 m2). Cena 
400.000 tys. tel. 692383706 po 18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. 91 39 25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe i czteropokojowe. 508 309 980.

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 
602 526 935

• Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę, ul. Warszawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w 
Krzywinie 100 km od Nowogardu, 
trzypokojowe z balkonem, piwnicą, 
garażem i ogródkiem na dwupoko-
jowe komunalne w Nowogardzie. 
693 584 630

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w No-
wogardzie (za byłym POMem) tel. 
601 595 053

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m, II 
piętro w domu wolnostojącym. 91 
39 23 209

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 45,6 m2. I piętro 130 tys. 
886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wy-
szyńskiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Garaż do wynajęcia może być na do-
stawczy lub magazyn, ul. Fabryczna. 
509 861 740

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe I piętro, 77 m2 na ul. Boh. War-
szawy. 606 621 142

• Sprzedam dom w stanie surowym 
130 m2 działka 1200 m2. Osiedle 
Bema. 506 534 179 

MOTORYZACJA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC 
i przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Con-
ti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, cena 
450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM OPEL VECTRA C KOM-
BI, SREBRNY MET., ROK PROD 
08/2006, PRZEB 152000 KM, 1.9 
DIESEL 150 KM, SERWISOWANY 
W ASO OPEL (FAKTURY), OSTAT-
NI SERWIS 20 WRZESIEŃ 2011, 
NOWE OPONY LETNIE CONTINEN-
TAL, KLIMATRONIK DWUSTREFO-
WY, ZADBANY, CENA DO UZGOD-
NIENIA, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blachar-
skich. Cena 1200 zł do uzgodnienia. 
Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z 
felgami do Nissana Almery; 15” sta-
lowe cena felgi 450 zł. Cena opon z 
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felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 
2001, 5 drzwi, poj. 0,9L, 1 wła-
ściciel, cena do negocjacji, tel. 
794 641 877

• Sprzedam 4 roczne Opony zi-
mowe Goodyear Ultra Grip 7+, 
185/65/R15, mało używane - 
cena 790 zł, sprzedam felgi sta-
lowe  4 szt. do Nissana Almery z 
2001 roku, cena 490 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery opony z felga-
mi i kołpakami zimowe 195/65 
R15. Tel. 693 716 085

• Sprzedam Jelcz 3W317, rok 
prod. 1990, skrzyniowy, wy-
wrotka, sprawny technicznie. 
Cena 7500 tel. 506 012 704

• Sprzedam Opla Corsę 1.2. 62 tys 
przebiegu, opony zimowe, stan 
bdb. 510 074 261

• Sprzedam VW POLO pj. 1.6 ben-
zyna, rok prod. 1995. Cena 5200 
zł. 697 855 204; 692 831 280 po 
17-stej.

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,3 
rocznik 1993. Cena do uzgod-
nienia. Więcej informacji pod nr 
tel. 504 751 421

• Sprzedam Ford Focus 1.8 TDDI 
combi. 11 200. Tel. 609 307 351

• Sprzedam przyczepę wywrotka 
3,5t. 606 621 142

• Sprzedam WV Karawela. 
669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 
TD paka, rok prod. 1996. Tel. 
669 320 592

ROLNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków „ANNA” Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel. 692  421 192 lub 
+49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik za-
burtowy Johnson-4,5 KM do re-
montu oraz kombajn do ziem-
niaków ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, „Bella Rosa” żółte, czer-
wona skórka, dostępne przez 
okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 
509 411 822

• Kupię rozrzutnik oborniku jed-
noosiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu Amazonka i opryskiwacz. 
667 952 806

• Sprzedam konia pod siodło, 
Wierzbięcin. 91 39 10  782; 
691 033 149

• Sprzedam trailler, bryczkę i ku-
cyki. 607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem 

szerokość 2,70, pług trzyskibo-
wy i wialnię do zboża. 668 316 
103

• Sprzedam cielaka trzymie-
sięcznego i klacz 8-letnią. 500 
112 507

USłUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon kom-
puterowy MS BIOSS zaprasza! 
ul.700-Lecia 15 (nad apte-
ką Jantar) tel.91-577-53-73, 
tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty 
mieszkań, montaż i naprawa 
pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108

• AWARIE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: 
banery, szyldy, wydruki wielko-
formatowe, reklama na pojaz-
dach, pieczątki, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel. 
607  083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudo-
wy, remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością do-
jazdu do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , re-
gipsy, szpachlowanie, malowa-
nie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbo-
wego. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, lamino-
wanie A4-A3, VIZART Studio 
Reklamy, Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad apteką Jantar), 
tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wy-
wrotka 25t, plandeka 13,6m. 
697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– 
instalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VAT. Tel. 508 
245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble 
pod wymiar. 697 786 967

• Język niemiecki tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 
668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spa-
cery. 608 111 129

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! 
zadzwoń! REMOVER. 501 714 
275 24h/dobę!

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. Proszę dzwonić 
po 17-stej. 695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof 
Kazański szkolenia BHP i PPOŻ 
kompleksowa obsługa firm. 
607 260 528

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Mikołaj na święta. 727 569 687

• Wykonam prace ogólnobu-
dowlane. Malowanie, glazura 
i inne. 662 678 895

• Zespół muzyczny RONDO 
MUSIC. Wszelkie imprezy oko-
licznościowe. 691  841  305; 
603 456 345

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piw-
nica. 91 39 26 124

• Stolarz wykonuje szafy, zabudo-
wy wnęk, inne meble nietypo-
we. 697 786 967

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Pożyczki bez BIK na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prak-
tyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudnię przedstawiciela. 
515 065 396

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – do-
radcy klienta. Mile widziane 
panie o zainteresowaniach 
związanych z urządzaniem i 
dekoracją wnętrz oraz z do-
świadczeniem w handlu. Je-
śli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną to 
praca właśnie jest dla Ciebie! 
CV proszę składać: Kwadrat 
Meble, ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komór-
kowy HTC Desire Z (nieużywa-
ny), w sieci ERA, cena 1350 zł, do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny 
Fuji Film S Fine Pix 6500, cena 
do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-
używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd 
dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 
zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę roz-

biórkową oraz kamień polny w 
ok. Nowogardu. 91 38 13  958; 
604 702 817

• Sprzedam wózek spacero-
wy WALTER 250 zł (sklepowa 
cena 500 zł) stan b. dobry. 
783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, 
dwudrzwiową na dole dwie 
szuflady. Okres przed wo-
jenny. Składana na dyble. 
606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 
783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik 
firmy RADSON tanio sprzedam. 
512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 
609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Do-
wóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 
na gwarancji. Tel. 693 877 373

• Sprzedam bilety w obie stro-
ny dla dwóch osób do An-
glii. Lotnisko Szczecin –Go-
leniów – Londyn Stansed. 
603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. 
Stan bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i 
rozpałkowe pocięte w klocki lub 
w całości. 514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa 
fotele. 783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, do-
jeżdżam. 506 534 179

• Sprzedam gołębie Budapeszty 
50 zł / 20 szt. 506 184 436

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wy-
żeł. 91 39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięcz-
ne rasy kundel śnieżnobiałe w 
czarne łatki. 504 525 966

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pocięte w 
klocki. 514 740 538.

• Tanio sprzedam lodówko- za-
mrażarkę. 796 965 432

• Sprzedam dwa łóżeczka różo-
we dla dziewczynki. 725  176 
089 

• OKAZJA! Sprzedam stojaki 
niklowane na odzież, regał + 
przymierzalnie, wieszaki, pie-
cyk na gaz (na gwarancji) + 
butla, wagę elektroniczną (na 
gwarancji), odzież używaną 
(b. tanio). 723 399 345
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Pędzące trampki z Pucharem NALP!
Do sporej niespodzianki doszło w rozgrywkach o Puchar NALP. Nikt nie spodziewał się bowiem, że trofeum wpadnie w ręce drużyny, 
grającej nie w I, ale w II Lidze. Futbol znów okazał się jednak przewrotny i niespodziewanie to wicelider II Ligi, Pędzące Trampki, za-
kończył zawody na pierwszym miejscu.

Pędzące Trampki były jedyną z drugoligowych dru-
żyn, której udało się przebrnąć przez rozegraną 11 
grudnia 1/8 finału. W ćwierćfinale ekipa ta trafiła na 
Probud Wyszomierz i pokonała pierwszoligowych 
rywali 3:1. W ćwierćfinale zbytnio nie musiała mę-
czyć się drużyna Jantaru, która do dalszej fazy awan-
sowała bez rozgrywania swojego meczu. Gracze Bad 
Boys Juniors 94 oddali bowiem dwa mecze walkowe-
rem. Do dalszych gier awansowali także liderzy I Ligi 
- Seniorzy, którzy pokonali 1:0 Pampelunę Pereiros, 
a także obrońcy trofeum, Tubisie, po zwycięstwie 3:0 
nad ekipą BTCH.

W pierwszym z półfinałów Tubisie spotkały się z 
drużyną Seniorów. Faworytem tego spotkania byli 
Seniorzy, którzy przed rozgrywkami pucharowymi 
ponieśli jedynie jedną ligową porażkę. Tubisie spra-
wiły jednak niespodziankę i mimo bezbramkowej 
pierwszej połowy ostatecznie wygrały z faworyzo-

wanymi rywalami 3:1. Pędzące Trampki mierzyły się 
natomiast z ekipą Jantaru i po remisie 1:1 po pierw-
szej części gry, strzeliły decydującą o zwycięstwie 2:1 
bramkę w drugiej połowie.

Tubisie stanęły więc przed szansą zdobycia Pucha-
ru drugi raz z rzędu, Pędzące Trampki mogły spra-
wić ogromną niespodziankę. Zawodnicy obu drużyn 
mieli już w nogach dwa spotkania poprzedniej fazy 
turnieju i po zaciętym pojedynku na tablicy utrzy-
mywał się nadal wynik bezbramkowy. O zwycięstwie 
musiały więc zadecydować rzuty karne. Te lepiej wy-
konywali zawodnicy Pędzących Trampek i po zwycię-
stwie 2:1 mogli cieszyć się ze zdobycia trofeum.

Dziennik Nowogardzki był patronem rozgrywek. 
Maciej Pietrasik 

foto: wnowogardzie.pl

1/8 PUCHARU NALP
BTCH – BŁĘKITNI 3:3 (2:1) KARNE 2:0
TUBISIE – BUDOWLANI 5:0 (2:0)
OGIEŃ W OKOPIE – SENIORZY 1:4 (0:2)
PAMPELUNA PEREIROS – CZARNE CHMURY 5:3 (1:3)
HEROSI – JANTAR 1:8 (1:5)
BAD BOYS JUNIORS 94 – JASTRZĄB 4:3 (2:1)
NEHUERA – PĘDZĄCE TRAMPKI 1:7 (1:1)
PROBUD WYSZOMIERZ – ZAMKOWA 7 2:0 (1:0)
ĆWIERĆFINAŁY
BTCH – TUBISIE 0:3 (0:0)
SENIORZY – PAMPELUNA PEREIROS 1:0 (1:0)
JANTAR – BAD BOYS JUNIORS 94 3:0 WALKOWER
PĘDZĄCE TRAMPKI – PROBUD WYSZOMIERZ 3:1 (2:1)
PÓŁFINAŁY
TUBISIE – SENIORZY 3:1 (0:0)
JANTAR – PĘDZĄCE TRAMPKI 1:2 (1:1)
FINAŁ
TUBISIE – PĘDZĄCE TRAMPKI 0:0 (0:0) KARNE 1:2

HANDBALL NOWOGARD

Zagrali w Koszalinie
W grudniowe przedpołudnie w Koszalinie odbył się mecz 

Wojewódzkiej Ligi Młodzików pomiędzy KS „GWARDIA” 
KOSZALIN, a KS „HANDBALL” NOWOGARD. 

Początek meczu przebiegał 
„bramka za bramkę”. Prowa-
dzenie zespołu z Koszalina za-
częło się powiększać od 12 mi-
nuty, kiedy zaczęli narzucać 
swój styl gry. Pierwsza poło-
wa meczu zakończyła się wy-
nikiem 24:13 dla bardziej do-
świadczonego zespołu z Ko-
szalina. Początek drugiej poło-
wy należał do naszego zespo-
łu Handball Nowogard, któ-
ry  po gwizdku sędziego ru-
szył do odrabiania strat rzuca-
jąc 7 bramek, tracąc tylko jed-
ną. Końcówka meczu należała 
do Koszalina, który nie oddał 
prowadzenia do samego koń-
ca. Zawodnikiem wyróżniają-
cym się z zespołu z Koszalina 
był CYBULSKI MACIEJ, któ-
ry rzucił 15 bramek, a w ze-
spole Handball Nowogard SU-

CHY SEBASTIAN, który rzu-
cił 7 bramek. Mecz zakończył 
się zwycięstwem KS „GWAR-
DIA” KOSZLIN. 

KS „GWARDIA” KOSZA-
LIN – KS „HANDBALL” NO-
WOGARD 35:24

HANDBALL NOWGARD
JAKLIŃSKI SZYMON, 

ROWIECKI HUBERT, KO-
PIECKI WOJCIECH, KRÓ-
LIK KONRAD (5), WINNIC-
KI BARTEK (4), KUBERSKI 
MACIEJ (3), WIĘCKOWSKI 
BARTEK, KUBACKI DOMI-
NIK, SUCHY SEBASTIAN 
(7), FIJAŁKOWSKI KA-
ROL(5). TRENER BARTOSZ 
ZDANOWICZ, KIEROWNIK 
DRUŻYNY PIOTR WOJCIE-
CHOWSKI.

Info. Piotr Machut
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reKlama

Foto tydzień

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia już jutro.  Na stole nie po-
winno tradycyjnie  zabraknąć karpia, który od kilku dni w wielu 
przydrożnych punktach jest już w sprzedaży. Ceny za 1 kg waha-
ją się od 15 do nawet 20 zł. 

Trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez choin-
ki. Drzewka sprzedawane są w kilkunastu miejscach na terenie 
miasta. Ceny iglaków są różne. Najdroższa jest jodła (120-140 
zł) i świerk srebrzysty (od 40 do 60 zł). Najtańsze są oczywiście 
świerki pospolite – ich cena waha się od 25 do 35 zł. Na zdjęciu 
plantacja świerków Nadleśnictwa, znajdująca się przy ul. Boh. 
Warszawy. To jedyne miejsce w mieście, gdzie drzewka ścinane 
są bezpośrednio na polu, przy kliencie.

 Trwają prace mające na celu rozdział sieci kanalizacji sanitar-
nej od deszczowej. Roboty wykonuje firma „ELJOT” ze Szczeci-
na. Zadanie realizowane jest w obrębie ulic: Stolarskiej, Blachar-
skiej oraz  Placu Szarych Szeregów.  Na zdjęciu etap, który jest 
realizowany wzdłuż ul. Blacharskiej. Roboty  mają w sumie kosz-
tować 436 tys. zł. 

Przybieżajmy…
Nad stajenką w Betlejem
Która światem się stała

Łaska Pańska jak  gwiazda
Blaskiem mocy jaśniała

Nad stajenką w Betlejem
Dobre  duchy czuwają 

Razem z tymi co wierni
Pana życia witają

Nad stajenką przez czasy
Które znikną w wieczności

Stale rodzi się Miłość
Dobrze znają  ją  prości

Co już było od Raju
W obietnicy w czekaniu

Odnalazło się w ciele 
Boga z ludźmi spotkaniu

Jak ta ciemność jaśnieje
Jaki zachwyt bez słowa
To Obecność  tak miła 

Zbędna tutaj jest mowa.

Więc klękają i trwają
I pasterze i króle

Widzą przecież w co wierzą 
Bóg dziś wita nas czule.

Marek Słomski  - grudzień 2011
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Urszuli i Jarosławowi Gabrysiak
z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia

i 15 rocznicy ślubu
wszystkiego najlepszego oraz spełnienia marzeń oraz  
samych sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym

życzą bracia Tomek i Jacek z rodzinami

ŻYCZeNIa

W czwartek, 22 grudnia, o godz. 13.00 odbyło się oficjalne otwarcie obwodnicy 
Nowogardu. 

Święta z obwodnicą
Od końca października tego 

roku na zasadach tymczasowej 
organizacji ruchu funkcjono-
wała jedna jezdnia obwodnicy, 
głównym wjazdem i wyjazdem 
z Nowogardu był węzeł „No-
wogard Północ”. 

Po otwarciu drugiej jezd-
ni będą demontowane elementy 
tymczasowej organizacji ruchu, 
a zatem prosimy kierowców o za-
chowanie ostrożności – informu-
je rzecznik prasowy Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad. 

Obwodnica Nowogardu ma 
długość ponad 9 kilometrów, 
jest to dwujezdniowa droga 
ekspresowa o dwóch pasach 

ruchu w każdą stronę. Nowa 
trasa omija miasto od północ-
nego zachodu. Połączenie z 
pozostałymi drogami zapew-
niają 3 węzły drogowe, dwa 
przy włączeniach do DK nr 6 
(węzły Nowogard Zachód w 
rejonie Olchowa i Nowogard 
Wschód w rejonie Wojcieszyn) 
oraz węzeł Nowogard Północ 
przy miejscowości Warnkowo, 
który skomunikuje obwod-
nicę z drogą wojewódzką nr 
106. Obwodnica posiada wie-
le zabezpieczeń zmniejszają-
cych jej oddziaływanie, ekrany 
akustyczne, przepusty umoż-
liwiające migrację zwierząt, 

kanalizację wraz z systemem 
piaskowników i separatorów 
materiałów ropopochodnych, 
siatki wygradzające.

Budowa obwodnicy Nowo-
gardu w ciągu drogi S6 jest 
współfinansowana przez Unię 
Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego, Infra-
struktura i Środowisko. Cał-
kowity koszt realizacji projek-
tu wynosi 228 000 000,00 PLN. 
Wartość dofinansowania ze 
środków UE wynosi 185 691 
228,96 PLN.

MS

Uroczystego otwarcia drogi dokonali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgier Geblewicz,  
(trzeci od lewej) burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz przedstawiciele wykonawców i inwestora. 

Obwodnica w liczbach

długość: 9,41 km
klasa drogi: S
szerokość jezdni:2 x (2 x 3,5m)

szerokość pasów awaryjnych: 
2 x 2,50 m

szerokość pasu rozdziału: 4,0 m
węzły drogowe: 3 
wiadukty: 9

Nasz komentarz
Oddanie do użytku obwodnicy z pełną przepustowością stało się faktem.  Jednakże, jak wska-

zuje chociażby list Czytelnika, zamieszczony obok,  w trakcie procesu projektowania i plano-
wania konkretnych rozwiązań szczegółowych nie ustrzeżono się poważnych błędów.  Zabrakło 
też wyraźnie dyskusji z udziałem władz samorządowych umożliwiających właściwe zharmoni-
zowanie obwodnicy z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi chociażby wymienioną w liście 
Czytelnika ścieżka rowerową do Olchowa czy też, pozbawionym właściwego przejścia dla ruchu 
pieszego i rowerowego,  wiaduktem do Karska. Mamy ponadto takie absurdy jak ponad miarę 
„oprzyrządowanie” wiaduktu za kolonią Smużyny,  gdzie ruch kołowy  jest zupełnie znikomy,  
a wydzielono chodnik dla pieszych i rowerów.  O tych problemach i wielu innych,  których nie 
będziemy teraz wyliczać wielokrotnie pisaliśmy w DN. Niestety aktywność  odpowiedzialnych 
w tym władz samorządowych w tych sprawach albo nie istnieje albo przejawia się, dość zresztą 
niemrawo, istotnie po czasie (przejście do Karska). Pozostaje mieć nadzieję , że władza jednak 
zareaguje na głosy wyborców, w tym naszego Czytelnika i podejmie działania tam,  gdzie jesz-
cze można cos naprawić. Postaramy się wyjaśnić w najbliższym czasie skąd się wzięła różnica 
między ceną przetargową ok. 160 mln a ceną końcową 228 mln.

Red. 

Ludzie listy piszą 
Obwodnica jest bardzo potrzebna naszemu miastu i jak wi-

dać po otwarciu jednego pasa ruchu już bardzo odciążyła ruch w 
mieście, jednak niestety, zawiera parę mankamentów istotnych 
dla prawidłowego ruchu. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę 
na wjazd do Olchowa naprzeciwko drogi na Wyszomierz. Przy 
wjeździe do wioski stoją ekrany, które skutecznie zasłaniają ja-
dącemu ze wsi widoczność i trzeba nieco wyjechać na drogę, a 
to wiąże się z niechybną kolizją z samochodem jadącym w stro-
nę Szczecina. Drugą rzeczą jest droga rowerowa, która dobrze, 
że powstała, ale projektanci nie uwzględnili jej, jako dodatku do 
nowo powstałej obwodnicy i droga urywa się jeszcze dużo przed 
Olchowem, do którego miała prowadzić. Kończy się po drugiej 
stronie ulicy prowadzącej do wjazdu na wiadukt, a dalej jadący 
jednośladami muszą wjechać na jezdnię, by dojechać do wioski 
i ryzykować potrąceniem ich. Niech nasi Radni dokończą dro-
gę, by spełniała swój cel i bezpiecznie prowadziła do wsi. Ostat-
nią rzeczą, którą warto by się zainteresować jest brak przystan-
ku autobusowego na wysokości wjazdu do Olchowa na wprost 
drogi na Wyszomierz. Na starej drodze przed przebudową ta-
kowy przystanek istniał i można było tam wsiąść do jadącego 
ze Szczecina busa lub autobusu. Teraz nie ma takiej możliwości, 
więc busy nie chcą się tam zatrzymywać, a jak już staną to blo-
kują ruch. Warto byłoby przemyśleć te kwestie i zająć się dopra-
cowaniem tych ważnych szczegółów, póki jeszcze obwodnica nie 
jest zakończona i odebrana.

Dane do wiadomości redakcji

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Minął rok i co dalej...
Upłynął już rok od momentu, kiedy Robert Czapla objął urząd burmistrza Nowogardu. Spytaliśmy burmistrza jak ocenia ten rok i co 
myśli o najbliższej przyszłości? Burmistrz udzielił nam wywiadu w dniu 20 grudnia, we własnym gabinecie. 

Marcin Simiński: Mija rok pańskiej 
kadencji – co uważa Pan za swój naj-
większy sukces, który udało się Panu 
osiągnąć w tym czasie? 

Burmistrz Robert Czapla: Inwestycję 
w rozbudowę szpitala. To działanie wyni-
ka zarówno z mojego programu wybor-
czego, jak i z programów radnych SLD i 
PSL. Próby rozbudowy szpitala kończy-
ły się z różnym skutkiem przez ostat-
nie 20 lat. Podjęliśmy decyzję politycz-
ną, że rozbudowujemy szpital. Inwestycja 
jest  podzielona na trzy etapy tj.: na rok 
2011, 2012 i 2013. Pierwszy etap jest już 
na ukończeniu. Wszystkie zaplanowane 
zadania są praktycznie wykonane. Wy-
konawca robi nawet więcej niż wynika to 
z harmonogramu zadaniowo-czasowego. 
Przypomnę, że szpital musiał być rozbu-
dowany, ponieważ ze strony Komisji Eu-
ropejskiej są szczególne obostrzenia, co 
do obiektów szpitalnych, a Ministerstwo 
Zdrowia, wprowadziło tzw. krajową listę 
szpitali. Dzisiaj narzucone wymagania 
już się tak nie nazywają, ale żeby otrzy-
mać kontrakt na leczenie z Narodowego 
Funduszu Zdrowia w roku 2013, nale-
ży mieć obiekt szpitalny dopasowany do 
ściśle określonych standardów. W starej 
bryle szpitala te standardy były nie możli-
we do spełnienia. W związku z tym, nale-
żało podjąć się dokończenia rozbudowy 
nowej części budynku. Inwestycja duża, 
obciążająca budżet gminy, ale prioryte-
towa, gwarantująca, że w roku 2013 bę-
dziemy mieli kontrakt na leczenie z NFZ 
i szpital zostanie uratowany przed za-
mknięciem.

Wymienił Pan jednak inwestycję, 
która jest w pewnym sensie schedą po 
decyzji podjętej jeszcze przez poprzed-
nią koalicję.  Myślałem, że wskaże Pan 
taką, za którą od początku do końca od-
powiada Pan? 

Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. 
W zeszłej kadencji radni Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej byli w opozycji i w 
pierwszych latach nie było w ogóle pro-
gramu rozbudowy szpitala. Nasz klub 
składał wnioski do budżetu gminy w tej 
sprawie. 

Nie było dyskusji o szpitalu? Prac 
nad uchwałą dotyczącą podziału emisji 
obligacji na szpital? Chce Pan powie-
dzieć, że rozbudowa szpitala to pomysł 
i zasługa radnych z koalicji SLD-PSL?

Chcę powiedzieć, że w pierwszych la-
tach funkcjonowania samorządu zeszłej 
kadencji przy różnych koalicjach ten te-
mat się nie pojawiał. Klub radnych SLD 
składał wnioski do budżetu gminy naj-
pierw o zabezpieczenie środków na wy-
konanie koncepcji rozbudowy szpitala i 
zagwarantowanie na ten cel 400 tys. zł, 
a następnie na samą inwestycję. Gdy w 
jednym z budżetów nie zagwarantowa-
no na to zadanie środków, głosowaliśmy 
przeciw. Uważaliśmy, że to jest prioryte-

towa inwestycja dla naszej gminy. Nama-
wialiśmy do niej ówczesnego burmistrza 
pana Kazimierza Ziembę. Robiliśmy to 
dosyć długo: podczas obrad Rady Miej-
skiej, a także przez ankiety przeprowa-
dzane wśród mieszkańców oraz apele w 
mediach. W efekcie, pod koniec ubiegłej 
kadencji podjęto decyzję o rozbudowie 
szpitala. W lutym 2011 roku ogłosiłem 
przetarg na wykonanie remontu szpitala, 
wyłoniony został wykonawca i rozpoczę-
liśmy inwestycję. Dzisiaj z zadowoleniem 
mogę powiedzieć, że inwestycja realizo-
wana jest prawidłowo i jak do tej pory nic 
jej nie zagraża. Rozbudowa szpitala leża-
ła i leży na sercu wielu samorządowcom, 
niezależnie od przynależności politycz-
nej. W projekcie budżetu na przyszły rok 
zabezpieczyłem kolejną transzę środków 
na to zadanie – 9 mln zł. Każdy radny, 
który popiera rozbudowę szpitala powi-
nien głosować za uchwaleniem budżetu 
na sesji 28 grudnia.

W jakim stanie zastał Pan gminę roz-
poczynając swoje urzędowanie na po-
czątku tego roku? 

Jeżeli chodzi o inwestycje, to było dużo 
wykonanych i zapłaconych projektów za-
dań inwestycyjnych, które leżały na pół-
ce. Nie było pieniędzy na ich realizację. 
Mamy przykład remontu ulicy na osie-
dlu Radosława. Dzisiaj nie można jej wy-
konać, bo pozwolenie na budowę i doku-
mentacja techniczna dawno straciły swą 
ważność. Wiele inwestycji było rozpoczy-
nanych dokumentacjami i nie zakończo-
nych. Odbieraliśmy też połowicznie wy-
konane drogi np. ul. Dąbrowszczaków, 
gdzie jest położona jedna nawierzchnia 
jezdni i brakuje kolejnych.

Przez pierwsze miesiące swojej dzia-
łalności pracowałem sam – bez zastęp-
cy. Wiceburmistrz pan Damian Simiń-
ski rozpoczął pracę w lutym. Pierwszy 
okres był rozwiązywaniem problemów z 
lat wcześniejszych. Były to niezakończo-
ne sprawy administracyjne, które należa-
ło doprowadzić do końca. 

To były zaniedbania?
Nie chciałbym tak tego określać, nazy-

wać w jakikolwiek sposób. To były nieza-
kończone sprawy. Mieszkańcy przycho-
dzili i wnioskowali o podjęcie ostatecz-
nej decyzji w danej kwestii. Ubiegali się o 
sprawy, których tok postępowania był ad-
ministracyjnie wydłużony.

W krótkim czasie musiałem zapoznać 
się z finansami gminy. W tym przypadku 
wszyscy wiemy, że nie były one w najlep-
szym stanie. Kolejna decyzja to poprawa 
estetyki miasta i wsi, czyli współpraca z 
Zakładem Karnym w Nowogardzie, po-
przez skierowanie do wykonywania bez-
płatnej pracy osób osadzonych. Dzisiaj 
możemy powiedzieć, że jeżeli byśmy za-
trudnili osoby do wykonywania tych prac 
za najniższe wynagrodzenie, to musieli-
byśmy wydać ok. 0,5 mln zł. W przypad-
ku, gdybyśmy chcieli wykonać te same 
zadania zlecając je firmom zewnętrznym, 
to wydatki z tego tytułu byłyby znacznie 
większe. Grupa ok. 30 skazanych pracu-
je bezpłatnie na rzecz gminy już od po-
nad roku. 

Kolejnym zadaniem w tym czasie były 
zmiany w projekcie budżetu gminy i jego 
przyjęcie przez Radę Miejską. To nie były 
zmiany fundamentalne. Nie dotyczy-
ły oświaty, opieki społecznej, dodatków 
mieszkaniowych i szeroko rozumianych 
wydatków bieżących, a jedynie inwesty-

cji. Wprowadziliśmy kilka nowych za-
dań m.in.: budowę skateparku, w ramach 
programu rewitalizacji, remont zniszczo-
nych murów obronnych, budowę chodni-
ka i parkingów przy ul. Kowalskiej, budo-
wę drogi gminnej w Wojcieszynie, budo-
wę drogi do firmy REM i Toyota, budowę 
chodnika w Błotnie, budowę kanalizacji 
deszczowej nad jeziorem. Ta inwestycja 
jest właśnie wykonywana. 

Największe wyzwanie, które wtedy 
stanęło przed Panem i spędzało sen z 
powiek? 

W pierwszy dzień mojej pracy, tuż po 
złożeniu ślubowania, 10 grudnia, sen z 
powiek spędzał mi zalegający w mieście 
śnieg po pas, zasypane drogi, chodni-
ki, wszystko oblodzone. Na pierwszym 
planie było zatem zarządzanie kryzyso-
we. Trzeba było szybko reagować. Póź-
niej przyszły święta Bożego Narodzenia i 
okazało się, że linie wysokiego napięcia, 
pod wpływem upadku drzew były zrywa-
ne i na wielu wsiach mieszkańcy nie mie-
li prądu, wody. Praktycznie całą wigilię i 
pierwszy dzień świąt z panem kierowni-
kiem Pietrzyckim i Fiejdaszem pracowa-
liśmy do późnych godzin nocnych na te-
lefonach ze służbami, wykonującymi na 
rzecz gminy zadania, by się z tym pro-
blemem uporać. Pierwszy miesiąc był ni-
czym zarządzanie kryzysowe. Następnie 
realizacja budżetu, uchwalonego przez 
RM. Czasu było nie wiele. Budżet na rok 
2011 był uchwalony nieco później niż w 
latach ubiegłych, ze względu na wybory 
samorządowe pod koniec roku 2010.

Gmina konstruuje swoje kolejne bu-
dżety, również ten tegoroczny pierwszy 
w pełni Pański, z założeniem znaczące-
go deficytu (w tym roku ok. 10 mln zł, 
czyli ok. 1/6 ogólnej wielkości wpły-
wów). Czy nie uważa Pan, że jest to zbyt 
ryzykowna polityka, za którą wcześniej 
czy później trzeba będzie zapłacić wy-
soką, zbyt wysoką cenę? Czy nie należy 
skończyć z takim konstruowaniem bu-
dżetów i wrócić do dobrych praktyk, w 
których wydatki równały się wpływom?

Zadaniem ustawowym samorządów 
jest utrzymanie bieżące gminy. Zadania 
inwestycyjne nie są zadaniami własnymi 
gminy. Można powiedzieć, że jeżeli by-
śmy skupiali się na zadaniach własnych 
i nie realizowali inwestycji, bądź realizo-
wali je w bardzo ograniczonym zakresie, 
wówczas budżet by się bilansował. Trze-
ba też powiedzieć, że w ostatnim roku 
gmina otrzymała kilka „prezentów” od 
rządu polskiego w postaci dodatkowych 
wydatków bez pokrycia, m.in.: 20% kosz-
tów w opiece społecznej w zakresie zasił-
ków stałych, okresowych i celowych, co 
daje kwotę ok. 200-300 tys. zł rocznie. 
Od 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie 
nowa ustawa o wspieraniu rodziny i pie-
czy zastępczej, która narzuca na nas do-
datkowe obowiązki bez przekazania na 
ten cel pieniędzy. Trudno szacować dzi-
siaj te kwoty, ale wiadomo, że to może 
być nawet 400 tys. zł rocznie. Ponadto, za 
chwilę będziemy musieli przejąć i utrzy-
mywać drogę krajową nr 6 na odcinku z 
Olchowa do Wojcieszyna, co może kosz-
tować ok. kilkuset tysięcy złotych. Jeżeli 
jeszcze doliczymy do tego koszty oświe-
tlenia trzech węzłów obwodnicy, to zbiera 
się duża suma pieniędzy, które gmina bę-
dzie musiała dodatkowo wydatkować. To 
zadania, na które nie otrzymujemy pie-
niędzy, a musimy je wykonać. Przy kon-

struowaniu budżetu mamy więc dwa roz-
wiązania: albo wykonywać zadania, które 
narzuca nam ustawodawca, czyli bieżące-
go utrzymania, z bardzo małym zakresem 
inwestycji rzędu 1 czy 2 mln zł rocznie i 
wtedy budżet nam się zamknie bez defi-
cytu i konieczności emisji obligacji, bądź 
też stymulować rozwój gminy Nowogard 
poprzez inwestycje finansowane w części 
z obligacji. Generalna zasada jest taka, że 
inwestycje finansuje się z emisji obligacji. 
My tak postępujemy. Mało tego, znajdu-
jemy jeszcze pieniądze na inwestycje ze 
środków własnych. Jeżeli przypatrzymy 
się budżetowi na rok 2012, to inwestycji 
mamy na ok. 14 mln zł, a obligacji wyda-
my nie więcej niż 11 mln. Różnica to in-
westycje za środki własne. Budżet na rok 
przyszły jest więc budżetem całkowicie 
bezpiecznym. Wybraliśmy tzw. złoty śro-
dek – czyli z jedenj strony nie blokować 
inwestycji, a z drugiej, żeby nie przein-
westować i nie doprowadzić do zadłuże-
nia gminy do niebezpiecznego poziomu. 
Wspólnie ze skarbnikiem, tak skonstru-
owaliśmy budżet na rok przyszły, że po-
ziom zadłużenia gminy jest całkowicie 
bezpieczny i w żaden sposób nie zagraża 
finansom gminy.

Mówi Pan o stymulacji gminy przez 
inwestycję. Czy ma Pan na myśli sza-
chownicę i lodowisko?

Szachownica to nie inwestycja, a bieżą-
cy remont. Koszt lodowiska to 440 tys. zł, 
z czego wkład gminy, to 220 tys. zł. We-
dług jednych lodowisko jest potrzebne, 
według drugich nie. W mijającym roku 
wykonaliśmy blisko 40 różnych inwesty-
cji.

Ja nie pytam o ocenę przydatności 
tego obiektu, tylko o to, czy Pańskim 
zdaniem ta inwestycja wpływa na sty-
mulację rynku inwestycji w gminie? 

W przyszłym roku zamierzamy wyko-
nać 29 inwestycji. Inwestycje stymulują 
rozwój gospodarczy, ponieważ wykonu-
ją je przedsiębiorcy: wykonawcy, podwy-
konawcy; zatrudniają nowych pracowni-
ków. Swoje dochody zwiększają przed-
siębiorstwa produkujące materiały, fir-
my transportowe i inne świadczące po-
trzebne usługi. Wzrost dochodów firm, 
to wzrost podatku PIT i CIT, odprowa-
dzanego do skarbu państwa. Następnie 
udział procentowy z tych podatków wra-
ca do budżetu gminy. Zawsze inwestycje 
stymulują gospodarkę, bo zwiększają pro-
dukcję i usługi, czyli pozytywnie wpływa-
ją na sektor przedsiębiorstw.

Podatki będące funkcją sytuacji go-
spodarczej na terenie gminy stanowią 
główne źródło dochodów własnych 
gminy, myślę tutaj zarówno i odpi-
sie z PIT, jak i CIT i podatek od nieru-
chomości. Czy ma Pan jakieś pomysły 
jak zwiększyć te wpływy, jak wspomóc 
przedsiębiorczość zwłaszcza lokalną ge-
nerującą te przychody budżetu? 

Konkretny program to utworzenie 
podstrefy ekonomicznej w Nowogardzie 
i utworzenie na tej strefie parku prze-
mysłowego, wzorem wielu gmin w kra-
ju. Przez rok trwały nasze rozmowy z 
przedstawicielami strefy ekonomicznej, 
aby uruchomić podstrefę w Nowogar-
dzie. Spełnialiśmy ku temu wszelkie wa-
runki po za dwoma. Brakowało nam zgo-
dy Zarządu Województwa Zachodniopo-
morskiego oraz posiadania gruntów. Jak 
wiadomo strefę zaplanowano przy drodze 
krajowej nr 6 (blisko fabryki Reiter). Nie-

stety te grunty należą do Agencji Nieru-
chomości Rolnych. W związku z tym roz-
poczęliśmy intensywne rozmowy z Agen-
cją w sprawie ich przejęcia, za symbolicz-
ną złotówkę lub bezpłatnie. Jednak gmina 
Nowogard wiele lat temu popełniła stra-
tegiczny błąd. Uchwaliła bowiem plan 
przestrzennego zagospodarowania pod 
biznes na nieswoim gruncie. Jeżeli wów-
czas wystąpiłaby o przekazanie gruntów 
na cele społeczne (a takie przekazania 
mają miejsce i dopuszcza to ustawa), to 
wówczas mogliśmy przejąć grunty bez-
płatnie, odczekać pięć lat, a po tym okre-
sie „nałożyć” na nie plan przestrzennego 
zagospodarowania i mielibyśmy już dzi-
siaj te parcele za darmo. Obecnie agen-
cja może jedynie sprzedać tę ziemię po 
cenie rynkowej (w tym przypadku 20 ha, 
co daje ok. 20 mln złotych). To nas bloko-
wało. Doszliśmy do wspólnego konsen-
susu, że Agencja wprowadzi swoje grun-
ty do strefy. Jest już na to oficjalna zgoda. 
Otrzymaliśmy także zgodę Zarządu Wo-
jewództwa na utworzenie podstrefy. Na 
początku grudnia złożyliśmy stosowny 
wniosek o utworzenie podstrefy ekono-
micznej w Nowogardzie. To jest konkret-
ny i realizowany pomysł na rozwój przed-
siębiorczości w Nowogardzie. 

Mówi Pan wciąż o nowych inwe-
storach. Co z tymi, którzy od lat tutaj 
funkcjonują? Do tej pory Pańska poli-
tyka raczej nie wychodziła naprzeciw 
lokalnym przedsiębiorcom – mam tutaj 
na myśli brak umorzeń w podatkach od 
nieruchomości.

Obecny stan prawny pozwala burmi-
strzowi jednoosobowo jednego przedsię-
biorcę zwolnić z płacenia podatku, a dru-
giego nie, nie uszczegóławiając przyczyn 
takich decyzji. To jest narzędzie bardzo 
subiektywne, a mówiąc wprost korupcjo-
genne. Prawo powinno jasno formułować 
zasady funkcjonowania przedsiębiorców 
i obywateli oraz zapewniać równe trak-
towanie wszystkich. Dlatego też moją in-
tencją było samoograniczenie w tym za-
kresie i wprowadzenie jednolitych i czy-
telnych zasad zwalniania z podatku dla 
wszystkich. Zleciłem więc Wydziałowi 
Finansowemu wypracowanie jednolitego 
systemu umarzania podatków. Niestety, 
takiego systemu nie da się wypracować, 
ponieważ każdy przypadek jest indywi-
dualny. Bo czym urzędnicy mieliby się 
kierować na przykład w przypadku rol-
ników: wielkością areału, dochodami na 
osobę, wielkością przychodu?

W przypadku rolnictwa sprawa jest 
prosta – trzeba było kierować się obec-
ną sytuacją na rynku. A ta jak wiadomo 
nie była najlepsza. 

Informuję, że była wola wprowadze-
nia jednolitego systemu zwolnień podat-
kowych, ale nie jest to możliwe. Więc, 
aby być sprawiedliwym w stosunku do 
wszystkich były dwa wyjścia: albo zwal-
niamy wszystkich albo nikogo. Zwolnie-
nie wszystkich mogłoby poważnie za-
grozić finansom gminy. Dlatego zapadła 
trudna, ale myślę, że sprawiedliwa decy-
zja, że w pierwszym roku generalnie nie 
będą stosowane zwolnienia podatkowe, 
poza przypadkami losowymi: powódź, 
pożar lub inne nieszczęścia. Oprócz tego 
zwolniony z podatku został jeden pod-
miot. Odbyło się to na podstawie umo-
wy zawartej kilka lat temu między gminą, 
a jedną z fundacji zajmującą się wspiera-
niem przedsiębiorczości i kształceniem 



23-29.12.2011 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ustawicznym, którą jestem zobowiązany 
respektować. Nie mniej jednak, staramy 
się pomóc każdemu z dłużników poprzez 
rozkładanie zobowiązań na dogodne do 
spłaty raty. Tym tematem zajmuje się pan 
wiceburmistrz.

Dochodzą nas głosy, że próbuje Pan 
ratować stronę przychodową gmi-
ny prostym fiskalizmem, myślę tutaj o 
wzroście opłat za wieczyste użytkowa-
nie z jednoczesną eskalacją barier pro-
ceduralnych dla tych, którzy chcieliby 
poprzez preferencyjny wykup, zamie-
niać wieczyste na własność. Proszę to 
skomentować? 

Praktycznie codziennie podpisuję 
umowy dzierżawy. I przy każdej takiej 
okazji proponuję sprzedaż dzierżawio-
nego majątku, a osoby, które mają pra-
wo użytkowania wieczystego zachęcam 
do przekształcenia lub nabycia w prawo 
własności. Część nieruchomości udaje się 
zbyć, lecz nie wszyscy mają wystarczające 
środki finansowe. Jednak przy użytkowa-
niu wieczystym nie to jest główną prze-
szkodą. Barierą jest blokada prawna. Jeże-
li jest nieruchomość będąca w użytkowa-
niu wieczystym zabudowana budynkiem 
w którym są wyodrębnione lokale, to nie 
można dokonać przekształcenia takiego 
gruntu tylko jednemu ze współwłaścicieli 
budynku. Mówiąc wprost, w takiej sytu-
acji przekształcenia mogą dokonać albo 
wszyscy, albo nikt. I zgadzam się, że jest 
to bardzo nieżyciowy przepis prawny.

Aktualizacja opłat za wieczyste użyt-
kowanie nie jest wymysłem gminy. To 
inicjatywa ustawowa, nakazująca gmi-
nom aktualizację wartości nieruchomo-
ści i opłat, w przypadku, gdy taka wycena 
nie była dokonywana przez co najmniej 
ostatnie 3 lata. Ostatnia aktualizacja opłat 
rocznych za użytkowanie wieczyste w na-
szej gminie była przeprowadzona w 2003 
roku. Średnia cena 1m2 w 2003 roku wy-
nosiła 30 zł. Obecnie, zgodnie z opera-
tami szacunkowymi sporządzonymi dla 
każdej nieruchomości wynosi średnio 
100 zł/m2. W naszej gminie aktualizacja 
opłat dotyczy 1800 użytkowników. Same 
wyceny sporządzone przez biegłego kosz-
towały gminę ok. 70 tysięcy złotych. Dzi-
siaj mamy taki efekt, że wielu mieszkań-
ców przychodzi z problemem braku środ-
ków na tą opłatę. Na szczęście jest „furt-
ka” w zapisie o użytkowaniu wieczystym, 
która mówi, że jeżeli średnia wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie prze-
kracza określonej kwoty podanej przez 
GUS (do 31.03.2011r. była to kwota 1400 
zł), to można skorzystać z 50% bonifikaty 
do opłaty. Z bonifikaty można skorzystać 
składając wnioski w urzędzie do 31 mar-
ca 2012 roku. Tą „furtkę” wskazujemy na-
szym mieszkańcom, dzięki czemu mogą 
oni wiele zaoszczędzić.

Nie ma natomiast żadnych barier 
prawnych w przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności, 
jeżeli nieruchomość jest w posiadaniu 
jednej osoby fizycznej, bądź małżonków.  
Takie sprawy załatwiamy od ręki i wszyst-
kich chętnych do takich przekształceń 
zapraszamy. Wystarczy złożyć stosowny 
wniosek wraz z odpisem z księgi wieczy-
stej.

Oświata i opieka społeczna to głów-
ne pozycje kosztowe Gminy realizowa-
ne zresztą w większości z przychodów z 
subwencji i dotacji. Niemniej zwłaszcza 
do oświaty gmina musi sporo dokładać 
z dochodów własnych. Czy nauczyciele 
mogą spać spokojnie, czy czekają ich ja-
kieś niespodzianki ze strony gminy któ-
ra np. ograniczy swój udział w finan-
sowaniu pełnego zakresu działalności 
szkół w tym zajęć pozalekcyjnych, re-
montów.  

Gmina ma obowiązek utrzymywać 
przedszkola i szkoły. Dostajemy na to 

subwencję oświatową, ale tylko na szkoły, 
mimo, że w ostatnim okresie ustawodaw-
ca scedował na gminę obowiązek prowa-
dzenia 5 bezpłatnych godzin dziennie w 
przedszkolach. Do bieżącego utrzymania 
oświaty gmina dokłada kilkanaście milio-
nów złotych rocznie. Widzimy też, co się 
dzieje w regionie. W Goleniowie podję-
to decyzję o przekazaniu szkoły na rzecz 
stowarzyszenia. W innych gminach szko-
ły się prywatyzuje, a nawet likwidacje. My 
takich działań nie podjęliśmy, chociaż wi-
dzimy jak dużo środków gmina dopłaca 
do oświaty. Na dzisiaj nie ma planów re-
strukturyzacji systemu oświaty. Nauczy-
ciele mogą spać spokojnie.

Problemy mieszkaniowe nie znik-
ną mimo aktywności inwestorów poza 
publicznych, wiele młodych rodzin nie 
stać na kredyty, a jak słyszymy będzie 
jeszcze trudniej. Czy gmina i Pan oso-
biście zamierzacie kontynuować nowo-
gardzki program budownictwa socjal-
nego? Skromny to program, ale chyba 
lepszy pomysł niż „goleniowskie kon-
tenery”.

Na rok 2012 zaplanowano środ-
ki na wykonanie projektu budowlane-
go budynku, zbieżnego z tym, który zo-
stał oddany do użytku na początku tego 
roku. Oczywiście będzie to korygowane 
o ewentualne wskazania komisji miesz-
kaniowej i ZBK co do ilości lokali, któ-
re winny zabezpieczać mieszkalnictwo 
osób niepełnosprawnych. Jeżeli te suge-
stie będą identyczne z konstrukcją bu-
dynku, to spróbujemy skorzystać wręcz z 
tego samego projektu. Media są wszystkie 
dociągnięte do tego terenu. W budynku, 
według planu zamieszka 12 rodzin. 

Panie Burmistrzu czy podoba się 
Panu obecny ład przestrzenny miasta? 
Proszę odpowiedzieć tak, albo nie. 

Dotychczas mieliśmy duży problem 
związany z ruchem na drodze krajowej 
nr 6. Sytuacja rzeczywiście była straszna. 
Uruchomiono już pierwszą nitkę obwod-
nicy, lada chwila otwarta będzie druga 
nitka. Wydaje się więc, że dzisiaj komuni-
kacja w mieście odbywa się w miarę płyn-
nie. Oczywiście wymaga jeszcze prze-
myślenia sprawa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic 700-lecia z 3 Maja. 
Tym będziemy się zajmować po przejęciu 
części drogi krajowej nr 6.

Dobrze. Pan mówi o obwodnicy, któ-
ra zresztą jak wiadomo odciążyła tyl-
ko jeden fragment miasta. Ja miałem 
raczej na myśli ocenę urbanistyczne-
go planowania miejskiej architektury i 
brak dbałości o równoległą zabudowę. 
Buduje się parkingi przed budynkami, 
zamiast z tyłu, pozwala się na komuni-
kacyjny paraliż przy centrum przewozu 
osób przy ul. Rzeszowskiego, stawiając 
w środku pawilon handlowy. Nie wspo-
mnę tutaj o innych dyskontach, które 
w sposób oczywisty wprowadzają ko-
munikacyjny nieład. Proszę mi powie-
dzieć, czy dla Pana ten problem jest 
również zauważalny,  a jeśli tak, to ja-
kie kroki będą podjęte, by w przyszłości 
uniknąć takich sytuacji? 

Oczywiście staramy się zmienić podej-
ście do ładu przestrzennego nowogardz-
kiej architektury. Chcielibyśmy przede 
wszystkim, aby zniknęły z pierwszego 
planu parkingi, a jednocześnie odsłonię-
te zostały elewacje frontowe. Dążymy do 
tego, aby linie zabudowy były jednolite 
dla poszczególnych części miasta. Jedno-
cześnie pamiętać należy, że miasto rozwi-
jało się i rozbudowywało na przestrzeni 
dziesiątek, a nawet setek lat. I takich ulic, 
jak np. ulica 700-lecia nie da się zreorga-
nizować jednym ruchem ręki. Potrzeba 
do tego wiele czasu, cierpliwości i konse-
kwencji. Nowe budynki powstają już jed-
nak zgodnie z nowoczesną wizją architek-
toniczną, czego przykłady mamy na ul. 3 

Maja (obok Domu Rzemiosł), czy za mo-
ment na ul. Bankowej. Co do Rzeszow-
skiego, to nie  ja sprzedawałem grunt dla 
firmy PKS Gryfice, która następnie od-
sprzedała go pod market Intermarche, 
więc nie mnie proszę o to pytać. Jeśli cho-
dzi o supermarkety, to w swojej deklaracji 
wyborczej stwierdziłem, że supermarke-
tów jest za dużo. Interesują mnie tylko in-
westycje w zakłady produkcyjne. Jeśli tra-
fi w moje ręce podanie, wniosek o zgodę 
na wybudowanie jakiegoś sklepu wielko-
-powierzchniowego, to mojej zgody nie 
będzie. 

Podobnie mówił były burmistrz, a 
później się okazało, że nie da się zablo-
kować administracyjnie tego typu inwe-
stycji. 

Proszę mnie w takim razie dzisiaj nie 
oceniać, tylko pod koniec kadencji, czy 
dotrzymałem danego słowa. Wszystkimi 
problemami komunikacyjnymi nie mo-
żemy się naraz zajmować. Niedawno roz-
wiązaliśmy palący problem tzw. dzikiej 
giełdy na Placu Wolności. Pracujemy nad 
koncepcją budowy nowych parkingów. 
Powołaliśmy zespół, który wytypował 200 
miejsc. Lada dzień otrzymamy koncepcję 
uruchomienia nowych parkingów przy 
ul. Kowalskiej i 30 miejsc parkingowych 
przy ul. Zamkowej, co jest zapisane w bu-
dżecie na przyszły rok. Powstaje także 
plan budowy parkingów  przy byłym ho-
telu i bibliotece, a także przy ul. Zielonej 
w okolicach tzw. okrąglaka i przy ul. Ban-
kowej. Tą ostatnią inwestycję chcemy zre-
alizować wspólnie ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Gardno”, która wykona projekt 
i kosztorys inwestorski, a my po swojej 
stronie wpisaliśmy do budżetu na 2012 
rok 105 tys. zł na wykonanie chodnika i 
parkingu. Rozmawiamy z właścicielami 
Restauracji „Przystań”, bo też mają cie-
kawe pomysły zmiany organizacji ruchu 
w tamtym terenie. Wszystkich nabrzmia-
łych problemów z lat poprzednich nie 
rozwiążemy w ciągu jednego roku, a i tak 
udało się osiągnąć wiele.

Jak Pan ocenia relację Gminy z firma-
mi wykonującymi na mieniu gminnym 
zadania z zakresu gospodarki komunal-
nej (PUWiS, ZBK, ZUK). Czy to praw-
da, że chce Pan zmienić dotychczasowy 
sposób administrowania siecią wodno-
-kanalizacyjną? 

Mamy wiele firm pracujących na ma-
jątku gminnym: ZUK – oczyszczanie 
miasta i utrzymanie zimowe ulic gmin-
nych i powiatowych w mieście, Domel 
pan Władysław Błażewicz – utrzyma-
nie zieleni, Enea Operator – konserwa-
cja oświetlenia drogowego oraz Arka 
pan Artur Kawicki, firma AZBUD robo-
ty utrzymaniowe i remontowe na drogach 
gminnych, firma Raźniewski – dzierża-
wa targowiska, pan Zbigniew Gumienny 
– dzierżawa kąpieliska miejskiego, Jerzy 
Furmańczyk – zarządzanie cmentarzem 
komunalnym, PUWiS – dzierżawa infra-
struktury wraz ze świadczeniem usług w 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę, Daniel 
Zając i Paweł Kluszczyński z Sąpolnicy – 
usługi zimowego utrzymanie dróg do ko-
lonii i dojazdowych do posesji. 

To była reklama. Proszę jednak o oce-
nę współpracy z tymi firmami. 

To było przypomnienie. Uważam, że 
współpraca układa się dobrze. Jak do-
tychczas, firmy wykonują zadania za-
warte w umowach, które były elementem 
przetargu.

Czy tak samo dobrze ocenia Pan 
współpracę ze spółką PUWiS? 

Umowa tej spółki z gminą jest prawi-
dłowo realizowana. Spółka miała opóź-
nienie z poprowadzeniem kanalizacji sa-
nitarnej do Warnkowa. Zapewniono nas, 
że w przyszłym roku zadanie będzie wy-
konane. 

Czy uważa Pan, że PUWiS powinien 

otrzymać umowę dzierżawy na 30 lat? 
Wiadome jest, że w przyszłym roku 
spółka wyjdzie z takim wnioskiem do 
Rady Miejskiej.

Nie wiem. 
Słyszałem, że marzy się Panu spółka 

wodna zamiast PUWiS, która podlega-
łaby bezpośrednio ratuszowi? 

A któż to tak opowiada o moich ma-
rzeniach? 

Marzenia są po to, żeby je realizować 
Panie burmistrzu. 

Nie ma jeszcze decyzji w sprawie za-
rządzania infrastrukturą wodno- kanali-
zacyjną.

Dokonał Pan kilku zmian kadrowych 
w urzędzie. Czy wynikały one z nega-
tywnej oceny pracy usuniętych urzęd-
ników i jak ocenia Pan pozostałą kadrę 
urzędniczą gminy?

Niektórzy pracownicy odeszli na wła-
sne życzenie, niektórzy przeszli na eme-
ryturę, a niektórym umowa o pracę zosta-
ła wypowiedziana z różnych powodów. A 
jak oceniam pracę urzędników? Oceny 
dokonuję na bieżąco, po wynikach pro-
wadzonych spraw. Po roku dokonam oce-
ny okresowej pracowników, ale to oni się 
pierwsi o tym dowiedzą.

Stworzył Pan dwa etaty związane z 
„polityką informacyjną” gminy. Nie 
uważa Pan, że to przesada jak na taką 
bądź co bądź niewielką gminę? 

Dlaczego przesada? 
Ale to ja zadaje pytania, Panie bur-

mistrzu.
 Etat został stworzony jeden. 
Może i tak, ale zajmują się tym w 

praktyce dwie osoby, a jak się dobrze 
przyjrzeć to nawet więcej. 

Oczywiście, że więcej. Przecież infor-
macji udzielają także kierownicy wydzia-
łów, osoby prowadzący inwestycje i bie-
żące zadania, skarbnik, sekretarz oraz po-
szczególni pracownicy.

Wielu uważa zaangażowanie osób 
odbywających karę w nowogardzkim 
ZK do prac na terenie gminy za słuszne 
i właściwe, ale są też tacy, którzy podno-
szą, że odbiera to mimo wszystko pra-
cę lokalnym bezrobotnym,  którzy mo-
gliby je wykonywać chociażby w ramach 
prac publicznych finansowanych przez 
Państwo. Być może kosztowałoby to 
przynajmniej podobnie – nie trzeba by-
łoby np. opłacać kosztownych koordy-
natorów, a w zasadzie nadzorców nad 
więźniami. Co Pan na to? 

Praca osadzonych na rzecz gminy nie 
wyklucza pracy osób bezrobotnych. Gmi-
na korzysta z obydwóch możliwości. Z 
jednej strony mamy 30 osobową gru-
pę skazanych, a z drugiej tak samo licz-
ną grupę osób wykonujących na zlecenie 
gminy prace społeczno-użyteczne. Oso-
by te również pracują na rzecz gminy. Ich 
zatrudnienie finansowane jest z funduszy 
gminy i urzędu pracy. Z prac społecznie-
-użytecznych mogą korzystać osoby za-
rejestrowane w urzędzie pracy bez prawa 
do zasiłku, które jednocześnie korzystają 
ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Jest Pan w wyjątkowo korzystnej sy-
tuacji w zakresie wspierającego Pana 
układu politycznego w Radzie Gminy- 
przewodniczący Rady, to Pana partyj-
ny kolega, a układ rządzący PSL-SLD 
ma w Nowogardzie wieloletnią tradycję 
wspólnej koalicji- może więc Pan reali-
zować co chce…. 

Wspólnie realizujemy program koali-
cyjny SLD-PSL. Zarówno Polskie Stron-
nictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej oraz ja, jako kandydat na burmi-
strza szliśmy do wyborów z określonymi 
programami wyborczymi. Te programy 
złożyły się na program koalicyjny do re-
alizacji na okres 4 lat. Zapisane są w nim 
ściśle określone zadania do wykonania. 
Moje propozycje do Rady Miejskiej wy-

nikają, po pierwsze z tego programu, po 
drugie z racjonalności wydatków oraz z 
bieżących potrzeb mieszkańców. Jako ko-
alicja PSL-SLD, której mieszkańcy powie-
rzyli stery gminy, krok po kroku wywią-
zujemy się z naszych deklaracji wybor-
czych. I nasz program koalicyjny wyko-
namy.

A czy bierze Pan pod uwagę wnioski 
opozycji? 

Ja bym powiedział tak: zachęcam 
wszystkich do pracy w koalicji. Jest na-
prawdę wiele do zrobienia w naszej gmi-
nie i nie ma sensu wprowadzać podzia-
ły. Na rzecz gminy powinniśmy praco-
wać razem i razem rozwiązywać potrzeby 
mieszkańców.

Przecież zadaje sobie Pan sprawę, że 
opozycja jest również ważnym elemen-
tem. Patrzy władzy na ręce i ma okre-
ślone funkcje. Wszyscy nie mogą być w 
koalicji. Niech Pan w takim razie poda 
jakiś przykład propozycji, która wypły-
nęła od radnych opozycyjnych i została 
przez Pana i koalicję zrealizowana?

Wnioski radnego Szpilkowskiego, żeby 
na komisji finansowo-budżetowej zająć 
się tematem naliczania opłat adiacenc-
kich. Odbyła się na ten temat szeroka 
dyskusja, zakończona wnioskami, które 
są realizowane. Następny wniosek tego 
samego radnego, dotyczy sposobu wy-
datkowania środków na remont zabyt-
ku – 100-letniego ratusza w roku 2012. 
Kolejny słuszny wniosek radnego Szpil-
kowskiego dotyczący sposobu prowadze-
nia pieszych patroli przez policję. Wnio-
ski radnego Wiatra dotyczące zagospoda-
rowania terenu wokół tzw. stawku na os. 
Radosław. Wspólnie z radnym Andrze-
jem Kanią remontujemy budynek biblio-
teki w Wyszomierzu. My ze swojej stro-
ny zapewniliśmy pracę osób osadzonych 
oraz zakupiliśmy materiały budowlane, 
a pan radny Kania wykonał kawał do-
brej roboty swoją firmą. Wniosek radne-
go Marka Krzywani, aby przy konstrukcji 
projektu budżetu uwzględnić Wielolet-
ni Plan Inwestycyjny. Takich przykładów 
można wymieniać wiele.

SLD, którego jest Pan szefem w No-
wogardzie ma  się ostatnio w kraju de-
likatnie określając –średnio.  Czy sytu-
acja wewnętrzna Pana ugrupowania ma 
jakiekolwiek znaczenie dla skuteczności 
Pana,  jako burmistrza?

Absolutnie nie. Samorządowcy zajmu-
ją się pracą na rzecz gmin. W gminie nie 
ma miejsca na politykę. 

Co zatem burmistrz Nowogardu  
może życzyć  sobie i mieszkańcom w 
nadchodzącym roku? 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim Mieszkańcom gminy Nowo-
gard oraz goszczącym w tym okresie przy-
byłym gościom, składam życzenia zdrowia, 
radości, pokoju i miłości. Życzę Świąt spę-
dzonych w ciepłej atmosferze, w gronie ro-
dziny i przyjaciół. Niech ten czas mija Pań-
stwu życzliwie i radośnie. Natomiast na 
Nowy Rok życzę wszystkim Mieszkańcom 
realizacji planów i zamierzeń oraz suk-
cesów w życiu zawodowym i osobistym. 
Życzę przede wszystkim zdrowia, a my ze 
swojej strony, jako koalicja SLD-PSL poka-
zujemy, że o Państwa zdrowie dbamy, re-
alizując inwestycję rozbudowy szpitala. Ze 
swojej strony deklarujemy, że jesteśmy do 
Państwa dyspozycji. Nasza praca jest służ-
bą dla mieszkańców. Do siego roku 2012.

Rozmawiał: Marcin Simiński

PS. Informujemy, że wszystkie wypowie-
dzi Burmistrza opublikowane powyżej , zosta-
ły przez niego zautoryzowane. Tekst do autory-
zacji został przesłany w dniu 21 grudnia, w go-
dzinach popołudniowych. Autoryzację i zmiany 
wypowiedzi w tekście pierwotnym otrzymali-
śmy w dniu 22 grudnia o godz. 19.00. Z powo-
dów technicznych (brak miejsca) z części pytań 
musieliśmy zrezygnować. Red. 
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFIa PW. WNIeBoWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
ParaFIa PW. ŚW. raFała KalINoWsKIego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFIa PW. mB FatImsKIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Jana (J 1,1-18):
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było /Słowo/,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

jest Światłem, które oświeca, daje bezpieczeństwo i jest kojarzone z dobrem i świę-
tością. Na ziemi niestety panuje ciemność, czyli zło, grzech i niebezpieczeństwo. 
Bóg przychodzi pokonać ciemność i rozjaśnić nasze drogi.

Autor rozpoczyna swoją księgę w  podobnej formie jak autor Księgi Rodzaju: 
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1). Wracamy niejako do po-
czątku, bo historia zbawienia rozpoczyna się od powstania świata. Św. Jan chce 
także zwrócić naszą uwagę na to, że Syn Boży staje się Człowiekiem, czyli stworze-
niem, którego On sam jest Twórcą. Jest to paradoks dla nas nie do pojęcia.

Najważniejsze jest jednak to, że „Słowo stało się Ciałem”. W tym zdaniu wyraża 
się istota Bożego Narodzenia. Nie sielankowa, choć piękna, ale prawdziwa i kon-
kretna. Jest to Boży plan i Jego działanie względem nas.

Można wiele jeszcze pisać na temat tego fragmentu, ale niech tyle wystarczy. 
Chciałbym jednak, aby każdy odczytał go w odniesieniu do własnego życia. Na-
rodzenie Boga jest konkretnym faktem historycznym, ale nie może pozostać tylko 
jednorazowym wydarzeniem. Bóg przyszedł na ten świata dla każdego z nas, dla 
mnie i dla Ciebie. Pytanie jest takie: czy wewnętrznie czuję i mam świadomość, 
że ten wielki, nieogarniony i nie do pojęcia Bóg przyszedł właśnie dla mnie na ten 
świat, aby być bliżej mnie i mnie zbawić?

ks. Piotr Buda

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powie-
działem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcze-
śniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas 
gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w ło-
nie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Apostoł Jan na wstępie Ewangelii, którą zredagował jako ostatni z Ewangelistów 
napisał piękny poemat. Nie znajdziemy u niego pięknego opisu jaki maluje św. 
Łukasz o narodzeniu Dziecięcia w ubogiej stajni. I mimo że bardziej dociera do 
nas literacki obraz Łukasza – jesteśmy w stanie sobie go wyobrazić, a nawet na-
malować, jak uczyniło wielu malarzy – to większe przesłanie niesie dla nas pro-
log św. Jana. Wiele osób spłyca tajemnicę przyjścia Boga w ludzkiej naturze na  
świat przez ukazanie jej jako sielankowej i beztroskiej. Historia narodzenia Jezu-
sa Chrystusa staje się dla wielu opowiadaniem dla dzieci, choć inne wyobrażenie 
miał sam św. Łukasz. Dlatego św. Jan chcąc wyrazić to, co po ludzku niewyrażalne 
posłużył się poematem filozoficzno-teologicznym.

Nie jest to tekst łatwy w zrozumieniu, dlatego trzeba go przeczytać kilkanaście 
razy, powoli i zwracając uwagę na detale. Przede wszystkim słowo „Światłość” (z 
gr. Fos) i „Słowo” (z gr. Logos) należy odczytywać jako Syn Boży (Jezus Chrystus). 
Św. Jan używa tych terminów, a właściwie obrazów, aby wyrazić niewyrażalnego 
Boga. Bóg był Słowem, czyli dla nas nieuchwytny, ale prawdziwy i działający (bo 
takie własności mają także nasze słowa), ale stał się Ciałem czyli dla nas uchwytny 
i dostrzegalny. Z kolei światło musimy widzieć w zestawieniu z ciemnością. Bóg 

Msza św. z Życiem bez prądu
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było 

na początku u Boga. [...] W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a 
światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (J 1,1-2.4-5).

Te słowa usłyszymy w czasie liturgii uroczystości Bożego Narodzenia. W na-
rodzonym Jezusie Chrystusie jest pełnia Życia. Jezus przyjął ludzkie życie, takie 
samo jakie jest w nas. On stając się człowiekiem był nim przez wszystkie etapy 
ludzkiego życia – od zapłodnienia w łonie Maryi, aż po przedwczesną niespra-
wiedliwą śmierć, którą sami Mu zadaliśmy wieszając na drzewie krzyża. To wła-
śnie Jezus uczy nas jak żyć, uczy nas szacunku wobec życia i pokazuje kim na-
prawdę jesteśmy. Bez Niego nie zrozumiemy kim jest człowiek i jak wielkim da-
rem jest życie!

Od pierwszej Mszy św. z Życiem bez prądu sprawowanej w Nowogardzie minę-
ło dokładnie dziewięć miesięcy. Pierwsza Msza św. w intencji dzieci nienarodzo-
nych celebrowana była w dzień poczęcia Jezusa Chrystusa, czyli w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Dzisiaj po dziewięciu miesiącach błogosławionego sta-
nu Maryi przychodzi na świat Dziecię, którego przyjścia wszyscy wyczekiwali. I 
ów czas dziewięciu miesięcy w łonie Maryi nie były bez znaczenia. Już wtedy Bóg 
rozpoczął przygotowany od dawna wielki plan zbawienia.

Zapraszamy na kolejną Mszę św. z Życiem bez prądu w ten niezwykły dzień 
Bożego Narodzenia na godz. 20:00 do najstarszego kościoła w Nowogardzie. 
Grudniowa Msza św. będzie okazją do podziękowania Bogu za bezcenny dar ży-
cia jakim Bóg każdego z nas obdarował. I jest to najpiękniejszy prezent jaki każdy 
z nas od Niego otrzymał.
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Życzenia na dzień 
Narodzenia Chrystusa

Z Chrystusem nawet w czasie wojny panuje pokój, bez Chry-
stusa nawet w czasie pokoju jest wojna. Z Chrystusem biedny 
staje się bogatym, bez Chrystusa bogaty jest biednym. Z Chry-
stusem nieszczęście staje się słodkie, bez Chrystusa szczęście 
jest gorzkie. Z Chrystusem głupi stają się mądrymi, bez Chry-
stusa mądrzy są głupcami. Z Chrystusem życie jest przedsma-
kiem niebios, bez Chrystusa życie jest przedsmakiem piekła.

John Ching-hisiung Wu

Na te święta Narodzenia 
Boga w naszej ludzkiej naturze 
życzę przede wszystkim, aby to 
On przyszedł i zamieszkał w 
sercu każdego z Was. Większe-
go daru niż sam Bóg otrzymać 
nie możemy. Dlatego niech On 
sam będzie Waszym najwięk-
szym Skarbem i Prezentem 
jaki otrzymacie. Niech Jego 
obecność przemienia niezgodę 
w pokój, niedostatek w bogac-
two, nieszczęście w szczęście 
i wszelkie zło w prawdziwe, 
nieprzemijające Dobro. Niech 
Chrystus błogosławi na każ-
dy dzień nadchodzącego roku. 
Wszystkiego co najlepsze!

Jeszcze poza życzeniami kil-
ka słów refleksji. Święta Boże-
go Narodzenia zwracają naszą 
uwagę na człowieka – na nas 
samych i tych, których spoty-
kamy każdego dnia. Bóg mógł 
przyjść do nas w zupełnie in-

nej postaci, np. Anioła i obwie-
ścić dobrą nowinę o zbawie-
niu. Wybrał jednak los czło-
wieczy, chcąc dzielić z nami 
wszystko. Jak mówi Pismo: był 
do nas podobny we wszystkim 
oprócz grzechu. I to On uczy 
nas człowieczeństwa, a nie my 
Jego. Nikt z ludzi nie był bar-
dziej ludzki niż Jezus Chry-
stus. Skoro On stał się nam tak 
bliski, to nie odrzucajmy Jego 
obecności. Żyjmy powierza-
jąc Mu wszystkie nasze troski, 
zmartwienia oraz dzielmy się 
z Nim swoimi radościami. Bo 
Jemu zależy na nas. Inaczej nie 
uniżyłby się tak bardzo i nie 
poświęcił dla nas Swojego ży-
cia. W te radosne święta Bo-
żego Narodzenia podziękujmy 
Bogu za to, że jesteśmy i za to 
kim jesteśmy.

ks. Piotr Buda

Zofia Centała  lat 82, zmarła 20.12.2011r, pogrzeb odbędzie  
się 23.12.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

Jerzy Pasiewicz  lat 59, zmarł 21.12.2011r, pogrzeb odbędzie 
się 23.12.2011r na cmentarzu w Nowogardzie

Informację podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

Pomóżmy sobie, idą Święta!
•	 Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchennych. Kontakt 605-345-362
•	 Oddam używaną sprawną  drukarkę HP bez tuszu, informacje tel.9139 22-165 
•	 Oddam nieodpłatnie sprawny telewizor  THOMSON  tel. kontaktowy 603 309 924/913921230
•	 Oddam tapczan wypoczynkowy Tel. kontaktowy 504 781-789 lub 726 515-149 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pasterki i msze świąteczne 
w poszczególnych Parafiach:

Długołęka (pw. św. Anny) 23:00, Pasterki w innych miej-
scowościach: Wyszomierz 21:00, Godowo 18:00, Redło 19:30 
msze świąteczne tak, jak w każdą niedzielę. 

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w No-
wogardzie - Pasterki 22:00,24:00, msze świąteczne tak, jak w 
każdą niedzielę 

Parafia św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie - Paster-
ki 22:00, 24:00, msze świąteczne tak, jak w każdą niedzielę - 
dodatkowo w pierwszy dzień Świąt o godz. 15:00 msza świę-
ta - (chrzty ) 

Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie  -  Pa-
sterki: godzina 21:00 dzieci i  dorośli,24:00 młodzież i dorośli, 
msze świąteczne tak,  jak w każdą niedzielę  

Strzelewo (pw. św. Sylwestra) Pasterka  23:00, Msze świą-
teczne w innych miejscowościach : Kościuszki 21:00, Świer-
czewo 08:00, Kościuszki 09:15, Strzelewo 10:30, Węgorza 
12:00 

Wierzbięcin (pw. Niep. Poczęcia NMP ) Pasterki w in-
nych miejscowościach: Bieniczki 21:00, Ostrzyca 22:30, 24:00 
Wierzbięcin, msze świąteczne tak, jak w każdą niedzielę 

Żabowo (pw. MB Różańcowej)  Pasterka 24:00, Maszko-
wo 21:00, Wyszogóra 22:00, Potuliniec 23:00. Msze świątecz-
ne tak jak, jak w każdą niedziele 

Jarek Bzowy 

UWaga WęDKarZe 
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dn. 08.01.212 r. zawody wędkarskie 

spinningowe p.n. „TROĆ 2012” na rzece Ina - Goleniów 
Wyjazd  o godz. 08:00 z ulicy 5 Marca. Zapisy w sklepie „Wędkarz „ do dnia 6.01.2012. 
Startowe 10 zł. W przypadku złych warunków atmosferycznych zawody będą odwoła-

ne. Wiadomość w sklepie ”Wędkarz” tel. 9139 22128 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku członkom Koła

 życzy Zarząd 

Propaganda kosztem dzieci
W ostatnich dniach mieliśmy okazję zaobserwować kilka wydarzeń, które zmu-
szają do zastanowienia się, gdzie są granice wyobraźni włodarza naszej gminy. 
Zaniepokojeni tym faktem postanowiliśmy zdecydowanie zaprotestować prze-
ciwko takim formom propagandy i promocji burmistrza Roberta Czapli.

Ostatecznie do reakcji spro-
wokowało nas otwarcie w 
ostatnią środę (21.12.2011) 
placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej nr 3. Obserwując 
przebieg uroczystości można 
było odnieść wrażenie, że oto 
przenieśliśmy się w przestrzeni 
i mieszkamy w jednym z miast 
Korei Północnej. Na placu za-
baw gromady ustawionych w 
szpaler uczniów, machając ba-
lonikami i chorągiewkami wi-
tały burmistrza niczym wodza. 
Widok radosnych dzieci sto-
jących na mrozie, wspinają-
cych się na oblodzone drabin-
ki i inne przysypane śniegiem 
atrakcje musiały wzruszyć i za-
dowolić burmistrza Czaplę.

Może nie byłoby w tym nic 
bulwersującego, gdyby nie 
fakt, że padał śnieg, a termo-
metry wskazywały minusową 
temperaturę. A wszystko po to, 
żeby pan Czapla czuł się usa-
tysfakcjonowany. To zresztą 
nie pierwszy przypadek. Regu-
łą stało się, że burmistrz Cza-
pla życzy sobie przecinania 
wstęgi z wielką pompą, najle-
piej na tle uradowanych i naj-
częściej nieświadomych praw-
dziwych intencji dzieci.

W tym przypadku trochę 
współczujemy dyrektorom 
szkół oraz nauczycielom zmu-
szonym do występowania w 
tych spektaklach, ponieważ 
najczęściej prośba burmistrza 
o przygotowanie odpowied-
nich uroczystości jest z katego-
rii tych „nie do odrzucenia”.

Przykłady tego, w jak lekko-

myślny i instrumentalny spo-
sób pan burmistrz podchodzi 
do udziału dzieci w podob-
nych wydarzeniach mieliśmy 
już wcześniej. Na placu zabaw 
w Strzelewie dzieci musia-
ły biegać w deszczu, by zrobić 
dobre tło dla burmistrza, który 
udzielał w tym czasie wywiadu 
dla telewizji.

Idealnym przykładem bez-
myślności i promocji własnej 
osoby była usilna próba uro-
czystego otwarcia skateparku. 
Burmistrz wymyślił sobie wiel-
kie otwarcie w połowie grud-
nia i zachęcał dzieci i mło-
dzież do udziału w tym przed-
sięwzięciu. Nie przeszkadzało 
mu nawet to, że w tym samym 
czasie, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego, ostrzegał 
mieszkańców Nowogardu o 
bardzo niebezpiecznych wa-
runkach meteorologicznych 
w naszej okolicy i porywistym 
wietrze wiejącym do 90 km/h. 
Na szczęście dzieci okazały się 
mądrzejsze i nie przyszły na 
otwarcie. Burmistrz został na 
placu z kilkoma swoimi kole-
gami, strażakami pompujący-
mi wodę i …..mnóstwem je-
dzenia przygotowanego dla za-
proszonych gości, bo na pew-
no nie dla dzieci, za które za-
płacono z gminnych pieniędzy.

Jak widać, burmistrz Cza-
pla po raz kolejny wykazał się 
brakiem wyobraźni planując 
datę otwarcia kolejnych inwe-
stycji. Udział dzieci w wyda-
rzeniach organizowanych na 
świeżym powietrzu w takich 

warunkach pogodowych może 
skończyć się dla nich tym, że 
zamiast cieszyć się ze świątecz-
nych prezentów będą chore le-
żeć w łóżkach. Natomiast Wy, 
rodzice, zamiast odpoczywać 
spokojnie w święta, będziecie 
szukać lekarzy, nie mówiąc o 
tym, ile wydacie na lekarstwa.

Aż strach pomyśleć, co bę-
dzie się działo przy okazji 
otwarcia minilodowiska. Może 
się okazać, że na kaskadzie od-
rzutowców latających nad No-
wogardem się nie skończy…
oczywiście wszystko to dla do-
bra mieszkańców, zapłacone z 
publicznych pieniędzy.

Podsumowując, zwracamy 
się z uprzejmym życzeniem 
dla burmistrza. Tak jak wszyst-
kich mieszkańców gminy bar-
dzo cieszy nas każda oddana 
do użytku inwestycja. Jednak 
coraz większy przerost formy 
nad treścią uroczystych otwarć 
niczemu nie służy, szczegól-
nie, kiedy odbywa się kosztem 
dzieci. Niekiedy wręcz staje 
się karykaturą normalnej rze-
czywistości. Dlatego życzy-
my burmistrzowi Czapli wię-
cej wiary w siebie, aby nie mu-
siał szukać zbędnego poklasku 
podczas uroczystości. A czas 
zaoszczędzony w ten sposób 
lepiej poświęcić na rozwiązy-
wanie problemów zwykłych 
obywateli i mądre zarządzanie 
gminą, zwłaszcza w obliczu 
nadchodzącego kryzysu.

Radni klubu
Wspólny Nowogard
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Z okazji 
50 rocznicy  
małżeństwa

dużo zdrowia i radości
dla 

Kazimiery  
i Wacława
Druciarek

życzą 
siostra Mirka, 

Jarek i Krzysiek
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Cykl: Świadkowie historii – syberia. syberyjskie losy Pani Franciszki Kobylińskiej

Skazani za „nieposłuszeństwo”… (cz. I)
Kiedy minęła już wojenna zawierucha mapa Europy uległa diametralnej zmianie. Ludność polska, która nie podlegała wywózce w wy-
niku wielkich deportacji 1940 roku, pozostała na tzw. kresach wschodnich. Weszły one po 1945 roku w skład imperium sowieckiego. 
W takich okolicznościach rozgrywa się historia dzieciństwa - dobrze znanej mieszkańcom naszego miasta - Franciszki Kobylińskiej 
– przewodniczącej nowogardzkiego koła Związku Sybiraków, która 25 marca 1949 roku wraz z rodziną została wywieziona  do Starej 
Kuzurby, w Krasnojarkim Kraju. 

Franciszka Kobylińska (z 
domu Łozowska)urodziła się 
w 1945 roku w majątku Szu-
nele w powiecie wileńsko-
-trockim (gmina Podbrzezie). 
– Moja mama pochodziła z ro-
dziny gospodarskiej z Szuneli, 
natomiast mój tata, Józef, wy-
wodził się z sąsiedniej miej-
scowości z Miszkince. Razem z 
mamą gospodarzyli na 50 hek-
tarowym majątku, którego wła-
ścicielką była moja babcia Zo-
fia Rutowicz. To ona była ka-
płanką domowego ogniska. 
Uczyła nas patriotyzmu. Pod-

trzymywała swoją misję wobec 
nas. W każdym czasie nawet 
na zesłaniu uczyła nas modli-
twy:  „O Maryjo ja twe dziec-
ko, Tyś mi matką i ucieczką, 
Ty mnie ratuj, broń i strzeż, bo 
Ty możesz jeśli chcesz.” Ta mo-
dlitwa dzieci wileńskich zosta-
ła przekazana wnukom. Często 
ratowała nas w życiu. 

Józef Łozowski walczy za 

ojczyznę…
Pani Franciszka opowiada o 

wojennych losach jej ojca, które 
przypominają nieco scenariusz 
filmowy. – Ojciec jako uczestnik 
kampanii wrześniowej został 
jeńcem. Znalazł się w transpor-
cie najprawdopodobniej zmie-
rzającym w kierunku Katynia. 
Uciekł jednak wraz z kolegą z 
wagonu, który wcześniej został 
umyślnie odczepiony od tabo-
ru przez kolejarzy i stał w la-
sach gdzieś na południu Polski. 
Następnie przez dwa tygodnie 
o głodzie ojciec i jego kompan 

szli do domu, na północ, w stro-
nę Wileńszczyzny. W 1944 roku 
ojciec wziął udział w akcji AK 
„Ostra Brama”, w trakcie której 
ogłuchł na jedno ucho po wybu-
chu miny ukrytej pod torami.

Migawki z dzieciństwa 
Pani Franciszka z chęcią po-

wraca do czasów dzieciństwa. 
- Z rodzinnych stron pamiętam 
nasz dworek, sad, w którym 

mój brat zrywał wiśnie i wrzu-
cał mi je do fartuszka. Pamię-
tam studnię, do której chcia-
łam wskoczyć, gdyż widząc 
swoje odbicie pomyślałam, 
że jest tam laleczka. Pamię-
tam babcię idącą z Podbrzezia 
z kościoła. Pewnego razu, na 
Matki Boskiej Zielnej biegłam  
z dużym czerwonym jabłkiem 
do kościoła podrzucając je co 
rusz w górę. Nagle to jabłko 
wpadło w zboże; nie mogłam 
go znaleźć, a babcia ponagla-
ła mnie, żebym już przestała 
go szukać i żebyśmy już ruszały 
do kościoła, bo się spóźnimy, a 
ja rozpaczałam, bo nie miałam 
już jabłka do poświęcenia. 

Kiedyś na chrzcinach młod-
szej siostry najadłam się cu-
kierków, które przywiózł mój 
chrzestny. Te cukierki wygląda-
ły jak harmonijka. Najadłam 
się ich i robolał mnie brzuch. 
Musiał przyjechać lekarz.

Pamiętam jeszcze jak mój 
brat wraz z kuzynem bawili 
się samochodem zrobionym z 
drewnianego klocka.

Niestety dzieciństwo prze-
rwie wkrótce wywózka.

Tu chcemy zostać!
Wileńszczyzna, na której 

zamieszkiwała rodzina pani 
Franciszki, znalazła się w ob-
rębie ZSRR. W związku z tym 
władze radzieckie zaplano-
wały zaprowadzić swoje „po-
rządki” także wśród pozosta-
łych tam Polaków. – Najpierw 
w 1946 roku zaproponowano 
mojej babci, jako właścicielce 
gospodarstwa Szunele, prze-
kazanie majątku i udanie się 
wraz z rodziną na zachód, na 
tzw. „ziemie odzyskane”. Bab-
cia nie zgodziła się na to – „My 
nie kacapy, żeby Niemców z 
domu wyrzucać i na ich gospo-
darstwa iść. Tu Polska była, jest 
i będzie. Przeżyliśmy białych, 
Litwinów, czerwonych, Niem-
ców. To i teraz też przeżyjemy. 
Tu są nasze groby, tu są kości 
naszych dziadów, pradziadów 
i my tutaj zostajemy! – twardo 
broniła swego. W końcu kaza-
no nam przyjąć obywatelstwo 
radzieckie – na co również nie 
przystaliśmy. To przeważyło 
szalę. W obliczu takiego oporu 
wobec decyzji władz radziec-
kich mogła czekać nas tylko de-
portacja.

Dzień wywózki
Przymusowe pożegnanie z 

rodzinnymi stronami nastąpi-
ło 25 marca 1949 roku. Cała 
rodzina została deportowana 
na Syberię. - Do domu przy-
szło dwóch rosyjskich sołdatów 
i jeden Litwin. Tamtego dnia 
z naszego domu wywieziono 9 
osób – babcię, rodziców, czwór-
kę dzieci i dziadków od strony 
ojca - Emilię i Adama Łozow-
skich, którzy przyszli w odwie-
dziny. Mamusia chwytała co 
mogła, babcia ściągnęła por-
tret św. Zofii – swojej patronki, 
i dała starszej siostrze, a mnie 
włożyła za pazuchę jakiś tłu-
moczek, w którym były doku-
menty majątkowe; w rękę dała 
mi krzyżyk - trzymaj i nikomu 
nie dawaj – powiedziała. Przy-
wieźli nas do Wilna, gdzie for-
mowano transporty pociągowe. 
Potem dowiedzieliśmy się, że 
złapano również siostrę taty z 
mężem i dzieckiem. 

Droga boleści…
Podróż, jaką musieli od-

być zesłańcy z 1949 roku była 
podobna do tej z początku 
lat czterdziestych. – Wywieź-
li nas w wagonach bydlęcych w 
kierunku wschodnim. Jechali-
śmy prawie miesiąc. Podobnie 
jak w 1940 roku, za ustęp słu-

1932 r. Józef Łozowski (ojciec Franciszki Kobylińskiej) podczas odbywania służby wojskowej w Wilnie - 
pierwszy z prawej w dolnym rzędzie

1947 r. Od lewej mama trzyma na kolanach dwuletnią Franciszkę, 
obok babcia Zofia trzyma starszą siostrę Zosię. Po prawej ciocia 
Stanisława (siostra mamy). Wyżej od lewej brat Marian i ojciec Józef.
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żył otwór w podłodze. Pewnego 
razu ktoś w wagonie miał roz-
wolnienie i ulżył sobie do wia-
dra z wodą. I wtedy płakali-
śmy, bo chciało nam się pić, a 
wody już nie było. Podniósł się 
krzyk - kto to zrobił? Pamiętam 
jak mamusia wołała, żeby dali 
nam trochę chleba. A oni od-
powiadali - żeby dostać chleb, 
trzeba dać coś w zamian. Po-
dała więc przez okno swoją je-
dwabną sukienkę i otrzymała 
chleb. Babci udało się ponadto 
zabrać trochę jedzenia z domu. 
Ale mimo to strasznie głodowa-
liśmy. W takich okolicznościach 

nieoceniona okazała się posta-
wa babci. Opowiadała nam 
bajki do ucha, tak, żebyśmy nie 
myśleli o głodzie. Przypomina-
ła ewangeliczne przypowieści. I 
w ten sposób jakoś przetrwali-
śmy i dojechaliśmy na miejsce. 
W końcu stanęliśmy na jakimś 
stepie i wyrzucono nas z wago-
nów. Nad nami stało 4 sołda-
tów z karabinami. Ktoś się za-
pytał - po co wy tutaj stoicie, 
przecież stąd nie ma ucieczki 
– żebyście za szybko nie pozdy-
chali, wy macie pomału zdy-
chać – odburknął pogardliwie 
jeden z sołdatów. Te przeraża-

jące słowa brzmią mi w uszach 
do dziś. Zostaliśmy przeznacze-
ni do obozu pracy w Starej Ku-
zurbie, dokąd zawieziono nas 
samochodami. 

Życie w obozie pracy
Codzienne życie w krasno-

jarskiej ziemi było naznaczo-
ne ciężką, przymusowa pra-
cę na rzecz „Wielkiego Bra-
ta”, - Ojciec pracował w tajdze 
i w polu. Mama woziła zaprzę-
giem konnym mleko do sąsied-
niej miejscowości. Natomiast 
babcia pracowała w kuchni. 
Razem z młodszą siostrą mu-

siałam paść barany. Stado było 
spore, żadnego barana nie było 
wolno zgubić. Pewnego razu 
wydarzyło się coś, co mnie bar-
dzo przeraziło. Zbliżał się czas 
odprowadzenia baranów. Prze-
kazuję stado pastuchowi, któ-
ry każdego dnia je od nas od-
bierał i wołam siostrę. Nagle z 
przerażeniem stwierdzam, że 
siostry nie ma. Wołam ją, wo-
łam i nic. A ona pobiegła za ja-
kimś motylkiem, chciała go zła-
pać i zaplątała się w pokrzy-
wach. Znalazła się w potrzasku, 
gdyż nie mogła się z tych parzą-
cych chaszczy wydobyć. Zaczę-

łam więc jej szukać. Ciarki mi 
chodziły po plecach na myśl co 
się dzieje z siostrą i co będzie 
ze mną – nie upilnowałam jej, 
zgubiłam, ale sama byłam kil-
kuletnim dzieckiem. W końcu, 
po dość długim czasie rozpaczli-
wego szukania, odnalazłam sio-
strę z pomocą kilku dorosłych 
osób. Była w szoku. Nie mogła 
wydobyć z siebie ani słowa, wo-
łała tylko – mam, mam …

(Koniec części I)
Piotr Słomski

Sześć kwadransów humoru w Błotnie

szkoła w Długołęce 

W ŻŁOBIE LEŻY...
W świątecznej atmosferze 

poniedziałkowego wieczo-
ru odbyły się jasełka w Szko-
le Podstawowej w Długołęce. 
Uczniowie z klas młodszych 
odegrali scenki poprzedzają-
ce wydarzenia Bożego Naro-
dzenia oraz historię wędrów-
ki Józefa i Maryi w poszuki-
waniu schronienia. Tylko pa-
sterze potrafili ugościć stru-
dzonych wędrowców. Pomimo 
ubogiej stajenki i przejmujące-
go chłodu powitali narodzone 
Dzieciątko. Do ubogiej stajen-
ki przybyli również w blasku 
Betlejemskiej Gwiazdy Trzej 
Królowie ze swoimi darami. 
Przedstawienie przeplatane 
dźwiękami kolęd oraz świą-
tecznych piosenek wprowa-
dziło, licznie zebranych gości, 
w atmosferę nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia..

W naszej szkole już od kil-
ku lat organizujemy jasełka 

dla mieszkańców. Cieszą się 
one dużym zainteresowaniem, 
dlatego też wyzwanie dla mło-
dych artystów jest dość duże. 
W naszej szkole w grudniowe 
popołudnie goszczą nie tylko 
rodzice, ale inni mieszkańcy. 
Byli uczniowie i wszyscy Ci, 
którzy chcą wspólnie przeży-
wać razem z nami atmosferę 
Świąt.

Na zakończenie były gorą-
ce brawa dla artystów, pamiąt-
kowe zdjęcia z aktorami w mi-
sternie skonstruowanej szop-
ce, na tle gwiaździstego „betle-
jemskiego nieba”.

Wesołych Świąt popłynęły 
zewsząd życzenia……

Wesołych, spokojnych, ro-
dzinnych i magicznych Świąt 
życzymy wszystkim naszym 
bliskim i przyjaciołom. Weso-
łych Świąt i do zobaczenia za 
rok…!

informacja własna 

Jasełka w Strzelewie
Dnia 20.12.2011r. (wtorek)  

odbyły się  jasełka szkolne 
przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej w Strzelewie.

Przedstawienie rozpoczę-
ło się o godzinie 16.15 kolędą 
„Cicha noc”, po której narrator 
krótko przedstawił historię na-
rodzin Jezusa.

Dzieci, wcielając się w role 
Józefa, Maryi, Pasterzy i Mędr-

ców ze Wschodu oraz śpiewa-
jąc kolędy, przepięknie oddały 
nastrój tego najważniejszego 
dnia w roku, jakim jest Boże 
Narodzenie. Swoją obecnością 
zaszczycili nas zastępca bur-
mistrza pan Damian Simiński 
oraz radny i wieloletni przyja-
ciel szkoły pan Roman Saniuk.

Po występie zaproszeni go-
ście, dyrektor szkoły, rodzi-
ce oraz grono pedagogiczne 

uczestniczyli w kolacji wigilij-
nej, gdzie w miłej, świątecznej 
atmosferze upłynął ciepły, gru-
dniowy wieczór.

Opiekun koła teatralnego - 
Małgorzata Kurzawa składa 
serdeczne podziękowania ko-
leżance Ewie Rapa za przygo-
towanie przepięknej dekoracji 
do występu.

mk

20.12.2012 miało w szkole 
w miejscowości Błotno miało 
miejsce niezwykłe spotkanie 
dzieci z aktorami z Teatru Pol-
skiego 

Niech żałuje, kto przega-
pił okazję obejrzenia na żywo 
aktorów z Teatru Polskiego  w 
Szczecinie.  Sylwia Różycka, 
Adam Dzieciniak, Michał Ja-

nicki, Mirosław Kupiec  przez 
6 kwadransów z okładem ba-
wili licznie przybyłych miesz-
kańców oraz zaproszonych go-
ści.

Monologi, skecze, anegdo-
ty, piosenki kabaretowe wypeł-
niały scenę , w którą zamieni-
ła się tego wieczoru świetlica 
szkolna. Przedstawienie miało 
charakter interaktywny. 

Aktorka, Sylwia oczarowa-
ła wszystkich, a w szczególno-
ści męską część widowni, uro-
dą, głosem i wdziękiem. Kiedy 
zaprosiła do tańca burmistrza 
Roberta Czaplę, panowie obec-

ni na sali słali zazdrosne spoj-
rzenia. Któż nie chciałby być 
na jego miejscu .

Artyści obdarzali nas duży-
mi porcjami humoru , za które 
dziękowaliśmy nie szczędząc 
braw.  

Radosna i przyjazna atmos-
fera towarzyszyła wszystkim 
również w kuluarach , gdzie 
przy poczęstunku wspólnie 
śpiewaliśmy kolędy i wspomi-
naliśmy kończący się rok.

To pierwsze tego rodzaju  
zorganizowane przez Sołectwo 
Błotna na czele z p. sołtys Da-
nutą Nowak, mikołajkowe spo-

tkanie ze sztuką, które zawita-
ło pod przysłowiowe strzechy.  
Zbierając na gorąco pozytywne 
opinie , jesteśmy pewni, że nie 
ostatnie. Wszystkim , którzy 
bezinteresownie i ochoczo po-
magali w zorganizowaniu tego 
uroczego i pełnego ciepła wie-
czoru, serdecznie dziękujemy. 
Życzmy rodzinnych świąt Bo-
żego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności w nadcho-
dzącym Nowym Roku 2012 ro
ku.                              

informacja własna  
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27.12.2011 r. 
godz. 16

Sylwester 
Pasadena 
140 zł od osoby. 
Dobra kuchnia, 
Kapela na żywo. 
606 612 367
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Maja córka Agaty 
Lenarczyk ur. 
16.12.2011 z Anielina

Anna córka Haliny 
Kazmierskiej ur. 
15.12.2011 z Glewic

Mikołaj syn Anety i 
Marka ur. 21.12.2011 
z Kikorzy

Daria córka Iwony 
Kazana ur. 15.12.2011 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Amelka córka 
Marty i Mariusza 
ur. 19.12.2011 z 
Nowogardu

Anna córka Joanny 
Bąkowskiej-
Staniak ur. 
15.12.2011 ze 
Szczecina

W miniony czwartek, tj. 22 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 4  w Nowogardzie 
odbyła się 10 edycja Kiermaszu Bożonarodzeniowego, z którego dochód trady-
cyjnie zostanie przekazany na rzecz domu dziecka w Gryficach. 

Szkoła dla domu dziecka 
Na kiermaszu nie zabrakło 

świątecznych wypieków, sto-
ików, bombek i mikołajów. 
Większość produktów dzieci 
wykonały własnoręcznie. Do 
pomocy przyłączyli się tak-
że rodzice i nauczyciele. Pro-
dukty na kiermasz przynosili 
także zaproszeni goście, a na-
wet mieszkańcy odległych ulic 
miasta. Kiermasz otworzy-
ła oficjalnie dyrektor szkoły, 
Magdalena Zarębska-Kulesza, 
która przypominała, że pod-

czas pierwszej edycji zebrano 
470 zł. 

Wtedy wydawało się, że to 
ogromna suma. Kolejne lata do-
wodziły, że jesteśmy w stanie dzię-
ki całej społeczności szkoły zaan-
gażowanej w tą akcję zebrać dużo 
więcej – mówiła Dyrektor szkoły, 
witając na kiermaszu gości - ks. 
dziekana Kazimierza Łukjaniu-
ka oraz ks. proboszcza parafi pw. 
WNMP Grzegorza Legutko. 

Kiermasz odwiedziła także de-
legacja dzieci z domu dziecka w 

Gryficach. Przywieźli ze sobą 
własnoręcznie wypieczone ro-
galiki i pierniki, którymi w do-
wód wdzięczności za coroczne 
wsparcie częstowali swoich ko-
legów z Nowogardu. 

Akcja jest organizowana pod 
hasłem „Dzieci – dzieciom”, a jej 
pomysłodawczyniom jest Renata 
Lisowska, nauczycielka z SP nr 4. 
Finał akcji zaplanowano na po-
czątek przyszłego roku. Udział 
wezmą w nim dzieci z Gryfic. 

MS

Od lewej: ks. K. Łukjaniuk, R. Lisowska, G. Legutko, 
M. Zarembska-Kulesza

Na kiermaszu można było kupić m.in.: stroiki 
świąteczne

W dniu 21 grudnia oddano do użytku dwa kolejne place zabaw wybudowane w 
ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Obiekty powstały przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie i w Orzechowie. Obie inwestycje kosztowały 
prawie 260 tys. zł z czego połowę sfinansowało Ministerstwo Edukacji. 

Jest ślizgawka i huśtawki
Plac  zabaw w Orzecho-

wie kosztował dokładnie 
103.376,13 zł, z czego dofi-
nansowanie MEN wyniosło 
51.688,06 zł. W SP nr 3 po-
wstał większy plac. Koszt jego 
budowy zamknął się w kwocie 
155.330.49 zł, z czego resort 
edukacji dołożył 77.665,44 zł. 

Oba obiekty spełniają naj-
wyższe standardy i posiadają 

odpowiednie certyfikaty bez-
pieczeństwa. Place zabaw wy-
posażone są m.in. w różno-
rodne drabinki, pomosty i po-
chylnie. Jest także zjeżdżalnia i 
ślizgawki. Wszystkie  elemen-
ty zabawowe są umieszczo-
ne na specjalnej sztucznej na-
wierzchni, która amortyzuje 
ewentualne upadki. 

To już trzeci z kolei taki 

obiekt na terenie gminy Nowo-
gard. Pierwszy powstał w ubie-
głym roku przy SP nr 4 (osie-
dle Bema). Dodatkowo gmina 
złożyła wnioski na budowę po-
dobnych placów przy SP nr 1 i 
SP  nr 2. Obiekty mają powstać 
w pierwszej połowie przyszłe-
go roku. 

JB, MS/DN

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy SP nr 3. 

Sukces Gimnazjalistek
Dwie uczennice z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy w Nowogardzie będą repre-
zentowały szkołę w wojewódzkich eliminacjach kon-
kursu, organizowanego przez Kuratorium Oświaty, 
aż z 5 przedmiotów.

Uczennice: Katarzyna Na-
dolska (klasa II a) oraz Kata-
rzyna Zawadzka (klasa III a) 
przeszły pomyślnie elimina-
cje rejonowe kuratoryjnych 
konkursów przedmiotowych, 
a tym samym zakwalifikowa-
ły się do etapu wojewódzkiego. 
Katarzyna Nadolska zapewni-
ła sobie udział w konkursie z 
następujących przedmiotów: z 
języka polskiego i matematyki; 
natomiast Katarzyna Zawadz-
ka – z chemii, biologii oraz 
geografii. Należy podkreślić, 
iż dziewczęta będą reprezen-
towały nie tylko swoją szkołę, 
ale także i gminę, gdyż z kilku 
tych przedmiotów jako jedyne 
w gminie dostały się do kolej-
nego etapu.

Nauczyciele Publicznego 
Gimnazjum nr 3 im. Zjedno-

czonej Europy w Nowogar-
dzie w każdym uczniu stara-
ją się odkryć to, co w nim naj-
cenniejsze. Uczniowie rozwija-
ją swe zdolności na dodatko-
wych zajęciach – zarówno tych 
wyrównawczych, jak i dla osób 
uzdolnionych. W szkole reali-
zowany jest także kuratoryj-
ny projekt: „Moje Gimnazjum 
- Moja Przyszłość”, rozwijają-
cy umiejętności matematycz-
no-przyrodnicze, a w czerw-
cu zakończył się program unij-
ny: „Prymus – wysokie wyniki 
to lepsza przyszłość”. Wniosek 
jest jeden: systematyczna pra-
ca uczniów i nauczycieli owo-
cuje licznymi osiągnięciami. 
Miejmy nadzieję, że będzie ich 
przybywało. 

 Infp. Patrycja Mańkowska
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Większa potrzeba ciepła serca 
Przygotowania do wigilii w Domach Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

Wigilia Bożego Narodze-
nia w Domu Pomocy w No-
wogardzie będzie, jak co roku 
bardzo kameralna. Wezmą w 
niej udział nie tylko miesz-
kańcy domu, ale również pra-
cownicy i ks. proboszcz Grze-
gorz Legutko 

Takie święta dla mieszkań-
ców Domów Pomocy z No-
wogardu zawsze są szczegól-
ne, gdyż symbolizują dla nich 
miły i bardzo szczególny czas, 
a bożonarodzeniowe trady-
cje i ubieranie choinki, a tak-
że wieczerza wigilijna, spra-
wią im ogromną przyjemność 
i zadowolenie. W najbliższą 
sobotę, 24 grudnia o godz.17: 
00 na wigilię do tego szcze-
gólnego domu przybędą go-
ście, pracownicy, ale przy sto-
le zasiądą przede wszystkim 
mieszkańcy, którzy nie wyja-
dą do swoich rodzinnych do-
mów. Będąc na miejscu dało 
się odczuć, że do wigilii każda 
z tych osób przygotowuje się 
bardzo szczególnie, a nawet 
indywidualnie Będzie wszyst-
ko, co być powinno - zapewnia 
Wioletta Pietrasik długolet-
nia opiekunka w stopniu in-
spektora terapii zajęciowej. 
Jak pan widzi najpierw ubiera-
my choinkę i przybieramy salę 
oraz jadalnię, by atmosfera na-
prawdę była odświętna i szcze-
gólna dla naszych mieszkań-
ców. Dodatkowo na wigilijną 
kolację podamy potrawy cha-
rakterystyczne dla świąteczne-
go stołu, może nie będzie aż 12 

potraw, ale będą te najbardziej 
tradycyjne takie jak: pierogi z 
grzybami i kapustą, barszcz 
czy ciasto - dodaje. O nadcho-
dzących świętach rozmawiam 
też z mieszkańcami Domu : 
Danutą, Elżbietą i Joanną: 

Pani Danuta „Ostatnio cho-
dzę na roraty, a już od dziś 
będę myślała o świętach i z 
koleżankami ubierała choin-
kę. Na święta odwiedzi mnie 
w naszym domu na pewno ko-
leżanka, a prezenty, też jakieś 
dostanę Na pytanie, czego ży-
czy sobie i wszystkim miesz-
kańcom Domu Pomocy i jego 
Pracownikom - odpowiada 
bez namysłu: zdrowia i spo-
kojnego Nowego Roku. A na 
prezent, chciałabym dostać co-
kolwiek. 

  Natomiast pani Elżbieta, 
chciałaby najpierw ubrać cho-
inkę, ale  mogę mieć problem z 
dojściem do niej, bo jest wielu, 
którzy będą chcieli ją ubrać!. A 
na prezent chciałabym dostać 
coś, co mi się spodoba, ale sama 
jeszcze nie wiem co i niech bę-
dzie to tajemnicą. Marzy mi 
się coś słodkiego: ciasto, tort i 
szampan, chociaż tutaj chyba 
nie będę mogła go wypić, chy-
ba, że będzie bezalkoholowy. A 
na święta i Nowy Rok zostaję 
tutaj, bo lubię moją koleżankę 
Elżunię, a wszystkim życzę na 
Święta wytrwałości, a pod cho-
inkę chciałabym w prezencie 
dostać paczkę od moich synów 
- kończy pani Elżbieta

 Ostatnią rozmówczynią jest 

pani Joanna - chciałabym spędzić 
Święta w miłej atmosferze wśród 
koleżanek i już nie mogę się do-
czekać nadchodzących Świąt, a 
co do prezentów, to każdy prezent 
będzie mnie cieszył. Lubię tę at-
mosferę, bo każdy jest dla siebie 
życzliwy i dobry. A moje postano-
wienie na Nowy Rok? Być dobrą i 
nie kłócić się  z koleżankami. A z 
okazji nadchodzących Świąt życzę 
wszystkim zdrówka, samych do-
brych dni i łask Bożych. Boże Na-
rodzenie to szczególny czas. Chce-
my być z bliskimi, dzielić się miło-
ścią i jakoś tak się dzieje, że przed 
Świętami w większości z nas bu-
dzi się chęć zrobienia czegoś do-
brego.- Kończy wypowiedź pani 
Joanna. W Domu Pomocy Spo-
łecznej na ogół panuje ciepła at-
mosfera, a sami mieszkańcy two-
rzą te domowy, rodzinny klimat w 
którym nie ma wrogości czy pro-
blemów świata zewnętrznego. W 
dniu Wigilii u każdej z tych osób 
„kręci się łza w oku” nawet, gdy 
są ciężko chorzy. Ich tęsknota za 
domem rodzinnym jest wyczu-
walna, co podkreślają w rozmo-
wach nawet, gdy przedstawiają ją 
w sposób zabawny. Redakcja DN 
wszystkim mieszkańcom i pra-
cownikom życzy wiele serdeczno-
ści świątecznych i wszelkich łask 
bożych z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Jarek Bzowy 

Twarze mieszkańców ukrywamy na 
kategoryczne życzenie pani dyrektor 
DPS mimo, że mamy w tej sprawie 
odmienne zdanie.

Ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie prezentują się najbardziej

Choinka jest miłym  akcentem świątecznym

Kilkoro Mieszkańców i opiekunowie  Domu Pomocy przy wspólnie ubranej choince
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Wynajmę lokal UsłUgoWy 
W ścisłym centrUm noWogardU 

o poW. 60 m2 
tel. 509 910 772

Jasełka w Przedszkolu nr 1
„Zostań jezu mym braciszkiem”

Pod  takim  hasłem  w  Przedszkolu  Nr 1  w dniu 20.12.2011 r   dzieci  z  najstar-
szej grupy  przedszkolaków  przedstawiły „Jasełka”. Przygotowanie  i  zaprezen-
towanie  przedstawienia jasełkowego  to  domena  najstarszej grupy.  

Dzieci  wraz  z  rodzicami ak-
tywnie  uczestniczyli w  przy-
gotowaniu  strojów  dla  wszyst-
kich  postaci . Każde  dziecko 
bierze  udział w przedstawieniu  
odgrywając  jakąś  rolę  zgodnie  
z  wyrażoną  ochotą oraz  pre-
dyspozycjami  indywidualny-
mi. Każdego  roku  nasze  „ Ja-
sełka” mają  inną oprawę i inny  
scenariusz. W  treści  scenariu-
sza  wplatamy głównie  własne  
pomysły  i  wizje  przedstawie-
nia. W  dniu  przedstawienia  
była  bardzo  miła   i  serdecz-
na  atmosfera , która  udzieli-
ła  się  rodzicom , zaproszonym 
gościom  i  dzieciom ,  któ-
re  czekały z  niecierpliwością  
na  zaprezentowanie  swoich  
możliwości  aktorskich. Pięk-
nie  oświetlona  sala  i   koloro-
we   stroje  sprawiły, że  rodzi-
ce  i  zaproszeni goście   z  zain-
teresowaniem  słuchali  dzieci,  
które  wprowadziły  wszystkich  

w  szczególny  nastrój . Moż-
na  było  zobaczyć  szopkę , pa-
sterzy ,górali i postacie  z  ba-
jek   oraz  Maryję  i Józefa  z  
dzieciątkiem. Atmosfera  ko-
lęd  śpiewanych  przez  dzieci  
udzieliła  się  wszystkim  obec-
nym    na sali.  Po  przedstawie-
niu nastąpiły  zasłużone   bra-
wa i  serdeczne  podziękowania  
dzieciom  za  ich  grę.  Podzię-
kowała  dzieciom  i  rodzicom  
pani  dyrektor Jolanta Bielska,  
która  była  bardzo  wzruszona  
wystąpieniem  wychowanków   
i  zaangażowaniem  rodziców, 
złożyła  wszystkim  serdeczne  
życzenia  z  okazji  zbliżających  
się  Świąt   Bożego  Narodze-
nia. Wychowawczyni  grupy  
Renata   Stasiak   podziękowała  
wszystkim  za  okazaną    pomoc   
w  przygotowaniu  tej ważnej  
uroczystości  przedszkolnej.  
Następnie  wszyscy  zebrani    
udali  się  na  wspólną  wigilię,  

gdzie   staropolskim  zwycza-
jem   dzielono  się   opłatkiem 
składając  sobie   wzajemnie ży-
czenia.  W  miłej  i  serdecznej  
atmosferze    przy  potrawach  
wigilijnych   przygotowanych 
przez  rodziców   przebiegała  
kolacja  wigilijna. Wrażeniom  
nie  było  końca, były  uściski 
i  zdjęcia , które  utrwalą   ten  
dzień  w  pamięci  wszystkich.  
Jeszcze  raz  serdecznie  dzięku-
ję  dzieciom ich rodzicom  oraz  
koleżankom, za  ten  niezapo-
mniany wieczór. Dziękujemy  
również  wszystkim  rodzicom  
dzieci  uczęszczających  do  na-
szego  przedszkola , że  aktyw-
nie  uczestniczyli w  kiermaszu  
świątecznym  zorganizowanym  
przed   „Jasełkami” kupując    
wiele świątecznych  ozdób  wy-
konanych  przez  dzieci. 

Wychowawczyni  grupy 
Renata Stasiak 

Niezwykłe odwiedziny w redakcji DN
 22 grudnia  w Redakcji DN 

miała miejsce nietypowa wizy-
ta. Nasze wydawnictwo odwie-
dziły dzieci z Przedszkola nr 1 w 
Nowogardzie. Maluchy z zainte-
resowaniem wsłuchiwały się w 
opowieści wydawcy DN Marka 
Słomskiego dotyczące codzien-
nej pracy dziennikarzy tej ga-
zety. Dzieci zwiedziły nie tylko 
biuro redakcji, ale także drukar-
nię , obejrzały wszystkie maszy-
ny, które obsługują redaktorzy i 
drukarze. Na koniec odwiedzin 
dzieci  wręczyły wydawcy wła-
snoręcznie przygotowany świą-
teczny podarunek i złożyły ży-
czenia. 

Zespół redakcyjny bardzo 
dziękuje za przemiłą wizytą, ży-
cząc jednocześnie wszystkiego 

dobrego z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia całej społeczności 
Przedszkola nr 1. JB

„Jest taki dzień….”
Gminna wieczerza wigilijna w Osinie.

20 grudnia salę gimna-
styczną Zespołu Szkół Pu-
blicznych im. Bronisława 
Malinowskiego w Osinie wy-
pełniło świąteczne ciepło. O 
godzinie 17:00 mieszkańcy 
gminy spotkali się na wspól-
nej wieczerzy wigilijnej. 

Wieczór rozpoczęły świą-
teczne życzenia od wójta Gmi-
ny Osina  Krzysztofa Szwedo 
oraz dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława 
Malinowskiego w Osinie  Ta-
tiany Olbert. Wspólny opłatek 
oraz wieczerzę ubarwiły dwa 
przedstawienia o narodzeniu 
Pańskim. Pierwsze, przygoto-
wane przez uczniów Z.S.P. w 
Osinie pod kierunkiem księ-
dza Jerzego Labudy, drugie zaś 
zrealizowały dzieci z miejsco-
wości Przypólsko. Imprezę po-
prowadzili 

w-ce dyrektor ds. Publicz-
nego Gimnazjum w Zespo-
le Szkół Publicznych w Osinie 
Beata Fidos, a także kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Krzysztof Górecki. Bardzo 
profesjonalna oprawa muzycz-
na (kolędy, piosenki świątecz-
ne w różnych językach) była 
dziełem chóru Z.S.P. w Osinie 

„Dominanta”, przygotowane-
go przez Andrzeja Królewicza. 
Wieczór zakończyło wspól-
ne wykonanie przez wszyst-
kich gości piosenki „Ogniska 
już dogasa blask” . Urokliwość 
tego wieczoru sprawiła, że z 
pewnością na długo pozosta-
nie on w pamięci mieszkań-
ców i być może stanie się tra-
dycją naszej gminy.

Organizatorami wieczoru 
wigilijnego byli: Wójt Gmi-
ny Osina Pan Krzysztof Szwe-
do, Proboszcz Parafii pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP 
ksiądz Jerzy Labuda,  Zespół 
Szkół Publicznych im. Broni-
sława Malinowskiego w Osi-
nie,  Caritas w Osinie,  Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej,  Gminna Biblioteka Pu-
bliczna.

Organizatorzy wigilii ser-
decznie dziękują Radzie Ro-
dziców Szkoły Podstawowej 
oraz Publicznego Gimnazjum 
w Z.S.P. im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie za pomoc 
i wsparcie podczas tego uro-
czystego spotkania.

Info. UM Osina 
opr. redakcja 
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BeZPłatNa PomoC W UZYsKaNIU KreDYtU - oFerta 20 BaNKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DomY Na sPrZeDaŻ

Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CeNa 850.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 399.000 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł 
Radowo Małe ( okolica ) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 7000m² – CENA 148.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł 
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł

DZIałKI Na sPrZeDaŻ
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CeNa 100.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
łoBeZ – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kier. Drawska– CeNa 1 122.000 zł
łoBeZ – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – CeNa 2 400.000 zł

CHoINKI sPrZeDaŻ
Świerk zwykły
Świerk srebrny
jodła północna
jodła kaukazka

NIsKIe CeNY
ul. Poniatowskiego 19
tel. 694 905 654

Zatrudnię  
mechanika

samochodowego
601 897 368

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Sprzedaż 
choinek 

w Długołęce.  Duży wybór. 

•	świerk	kłujący	
srebrny, 
•	świerk	

pospolity oraz 
•	choinki	

w donicach. 
504 124 180

audi Quarto a 4 sprzedam 
Sprzedam Audi Quarto A 4 1,9 TDI, rok prod. 1999. Jeden 

właściciel w Niemczech (70. letnia kobieta) jeden w Polsce 
(drugi rok). Samochód robiony na zamówienie w internecie ta-
kiego nie znajdziesz. 

Siedzenia czarna skóra, 10 poduszek powietrznych, klimatro-
nic, czujnik cofania, ksenony, wekslarka, podgrzewane siedze-
nia, elektr. lusterka, pełna elektronika ustawienia siedzeń, este-
tyczny „dizajn” wnętrza. Opony letnie na alufelgach plus cztery 
koła zimowe na felgach stalowych. Przebieg udokumentowa-
ny 260 tys. Samochód serwisowany. Przed sprzedażą wszystkie 
drobne usterki naprawione w warsztacie (udokumentowane). 

Cena 19 500 zł., tel. 509 702 817 

Restauracja – Motel 15 Południk 

zaprasza 
na Bal Sylwestrowy 

- obiad (5 dań gorących);    - przystawki; 
-soki, cola bez ograniczeń; 
-kawa, herbata bez ograniczeń; 
-ciasto;    - stół wiejski; 
-orkiestra na żywo oraz ½ l. wódki na parę i szampan. 

Rozpoczęcie godz. 20.00 663 412 054 
Cena 450 zł od pary, 510 zł z hotelem
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

sPrZeDam 
mIesZKaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
 9

8

Pantropa

Odgadnięte wyrazy wpisujemy w zaznaczone korytarze – 
pierwsza litera w polu z kropką. Dopisane litery (przyciem-
nione pola) utworzą rozwiązanie.

–  woził duszyczki za jednego obola,
–  Wołodyjowski,
–  i koza, i marten.

Gdy Boże Narodzenie białe...
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POZIOMO:
1 – w wigilię pieje czy też 
mówi?
4  - model citroena,
6 – dla rolnika i aktora,
8 -  czy marynarze zamienią ją 
na kolędę?
9 – bieg konia,
10 – lewa strona bluzki,
12 – rozkwit, rozwój, 
13 – soczewica, tylko soczewi-
ca,
14 – rzeka na Węgrzech,
15 – smaczny kubuś wielo-
owocowy,
16 – głos z chlewika ( w wigilię 
nie usłyszysz),
17 – będą w cenie na Wielka-
noc,
18 – imię żeńskie od Iwana.

PIONOWO:
1 – w całym województwie ko-
jarzony z oplem i toyotą,
2 – pokolenie,
3 -  rów łączący okopy,
4 – słaba gleba gliniasta,
5 – także citroen,
7 – bawełniany stan w USA,
11 – wyspa na którą Odyseusz 
nie zdążył przed świętami...

Hej kolęda,  
kolęda...
Z wyrazów odczytanych w przyciemnionych 
kratkach ułożyć rozwiązanie.

POZIOMO:
1 – inna nazwa herosa (mit. grecka),
4 – zasiane kiełkuje,
5 – ciasto jak kij z odrostami,
7 – dawny górnik.

PIONOWO:
1 – składali ją rekruci,
2 – płynie z węglem, po Odrze,
3 – przykryte już ziemią ruiny świadczące, że 
był tutaj gród,
6 – w kuźni wykuwa  swój los.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie – 
dokończenie przysłowia umieszczonego w tytule.

KUPON 96 krzyżówka z dnia 16 XII
Prawidłowe rozwiązania: „Niech nikt nie będzie zapomniany 
iluminacja”
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Halina Szwal, Jerzy Siedlecki, 

Marek Feliksiak, Pelagia Feliksiak, Michał Furmańczyk, Halina Stefań-
ska, Henryk Rosa, Jadwiga Maknia, Andrzej Leszczyński, Halina Hein-
rich, Józef Dobrowolski, Regina Czarnowska.

Zwycięzcy: Michał Furmańczyk, Henryk Rosa, Andrzej Leszczyński

PrZY WIgIlII 
Spójrz, za oknem oszronione drzewa, 
Pod obrusem  wiązka siana, 
A rodzina zgodnie śpiewa, 
Kolędami chwaląc Pana... 

PrZeD ŚWIętamI 
Jak w ukropie się uwijam, 
Boże, to już północ mija, 
Musze jeszcze wytrzeć kurze 
Z każdego kąta.
A, że mi szwankuje zdrowie, 
Boje się co żona moja powie. 
Kur już pieje, a ja nie śpię, 
Wciąż się krzątam. 
Pot mi z czoła ciurkiem kapie. 
Bigos w wielkim gazie sapie. 
Oparzyłem się, 
A  niech to licho co się zowie. 
Na drzwi sypialni tęsknie zerkam
Nie, została mi przepierka... 
Przed świętami to głupieje 
Całkiem człowiek. 

BoŻe NaroDZeNIe 
Na trzepaku w pół zawianym, 
Wytrzepano już dywany, 
Henio pcha na swoje miejsce 
Wielki fotel.
Wkrótce zjedzie sie rodzina,
Żona w kuchni sprawia lina, 
Lampa z spod sufitu sieje błyski złota. 
Henryk drwa w kominku pali, 
Lśni choinka w pełnej gali . 
I  ku żonie moje słowa mkną w podzięce, 
Za prezenty, za wigilię,
I za pełne ciepła chwile... 
Jednak święta te, kochani, 
To coś więcej. 

Do Betlejem 
A do tej stajenki choć biedna i licha,
Przybieżeli królowie, 
Modlili się z cicha. 

Wesołych Świat Bożego Narodzenia,
Szczęśliwego Nowego Roku Czytelnikom

Humoru życzy Henryk
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regUlarNa lINIa mI Kro BU so Wa seroCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKs 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWogarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze sZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZeWÓZ osÓB - ro maN BIŃCZYK - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNIeDZIałKU Do PIątKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
soBota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

roZkŁAD jAZDY bu sóW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam budynek 
po sklepie w Długołęce. 

Możliwość adaptacji 
na mieszkanie

tel. 667 788 125

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

Zatrudnię 
mechanika

samochodów ciężarowych
z doświadczeniem

601 528 181 
601 200 133

Zatrudnię 
do pracy 

na ładowarkę teleskopową 
12h dziennie. 

509 307 694

roZKłaD jaZDY BUsÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

trasa NoWogarD – goleNIÓW – sZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
trasa sZCZeCIN – NoWogarD
szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
trasa NoWogarD – masZeWo – stargarD sZCZeCIŃsKI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
trasa stragarD sZCZeCIŃsKI – NoWogarD
stargard szcz. oś. tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; s – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
 tel. 91 577 20 07

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
27:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - szczecin główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (27:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 92 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny,  
Piotr słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHomoŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 2 
pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po generalnym 
remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMO-
SCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biuro-
we w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 zł /m2 
tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok sie-
bie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gry-
fitów), pod budowę garaży (wielkość dosto-
sowana na busy lub auta osobowe), cena do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• sprzedam dom na ul jesionowej w Nowo-
gardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy 
ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia - 
chętnie na os. Czereśniowy sad. tel. 607 
399 167 

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamko-
wej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 
39 18 307

• sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, 
tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warun-
kami zabudowy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; tel. 
604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościuszkach. 
Pow. 1200 m2 wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. Cena 64  000 
zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe centrum. 
723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na gabine-
ty np. lekarskie, biura w Nowogardzie (pomię-
dzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 602 677 563

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Cen-
trum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i przekształco-
ną o pow. 597 m2 przy ul Dąbrowszczaków. 
724 268 040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, Warszawska 
10 i Warszawska 14. Tel. 694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na trzy-
pokojowe w starym budownictwie w Nowo-
gardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w Cen-
trum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 lecia, dwu-
pokojowe kuchnia, łazienka. Cena 1000 zł + 
gaz i prąd. 606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III piętro, 
67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. Wysoki 
standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe w szczecinie na Nowogard, Goleniów lub 
Stargard. 602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 602 405 
640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe czę-

ściowo umeblowane na ul. racibora czynsz 
1000 zł + media. 601 240 025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupokojo-
we przy ul Wiejskiej, mile widziana firma. 
693 850 197 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 46 m, 
parter ul. Gryfitów. 605 902 952

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 0,57 ha 
przy ul. Asnyka. 601 595 069

• szukam kawalerki do wynajęcia. tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czteropo-
kojowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie (bezczynszowe) czte-
ropokojowe 72 m2 + garaż, osiedle Bema. 
691 625 832

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal handlowy 
64 m2 przy ul. Bankowej 3E. 669 910 736

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. Tel. 
509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czteropo-
kojowe. Parter. Tel. 504 898 980

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. stoisko 
handlowe w centrum miasta czynsz + media. 
694 053 131

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 10 
km) po kapitalnym remoncie na działce zago-
spodarowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). Cena 
400.000 tys. tel. 692383706 po 18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i czte-
ropokojowe. 508 309 980.

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 
602 526 935

• sprzedam lub wynajmę kawalerkę, ul. War-
szawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w Krzywi-
nie 100 km od Nowogardu, trzypokojowe z 
balkonem, piwnicą, garażem i ogródkiem na 
dwupokojowe komunalne w Nowogardzie. 
693 584 630

• Sprzedam ziemię 50 i 47 ar. w Nowogardzie (za 
byłym POMem) tel. 601 595 053

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m, II piętro w 
domu wolnostojącym. 91 39 23 209

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 m2. 
I piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyńskiego. 
723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III piętro 
55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Garaż do wynajęcia może być na dostawczy 
lub magazyn, ul. Fabryczna. 509 861 740

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe I pię-
tro, 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 606 621 142

• Sprzedam kontener. 790 405 650

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 518 483 194

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Zacisznej, 76 
m2, trzypokojowe. Cena 1000 zł + media. 
601 448 218

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640
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• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 

45,6m2 I piętro. 130 tys. 886 030 766

• sprzedam dom w stanie surowym 130 
m2 działka 1200 m2. osiedle Bema. 
506 534 179 

motorYZaCja

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• sPrZeDam oPel VeCtra C KomBI, 
sreBrNY met., roK ProD 08/2006, 
PrZeB 152000 Km, 1.9 DIesel 150 
Km, serWIsoWaNY W aso oPel 
(FaKtUrY), ostatNI serWIs 20 
WrZesIeŃ 2011, NoWe oPoNY let-
NIe CoNtINeNtal, KlImatroNIK 
DWUstreFoWY, ZaDBaNY, CeNa Do 
UZgoDNIeNIa, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubezpie-
czony do poprawek blacharskich. Cena 
1200 zł do uzgodnienia. Tel. 692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami do 
Nissana Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 5 
drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena do ne-
gocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe Go-
odyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, mało 
używane - cena 790 zł, sprzedam felgi 
stalowe  4 szt. do Nissana Almery z 2001 
roku, cena 490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery opony z felgami i 
kołpakami zimowe 195/65 R15. Tel. 
693 716 085

• Sprzedam Jelcz 3W317, rok prod. 1990, 
skrzyniowy, wywrotka, sprawny tech-
nicznie. Cena 7500 tel. 506 012 704

• Sprzedam Opla Corsę 1.2. 62 tys 
przebiegu, opony zimowe, stan bdb. 
510 074 261

• Sprzedam VW POLO pj. 1.6 benzyna, rok 
prod. 1995. Cena 5200 zł. 697  855  204; 
692 831 280 po 17-stej.

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,3 rocznik 
1993. Cena do uzgodnienia. Więcej in-
formacji pod nr tel. 504 751 421

• Sprzedam Ford Focus 1.8 TDDI combi. 
11 200. Tel. 609 307 351

• Sprzedam przyczepę wywrotka 3,5t. 
606 621 142

• Sprzedam WV Karawela. 669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 TD paka, 
rok prod. 1996. Tel. 669 320 592

• Sprzedam WV Cady 1.9 diesel, rok prod. 
1996, przebieg 175 tys km. Cena 5500 do 
uzgodnienia. 601 448 218

rolNICtWo

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 
692 421 192 lub +49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kombajn 
do ziemniaków ANNA. tel. 692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, „Bel-
la Rosa” żółte, czerwona skórka, dostęp-
ne przez okres zimowy (przechowalnia). 
608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 509 411 822

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam siewnik do nawozu Amazon-
ka i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam konia pod siodło, Wierzbięcin. 
91 39 10 782; 691 033 149

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem szero-
kość 2,70, pług trzyskibowy i wialnię do 
zboża. 668 316 103

• Sprzedam oryginalne opony do Volvo 
Miechelline altin, 205/55 R16, z felgami 
aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam samochód marki VW Golf V, 
rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny me-
talik. Cena do uzgodnienia. 508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot 
Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 diesel, 
srebrny metalik. Stan idealny. 508  290 
657

• sprzedam cielaka trzymiesięcznego i 
klacz 8-letnią. 500 112 507

UsłUgI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? salon komputerowy ms BIoss 
zaprasza! ul.700-lecia 15 (nad apteką 
jantar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-
88-96

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców Co. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! serwis sprzętu agD. tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 692 562 
306

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, remon-
ty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pa-
nele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510  335 
162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUs i Urzędu skarbowego. 
601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 miesiące, 
bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazura, tera-
kota. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• oprawianie prac (największy wybór 
okładek), bindowanie, ksero kolor 
a4-a3, laminowanie a4-a3, VIZart 
studio reklamy, Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad apteką jantar), tel. 605 
522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 25t, 
plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble pod wy-
miar. 697 786 967

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remonty mieszkań, malowanie gratis. 
726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 668 171 212

• Wyprowadzanie psów na spacery. 
608 111 129

• Remont? wykończenia wnętrz? My wie-
my jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMO-
VER. 501 714 275 24h/dobę!

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• BeHaPe-specjalista Krzysztof Kazański 

szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa ob-
sługa firm. 607 260 528

• Usługi ogólnobudowlane i elektryczne. 
516 033 882

• Mikołaj na święta. 727 569 687

• Wykonam prace ogólnobudowla-
ne. malowanie, glazura i inne. 662 
678 895

• Zespół muzyczny RONDO MUSIC. 
Wszelkie imprezy okolicznościowe. 
691 841 305; 603 456 345

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, do 
obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 26 124

• Stolarz wykonuje szafy, zabudowy wnęk, 
inne meble nietypowe. 697 786 967

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Pożyczki bez BIK na dowód osobi-
sty bez dochodu 200-1000 zł. 513 
164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudnię przedstawiciela. 515 065 396

• Zatrudnię sprzedawcę. 721 055 364

• Praca w sklepie meblowym w cha-
rakterze sprzedawcy – doradcy 
klienta. Mile widziane panie o zain-
teresowaniach związanych z urzą-
dzaniem i dekoracją wnętrz oraz 
z doświadczeniem w handlu. Jeśli 
jesteś osobą sumienną, pracowitą, 
dyspozycyjną to praca właśnie jest 
dla Ciebie! CV proszę składać: Kwa-
drat Meble, ul. Armii Krajowej 49, 72-
200 Nowogard

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film 
S Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  
750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla dziecka 
do 5 lat. Cena 150 zł. 513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor AMD 
Athlon XP 1243 MHz, płyta główna Gi-
gabyte GA-7N400E, Pamięć 512MB, 
karta video NIVIDA GeForce4MX AGP8X 
128MB, dysk twardy 80GB, Napęd dys-
ków: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-RW CR52 
52X/32X/52X CD-RW, MONITOR SAM-
SUNG Sync Master 763MB, cena 590 zł, 
tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiórkową 
oraz kamień polny w ok. Nowogardu. 91 
38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WALTER 

250 zł (sklepowa cena 500 zł) stan b. do-
bry. 783 019 357

• Sprzedam szafę z jesionu, dwudrzwiową 
na dole dwie szuflady. Okres przed wo-
jenny. Składana na dyble. 606 265 333

• Sprzedam fotele tanio, 783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik firmy 
RADSON tanio sprzedam. 512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gra-
tis. 501 385 072

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 na gwa-
rancji. Tel. 693 877 373

• sprzedam bilety w obie strony dla 
dwóch osób do anglii. lotnisko 
szczecin –goleniów – londyn stan-
sed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan bar-
dzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa fotele. 
783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, dojeżdżam. 
506 534 179

• Sprzedam gołębie Budapeszty 50 zł / 20 
szt. 506 184 436

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięczne rasy 
kundel śnieżnobiałe w czarne łatki. 
504 525 966

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam w ca-
łości lub pocięte w klocki. 514 740 538.

• Tanio sprzedam lodówko- zamrażarkę. 
796 965 432

• Sprzedam monitoring, 8 kamer.  
790 405 650

• Oddam w dobre ręce 3 suczki (szczenia-
ki odchowane) rasy mieszanej z wilczu-
rem. 508 290 657

• sprzedam dwa łóżeczka różowe dla 
dziewczynki. 725 176 089 

• oKaZja! sprzedam stojaki niklowa-
ne na odzież, regał + przymierzalnie, 
wieszaki, piecyk na gaz (na gwaran-
cji) + butla, wagę elektroniczną (na 
gwarancji), odzież używaną (b. tanio). 
723 399 345

• sprzedam stolik pod tV. tel. 607 289 
903.
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Foto tydzień

 Po naszej interwencji została umieszona numeracja na bloku 
przy ul. 3 Maja. 

Dziura w jezdni przy ul. 15 Lutego, czeka już od wielu lat na 
naprawę. Może warto byłoby ją chociaż zabezpieczyć. 

Wysypisko w centrum miasta? Ta góra śmieci i odpadów bu-
dowlanych znajduje się przy ul. 700 Lecia, a konkretnie w okoli-
cy składu węgla. 

Minął rok

Kończący się 2011 rok odznaczył się  kilko-
ma  wydarzeniami, które istotnie zmieniły sy-
tuację, w jakiej funkcjonuje nowogardzka spo-
łeczność. Warto uświadomić je sobie w telegra-
ficznym skrócie. W lokalnej polityce był to pierw-
szy rok funkcjonowania nowej Rady  Miejskiej 
i burmistrza Roberta Czapli (zmiana,  po czte-
rech kadencjach Kazimierza Ziemby). Odtwo-
rzona została też po 1 kadencyjnej przerwie sta-
ra, ugruntowana u nas towarzysko, a archaiczna 
już w kraju, koalicja SLD-PSL. Jesień przyniosła 
nam pierwszego wybranego z Nowogardu posła 
na Sejm, Andrzeja Piątaka (poprzedni mieszka-
niec naszego miasta Ryszard Bonda był wybra-
ny w innym okręgu). W zakresie infrastruktury 
ważnym wydarzeniem istotnie zmieniającym sy-
tuację komunikacyjną  miasta, było oddanie w 
ostatnich dniach roku do użytku obwodnicy mia-
sta. To niewątpliwie przełomowe wydarzenie, 
mimo błędnego przebiegu tej arterii i kilku ab-
surdalnych rozwiązań szczegółowych, błędy te 
potwierdzają  naszym zdaniem zawiniony brak 
czynnego i mądrego udziału władz lokalnych 
w procedurach przygotowawczych  (pisaliśmy o 
tym w DN). 

Kolejnym ważnym elementem w zakresie  in-
frastruktury komunikacyjnej był remont dworca 
PKP - to pozytywne i niestety negatywne - odda-
nie do użytku tzw. dworca PKS z karkołomnym 
i niefunkcjonalnym rozwiązaniem w komplek-
sie wokół usytuowanego fatalnie urbanistycznie  
marketu.  Najistotniejszym  infrastrukturalnym  
wydarzeniem inwestycyjnym było rozpoczęcie 
rozbudowy szpitala. Ponadto kilka drobnych re-
montów poprawiających estetykę miasta. W go-
spodarce lokalnej niestety stagnacja, a nawet re-
gres. Okazało się też  w mijającym roku, że obie-
cująca, ukończona inwestycja nowogardzki REM 
z wielkimi, widocznymi z daleka, zbiornikami i 
nowa tłocznia rzepaku, trwale stoi i perspektyw 
produkcyjnych nie widać. Rozstrzygnięty w koń-
cówce roku przetarg na budowę zakładu utyliza-
cyjnego w Słajsinie, to jeden z  nielicznych opty-
mistycznych akcentów w gospodarce. Społecznie 

też dynamiki brak; spadła liczba zawieranych 
małżeństw - nadal  spada, a młodzi ludzie zni-
kają szybko z miasta zaraz po ukończeniu szkół, 
nic dziwnego skoro utrzymać rodzinę trudno 
przy takiej podaży miejsc pracy. Swoistym zna-
kiem czasu staje się tutaj otwarcie (zresztą bar-
dzo pożytecznego) Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Warto odnotować dwa społeczne protesty w 
sprawie planu likwidacji kaplicy w Wojcieszynie 
- ten skuteczny i budowy fermy norek w okolicach 
Ostrzycy - tutaj nie wiadomo jak się rozstrzygnie 
ostatecznie. 

W życiu kulturalnym istotne wzmożenie ak-
tywności nowogardzkiej biblioteki z kilkoma cie-
kawymi cyklicznymi inicjatywami i niestety pro-
gramowy dryf NDK,  w tym roku pod kierownic-
twem nowej dyrektor Anety Drążewskiej , która  
objęła stanowisko po kilkunastoletnim dyrekto-
rowaniu Mirosławy  Przybyłek. Oświata spokoj-
nie i bez fajerwerków, ale nadal w kilku znanych 
fragmentach bardzo solidnie, spektakularna no-
wość, to klasa policyjna w Liceum nr 1. W naszej 
społeczności pojawili się nowi szczególni miesz-
kańcy - wychowankowie domu dziecka prowa-
dzonego  w nowej formule.  Zamieszkali w dwóch 
budynkach usytuowanych obok domu parafial-
nego parafii  pw. św.  Rafała Kalinowskiego.   

W życiu duchowym społeczności też zmiany, 
pierwszy rok bez ks.  Grzegorza Zakliki i pierw-
szy rok nowego proboszcza parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP- Grzegorza Legutki, a także nowy 
dziekan - ks. kan. Kazimierz  Łukjaniuk.  Dwie 
konsekracje, a w zasadzie jedna konsekracja ko-
ścioła pw. M.B. Fatimskiej i  jedna rekonsekra-
cja  ścian i konsekracja ołtarza w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP.  Dwa dekrety arcybiskupa 
o nadaniu tytułu sanktuarium lokalnego świąty-
ni pw. św. Rafała Kalinowskiego w związku z jego 
kultem i o pozwoleniu  na używanie nazwy Fary 
w stosunku do świątyni WNMP. Zapewne kata-
log zmian, tych pozytywnych i tych mniej opty-
mistycznych, każdy z nas mógłby uzupełniać o 
szereg wydarzeń, które zaobserwował w swoim 
najbliższym otoczeniu. My ograniczyliśmy się do 
tych, które jakoś szczególnie, jak się nam wyda-
je ten rok charakteryzują. Idzie nowy czas, nowe 
wyzwania, nowe spodziewane i niespodziewane 
zmiany, będziemy je obserwować i starać się Na-
szych Czytelników nie zawieść  z  dociekliwością 
i twórczym krytycyzmem opisując naszą rzeczy-
wistość. A opisujemy ją już dwudziesty rok – w 
nadchodzącym roku w czerwcu przypada bo-
wiem 20 rocznica powstania DN.             

Marek Słomski
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

EntEr  II 
laptop

 SErwIS - komIS
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Ostatnia sesja w tym roku

Zamiast ronda, zachcianki...
W minioną środę odbyło się kolejne, ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej w Nowogardzie. Przy 100% frekwencji uchwalo-
no  m.in. budżet miasta na rok 2012, zmieniając nieco jego pierwotny kształt. 

Na wniosek klubu radnych 
SLD i PSL oraz Komisji Finan-
sowo – Gospodarczej skreślo-
no jedną z największych po-
zycji w dziale wydatków in-
westycyjnych, którą do budże-
tu wpisał burmistrz R. Cza-
pla.  Mowa o planowanej od 
lat budowie ronda na skrzy-
żowaniu ulic Poniatowskiego 
z Boh. Warszawy (koło krzy-
ża). Koszt inwestycji obliczony 
był na   ok. 1 mln 400  tys. zł, 
z czego połowę środków mia-
ła dać gmina, a połowę Urząd 
Marszałkowski. Gotowa była 
także dokumentacja. Rondo 

miało udrożnić ruch od stro-
ny Stargardu Szczecińskiego, 
który jak wiadomo nie zmalał 
po otwarciu północnej obwod-
nicy. 

Zamiast budowy oczekiwa-
nego od lat ronda, na wniosek 
radnych klubu koalicyjnego 
wpisano m.in. budowę chod-
nika z Warnkowa do Nowo-
gardu i w miejscowości Karsk. 
Na obie inwestycje gmina za-
rezerwowała wkład własny na 
łączną sumę 700 tys. zł, z cze-
go 600 tys. na Warnkowo i 100 
tys. na Karsk. Resztę ma doło-
żyć zarządca dróg wojewódz-
kich, czyli w prostej linii Mar-
szałek Województwa. Tyle, że 
zdaniem radnych opozycji de-
cyzja o skreśleniu z listy in-
westycji budowy ronda może 
przekreślić możliwości uzy-
skania dofinansowania na ko-
lejne budowy drogowe. 

Zamiast budowy ronda przy 
ul. Poniatowskiego, mamy ja-

kieś spełnianie życzę, kilku rad-
nych. Moim zdaniem, gmina 
kompromituje się w takiej sy-
tuacji przed zarządcą dróg wo-
jewódzkich. Przecież o data-
cję starano się od kilku lat.  Te-
raz, z byle przyczyny rezygnu-
je się z tej inwestycji. Nie wiem, 
co sobie o nas pomyśli zarządca 
tych dróg. Pewnie, jak tak da-
lej pójdzie nie dostaniemy żad-
nych pieniędzy, bo będziemy 
postrzegani jako grupa niepo-
ważnych ludzi   – przestrzegał 
radny Marcin Nieradka. Słowa 
te nie wzruszyły radnych ko-
alicji, którzy mieli kamienne 

twarze.  Jedyną reakcję moż-
na było zaobserwować u bur-
mistrza, który kiwając głową 
przytakiwał Nieradce. 

Oprócz budowy chodników 
w Warnkowie i Karsku w dzia-
le wydatków pojawiło się kil-
ka nowych inwestycji. Za 6 tys. 
zł wybudowany zostanie rów-
nież chodnik w miejscowości 
Błotno. 50 tys. zł przeznaczo-
no na przebudowę chodnika i 
parkingu przy ul. Kowalskiej. 
10 tys. 550 zł zarezerwowano 
na przebudowę łącznika ulicy 
dworcowej (od stacji PKP do 
ulicy 700-lecia). 

100 tys. przeznaczono na ko-
lejne roboty związane z prze-
budową kanalizacji deszczo-
wej w mieście w ramach lokal-
nego programu rewitalizacji 
miasta. 18 tys. trafi do instytu-
cji wspomagających działania 
służące rozwiązywaniu proble-
mów alkoholowych. 

Tym samym wydatki na in-

westycje zwiększono o 166 tys. 
500 zł, w stosunku do pierw-
szego projektu budżetu, co 
dało łącznie kwotę 14 mln 074 
tys. zł. Automatycznie wzrósł 
także deficyt budżetowy z 11 
mln 228 tys. zł  na prawie 11 
mln 400 tys. zł. 

Głosowanie nad budżetem 
odbyło się ostatecznie bez 
większych niespodzianek. Za 
jego przyjęciem głosowali chó-
rem radni koalicji (13 głosów 
za). Radni Wspólnego Nowo-
gardu (5 głosów) i radny Ce-
zary Marcinkowski wstrzyma-
li się od głosu. Jak na prawdzi-

wą opozycję przystało, jedynie 
radni Nieradka i Krzywania 
byli przeciwni, tak skonstru-
owanemu budżetowi na rok 
2012. 

Przypomnijmy tylko, że w 
przyszłym roku dochody gmi-
ny zaplanowano na poziomie 
61 mln 776 tys. zł, a wydatki 
na 73 mln 170 tys. 

Wnioski, interpelacje, za-
pytania 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w tym roku  radni 
wykazali się niebywałą aktyw-
nością. Głos zabierali nawet Ci 
zwykle milczący. 

Marcin Wolny (SLD) do-

pytywał m.in. czy  wprowa-
dzone zostaną opłaty za prze-
jazd obwodnicą Nowogardu i 
czy Rada Miejska może drogą 
uchwały wprowadzić zakaz po-
ruszania się po mieście samo-
chodów ciężarowych. Radny 
wnioskował także o ustawie-
nie oświetlenia ulicznego przy 
drodze prowadzącej na osiedle 
Bema (koło byłej Gorzelni).

Michał Wiatr (WN)  pytał, 
dlaczego zdaniem burmistrza 
Nowogardy nie ma szans na 
dofinansowanie w przyszłym 
roku prywatnego żłobka i co 
z uchwałą w sprawie opieki 
dziennej, a w szczególności fi-
nansowania wyżywienia. Rad-
ny dopytywał także o losy kon-
kursu „Witacz stary jak świat”, 
do udziału w którym gmina 
została zaproszona i przyszłość 
remontu drogi osiedlowej przy 

ul. Radosława. 

Radny Bogumił Gała (WN) 
dziękował za pozytywne roz-
patrzenie wniosku, dotyczą-
cego przekazania gruntów na 
rzecz  miejscowości Konarze-
wo, gdzie w przyszłości ma 
powstać plac zabaw. Radny 
wnioskował także o pozyska-
nie od Skarbu Państwa frag-
mentu działki, która przyle-
ga do gruntu gminnego, co 
spowoduje uatrakcyjnienie 
tej nieruchomości i pozwo-
li na jej lepsze wykorzystanie 
m.in. również budowy pla-
cu zabaw. Radny wnioskował 
także o rozszerzenie linii ko-
munikacji miejskiej, włącza-
jąc do niej przystanek przy by-
łej krochmalni i znajdującej się 
w sąsiedztwie przychodni le-
karskiej oraz  zamontowa-
nie latarni przy zjeździe w 

Głosowanie nad budżetem
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okolicy Restauracji Przystań. 
Radny Michał Bociarski 

(PSL)  pytał o ustalenia  po-
zwolenia na wycinkę topól na 
drodze Grabin – Trzechel, a 
także o inwentaryzację dróg 
gminnych, które w pierwszej 
kolejności będą się kwalifiko-
wać do remontu w nadchodzą-
cym roku. Radny wspominał 
o drodze Wyszomierz – Sta-
re Wyszomierki, gdzie wyko-
nano częściowy remont, który 
w zasadzie zamiast ułatwić, to 
utrudnił jeszcze przejazd. Bo-
ciarski pytał także o dalsze losy 
terenu rekreacyjno-sportowe-
go przy ul. Kowalskiej, gdzie 
były już gotowe plany i pozwo-
lenie na budowę. 

Paweł Kolanek (PSL) złożył w 
imieniu mieszkańców Błotne-
go Młyna wniosek o zamonto-
wanie przystanku autobusowe-
go. Poinformował także o po-
trzebach rodziny, która ucier-
piała w pożarze domu w Ptasz-
kowie (pisaliśmy o tym DN). 
Rodzina do całkowitego wy-
kończenia zniszczonych przez 
żywioł pomieszczeń potrzebu-
je jeszcze dwie paczki styropia-
nu, klej i dwie płyty OSB. 

Rafał Szpilkowski (WN) 
wnioskował o zmniejszenie 
dopuszczalnej prędkości w ob-
rębie miejscowości Warnkowo 
do 50  km/h i ustawienie znaku 
„teren zabudowany”. 

Tomasz Szafran (WN) po raz 
kolejny dopytywał o wycięcie 
topól wzdłuż drogi powiatowej 
biegnącej w kierunku Trzechla 
i sprecyzowanie, kto ostatecz-
nie ma zdecydować o wyda-
niu zgody na wycięcie drzew- 
Starostwo czy Gmina? Radny 
zgłosił także potrzebę wycię-
cia krzewów przy cmentarzu 
znajdującym się w Trzechlu i 
konieczności naprawy jednej z 
lamp oświetleniowych. T. Sza-
fran dopytywał także, czy  jest 
możliwość wydłużenia pracy 
Urzędu Miejskiego raz w mie-
siącu. Radny wnioskował tak-
że o zabezpieczenie komina 
przy jednym z bloków przy ul. 
Zamkowej, który jest w fatal-
nym stanie i przekazanie infor-
macji, ile Gmina w tym roku 
wydała na ogłoszenia prasowe  
zlecane do gazet. 

Stanisław Saniuk (PSL) 
wnioskował, aby w przyszłym 

roku zakupić i zamontować 
urządzenia do głosowania i li-
czenia głosów na sali obrad. 
Radny złożył także wniosek o 
zmianę organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ulic 700 Lecia z 
3 Maja – więcej szczegółów w 
kolejnych wydaniach DN. 

Mieczysław Laskowski (PSL) 
złożył kilka wniosków doty-
czących obwodnicy, a część 
z nich w zasadzie powtórzył, 
bo jak stwierdził, nie wszyst-
kie były zrealizowane. Radny 
zwracał uwagę, że Budimex 
nie udrożnił wpływu strumy-
ka do jeziora w Olchowie, co 
powoduje jego dalsze zapycha-
nie i zalewanie terenów wokół 
i jednocześnie prosił o przysła-
nie ekipy z Urzędu lub wymu-
szenie tego działania w ramach 
reklamacji od Budimexu. La-
skowski poinformował także, 
że w trakcie budowy zjazdu 
do Olchowa zburzono beto-
nowy przystanek autobusowy 
i zawnioskował o postawienie 
nowej wiaty. W dalszym ciągu 
nie postawiono lampy oświe-
tleniowej, którą zdjęto pod-
czas budowy tej drogi. Radny 
złożył wniosek o przywrócenie 
oświetlenia. 

Marcin Nieradka (radny nie-
zależny) złożył wniosek o wy-
burzenie pomnika przy Placu 
Wolności. Jego zdaniem bu-
dowla odstrasza swym wyglą-
dem, a co najważniejsze nie 
oddaje prawdy historycznej, 
która dzisiaj jest powszech-
nie znana. Radny zawniosko-
wał także o zamontowanie ka-
mer na sali obrad i transmisję 
internetową na żywo z posie-
dzeń Rady Miejskiej. Nierad-
ka dopytywał także, jak bur-
mistrz wyobraża sobie funk-
cjonowania skateparku w oto-
czeniu hektolitrów zalegającej 
wokół obiektu wody i jakie są 
możliwości odwodnienia tych 
terenów. Radny poinformował 
również o fatalnym stanie nie-
których mieszkań socjalnych 
w budynku, który został odda-
ny do użytku na początku roku 
(okolice cmentarza) – redak-
cja zajmie się tym tematem w 
przyszłym tygodniu. 

Rafał Paśko (PSL) pytał na 
jakim etapie są rozmowy w 
sprawie remontów przejazdów 
kolejowych w Nowogardzie i 
jakie są plany do opuszczone-
go budynku - obok fontanny 

(okrąglak). 
Czesław Kozieł (SLD) zwró-

cił uwagę na fatalny jego zda-
niem wygląd dworca kolejo-
wego w Nowogardzie i pytał, 
czy Gmina posiada wiedzę na 
temat planów, jakie z tym bu-
dynkiem ma PKP. 

Wiadomości mają złe wia-
domości...

Dość burzliwą dyskusję wy-
woła sprawa informacji, jakie 
od jakiegoś czasu pojawiają 
się w biuletynie informacji pu-
blicznej pt. „Wiadomości Sa-
morządowe”, jaki za pieniądze 
podatników wydawany jest w 
co dwutygodniowym cyklu. 
Zdaniem radnego Bogumi-
ła Gały (WN) w ostatnim wy-
daniu tego pisma pojawiły się 
nieprawdziwe informacje do-
tyczące przebiegu budowy pla-
cu zabaw w Kulicach. 

W tekście tym są zawarte 
nieprawdziwe informacje, któ-
re sugerują, że mieszkańcy Ku-
lic zawdzięczają plac zabaw 
obecnemu sołtysowi i burmi-
strzowi miasta. Mieszkańcy są 
tym faktem zażenowani i czują 
się oszukani– mówił Gała. Nie 
wiem, czy pan sołtys Piotr Joń-
ca  wie, że użyto jego nazwiska 
w artykule, ale na pewno wie, 
że nie był jeszcze sołtysem kie-
dy podejmowane były decyzje 
odnośnie budowy tego obiektu. 
Rada podejmowała uchwałę w 

tej sprawie 27 kwietnia. Proszę 
w następnym numerze sprosto-
wać tą informację. Na kłam-
stwie daleko się nie zajedzie. 

Radny jednocześnie dopy-
tywał, kto ostatecznie decydu-
je  o treści artykułów ukazują-
cych się w biuletynie samorzą-
dowym. 

Uwagi, co do treści pojawia-
jących się gminnym biuletynie, 
miał także radny Michał Bo-
ciarski z PSL. 

W biuletynie nie od dziś po-
jawia się wiele przekłamań i 
manipulacji faktami. Ostatni 
przykład dotyczy stawek podat-
ku rolnego, jakie obowiązują w 
innych gminach. Nie wiem, jak 
nazwać takie działanie. To są 
jakieś podchody. Podano staw-
kę GUS, a nie jest podane skąd 
się to bierze, jaki jest przelicz-
nik i  ile faktycznie rolnik będzie 
płacił za ha. To są kłamstwa. 
Uczulam, żeby ktoś zainterwe-
niował w tej sprawie, bo pienią-
dze na druk tego biuletynu idą 
z naszych kieszeni – mówił sta-
nowczo Bociarski.  

Niespodziewanie „partyjnej 
reprymendy” udzielił Bociar-
skiemu jego kolega z klubu. 

Uważam, że jest to zagrywka 
polityczna wymierzona w kie-
runku koalicji rządzącej. Kole-
gom z opozycji się nie dziwię. 
Kiedy pan radny Bociarski mógł 
reagować na tą stawkę, nie było 
go na naszych posiedzeniach – 

mówił Paweł Kolanek z PSL. 
Burmistrz ociągał się z od-

powiedzią na  temat komen-
tarzy i pytań radnych w spra-
wie informacji publikowanych 
w Wiadomościach Samorzą-
dowych. Zamiast tego Antoni 
Bielida uznał, że jego zdaniem 
nie jest to temat do dyskusji. 

Nie będziemy na sesji robić 
prasówek. Złożył Pan wniosek 
o niewłaściwym Pana zdaniem 
ujęciu informacji w biuletynie. 
Burmistrz ma to sprawdzić i 
odpowie Panu na piśmie – pró-
bował uciąć temat Bielida. 

Gała nie dawał jednak za 
wygraną i zażądał odpowie-
dzi burmistrza jeszcze na sesji 
twierdząc, że redaktor, który 
podpisał się pod spornym tek-
stem nie napisał go samodziel-
nie. 

Sprawa jest poważana, a Pan 
mi mówi o jakimś sprostowaniu 
błędu w druku – kontynuował 
Gała. 

Burmistrz  skwitował całą 
dyskusję dość krótko. 

Szanowny Panie radny...
Oczywiście sprawdzę, jak to 
było. Jeżeli potwierdzą się fakt, 
że napisaliśmy coś nie tak, i na-
ruszyliśmy godność sołtysa, to 
napiszemy sprostowanie i prze-
prosimy go i tyle w tej sprawie – 
mówił Robert Czapla. 

Marcin Simiński

Zamiast ronda, zachcianki...

Bogumił Gała radny Wspólnego Nowogardu
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Niech ten radosny dzień 
na zawsze Wasze troski odsunie 

w cień i niech się śmieje do Was świat, 
blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Dla Teresy Pawliszak 
z okazji urodzin 

oraz 
Janowi i Teresie Pawliszak 

z okazji okrągłej rocznicy ślubu 
najlepsze życzenia 

od dzieci, wnuków i prawnuków.

Przed wojną wieczystego nie znali i problemu nie było

300 000  więcej  zapłacą  „wieczyści”  

Protestują i proponują
Około 300 000 zł więcej zapłacą gminie w 2012 roku użytkownicy z tytułu wzro-
stu opłaty za użytkowanie wieczyste . Decyzje zawierają też stawki na następne 
lata , wiadomo więc  ile wyniosą kolejne podwyżki w   latach 2013 i 2014.

My niżej podpisani stanowczo 
nie zgadzamy się na tak wyso-
kie stawki opłat za użytkowa-
nie wieczyste działek- tak za-
czyna się oficjalne pismo zło-
żone przez 15 użytkowników 
wieczystych i działek, którym 
w ostatnich tygodniach zwięk-
szono opłatę roczną  o 100% 
za 2012 rok, a także wyliczo-
no około 50% wzrosty za lata 
2013 i 2014.  Zgodnie z zasada-
mi ustawowymi  opłata roczna 
za użytkowanie wieczyste jest 
naliczana procentowo od war-
tości nieruchomości.  Gmina 
Nowogard zleciła w tym roku 
przeszacowanie tej wartości.  
Jak tłumaczono  nam w urzę-
dzie,  uaktualniania wartości 
rynkowej  działek nie przepro-
wadzano od 1998 roku. Jednak 
protestujący użytkownicy uwa-
żają,  że  sposób w jaki doko-
nano przeceny jest niesprawie-
dliwy i w konsekwencji zawy-
ża wartość działki , czego skut-
kiem jest- ostatecznie do 2014 
-  czterokrotny wzrost opłat y 
rocznej. Dokonane przez gmi-
nę przeszacowanie wartości 
działek  skutkuje takim  wyso-
kim wzrostem, ale ustawa po-
zwala w następującym po prze-
szacowaniu  roku podnieść 
wartość opłaty najwyżej o 100% 
w stosunku do dotychczasowej 
,pozostały wzrost można rozło-
żyć  po równo ,na następne dwa 
lata.  Kwestionowanie sposobu 
wyceny, to główny postulat wy-
stąpienia który użytkownicy 

wieczyści skierowali zarówno 
do burmistrza miasta, jak i Sa-
morządowego Kolegium Od-
woławczego.  Przypomnijmy, 
że SKO działające przy Urzę-
dzie Marszałkowskim jest or-
ganem odwoławczym dla oby-
wateli  skarżących decyzje ad-
ministracyjne gmin.  15 osób 
podpisanych pod skargą  pod-
waża  zastosowane w nowych  
wycenach zrównanie wartości 
działek będących  w użytkowa-
niu wieczystym, z ceną dzia-
łek własnościowych  uzyskiwa-
nych w przypadkach ich sprze-
daży na terenie Nowogardu. 
Uważają, że cena  jednostkowa  
transakcyjna za metr  działki  
stanowiącej własność sprzeda-
jącego, jest istotnie wyższa od  
porównywalnej lokalizacyjnie  
działki  będącej tylko w użyt-
kowaniu wieczystym. Wielu ze 
skarżących ma ponadto od lat 
problemy z przekształceniem  
użytkowania wieczystego na 
własność  mimo ,że proces ten 
w skali kraju ma charakter ma-
sowy i jest regulowany stosow-
ną ustawą  . Są przypadki ,że 
trudność ta jest spowodowana 
skomplikowaną sytuacją praw-
ną danej działki zwłaszcza,  
gdy występują współużytkow-
nicy, ale skarżący uważają, że 
brak jest też często dobrej woli 
naszej Gminy , która niechęt-
nie podchodzi do wniosków o  
przekształcenie.  Dlatego swoje  
pismo kończą apelem  do Bur-
mistrza i Rady Miasta:

Apelujemy …..o pozwolenia 
nam na przekształcenia dzia-
łek z wieczystego użytkowania 
na własność – tak, jak  robią to 
ościenne gminy tj. Łobez , Re-
sko i wiele innych , które stosują  
nawet 90% bonifikatę 

Dodajmy, że ustawowe zasa-
dy przekształcania wraz z wiel-
kością bonifikaty mogą być 
przez gminy zmieniane na ko-
rzyść użytkowników w drodze 
uchwały Rady i rzeczywiście 
wiele gmin z tej korzystnej  dla 
użytkowników możliwości ko-
rzysta. Wpływy  naszej gminy 
przewidziane w budżecie  z ty-
tułu opłat za użytkowanie wie-
czyste w roku 2011 wyniosły  
400 000 zł .  W roku  2012 w 
związku z opisaną podwyżką, 
mają one wynieść około 700 
000 zł. Zastanawiający jest fakt 
,że w projekcie budżetu, któ-
rym dysponują radni, wzrost  
tego dochodu nie został jak na 
razie uwidoczniony. (Z ostat-
niej chwili – wzrostu tego nie 
uwzględniono także w osta-
tecznej przyjętej w środę wer-
sji budżetu) . Jak wynika z opi-
sanego przykładu doświadcze-
nie autorów listu  niewiele ma 
wspólnego z deklaracjami bur-
mistrza, (złożonymi chociaż-
by w przeprowadzonym przez 
DN wywiadzie) o pełnym zro-
zumieniu potrzeb użytkow-
ników wieczystych i otwarciu 
gminy na wnioski o uwłasz-
czenie.

sm

ŻYCZeNIa

Już w sobotę przywitamy Nowy Rok 2012. Dla jed-
nych noc sylwestrowa oznacza zabawę, dla drugich 
wzmożoną pracę. Służby mundurowe i ratownicze 
postawione są na baczność. 

Sylwester 2012

Służby przygotowane 
W nocy z 31 na 1 stycznia 

bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy będą strzegły trzy pa-
trole policji. 

Należy się spodziewać, że 
wzmożone akcje patrolowe 
będą także wykonywać specjali-
styczne służby ruchu drogowe-
go z Komendy Powiatowej Po-
licji w Goleniowie – informuje 
zastępca komendanta policji 
w Nowogardzie, podinsp. Ma-
riusz Nowak. 

Co w tym dniu z przestrze-
ganiem ciszy nocnej? Jak za-
pewnił M. Nowak policja bę-
dzie ze zrozumieniem pod-
chodzić do takich interwencji, 
pod warunkiem, że zabawa nie 
przekroczy ogólnie przyjętych 
norm. Warto jednak zapamię-
tać, że za zbyt entuzjastycz-
ne przywitanie Nowego Roku 

można otrzymać nawet 500 zł 
mandatu. 

Ciężką noc przed sobą ma 
także  pogotowie ratunkowe. 
W pełnej gotowości będą dwie 
karetki i oczywiście w miarę 
potrzeb, jednostki z pobliskich 
szpitali.

 Spodziewamy się wielu inter-
wencji. Apelujemy jednak mimo 
wszystko o rozważną zabawę – 
mówi Andrzej Więcek, dyrek-
tor pogotowia w Nowogardzie. 

O przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa apeluje także straż 
pożarna. Ta szczególnie prze-
strzega przed nierozważną za-
bawą fajerwerkami, które choć 
nazywane „sztucznymi ognia-
mi”, mogą być przyczyną wielu 
groźnych oparzeń, a nawet po-
żarów. 

MS

Nowogard 29.12.2011r.
Oświadczenie dyrektora SP nr 3 w Nowogardzie

Dotyczy artykułu Radnych Klubu Wspólnego Nowogardu z dnia 
23.12.2011r, pod tytułem „Propaganda kosztem dzieci” w Dzienniku Nowo-
gardzkim.

Oświadczam, że uroczyste otwarcie placu zabaw z projektu Rządowego 
„Radosna Szkoła „ w SP nr 3 w dniu 21.12.11 o godz.13.00 miało charakter 
krótkiego happeningu według scenariusza przygotowanego przez szkołę. W 
otwarciu przewidziano przecięcie wstęgi i krótki utwór muzyczny, po którym 
dzieci z rekwizytami rozbiegły się po placu. Szkoła w ramach swojej promo-
cji na różnych imprezach szkolnych (np: dni otwarte, święto szkoły itp.) uży-
wa chorągiewek z logiem szkoły (wpisana w niebiesko – czerwone tło biała 
trójka) oraz kolorowych balonów co powoduje ubarwienie takich wydarzeń.

Niestety ubolewam, iż w dniu tym nastąpiła zmiana aury pogodowej, ale  
dla uczniów nie miało to większego znaczenia, ponieważ od momentu  tech-
nicznego oddania  obiektu  06.12.11r. każdego dnia na niemal każdej prze-
rwie dzieci oblegają  go bez względu na lepsze czy gorsze warunki atmosfe-
ryczne, a padający śnieg spowodował dodatkowe zadowolenie z nadchodzą-
cej zimy. Nadmieniam również, że w samej podstawie programowej realiza-
cji w-f  przewidziane są zajęcia na powietrzu w tym także w czasie okresu 
zimowego.

Podsumowując  okoliczności  otwarcia placu zabaw stwierdzam, że  naj-
ważniejsza jednak była   „treść ”  to jest - powstanie placu, który stwarza fan-
tastyczne i bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci,  a nie „ forma ” w tym przy-
padku - scenariusz, według którego został on otwarty.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Piotr Kazuba
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFIa Pw. wNIebOwZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
ParaFIa Pw. Św. raFała kalINOwSkIegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFIa Pw. mb FatImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2,16-21):
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józe-

fa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co 
im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słysze-

li, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł 
dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał 
anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. 

W pierwszy dzień roku Kościół powszechny obchodzi uroczystość Matki Bożej Ro-
dzicielki Maryi. Jest to także ostatni dzień świętowania Oktawy Bożego Narodzenia. 
Obecnie tylko dwie największe uroczystości chrześcijańskie: Boże Narodzenie i Wiel-
kanoc posiadają swoje przedłużenie w tzw. oktawach (z łac. oktavus – ósmy). W Pol-
skiej tradycji zachowujemy także dawny zwyczaj świętowania oktawy w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (potocznie Bożego Ciała), ale liturgicznie nie 
obchodzi się w tym czasie oktawy. Liturgiczna celebracja oktawy, czyli przedłużenie 
świętowania danego wydarzenia do ośmiu dni, chce zwrócić naszą uwagę na rangę 
przeżywanej uroczystości. Wielkie znaczenie dla nas chrześcijan ma niewątpliwie Na-
rodzenie Chrystusa. Właśnie dlatego przedłużamy sobie czas świętowania Bożego Na-
rodzenia, mimo że świat wokół już zapomina o świętach w drugim dniu oktawy. Teraz 
rozpoczyna się szaleństwo związane z sylwestrem i Nowym Rokiem. Wiele osób pusz-
cza w niepamięć wigilijny wieczór i wieść o narodzonym Dziecięciu, bo prawa rynku 
są nieubłagane.

W pierwszy dzień roku jako chrześcijanie zaproszeni jesteśmy do spojrzenia na Ma-
ryję. Matka Jezusa towarzyszyła nam przez cały okres Adwentu, szczególnie w przeży-
wanych Mszach św. roratnich, czyli ku czci Najświętszej Maryi Panny. Wcale nie dzi-
wi nas ten fakt, gdyż to Ona nosiła jeszcze nienarodzonego Jezusa pod swoim sercem. 
Każda matka w stanie błogosławionym już wtedy odczuwa wielką więź z dzieckiem. 
Ojcowie zupełnie inaczej przeżywają ten czas oczekiwania na dziecko niż matki. To 
one czują jak dzieci poruszają się w ich łonie. My mężczyźni możemy sobie tylko to 
wyobrazić, dlatego nie czuję się kompetentny w pisaniu o tym.

Kiedy rodzi się maleńki Jezus, Maryja ciągle jest obecna przy Nowonarodzonym. 
Lecz w czasie świąt jest gdzieś na drugim planie. Dostrzegamy Ją, ale bardziej cie-
szymy się narodzonym Dziecięciem i na żłóbek kierujemy nasz wzrok. Nic dziwne-
go, bo Maryja nigdy nie skupiała na sobie uwagi. Właśnie dlatego Kościół w ostatni 
dzień Oktawy Bożego Narodzenia ukazuje nam  Bogarodzicę, czyli Tę, która zrodziła 
Boga w ludzkiej naturze. To z Jej ciała ukształtował się Jezus. Z obecnym stanem wie-
dzy biologicznej powiedzielibyśmy, że Jezus miał w połowie zapis genowy po Matce. 
Pewne cechy wyglądu, temperamentu i charakteru na pewno odziedziczył po Maryi.

W przytoczonym fragmencie Ewangelii nie pada wiele słów o Matce Jezusa. Jest jed-
nak jedno bardzo ważne, które wyraża Ją całą: „Lecz Maryja zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Ona potrafiła słuchać w skupieniu i obser-
wować to co się działo wokół, choć nie wszystko rozumiała. Wszystko jednak przyj-
mowała, rozważając i rozmyślając nad tym, aby później na modlitwie porozmawiać o 
tym z Bogiem. Maryja nie narzucała się Bogu, nie miała swojego planu na życie. Ra-
czej pytała Boga o Jego postanowienia, rozważała co oznaczają znaki, które w jej ży-
ciu pozostawił Bóg. Możemy być pewni, że teraz również cierpliwie nas słucha, nie 
jest obojętna na sprawy naszego życia i jest gotowa, aby przedstawiać nasze modlitwy 
Swojemu Synowi. Tylko czy my potrafimy jak Ona nie narzucać się Bogu z własnym 
pomysłem i planem na życie?

W pierwszych latach życia, Jezus był całkowicie zależny od swoich rodziców. Bóg 
oddał się w ręce ludzi: Maryi i Józefa, aby to oni się o Niego zatroszczyli. Bóg najwięk-
szy skarb, czyli samego siebie złożył w naszych rękach. Tak mocno nam zaufał, choć 
często Jego zaufanie wystawiamy na próbę przez niewierność. Wiemy, że Bogu zawsze 
możemy zaufać. Rozumem wiemy to, ale czy sercem ufamy? Czy dajemy się zwieść 
starodawnemu Wężowi, czyli szatanowi, który od początku istnienia świata próbuje 
nam wmówić, że Bóg nie chce naszego szczęścia? Czy jesteśmy w stanie zaufać Bogu i 
jak Maryja zdeptać głowę Węża?

Nowy Rok to nowe postanowienia. Nie mogą one jednak być tylko pobożnymi ży-
czeniami. Zapytajmy samych siebie na modlitwie: co konkretnie ja mogę zrobić, aby w 
tym roku zaufać Bogu? Co moją wiarę blokuje i nie pozwala zbliżyć się do Niego? Tyl-
ko nie czekajmy na stosowny czas, albo na to aż inni się zmienią. Bo czas stosowny już 
nadszedł, a całego świata nie nawrócimy, ale siebie owszem. Błogosławionego Roku!

ks. Piotr Buda

XLV Światowy Dzień Pokoju
Dzień ustanowiony przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967, skierowanym 

nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Ob-
chodzony jest 1 stycznia. Co roku ma inny temat wybrany przez papieża, który wy-
daje z tej okazji orędzie, poruszające różne problemy związane z tematyk pokoju. Pa-
pież Benedykt XVI swoje orędzie  na rok 2012 zatytułował: „Wychowanie młodzieży 
do sprawiedliwości i pokoju”. Poniżej zacytuję fragment tego orędzia i zachęcam do 
przeczytania go w całości. Jego treść można znaleźć na stronie watykańskiej.

Chcę zatem przedstawić Orędzie na XLV Światowy Dzień Pokoju w perspektywie 
wychowawczej: «Trzeba wychowywać młodzież do sprawiedliwości i pokoju», jestem 
bowiem przekonany, że jej zapał i skłonność do idealizmu mogą dać światu nową na-
dzieję. 

Moje Orędzie skierowane jest także do rodziców, rodzin i wszystkich osób zajmują-
cych się wychowaniem, formacją, a także do odpowiedzialnych za różne dziedziny ży-
cia religijnego, społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturalnego oraz za prze-
kaz. Poświęcanie uwagi światu młodzieży, umiejętność słuchania jej i doceniania jest 
nie tylko szansą, ale podstawowym obowiązkiem całego społeczeństwa, w perspekty-
wie budowy przyszłości opartej na sprawiedliwości i pokoju.

Należy wpajać młodym ludziom przekonanie o pozytywnej wartości życia, wzbu-
dzić w nich pragnienie, by je poświęcać w służbie Dobra. Jest to zadanie, które spo-
czywa bezpośrednio na nas wszystkich.

Niepokoje, o których mówiły ostatnio demonstracje wielu młodych w różnych re-
gionach świata, wyrażają pragnienie, by móc patrzeć w przyszłość z uzasadnioną na-
dzieją. W chwili obecnej budzi w nich niepokój wiele życiowych kwestii: pragnienie 
uzyskania wykształcenia, które w głębszy sposób przygotuje ich do zmierzenia się 
z rzeczywistością, trudności związane z założeniem rodziny i znalezieniem stałego 
miejsca pracy, możliwość wywierania realnego wpływu na świat polityki, kultury i go-
spodarki, by zbudować społeczeństwo o bardziej ludzkim i solidarnym obliczu.

Wszystkim, a zwłaszcza młodym, chcę powiedzieć z mocą: «To nie ideologie zba-
wiają świat, lecz jedynie wpatrywanie się w żyjącego Boga, który jest naszym Stwórcą i 
stoi na straży wolności oraz tego, co jest naprawdę dobre i autentyczne (…), zwracanie 
się bez wahania do Boga, który jest miarą tego, co sprawiedliwe, i zarazem jest wiecz-
ną miłością. A co może nas zbawić, jeżeli nie miłość?». Miłość współweseli się z praw-
dą, jest siłą, która uzdalnia do angażowania się na rzecz prawdy, na rzecz sprawiedli-
wości, na rzecz pokoju, ponieważ wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (por. 1 Kor 13, 1-13).

Drodzy młodzi, wy jesteście cennym darem dla społeczeństwa. Nie pozwólcie, by 
ogarnęło was zniechęcenie w obliczu trudności i nie uciekajcie się do fałszywych roz-
wiązań, które często jawią się jako najłatwiejsza droga do przezwyciężenia proble-
mów. Nie bójcie się zaangażować, podejmować trudu i ponosić ofiar, wybierać dróg, 
które wymagają wierności i stałości, pokory i oddania. Ufnie żyjcie swoją młodością 
i głębokimi pragnieniami, które odczuwacie: szczęścia, prawdy, piękna i prawdziwej 
miłości! Żyjcie intensywnie na tym etapie życia, tak bogatym i pełnym entuzjazmu.

Karol Zalewski   lat 87, zmarł 20.12.2011r, pogrzeb odbył  się 24.12.2011r na cmen-
tarzu w Nowogardzie
Janina Majdzińska   lat 61, zmarła 25.12.2011, pogrzeb odbył  się 27.12.2011 na 
cmentarzu w Nowogardzie
Wiktor Parobiec  lat 54, zmarł 24.12.2011 pogrzeb odbył się 28.12.2011 na cmen-
tarzu w Nowogardzie 
Józef Kaliszczak lat 71 zmarł 25.12.2011 pogrzeb odbył się 29.12. 2011 na cmenta-
rzu   w Dobrej  
Stanisława Nowak  - Modrzejewska, lat 73 zmarła 24.12.2011 pogrzeb odbył się 
28.12.2011 na cmentarzu  w Nowogardzie 
Józef Maciejewski lat 74 zmarł 26.12.2011 pogrzeb odbył się 29.12.2011 na cmen-
tarzu w Nowogardzie 
Stefania Białczak lat 77, zmarła 26.12.2011 pogrzeb odbył się na cmentarzu 
29.12.2011 w Dobrej 
Irena Wiśniewska lat 84, zmarła 27.12.2011 pogrzeb odbędzie się 30.12.2011 w 
Nowogardzie 
Stanisława Rosstowska lat 59, zmarła  27.12.2011 pogrzeb odbędzie się 30.12.2011 
w Nowogardzie. 

Informację podał administrator cmentarza S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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10 lat temu                  pisał:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ   
INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
„NASZE SZANSE”
działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie 
sukcesywnie rozwija swoją działalność.

W piątek  16. 12. 2011r. w Dzienniku Nowogardz-
kim  ukazała się wiadomość o trudnej sytuacji pewnej 
rodziny z Czermnicy.  Informacja ta zainteresowa-
ła nas i sprawiła, że postanowiliśmy pomóc.  Dzien-
nik Nowogardzki  udostępnił też nam dokładniej-
szych  danych o potrzebach rodziny, które uwzględ-
niliśmy, szykując świąteczną paczkę. Podobne paczki 
przygotowaliśmy dla dwóch innych rodzin. Niech te 
święta będą dla nich radością. W dniu 22.12.2011r. w 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie od-

było się uroczyste spotkanie wigilijne, w którym wzięli 
udział: uczniowie i wychowankowie ośrodka, wszyscy 
pracownicy, goście zaproszeni, rodzice oraz dzieci nie-
pełnosprawne spoza ośrodka wraz z opiekunami. Na 
wigilijnym stole zagościły tradycyjne potrawy i owoce. 
Czas umiliły szkolne jasełka, wspólnie śpiewane kolędy, 
ale najważniejsza okazała się wizyta św. Mikołaja. 

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych  „NASZE SZANSE”

MYŚL TYGODNIA: ( DN z 
dnia 28 grudnia 2001r)

„Nie myślę o wszystkich nie-
szczęściach, które się wydarzyły, 
ale o pięknie, które mnie czeka. 

Bo wielkie nadzieje czynią 
wielkich ludzi.”

Jaki był ten rok? Co darował, 
co wziął? Jeszcze choinka w sre-
brze i złocie mieni się świąteczną 
atmosferą, jeszcze zapach wigilij-
nych potraw pozostał w kuchni, 
a małe i duże dzieci napawają się 
czarem minionej Gwiazdki.

Święty Mikołaj spogląda z 
ukrycia na radość obdarowanych 
i zaczyna już napełniać swój wo-
rek radości nowymi pomysła-
mi. A my? Wyciszeni, napełnieni 
magiczną chwilą, spoglądamy w 
przyszłość. Z nową nadzieją, z sil-
niejszą wiarą, z odrodzonym spo-
kojem...

 
 MOJA IMPRESJA (DN z dnia 

28 grudnia 2001r)
Przesłanie Nowego Roku

Nowy Rok kolejny raz zapukał 
do drzwi naszego życia. Otwie-
ramy je. I cóż..? Lecą kolejne dni 
jak deszcze ze śniegiem, szybko, z 
góry na dół. Tak niepostrzeżenie... 
Więc przyszedł Nowy Rok i po-
przyklejał zmarszczki na twarzy 
spracowanych życiem kobiet, wy-
bielił głowy poczciwym panom, 
lecz oni tego nie widzą. Przyniósł 
też śmierć i życie, strach i pokój, 
gniew i radość, szczęście i roz-
pacz, nadzieję i nieznane. Przy-
niósł nowy kalendarz, by nasze 
dni opadały jedne po drugich, bo 
czas nie chce się nad człowiekiem 
zmiłować, tylko gna wciąż w nie-
znane. A ktoś cicho krzyczy, chcąc 
zagłuszyć śmierć: „Carpe Diem”...                                                                            

Biedronka
NOWOROCZNE REFLEKSJE 

( DN z dnia 28 grudnia 2001r)
Od nowego roku...
Rok się kończy, odchodzą w 

zapomnienie wszystkie przykre, 
głupie i śmieszne zdarzenia. Do-
piero po upływie jakiegoś cza-

su możemy śmiać się z sytuacji, 
które kiedyś spędzały nam sen z 
powiek. Często przyrzekamy so-
bie, że od nowego roku zmienimy 
swoje życie! Nieszczęśliwi chcą 
cieszyć się życiem. Samotni pra-
gną znaleźć, osobę z którą mogli-
by dzielić  smutki i zmartwienia. 
Uczniowie chcą poprawić swoje 
oceny. Zmęczeni zamierzają wię-
cej odpoczywać. (...)

Może więc warto składać nowo-
roczne postanowienia?  Ja już za-
częłam. Kupiłam nowy organizer, 
jest taki śliczny, czyściutki. Teraz 
wszystkie adresy powpisuję jed-
nym kolorem, potem numery te-
lefonów, równiutko i bez skreśleń. 
Powyrzucam wszystkie karteczki, 
zapiski, które stanowiły zawartość 
jednej trzeciej torebki. Powpisuję 
też wszystkie ważne daty, zaplanuję 
wydatki, spotkania. A potem? Zo-
baczymy...             K.R.

Mr.

Pomóżmy sobie,  
idzie Nowy rok!

Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchennych. 
Kontakt 605-345-362

Oddam używaną sprawną  drukarkę HP bez tuszu, informacje 
tel.9139 22-165 

Oddam nieodpłatnie sprawny telewizor  THOMSON  tel. kon-
taktowy 603 309 924/913921230

Oddam tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 504 781-789 
lub 726 515-149 

Pilnie potrzebuję pralkę  automatyczną używaną  i kuchenkę 
gazową .Bardzo proszę  o pomoc za którą będę wdzięczna.  nr 
tel. kontaktowy 510 936 951 

Rodzice z Kubusiem  dziękują darczyńcom za niepłatne 
przekazanie kuchenki gazowej!!

„Tradycja to nasze naj-
większe dziedzictwo, któ-
re zobowiązani jesteśmy 
przekazywać z pokolenia 
na pokolenie”.

Biblioteka poleca

Zapewne wszyscy w okre-
sie przedświątecznym jesteśmy 
zainteresowani pięknymi pol-
skimi tradycjami i zwyczajami, 
zwłaszcza jeśli chodzi o naszą 
kuchnię. Z czym kojarzy nam 
się zapach Bożego Narodzenia 
lub Wielkanocy? Czy przepisy, 
które mamy i wykorzystujemy 
są dokładnie takie, jak naszych 
mam czy babć? „O ziemiań-
skim świętowaniu. Trady-
cje świąt Bożego Narodzenia i 
Wielkiej nocy” Tomasza Ada-
ma Pruszaka, wydana przez 
Wydawnictwo Naukowe PWN 
w 2011r., to chyba jedyna taka 
książka, która w bardzo ob-
razowy sposób pokazuje, jak 
rozwijała się tradycja „… pol-
ski dwór od wielu wieków był 
ostoją tradycji i kultury”. 

Autor zabiera nas w prze-
piękną podróż w czasie do nie-
dalekiej przeszłości, odwiedza-
my liczne dwory i dworki, za-
siadamy do stołów, przy naj-
lepszych zastawach możemy 
skosztować potraw wykwint-
nych i tych zupełnie prostych 
zgodnych z naszą wiekową tra-
dycją. Przygotowania do świąt 
są odtworzone w barwny i cie-
kawy sposób, poparte często 
relacjami ziemian z ich zapi-
sków i pamiętników. T.A. Pru-
szak pokazuje, że ziemianie 
traktowali te święta jako naj-
ważniejsze w roku i bardzo 
starannie się do nich przygoto-
wywali. Tradycje były dla nich 
najważniejsze, pielęgnowali 
je, niechętnie ulegali „nowin-
kom” zwłaszcza tym zza gra-
nicy. Przekazywali sobie z po-

kolenia na pokolenie wszystkie 
zwyczaje. Poznajemy charak-
terystykę świąt od upadku po-
wstania styczniowego do wy-
buchu II wojny światowej. 

Mimo swojej objętości (bli-
sko 400 stron) książkę czyta się 
z wielkim zainteresowaniem, 
atutem są ciekawe fakty hi-
storyczne, przepiękne ilustra-
cje, ryciny i fotografie. Wie-
le z tych obrazków opubliko-
wanych jest po raz pierwszy 
od czasów II wojny światowej. 
Bardzo ciekawa forma narra-
cji, która sprawia, że czujemy 
jakby autor uczył nas wszyst-
kich rzeczy, o których się do-
wiadujemy.

„Święta szybko się kończyły, 
odjezdni goście zbierali się do 
odjazdu,  a życie w siedzibach 
ziemiańskich i majątkach wra-
cało do normalnego biegu”.

Z okazji zbliżającego się No-
wego 2012 Roku życzę Pań-
stwu wszelkiej pomyślności i 
odkrywania coraz to ciekaw-
szych książek.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Jasełka w Przedszkolu nr 4
Jasełka Bożonarodzeniowe – to już tradycja w naszym przedszkolu. W tym roku przedstawienie przygoto-

wały dzieci 6letnie wraz z wychowawczynią Bożeną Siemieniako. Z pomocą przyszli rodzice, którzy uszyli dla 
małych aktorów piękne stroje. Starszaki z wielkim przejęciem i dumą prezentowały swoje role przed młod-
szymi kolegami i pracownikami przedszkola. Miłymi gośćmi byli również pensjonariusze Domu Pomocy 
Społecznej, z którymi chętnie współpracujemy. W ramach podziękowania otrzymaliśmy obrazek z aniołka-
mi ręcznie wyszywany. Na tej wspaniałej uroczystości rozstrzygnięto konkurs na „Stroik Bożonarodzeniowy” 
– wszystkie prace nagrodzono dyplomami i drobnymi upominkami. 22 grudnia dzieci miały chyba najwięk-
szą tremę, ponieważ występowały przed rodzicami. Piękna scenografia, blask lampek na choince, bliskość 
kochanych osób, śpiewane kolędy sprawiły, że zrobiło się ciepło na serduszku i nie jednej osobie zakręciła się 
łza w oku. Rodzice byli dumni ze swoich pociech. Dzieci obdarowały swoich bliskich „słodkim aniołkiem” 
. Korzystając z oka-
zji dyrektor Elżbie-
ta Majchrzak wraz 
z pracownikami ży-
czy dzieciom, ro-
dzicom oraz czy-
telnikom Dzienni-
ka Nowogardzkiego 
wielu radosnych 
chwil w nadchodzą-
cym Nowym Roku 
2012.
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Mleko
Po środku syberyjskiego pie-

kła, bez odruchów solidarności 
i wzajemnej pomocy zesłańców 
i niektórych miejscowych czę-
sto niemożliwe byłoby przeży-
cie:  – Jeszcze na początku zesła-
nia zaczęłam strasznie narzekać 
na ból w nogach i rękach – do-
kuczały mi stawy: – Rączki mnie 
bolą i nóżki mnie bolą – powta-
rzałam. Chodziłam i płakałam. 
Wtedy pewna kobieta powie-
działa mamusi, że tu na zesła-
niu jest Kozaczka, która hoduje 
kozę. - Idź do niej to da ci tro-

chę mleka. Dziecko się napije to 
może ten ból nieco ukoi – prze-
konywała tamta pani. Mama 
postanowiła mnie wziąć. We-
szłyśmy do ziemianki, w której 
mieszkała wspomniana Kozacz-
ka. W środku, na nasypie ziemi, 
który miał służyć za tapczan le-
żało dziecko. Moja mama zapy-
tała – może mi pani dać trochę 
mleka, moje dziecko słabuje. I 
wtedy ta kobieta wzięła grana-
towy półlitrowy kubek, podnio-
sła go i przelewając połowę jego 
zawartości do pojemnika powie-
działa – Wot twojemu riebionku 

i mojemu riebionku. Zrozumia-
łam o co chodzi. Bardzo możli-
we, że wtedy to mleko mnie ura-
towało. Było jednocześnie lekar-
stwem i pewną porcją żywności. 
Jestem jej za to wdzięczna i nigdy 
nie powiem, że wszyscy Rosjanie 
są źli – to nie prawda. Rosjanie w 
wielu sytuacjach nas poratowali. 
Np. mama wymieniała u nich 
sukienki i inne ubrania na chleb, 
ziemniaki itp.

Rzeka – naszym błogosła-
wieństwem i przekleństwem 

Można powiedzieć, że dzie-

ciństwo na Syberii kończyło 
się gdy mały człowiek nauczył 
się chodzić i mówić – tak, żeby 
rozumiał komendy i potrafił je 
wykonywać; od razu uczestni-
czył w pełni w życiu społeczno-
ści. Niestety wielokrotnie dzie-
ci były angażowane nie tylko do 
ciężkich, ale i niebezpiecznych 
prac:  - Kiedy skończyłam 9 lat 
musiałam wraz z moją starszą 
siostrą Zofią dostarczać wodę 
trzodzie. Trzeba było brać ją z 
rzeki, która w zimie była skuta 
lodem. Pewnego razu, właśnie 
w zimie ja i siostra przeżyłyśmy 

coś, co wtedy bardzo nas przera-
ziło. Miałyśmy dwie 50-litrowe 
kany postawione na sankach, do 
których trzeba było nalać wody 
zaczerpniętej z rzeki. Była ona 
dla nas prawdziwym przekleń-
stwem, gdyż dopóki ta rzeka nie 
zamarzła do samego dna, trze-
ba było rozkuwać lód i czerpać z 
niej wodę. Przerębel zawsze drą-
żył któryś z dorosłych robotni-
ków. Siostra, ponieważ była nie-
co starsza, schylała się i opierając 
się o brzeg przerębla nabierała 
wiadrem wodę, a ja wylewałam 
ją do kany. W pewnym momen-
cie ręka jej się ześlizgnęła i Zo-
sia osunęła się w przerębel. Na 
szczęście wiadro odwróciło się do 
góry dnem i mogła się jego trzy-
mać. A ja przerażona tym zda-
rzeniem zaczęłam wyciągać sio-
strę krzycząc przy tym w niebo-
głosy – Ratunku! Ratunku! Wte-
dy na miejsce przybiegła pewna 
nauczycielka, która mieszkała w 
pobliżu; w tym czasie miała wol-
ne. Pomogła mi wyciągnąć sio-
strę z wody. Zaraz wzięła ją do 
siebie, rozgrzała i jakoś udało się 
uratować Zosię. Siostrze został 
do tej pory uraz psychiczny; gdy 
pada deszcz i zaczyna dzwonić 
po parapetach, ona zaczyna się 
niepokoić, gdyż słyszy tamto bul-
gotanie wody.

Natomiast kiedy warstwa lodu 
na rzece sięgała już prawie dna, 
musiałyśmy rozkuwać ciężkim 
łomem całe bryły i zwozić je na 
skład do obozu.

Rzeka była też dla nas błogo-
sławieństwem. Wokół niej kwitło 
życie, a natura dostarczała poży-
wienia. Nad rzeką rosły porzecz-
ki i czeremcha, których owoce 
musiałyśmy zbierać na wyzna-
czoną normę, żeby dostać chleb, 
a resztę brałyśmy do domu i su-
szyłyśmy. W rzece można było 
też złapać rybkę - oczywiście 
ukradkiem. Nad rzeką rozta-
czał się jar. W jarze czyżyki skła-
dały jajka w otworach. Jedna z 
nas patrzyła czy ktoś nie jedzie 
a druga wyciągała jajka. To też 
było nasze pożywienie. Tak więc 
w ten sposób ta rzeka była dla 
nas zbawieniem. 

Żywica
Oprócz np. wypasu baranów, 

rozkuwania lodu czy czerpania 
wody dla trzody dzieci były an-
gażowane również do robót w 
lasach tajgi: - Gdy dorośli prowa-
dzili wyrąb drzew dzieci ściąga-

ły obcięte gałęzie na stos, który 
potem był spalany. Podczas tych 
prac wydłubywałam żywicę spod 
kory i przeżuwałam, żeby zaspo-
koić głód. Do dziś dnia nie żu-
łam gumy, gdyż kojarzy mi się to 
właśnie z tamtym niedostatkiem 
pożywienia.

Jak w Korei
Ta część naszej opowieści 

przypomina nieco obrazki ro-
dem z Korei Północnej lub też 
fragment rosyjskiej produk-
cji telewizyjnej „Moskiewska 
Saga” przedstawiającej czasy 
stalinowskiego terroru w ZSRR, 
kiedy to panował wszechogar-
niający i paraliżujący normal-
ne funkcjonowanie strach, a z 
ulic rosyjskiej stolicy po kolei 
znikali ludzie, znikali bez śla-
du, bo byli niewygodni: - Moż-
na powiedzieć, że było jak w 
Korei Północnej. Strach, strach, 
strach. Po wprowadzeniu żałoby 
po śmierci Dżugaszwilego (Sta-
lina) miał w szkole miejsce epi-
zod, o którym opowiedziała mi 
siostra. Chodziła  wtedy do 4 
klasy. Ogłoszono śmierć Stalina 
– nauczycielka mówi – Wstać! 
Cześć Stalinowi! Ku zdziwieniu 
nauczycielki, jedna z uczennic, 
nie posłuchała i siedziała. Na-
uczycielka pyta – A ty czto? Wte-
dy uczennica odważnie odpo-
wiada - A za co mam mu hołd 
oddawać? Przecież on mojej ro-
dzinie zabrał cały majątek i ka-
zał nas tutaj przywieźć na odby-
cie katorgi. I co? Mam jeszcze po 
nim płakać? Odpowiedź władz 

była błyskawiczna. Rano w obo-
zie nie było już całej rodziny, ślad 
po nich zaginął. 

W dniu pogrzebu Stalina, 9 
marca 1953 roku, wszyscy mie-
liśmy wolne. Mamusia nie zda-
jąc sobie sprawy, jaka odległość 
dzieli nas od Moskwy, wzięła 
mnie na podwórze i powiedzia-
ła – zapewne będą teraz wywo-
zić na lawecie trumnę Stalina, 
chodź! Może będzie słychać ar-
matnią salwę? Po niebie latały 
wrony i krakały a ja, nie wiedząc 
skąd, podskakiwałam i zawoła-
łam – Stalin umarł, przybili mu 
do d..y numer! – to była taka ze-
msta 8-letniego dziecka. Matka 
się wtedy przeraziła, przytuliła 
mnie i szepnęła - cicho, bo nas 
pozabijają. 

Własna izbuszka
Po śmierci Stalina nastąpiła 

tzw. odwilż, obóz pracy w sta-
rej Kuzurbie został zamieniony 
na kołchoz: - Wtedy rzeczywiście 
zaczęło być nam trochę lżej.

Babci nie zmuszano już do 
pracy w kuchni i pozwolono jej 
pracować w domu – Wy babusz-
ka pilnujcie dzieci w domu – po-
wiedzieli. 

Ze względu na fakt, że cała ro-
dzina pracowała pozwolono wy-
budować nam izbuszkę. Opuści-
liśmy wtedy dom Kozaczki o na-
zwisku Akulina i zaczęliśmy bu-
dować nasz własny drewniany 
kwadratowy dom z bierwion. Ja 
też pomagałam przy jego wzno-
szeniu. Nadrąbałam sobie nawet 
palca przy budowie. 

Cykl: Świadkowie historii – Syberia. losy Pani Franciszki kobylińskiej na zesłaniu

Skazani za „nieposłuszeństwo”… (cz. II)
Kiedy minęła już wojenna zawierucha mapa Europy uległa diametralnej zmianie. Ludność polska, która nie podlegała wywózce w wyniku wielkich 
deportacji 1940 roku, pozostała na tzw. kresach wschodnich. Weszły one po 1945 roku w skład imperium sowieckiego. W takich okolicznościach 
rozgrywa się historia dzieciństwa - dobrze znanej mieszkańcom naszego miasta - Franciszki Kobylińskiej – przewodniczącej nowogardzkiego koła 
Związku Sybiraków, która 25 marca 1949 roku wraz z rodziną została wywieziona  do Starej Kuzurby, w Krasnojarkim Kraju. 

1940 r. Od lewej stoją: młodsza siostra mamy Weronika, mama Franciszka, 
ojciec Józef, siostra mamy Stanisława, na dole pierwszy syn Franciszki i 
Józefa Marian. Zdjęcie wykonane przed dworkiem w Szunelach.
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Państwowe – nie rusz!
To co należało do Państwa 

stanowiło nietykalną „świętość”. 
Wydawało się, że każdy kłos 
zboża mają policzony. Nie od-
puścili nawet kilku ziaren wy-
głodniałemu dziecku: – To się 
wydarzyło podczas przymusowej 
zbiórki kłosów. Byłam głodna i 
chciałam zerwać kilka kłosów z 
pola, na którym pracowałyśmy, 
zmielić w palcach i zjeść ziarno. 
Nagle poczułam uderzenie z tyłu 
w plecy. – Ty kto? Zapytał jakiś 
kacap. - Polka – odpowiadam. - 
A to państwowe, nasze sowiec-
kie! Nie lzia, nie wolno! Ty swo-
łocz! Nie rusz tego! - I oberwa-
łam. To była taka sytuacja kiedy 
stawałam i w duchu mówiłam – 
O Maryjo, ja twe dziecko, Tyś mi 
matką i ucieczką…, i wtedy mógł 
bić, ja już nie czułam. I ktoś po-
wie, że to jest niemożliwe – to 
jest możliwe! W tamtym czasie 
wiara była naszą jedyną ostoją, 
dzięki niej przetrwaliśmy niejed-
ną opresję. Niestety obecnie, w 
konsekwencji tego, co się wtedy 
stało, u wielu byłych deportowa-
nych psychika się sypie. 

- 55 stopni C
Ekstremalnie niskie tempera-

tury były nie tylko zabójcze dla 
osłabionego organizmu. Dzia-
dek mróz potrafił też oszpecić 
na całe życie. Opowiada pani 
Franciszka: - Pewnego razu tem-
peratura spadła do poziomu – 
55 stopni C. Wracałam do domu 
ze szkoły. Odmarzł mi nos. Kie-
dy weszłam do środka chciałam 
go przetrzeć, ale wtedy mama 
szybko zareagowała i krzyknęła 
– nie dotykaj nosa! Gdybym to 
zrobiła na pewno bym go odła-
mała. Niestety nie wszyscy mie-
li to szczęście, że zostali w porę 
ostrzeżeni. W Jarchlinie mieszka-
ła kiedyś, dziś już nieżyjąca, pani 
Pikus. Zamiast nosa miała dwie 
dziury. Na Syberii pracowała w 
kopalni złota i kiedyś wytarła so-
bie zamarznięty nos, i odleciał. 

Żuczka
Pies, największy spośród 

zwierząt przyjaciel człowieka, 
jest mu wierny w każdym cza-
sie i miejscu – również na Sy-
berii: - Była zamieć, tzw. purga. 
Wiało i wiało na wszystkie stro-
ny, z domu się wtedy nie wycho-
dziło. Mama tego dnia nie wozi-
ła mleka. Mój ojciec w tym czasie 
wracał z tajgi w towarzystwie za-
przyjaźnionego psa - Żuczki. Tak 
silnie zawiewało i sypało, że mo-
jemu ojcu odebrało siły do dal-
szej drogi. Pies go nieco wyprze-
dził. W pewnym momencie oj-
ciec usiadł, było mu ciepło. I był-
by zamarzł na śmierć, gdyby ten 
pies się nie wrócił. Kiedy Żucz-
ka podeszła, tata był już cał-
kiem przysypany śniegiem. Pies 
rozgrzebał śnieg, zaczął lizać go 
po twarzy i wtedy ojciec się prze-

budził. Wyszedł z tej zaspy śnie-
gu. Zamieć się skończyła i zdołał 
dojść do domu. Był cały pokryty 
szronem. Tylko szparki oczu było 
widać. Później opowiedział nam, 
w jaki sposób doszedł do domu 
żywy i ile zawdzięczał wierne-
mu psu.

Pory roku
Na wschodzie nie tylko w ar-

chitekturze uwidaczniał się bi-
zantyjski przepych, jak widać 
nie stroniła od niego również 
natura: - Po długiej, mroźnej zi-
mie rychło następowała wio-
sna i bardzo szybko lato, które 
było krótkie. Ale przez ten nie-
długi okres wiosenno-letniego 
ciepła wszystkie krzewy, kwia-
ty rozwijały się w – wydawało-
by się – przyspieszonym tempie. 
Roślinność była bujna, soczysta, 
kolorowa. Można powiedzieć, że 
przyroda wynagradzała nam tę 
całą wielomiesięczną ostrą zimę. 
W naszych szerokościach geogra-
ficznych nie występuje tego ro-
dzaju rosnąca dziko roślinność. 

Bimber
W trakcie wywózki na Syberię 

i przy całej związanej z nią tra-
gedii ludzi deportowanych, zda-
rzały się również sytuacje ko-
miczne, które nieco osładzają 
na ogół gorzkie wspomnienia: - 
W tamtych czasach w każdej ro-
dzinie znalazł się ktoś kto umiał 
zrobić bimber. U nas tę umiejęt-
ność posiadała mama. Pewien 
człowiek z naczalstwa przyniósł 
kiedyś worek pszenicy i poprosił, 
żeby napędzić mu trochę bimbru. 
Ktoś zauważył, że znajduje się u 
nas worek zboża i doniósł. Po 
pewnym czasie  do naszej cha-
ty zapukał żandarm i mówi – Ja 
przyjechał po Józefa Łozowskie-
go! Skąd u was ten wór pszenicy? 
Ukradł? Mój ojciec wyszedł na 
zewnątrz i zaczął tłumaczyć mu, 
że nie ukradł tego worka z psze-
nicą. Żandarm nie chciał słu-
chać tłumaczeń ojca i kazał mu 
wejść do domu i pożegnać się z 
rodziną. Wtedy moja babcia po-
wiedziała do żandarma – gospo-
din, pażałsta stakańczyk (kubek 
bimbru). Ach niech posmakuje 
dziadyga, to się może odczepi – 
wtrąciła pod nosem babcia. Wy-
chylił ten samogon i mówi – No 
Łozowski soborajsa! Czas nam w 
drogę. Ale wtedy babcia dała mu 
następny kubek…, i następny. 
Aż go zmogło i padł. Jego woź-
nica razem z ojcem zanieśli go i 
wrzucili do kibitki. Zdzielili ko-
nia batem i pojechał. Więcej nie 
przyszedł. Te 90 kilka procent za-
działało. 

Powrót
W październiku 1955 roku 

przyszła informacja, że Polacy, 
którzy nie mają obywatelstwa 
radzieckiego mogą powracać do 
Polski: - Radość była wielka. Na-
uczycielka, żona enkawudzisty, 

bardzo mnie prosiła. – Frania 
zostań, zostań. Mówiła, że pod-
noszę poziom klasy. - Jak wyje-
dziesz to mnie zabiją – żaliła się. 
Dopiero po latach zaczęłam się 
domyślać, że nauczycielka bała 
się, że gdy średnia klasy się obni-
ży to jej zwierzchnicy oskarżą ją 
o sabotaż. Tak byli ludzie zastra-
szeni, nawet Rosjanie i to na sta-
nowiskach.

Data wyjazdu przypadła na 
drugą połowę listopada 1955 
roku. Mieszkańcom Kuzurby 
pozwolono odprowadzić nas do 
mostu. Jak oni płakali gdy nas 
odprowadzali. To był skowyt lu-
dzi – wy już jedziecie do swojej 
Polski, a my jesteśmy w ojczyź-
nie, kto nas wyzwoli?! Tak pła-
kali rzewnymi łzami. Kontak-
ty z nimi, po latach, były bardzo 
serdeczne, choć na początku pod 
wpływem propagandy uważali 
nas za krwiopijców. Przejechali-
śmy przez most i dotarliśmy do 
miejscowości Użur. Tam nocowa-
liśmy u jakiejś rodziny. Oni mieli 
duże pokoje. Następnie pojecha-
liśmy do Krasnojarska. Stamtąd  
specjalnym pociągiem ruszyliśmy 
do Polski. Każda rodzina jecha-
ła w przedziale – my jako wie-
lodzietna rodzina mieliśmy dwa 
przedziały. Wtedy liczyliśmy już 
13 osób, gdyż czworo rodzeń-
stwa przyszło na świat na zesła-
niu. Wszystkich potomków Józefa 
i Franciszki Łozowskich było więc 
ośmioro. W wagonach raz dzien-
nie roznosili zagęszczoną zupę. 
Jechaliśmy dwa tygodnie. Dotar-
liśmy najpierw do nowego Sącza, 
gdzie zamieszkaliśmy w Białym 
Klasztorze. I tam zaraz następne-
go dnia opuchły mi stawy, dosta-
łam gorączki i trafiłam do szpita-
la – to był reumatyzm. Postawi-
li mnie na wagę, miałam 11 lat 
i ważyłam 18 kg i 200 gram. Pa-
miętam jak siostry zakonne sta-
nęły wokół mnie i mówiły jedna 
przez drugą - no zobacz skóra i 
kości. Moja babcia też znalazła 
się w szpitalu, ponieważ upadła 
i złamała kość w biodrze. Tak 
więc obydwie wylądowaliśmy w 
szpitalu – taka pierwsza przy-
goda na polskiej ziemi. Po kil-
ku dniach przyjechali agitatorzy 
i namawiali, żebyśmy wyjechali  
na „ziemie odzyskane”.  Rodzice 
zdecydowali, że pojadą do Grzę-
zienka (w pobliżu Dobrej). Tam 
czekała na nas praca w PGR. 
Najpierw przyjechał tatuś z bra-
tem i naszymi rzeczami. „Re-
klama” miejsca była zachęcają-
ca – kościół na miejscu, do szko-
ły dwa kilometry, nowe mieszka-
nie itd. Potem okazało się, że to 
było tak naprawdę socrealistycz-
ne, stalinowskie mieszkanie. Bu-
dynki były dwurodzinne. Na pię-
trze znajdował się pokój, na dole 
pokój z kuchnią. Z jednej strony 
zamieszkał dziadek z babcią, a 

z drugiej my. Do kościoła w rze-
czywistości było 5 km, do szkoły 3 
km, ja razem z mamusią i pozo-
stałym rodzeństwem przyjecha-
łam przed Bożym Narodzeniem. 
Z mojej najlepszej, bo pierwszej 
w ojczyźnie, Wigilii 1955 roku 
pamiętam nową i ciepłą piżam-
kę w kwiatuszki, którą dostałam 
od Czerwonego Krzyża. To ciepło 
i świąteczny nastrój, mimo biedy, 
czuję do dziś.

Dobre wrażenie
Franciszka, obdarzona talen-

tem do nauki szybko zalicza 
pierwsze postępy i osiągnięcia 
w szkole. Zostaje również za-
uważona przez nauczycieli: - 
Poszłam do trzeciej klasy SP do 
Grzęzna (koło Dobrej). Ze wzglę-
du na wywózkę i chorobę, co wią-
zało się z koniecznością pozosta-
nia w domu, miałam dwa lata do 
tyłu w edukacji. Na dodatek mu-
siałam wykonać podwójną pra-
cę, każdego wyrazu nauczyć się 
poprawnie, żeby nie było słychać 
wileńskiego akcentu. Jak dziś pa-
miętam mojego nauczyciela, któ-
ry podkreślał kiedy z wypraco-
wania dostałam 4+ - Widzicie, 
to ona dopiero się uczy po polsku 
i napisała tak dobrze, a wy co – 
tróje i dwóje?! 

Milczenie – nakazane i wska-
zane

W kraju pod rządami komu-
nistów o Syberii nie było wol-
no nic mówić: - Kiedy napisa-
łam później w życiorysie, że by-
łam na zesłaniu to nauczyciel o 
nazwisku Kazimierz Wasilewski 
powiedział – Wiesz, daj spokój, 
nie pisz tego. Pamiętam jeszcze 
taką sytuację w szkole w Dobrej. 
To był styczeń, a ja przyszłam do 
szkoły w płaszczyku, pod którym 
miałam na sobie tylko sukienkę 
na krótki rękaw, którą również 
dostałam z Czerwonego Krzy-
ża. Pani Kurzyńska, nauczyciel-
ka, wchodzi do klasy i mówi z 
przejęciem, wręcz krzyczy – Ło-
zowska, a tobie co nie zimno? - 
Przyzwyczaiłam się proszę pani. 
Tam gdzie byłam mróz sięgał na-
wet -55 stopni C. U nas takiego 
nie ma. Kiedy to usłyszała spoj-
rzała na mnie, jakby z niepoko-
jem i powiedziała – Cicho, nic 
nie mów. Pamiętam, że dzieci 
z Grzęzienka, żeby nam doku-
czyć biegały za nami i krzycza-
ły – ruskie, ruskie! A my w płacz, 
do domu i pytamy ze łzami w 
oczach – Babcia! Tam nas wy-
zywali Polaczki-bydlaczki, a tu-
taj nas wyzywają od ruskich – to 
kim my wreszcie jesteśmy? Czę-
sto tak się pytałyśmy. To było bo-
lesne. Osobiście strasznie to prze-
żywałam. Dla nas od razu się Sy-
bir nie skończył. Wszyscy mu-
sieli pracować w PGR. Trzeba 
było zarobić w czasie wakacji na 
książki, zeszyty i ubrania. 

Po ukończeniu podstawów-

ki chciałam się dalej uczyć i zo-
stać nauczycielką. Poszłam więc 
do liceum pedagogicznego. Zło-
żyłam papiery do Stargardu. I 
tam zdałam egzaminy na 5, ale 
w moich papierach widniała in-
formacja, że mam chore serce. 
Ze względu na stawy byłam też 
w sanatorium. Dyrektor przy-
wołał mnie i powiedział - Rze-
czywiście szkoda, bo masz świet-
ne oceny, ale mamy pewne oba-
wy. U nas jest profil sportowy, a 
ty masz chore serce. Tak więc po-
radził odesłać mnie do Kamienia 
Pomorskiego. Więc pojechałam z 
tatusiem do Kamienia, gdzie dy-
rektor przyjął mnie z otwartymi 
rękami. – Cieszę się panie Ło-
zowski, że przywiózł pan nam 
taką zdolną uczennicę – powie-
dział z uśmiechem na ustach… i 
nie zawiódł się. 

Komunistyczne represje
Franciszka już jako uczennica 

szkoły średniej w Kamieniu Po-
morskim odczuła czym jest ide-
ologiczna presja reżimu: - Feliks 
Czuryło, kierownik internatu, w 
którym mieszkałam, ścigał za 
chodzenie do kościoła. Gdy zo-
baczył, że wychodzę z katedry 
powiedział - A ty co pedagogi-
kę masz? To powinnaś wiedzieć, 
jakim powinien być nauczyciel. 
Kierownik internatu przekazał tę 
informację mojej wychowawczy-
ni, Janinie Grzelak, która przygo-
towała na maturę ustną specjal-
ne pytanie z lektury uzupełniają-
cej dla abiturientki Łozowskiej i 
wręczyła je osobiście bez losowa-
nia. 

Pani Franciszka nie zapisała 
się nigdy do partii, w związku z 
tym spotykały ją co rusz przy-
kre zdarzenia: – Kiedy pracowa-
łam w SP w Jarchlinie i nie za-
pisałam się do partii, dyrektorka 
tej placówki, Jadwiga Reszka ści-
gała mnie niemiłosiernie za brak 
przynależności. Choć byłam no-
minowana do odznaczenia i ty-
powana do nagrody nie otrzy-
małam ich właśnie za swoją po-
stawę! Na moje pytanie, dlacze-
go nie otrzymałam nagrody, pani 
dyrektor Reszka odpowiedziała – 
Chodzisz do kościoła, posyłasz 
dzieci do komunii, a do partii się 
nie zapisałaś, tak więc nagrody 
nie dostałaś i nie dostaniesz ni-
gdy!  

Tu kończy się historia pani 
Franciszki Kobylińskiej, zasłu-
żonej dla naszego miasta dzia-
łaczki społecznej i przewodni-
czącej Nowogardzkiego Związ-
ku Sybiraków. Przykład jej ży-
cia pokazuje, że pomimo wie-
lu przeciwności i prześlado-
wań ze strony reżimu najpierw 
na zesłaniu w ZSRR a później  
w komunistycznej Polsce, moż-
na nie dać się złamać, można 
być przyzwoitym.

Piotr Słomski
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Narrator - W nowogardzkiej Piwnicy odbywa się 
bal noworoczny. Cały personel oczekuje przybycia 
gości, trwają ostatnie przygotowania. Barman i kel-
nerzy w gotowości, na scenie trio stroi instrumenty, 
w kuchni dekorują przekąski i gotują specjały sze-
fa. Szatniarz i ochrona na stanowiskach. Zaglądnij-
my najpierw do kuchni; 

(Główny kucharz na me-
lodię „Zbudujemy nowy 
dom”)

Choć ja w kuchni dziś go-
tuję

Ale w myślach segreguję 
Bo ma przyszłość przecież 

to 
Słajsino
Gdy na Sali obrad rządzę
Opozycję w dyby wiążę
To ważniejsze jednak jest
Słajsino
Niech więc śmieci tam 

znikają 
Kubły wszystkim niech rozdają 
Bo naprawdę piękne jest Słajsino

W szatni za ladą  smętny szatniarz  siedzi 

(Szatniarz na melodię 
„Dziwny jest ten świat” 
Czesława Niemena)

Smutny jest mój świat
Świat w którym znowu 

ktoś głos mi skradł….
 (Nagle przerywa i 

mruczy sobie półgłosem);
Lepiej nie narzekać,  

wszak w tej szatni jestem 
u siebie

Ponadto obiektywnie mam jak w siódmym Niebie
A że bez swojego  głosu…
Bez przesady bez patosu…
Bo jeszcze się ktoś  o tym dowie
Żem ze „sprawcą czynu”  był w zmowie.

Goście zaczynają się schodzić, muzykanci  z PSL - 
COMBO-BLUES już grają.  

(Solista na melodię „Graj piękny Cyganie” )
Już wszystko stracone
I prysły złudzenia
Sam Pawlak porzucił mnie
Com czynił źle?
-Spójrz piękny barmanie
I otul mój żal
To nic żeś ograł mnie
Ja kocham Cię 
-PSL cim cały dał
A tyś mi dziś zamknął drzwi
Ty zimny jak ten głaz 
Ja toczę łzy…
- Spójrz piękny barmanie……

Otwarta solisty dusza  barmana nie wzrusza:

(Barman na melodię 
„Miała baba koguta”)

Miałeś chłopie – sto-
łeczek, stołeczek, stołe-
czek

Pozostał Ci - zapie-
cek, zapiecek, hej!

Nie zagaduj - mnie 
zatem, mnie zatem, 
mnie zatem, mnie za-
tem.

Wszak tyś mi - ni 
bratem, ni swatem, ni 

bratem, ni swatem hej!  
  
 Okulista z Hamburga będąc przejazdem na mo-

ment do Piwnicy wpada
  Od progu głośno ze  swadą powiada:

Nie wiedziałem, że w bio-
logii taki cud się stanie.

Praxis przez podział roz-
mnożyły…. dwie Panie! 

Także  prosto z drogi wbiegają  jeszcze rozgrzani  
Reprezentanci miasta od „nogi”

(Reprezentanci o wrażeniach opowiadają na melo-
dię „Jedziemy autostopem” Karin Stanek)

Jedziemy sobie razem
Jedziemy pełnym gazem
W ten sposób możesz bracie 

Odpocząć po „arbajcie”
Gdzie wiezie nas ten bus      
 Tam śmiało bracie gnaj   
I nie martw się co będzie …potem.

Do baru podchodzi po szklankę wody Kronikarz 
Stary  a z nim Kronikarz Młody  

(Kronikarz Młody):
Syberyjskie wspomnienia, tułaczy cierpienia 
Pozbieram jak drogie kamienie
Uporządkuję oszlifuję  w perełki  zamienię  

(Kronikarz Sta-
ry):

Działaj Tyś młody
Moja wena tego 

roku nie wzlata
Stale mnie zasmu-

ca przyjaciela strata.

Drzwi się nie zamykają kolejni goście przybywa-
ją:

(Generałowa w mundu-
rze policyjnym  na melo-
dię  „Żołnierz dziewczynie 
nie skłamie”)

Uczeń swej Pani nie 
skłamie

Chociaż nie wszystko jej 
powie

Uczeń na patrol się wy-
prawi

Wróci na szóstkę odpo-
wie

Mundur włóż
I jak stróż spokoju stań w szeregu naszych służb
Po ten laur, po ten laur cisowy
co przyznany będzie za ten  trud.

(Pani z Biblioteki do piosenki: Spostrzegłem dzisiaj 
pierwszy siwy włos na  
twojej skroni-  w wy-
konaniu Mieczysława 
Fogga - refren)

Pamiętaj miły zawsze 
możesz zejść do małej 
Sali ( chochlik - po stro-
mych schodach)

To  tam jest spokój 
nawet  gdy się wokół 
wszystko wali (cho-
chlik-w NDK)

B.Gała                        R. Szpilkowski    A.Kania            P Kolanek      M.Wolny

Noworoczna superkrytyczna Szopka polityczna.
bal w „Piwnicy”

Występują:
bardzo ważne postacie, które z pewnością rozpoznacie i narrator
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Tam znajdziemy w słowach wszystkie  ich pierwsze  
znaczenia (chochlik-nie wedle życzenia) 

To tam powiemy nudzie zawsze – do widzenia. 
(chochlik-bez kupczenia) 

Wtem zaszumiało i Wiatr z Komina  na salę na-
gle wpadł 

 (Wiatr na melodię Czerwonych Gitar „ Kwiaty we 
włosach potargał wiatr” )  

Żłobek dla malców chciał zrobić Wiatr
Gdy to usłyszał – burmistrz wnet zbladł: 
Oj to, to nie, gdzież dzieci Te
Ponadto Wiatr mą rolę skradł. 
- Wtedy przed kompem 
Zakwita Wiatr
Tam robi burzę i wznieca szał:
Być może tak –pomyślał On
Wyciągnie ktoś pomocną dłoń.

Wieść gruchnęła po 
Sali, że barmanowi za 
nockę niezłą stawkę 
przyznali.

Wzywa barman cho-
rążego i po cichu do nie-
go:

Trzeba przedstawić do 
tak, że do przodu chodzi 
rak.; 

Chorąży myśli:
To dopiero łamigłówka.
Jak tu zrobić by z tysiąca wyszła tylko stówka

Już  prawie miejsc nie ma na sali a jeszcze nie 
wszyscy goście zawitali

Rozległa się „We are the champions” wchodzi Nie-
zwyciężony, nie śpiewa tylko wita zgromadzonych po-
zdrawiając zwycięskim ruchem rąk.

Podchodzi do niego anonimowy (na umowie śmie-
ciowej) pomocnik barmana 

-Znów wygrałeś ale przyznaj pietra miałeś?

(Niezwycię-
żony na me-
lodię „Dum-
ka na dwa ser-
ca” wyk. Szcze-
śniak - Gór-
niak)

- Mój ty bra-
cie- choć szka-
radnyś

Takie strachy 
nie na Lachy

My się MEN-
-u nie boimy

 Nie prze-
straszym się 
też  gminy.

Do siebie po 
cichu – Tego mu nie powiem, że zadrżałem gdy się o 
planach różnych zwiedziałem. 

 Wtem wkracza proboszcz Legutko i do barmana 
rzecze krótko:

Z wyborem Piątaka 
szykuje się draka

Są też inne powody 
do niezgody.

Dlatego byłaby wska-
zana „rozmowa nie-
-kontrolowana”

Między Panem Wój-
tem a Plebanem.

Barman:
Wójta mamy (Ja) i 

plebana też (Ty)
Możemy zamykać 

drzwi 
Legutko:
Brakuje nam Pana
Ponadto te drzwi…?
Napiszą w DN, że to nie umowa tylko zmowa.

Po chwili doszli, zgodnie i w jedności, że trzeba 
poprosić gości.

Stół na placu postawimy 
Suwerena zaprosimy.
Niech on będzie więc  jak Pan
Byle nie przeszkadzał nam.
___________________
Schodzą się  także nieproszeni goście czyli Opo-

zycja a nawet jedna „osoba non grata” czyli Naczel-
ny

Trzęsie się w myślach barman :
„Co u kata, czyż  ochrona figle plata”  

Ale Nieproszeni zasiadają śmiało w sali bo się 
okazało, że Opozycji zawsze to miejsce się należało.

15. (Śpiewają chórem  do melodii Małgośka wyk. 
Maryli Rodowicz)

Barmanie drinka waż, nie zwlekaj szansę masz jesz-
cze rok jeszcze dwa

Barmanie pospiesz się bo ktoś uprzedzi Cię i będzie 
źle, będzie źle…

Awanturują się, gdyż barman się opóźnia ponieważ 
robi drinka kucharzowi. 

Podchodzi  do nich Kelner :

Proszę nie grożę, wła-
dza was zmoże. 

Lepiej –tak jak ja- w 
jej cieniu przycupnąć w 
milczeniu (pokornie)

Aniżeli czupurnie sta-
wiać się tu durnie.

Wreszcie przynosi 
drinki i czeka napiwku, 
nie dostaje. Więcej się 
nie pojawia obsługuje 
bardziej hojnych.

Persona non grata  
kręci się po Piwnicy i 
bez żenady  obserwu-
je, fotografuje  wcale się 
nie przejmuje.

To już klasyka, że się  
czepiają zawsze Dzien-
nika

Pewnie by chcieli by-
śmy jak oni myśleli

Lecz Czytelnik od 
dawna to wie, że

„Nie z nami takie nu-
mery Barman” He he 
he..

A na horyzoncie kolejni goście

 (Trener do melodii  Jeste-
śmy na wczasach Wojciech 
Młynarski)

Jedziemy na wyścig w te gó-
ralskie lasy

Nowogard na ramie chodź 
niewiele kasy

Medali bez liku w tym roku 
nam dali

Byśmy w własnym mieście 
stale nie żebrali.

 Wchodzi zapłakany biznesmen w mieście dobrze 
znany

 Firma ma stąd od-
jechała, chodź Toyo-
ta pozostała 

     Opla też  nie ru-
szę  bo jak słyszę - 
Nowogard

           To się mimo 
wszystko wzruszę.

Wygładzono moją 
drogę - czyż zosta-
wić ich mogę!

      
Jest także  Szef targowiska mocno zrezygnowany 

 Kolejny market zabiera z 
rynku ostatni gelt

 Czy tu na targowisku mamy 
żyć o suchym pysku?

Nikt go nie słucha odchodzi 
zniechęcony;

Klepią tu same androny
Któż pomyśli o tem że swo-

jego nie zastąpisz żadnym zło-
tem.

 No i wreszcie sam Dyrektor

(Dyrektor wchodzi na 
scenę Trio gra piosenkę 
Blondynki, brunetki - dy-
rektor śpiewa):

Pacjentki, lekarki - to 
dla was miłe Panie - bu-
duję to

Siostrzyczki, salowe - 
Ja życie wam osłodzę - to 
już za rok

Lecz dziś każdy już to  
wie, że jednego tylko chcę - by już nie w  śnie

ten jedyny ten wyśniony, szpital nowy był skończo-
ny.
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Zabawa rozwija się w najlepsze, orkiestra nie 
ustaje, tany nieprzerwane a i za kołnierz nic nie 

jest wylewane. Ale w końcu przychodzi czas na fi-
nał  

___________________

Uczestnicy wychodzą na plac Tam wielki finał 
dołączają przypadkowi  przechodnie i postaci z po-
mnika znudzone stałym czuwaniem w kamiennej 
pozie. Na sali pozostaje grupa nieliczna w tym na-

czelny i opozycja,

  Przed wyjściem bar-
man  za telefon chwyta

- Czy to naczelnik – 
do słuchawki pyta

-Tak to ja melduję, że 
stan gotowości trwa.

- Trzeba zrobić po-
rządki, proszę przysłać 
brygadę w piwnicy są 
śmieci niech je usuną 
jak leci 

Już poza telefonem 
Naczelnik myśli stro-
skany; 

Nie umawiałem się co 

do trzeciej zmiany
Choć jam zawsze w gotowości
To się „okręgowy” rozzłości
Gdy w raporcie znajdzie to napisane
Że nocami było miasto sprzątane 
         
Już przy wyjściu, na schodach barmana dobiega  

krytyczny śpiew opozycji
 (do melodii Jedzie pociąg z daleka wyk. Rynkow-

ski )

Nic nie robić kręcić  ciągle i kieszenie pełne mieć
Tylko czasem dla poklasku jakiś mały pałac wznieść
Nic nie robić, wstęgę przeciąć i na obiad dobrze 

zjeść
A z tych nudów wieczorami za swe zdrowie toast 

wznieść
Na placu refren podejmują tam obecni nadając pio-

sence opozycji inny sens
Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka
Wiec nie zwlekaj kochany, jeszcze parę miejsc 

mamy. Uuu!

W tym momencie włączone zostają wszystkie ilu-
minacje na ratuszu  i oślepiają obecnych tak, że prze-
stają widzieć rzeczywistość. Bez szwanku pozosta-
ją postacie z pomnika – MAJą oCzy z BEtoNu 
WSzyStko iM JEDNo.

  Także opozycja od porażeń czysta 
 została na sali zbędny więc im Okulista  
Gdy to się działo gdzieś w oddali na skraju placu 

pojedynczy ludzie przemykali. Jedni  z nocnej zmia-
ny, inni do pracy wśród tych też tacy co z torbami na 
autobus zagranicę jadący czekali.   

Morał tej powiastki rodzi się taki  
Że jest złoto co tylko błyszczy ale i takie co wzrok 

niszczy.
I drugi (dla niektórych)
Pamiętaj przyjacielu czyż ma coś większe znacze-

nie ponad  dobre widzenie.
A trzeci jeśli tego mało:
Dla niektórych nieważne co aby się tylko coś 

działo 
Taka to nowogardzka  Szopa nasza, trochę śmiesz-

na, trochę poważna ale i trochę straszna lecz jednak 
własna.  Spotkamy się za rok  (jak nam doczekać dane 
będzie) aby sprawdzić, jaki kto miał wzrok. Dosiego 
Roku!

Napisał się Marek Słomski
Ilustracje narobił Jarek Dąbrowski

Wszystkie występujące postacie są autentyczne, ich wypowiedzi i zarysowane sytuacje całkowicie fikcyjne , wszelkie podobieństwo charakterologiczne niewyklu-
czone a nawet zamierzone – udanie czy nie - Czytelnik to wie.
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Amelka córka Marty 
i Mateusza ur. 
19.12.2011 
z Nowogardu

Oliwia córka Ewy Sira 
ur. 27.12.2011 
z Wołkowa

Dawid syn Marty 
Kowalskiej ur. 
22.12.2011 z Rynowa

Nadia córka Patrycji 
Rydel ur. 27.12.2011 
z Nowogardu

Weronika córka Moniki 
Pilachowskiej ur. 
22.12.2011 
z Nowogardu

Córka Ewy Kapcio 
ur. 27.12.2011 
z Potulińca

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Wyjątkowe spotkanie w ZSO w Nowogardzie

Jedyna taka Wigilia 
Nasza szkoła – Gimnazjum 

nr 2 i II Liceum Ogólnokształcą-
ce w Nowogardzie – jest jak jed-
na wielka rodzina, którą tworzą 
uczniowie, ich rodzice oraz pra-
cownicy szkoły wraz z osobami 
z instytucji wspomagających. Na 
co dzień zmagamy się z wieloma 
problemami, bo w tak licznej ro-
dzinie się ich nie uniknie. Jednak 
zależy nam na dobrym samopo-
czuciu i miłej atmosferze. Dzień 
powszedni w szkole kojarzy się 
przede wszystkim z trudami na-
uki. Wytchnieniem są wspólnie 
przygotowane i spędzane wyjąt-
kowe chwile, uroczyste, świątecz-
ne. 

15 grudnia 2011 roku (po raz 
16. w historii naszej szkoły) na 
forum odbyła się Wigilia Szkol-

na, której inicjatorką i głów-
ną organizatorką od lat jest pani 
Roma Kołodziejska. Pani Pe-
dagog, jak dobra mama, potrafi 
zażegnać wszelkie spory i zjed-
noczyć do wspólnego działania 
wszystkich. Jej entuzjazm jest 
wprost zaraźliwy. Pod jej wpły-
wem każdy uczeń, rodzic i pra-
cownik szkoły przyłącza się do 
przygotowań tego szkolnego 
święta. Dyrekcja szkoły, znając 
pozytywny wpływ tego przedsię-
wzięcia na młodzież, dopinguje 
do kontynuowania działań i chęt-
nie sama w nich uczestniczy. 

Ta wielka szkolna uroczy-
stość kosztuje wszystkich wie-
le pracy i wysiłku, ale każdy, kto 
w niej uczestniczy, przyzna, że 
warto. Na forum panuje nie-

zwykła atmosfera, podniosła 
i  świąteczna. W tym roku na Wi-
gilii gościliśmy: zastępcę burmi-
strza pan Damiana Simińskiego, 
panią Bożenę Borowik, uczest-
ników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej, tłumnie zebranych absol-
wentów, obecnych i przyszłych 
uczniów, rodziców i pracowni-
ków szkoły. Wszystkich przy bo-
gato zastawionych stołach. 

Zanim jednak pan dyrektor Le-
szek Becela przywitał i podzięko-
wał przybyłym gościom i wszyst-
kim zebranym, nim ksiądz Karol 
Łabenda pobłogosławił opłatek, 
nim złożyliśmy sobie życzenia i 
posililiśmy się wigilijnymi przy-
smakami, na forum królowa-
ła Bajkowa Wigilia, bo taki tytuł 
miało przedstawienie. W insce-

nizacji tej wzięli udział ucznio-
wie oraz rodzice, współpracow-
nicy i pracownicy szkoły. 

Występ rozpoczęła kolęda 
śpiewana przez Oliwię Łatkę i 
Klaudię Kouhan. Narratorami 
były dwa piękne Anioły (Karo-
lina Szczypień i Dominika Zie-
lińska). Na Wigilię przybył Ma-
leńki Jezus z Józefem (pan Szy-
mon Grygowski) i Maryją (pani 
Milena Michałuszko). Świętą 
rodzinę śpiewem kolędy powi-
tali przedstawiciele Rady Ro-
dziców (panie: Marlena Mar-
chewka, Bogumiła Olejnik, Be-
ata Piątak, Małgorzata Piątkow-
ska, Jolanta Szaniawska, Grażyna 
Opala, Angelika Tębłowska, Ka-
tarzyna Tębłowska oraz pan Ja-
cek Andrysiak). Pozostali boha-
terowie przedstawienia to posta-
cie z bajek, ale nieco odmienio-
ne – wszystkie dobre. Byli Król 
z Królową (pan Władysław Pi-
lipczuk i pani Władysława Gra-
dzik), ich syn – piękny Króle-

wicz (Marcel Marchewka), Za-
stępcza Mama Kopciuszka (pani 
Elżbieta Tarczykowska) i jej pięk-
ne, dobre Córki (panie: Agniesz-
ka Grygowska i Inga Szymań-
ska-Głowicka), Calineczka (pani 
Wioletta Jackowska) z ukocha-
nym Ropuszkiem (pan Jacek Jac-
kowski), tańczące Motyle (Patry-
cja Heinrich i Kamila Brodniak), 
Królewna Śnieżka (pani Elżbie-
ta Lignarska) i Siedmiu Krasno-
ludków w okrojonym do pięciu 
składzie (Edyta Drapikowska, 
Adrianna Gradzik, Aleksandra 
Beśka, Kinga Dyląg, Dominika 

Kaczmarek), Śpiąca Królewna 
(wicedyrektor ds. Gimnazjum nr 
2 pani Anna Nowosielska), Cza-
rownica (pedagog szkolny pani 
Roma Kołodziejska), Jaś (Hubert 
Fasuła) i Małgosia (pani Izabel-
la Pędziwiatr), roztańczone Koty 
(Daniela Ścibor, Wiktoria Szturo, 
Aleksandra Opala), Trzej Musz-
kieterowie (panie: Małgorza-
ta Łysiak, Danuta Ścibor i Alicja 
Mikołajewska), Zorro, (ksiądz 
Karol Łabenda), śpiewająca Po-
cahontas (Sandra Sulwińska), 
Królowa Śniegu (pani Edyta Bo-
siacka) z Kajem i Gredą (Norbert 
Nowak i Dominika Zalewska), 
Dziewczynka z zapałkami (Ka-
tarzyna  Świt), Smerfetka (Sara 
Kaliszewska) i Smerfy (Marcin 
Sierzchała, Tomasz Zdun, Roksa-
na Skrzyniarz, Wioletta Kuświk, 
Bartłomiej Urbański), Czerwony 
Kapturek (pani Marta Maziarz) z 
Babcią (pani Beata Becela), Pan 
Gajowy (specjalista ds. nieletnich 
pan Sebastian Źróbek) i wreszcie 

Kopciuszek (Klaudia Rafińska), 
z którym Książę (Marcel Mar-
chewka) zatańczył magicznego 
walca. Był także Błazen królew-
ski (Kinga Dumańska).

Przedstawienie zakończył Król 
przemawiając do wszystkich ze-
branych na forum: „Cieszę się 
ogromnie, że przybyliście do na-
szego zamku na to wspaniałe spo-
tkanie. Życzę wszystkim udanej 
zabawy. A kiedy wrócicie do swo-
ich bajek, pamiętajcie o życiowej 
mądrości, że dobroć zwycięża 
wszystko, sama będąc niezwy-
ciężona” 

Występ „aktorów” przerywa-
ny co chwilę gromkimi brawa-
mi, wywołujący radość wśród 
licznej widowni, zakończy-
ła kolęda zaśpiewana przez 
Joannę Brodniak wspólnie 
z wszystkimi bohaterami tego 
wieczoru.

Pani Kołodziejska zawsze po-
wtarza, że Wigilia Szkolna jest ta-
kim wspaniałym wydarzeniem, 
bo dołączają się do jej organi-
zowania uczniowie, ich rodzice 
oraz pracownicy szkoły. W stałej 
grupie współorganizatorów Wi-
gilii są: pani Elżbieta Lignarska 
(posiada niezwykły talent two-
rzenia atmosfery świątecznej cu-
downym dekorowaniem wigilij-
nych stołów), siostra Maksymilia 
Grzyśnik (scenarzystka i reżyser-
ka przedstawień, która swą wy-
obraźnią co roku zaskakuje wi-
dzów zebranych na forum), pani 
Jolanta Grygowska (stały współ-
organizator niemal wszystkich 
przedsięwzięć pani Kołodziej-
skiej), panie Magdalena  Soroka-
-Banasiak i Edyta Wieczorek (ich 
talent plastyczny dodaje niezwy-
kłego uroku wigilijnym spotka-
niom na forum), pani Agniesz-
ka Grygowska (niżej podpisana, 
dla której współorganizowanie 
Wigilii to prawdziwy przywilej). 
Wśród współorganizatorów na-
leży także wymienić: Radę Ro-
dziców, młodzież szkolną, dar-
czyńców – panią Ewę Kasprzyk, 
państwa Barbarę i Waldemara 
Pędziszczaków, panią Lidię Szo-
cik, panią Marię Malinowską, 
pana Czesława Sowę, panią Ka-
tarzynę Tębłowską, bez których 
pomocy nasze stoły nie byłyby 
tak bogate i piękne.

A.G.
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Informacja 
Szpital w Goleniowie informuje, 

iż od dnia 01.01.2012 zmienia się  miejsce świadczenia nocnej  
i świątecznej opieki medycznej w ramach NFZ. 

Aktualny adres świadczenia opieki to 
Nowogard, ul. Dworcowa 2, 

Gabinety Praxis tel. 91 392 07 87

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 
składamy Klientom 
sklepu „Promyk” 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej 

pomyślności w życiu 
osobistym oraz 

sukcesów w pracy zawodowej.  
    Właściciele sklepu

Pasterka w Sikorkach 

Jasełka w Wołowcu 

W kościele parafialnym p. w. 
Chrystusa Króla w Sikorkach po 
raz pierwszy dzieci z całej para-
fii, która terytorialnie jest bardzo 
rozległa ( liczy 17 wiosek od Wo-
łowca przez Orzechowo i Orzesze, 
dalej Glicko,  Wierzchy, Szczyt-
niki, Sikorki, Bochlin , Grabin , 
Błotno, aż po Łęgno oraz Wierz-
chęcino i Błotny Młyn) uczestni-
czyły w Mszy świętej tzw. Paster-
ce. Wraz ze swoimi rodzicami 

przybyły na godz. 21.00, by roz-
począć adorację Dzieciątka Jezus, 
które narodziło się z Maryi Panny 
w noc betlejemską. Jakaż była to 
cudowna adoracja, dzieci śpiewa-
ły i  grały na instrumentach pięk-
ne kolędy, złożyły także Panu Je-
zusowi dary. Bo, jak przyjść do 
Niego z pustymi rękami? Ofiaro-
wały Panu Jezusowi, to, co każ-
dy miał: słodycze, owoce, zabaw-
ki i ubranka. Cudowne spotkanie 

przepełnione miłością do Bożej 
Dzieciny było dopełnieniem wie-
czoru wigilijnego w naszych do-
mach rodzinnych. Dobroć, miłość 
i otwarcie serc na drugiego czło-
wieka, które w ten wieczór i noc 
Bożego Narodzenia, były szcze-
gólnie widoczne, niech towarzy-
szą każdemu z nas, także w nad-
chodzącym Nowym 2012 Roku.  ( 
inf. własna) 

Wołowiec, to niewielka wioska, 
jedna z 17 wiosek należąca do pa-
rafii p.w. Chrystusa Króla w Si-
korkach. Już po raz drugi dzieci z 
tej miejscowości i Orzesza przed-
stawiły dla mieszkańców całej pa-
rafii jasełka. Tego typu przedsta-
wienia dzieci wraz z nauczyciela-
mi organizują w szkołach, z ka-
techetami w parafiach. W Wo-
łowcu, jasełka są przedstawiane 
w sam Dzień Bożego Narodzenia 

czyli 25 grudnia w godzinach po-
południowych.  Jest to godne za-
uważenia i pochwały,  iż właśnie 
w samą uroczystość Narodzenia 
Pańskiego zatrzymujemy się przy 
żłóbku betlejemskim, by w gronie 
bliskich wraz z całą rodziną pa-
rafialną wspomnieć to wydarze-
nie z przed 2000 lat, by uwielbić 
Boga za tajemnicę Wcielenia Syna 
Bożego, śpiewając najpiękniej-
sze pieśni, jakimi są polskie kolę-

dy, bardzo refleksyjne pozwalają-
ce nam wszystkim na nowo otwo-
rzyć nasze serca na przyjęcie Bo-
żej łaski i uwrażliwić je na potrze-
by drugiego człowieka. 

Jasełka zostaną przedstawio-
ne ponownie 6 stycznia w Uro-
czystość Trzech Króli w ko-
ściele parafialnym w Sikorkach 
o godz. 16.00. Serdecznie za-
praszamy.  (inf. Własna) 
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Od 01. 09.2011 do 31.12.2011 
roku w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie realizowany był  pro-
jekt

Działania prowadzone w ra-
mach projektu były skierowane do 
uczniów klas kształcących w zawo-
dach: technik żywienia i gospodar-
stwa domowego, hotelarstwa, po-
jazdów samochodowych oraz klas 
zasadniczej szkoły zawodowej w 
zawodach mechanik pojazdów sa-
mochodowych i kucharz małej ga-
stronomii. Dla uczniów klas mecha-
nicznych przeprowadzono następu-
jące działania:

Matematyka i  fizyka w  mecha-
nice -praktyczne   zastosowanie.

   Prowadzący     zajęcia       Rafał 
Wasyluk   w   ZSP   Nowogard   od   
5  września  do  21 grudnia  2011r. 
Grupa     obejmowała 5 uczniów z   
klasy 1 technikum pojazdów samo-
chodowych , 7  z klasy 2 technikum 
pojazdów samochodowych .Fre-
kwencja na   zajęciach   przekroczyła   
98%. Uczniowie   otrzymali pomoce   
w  postaci   notatników    i   długopi-
sów   oraz   korzystali   z   tablic   ma-
tematycznych  i  kalkulatorów. Roz-
wiązywali     zadania     związane   z   
teorią  ruchu  i  działania  samocho-
dów  i  silników  spalinowych. Przy-
pomniano  wzory skróconego  mno-
żenia   oraz   przeliczanie   jednostek 
i   działania  na  potęgach   liczby   10. 

Uczniowie  przypominali sobie 
wzory oraz na podstawie układu 
jednostek Si, uczyli się rozwiązywać 
zadania w Excelu oraz importować 
tabele do Worda. Praca na  zajęciach  
umożliwiła im     połączenie znajo-
mości  matematyki i  fizyki  z  wie-
dzą  z  przedmiotów  zawodowych.

    Prowadzący    zajęcia       Janusz 
Cholawo   w   ZSP   Nowogard   od   
5   września   do   21 grudnia   2011r 
.Grupa     obejmowała 3 uczniów z   
kl.1 technikum pojazdów samocho-
dowych, 2   z     kl.3, 7   z   kl.4. Fre-
kwencja na   zajęciach   przekroczyła   
96%. Uczniowie   otrzymali pomoce   
w  postaci   notatników    i   długopi-
sów   oraz   korzystali   z   tablic   ma-
tematycznych  i  kalkulatorów. Roz-
wiązywali     zadania     związane   z   
teorią  ruchu  i  działania  samocho-
dów  i  silników  spalinowych. Przy-
pomniano  wzory skróconego  mno-
żenia   oraz   przeliczanie   jednostek 
i   działania  na  potęgach   liczby   10.

 Na   początku   rozwiązali     test     
wstępny, który   wykazał   braki w   
rozwiązywaniu zadań. 

Praca na   zajęciach   umożliwiła 
im     połączenie znajomości   mate-
matyki i  fizyki  z  wiedzą  z  przed-
miotów  zawodowych. Test  końco-
wy   wykazał opanowanie umiejęt-
ności rozwiązywania zadań testo-
wych     związanych   z     obliczenia-
mi. Wszyscy uczniowie kl.4, biorący  
udział  w  zajęciach    złożyli  dekla-
racje  przystąpienia   do   egzaminu  
zawodowego. Wyniki     tych     egza-
minów  oraz   matury z  matematyki 
będą  potwierdzeniem  przydatności   
tego   typu  zajęć w   niedużych   gru-

pach  dla  podniesienia zdawalności  
egzaminów  zewnętrznych.

 Mechanik w biurze – zastosowa-
nie ICT

Zajęcia odbywały się zgodnie z 
harmonogramem, a uczniowie chęt-
nie w nich uczestniczyli oraz wyka-
zywali się na nich dużym zaangażo-
waniem

Na ostatnich zajęciach 19 i 20 
grudnia została przeprowadzona 
diagnoza końcowa na podstawie, 
której zostanie oceniony przyrost 
wiedzy na temat programu Audatex 
oraz zagadnień z nim związanych.

Po odbyciu szkolenia ucznio-
wie nabędą umiejętność korzysta-
nia z programu Audatex ,służącego 
do wyceny szkód komunikacyjnych 
oraz za jego pomocą wyceniać swoją 
pracę oraz koszty tej pracy.

Uczniowie na koniec zajęć otrzy-
mali zaświadczenia o odbyciu szko-
lenia. Szczególnym wyróżnieniem 
dla uczniów, za dobre wyniki w na-
uce i wysoką frekwencję na zaję-
ciach szkolnych było odbycie kur-
sów kwalifikacyjnych:

Kurs – kierowca operator wóz-
ków jezdniowych z napędem silni-
kowym i bezpieczną wymianą butli 
gazowej.

Przeprowadzono zajęcia z dwie-
ma grupami po 15 uczniów. Razem 
przeszkolono 30 uczniów.

Pierwszy kurs odbył się w termi-
nie od 21.03 do 06.05. 2011 r., drugi 
w terminie od 3.10 do 13.12.2011 r.

Przeszkolono 9 uczniów techni-
kum mechanicznego, 2 z techni-
kum pojazdów samochodowych i 
19 uczniów zasadniczej szkoły za-
wodowej – mechanik pojazdów sa-
mochodowych. Wszyscy uczestnicy 
zdali egzaminy.

Zajęcia „Z CAD`em na Ty”
Wstępnie zaprezentowano mło-

dzieży program AutoCAD, jego 
możliwości i przydatność oraz w 
czasie rozmowy z uczniami prze-
prowadzono nabór ochotników do 
uczestniczenia w zajęciach „Z CA-
D`em na Ty”.

Przeprowadzono diagnozę wstęp-
ną, na podstawie której podjęto de-
cyzje dotyczące zasad prowadzenia 
zajęć oraz stopnia trudności mate-
riału do zrealizowania.

Przydzielono do stanowisk kom-
puterowych podręczniki wspoma-
gające pracę młodzieży oraz rozda-
no uczestnikom szkolenia przyzna-
ne materiały, zakupione dzięki fi-
nansowaniu przez Europejski Fun-
dusz Społeczny. 

Uczestnicy szkolenia założyli fol-
dery, w których zapisywać będą wy-
konane prace.

Spośród wykonanych prac wybra-
no najlepiej wykonane, i przygoto-
wano je do druku. Prace te umiesz-
czone będą na gazetce ściennej.

Po całym cyklu zajęć przeprowa-
dzono diagnozę końcową obrazują-
cą postępy w nauce oraz wzrost wie-
dzy i umiejętności z zakresu obsługi 
programu AutoCAD. 

Opracowano analizę wyników 
końcowych i wioski.

Ogółem w okresie od 01.09.2011 
do 22.12.2011 roku przeprowadzo-
no 80 godzin zajęć „Z CAD`em na 
Ty”, po 40 godzin dla każdej grupy. 

Uczniowie klas technikum żywie-
nia i gospodarstwa domowego, ho-
telarstwa i zasadniczej szkoły zawo-
dowej w zawodzie kucharz małej ga-
stronomi uczestniczyli w następują-
cych działaniach:

Zastosowanie wiedzy w praktyce 
– technik hotelarstwa.

Prowadzący zajęcia: Piotr Łąpieś.
Zajęcia zrealizowane zostały w 

dwóch dwunastoosobowych  gru-
pach od 17 września 2011 r. do 14 
grudnia 2011 r. w wymiarze 15 go-
dzin dla każdej grupy. Celem zajęć 
było nabycie przez uczniów umie-
jętności:

stosowania obsługi informatycz-
nej w hotelarstwie,

pozyskiwania informacji  z Inter-
netu zgodnie z zapotrzebowaniem 
gości hotelowych,

korzystania z komputerowych 
systemów rezerwacji,

posługiwania się sprzętem i urzą-
dzeniami biurowymi oraz multime-
dialnymi,

zastosowania specjalistycz-
nych programów komputerowych 
CHART, GASTRO POS i GASTRO 
SZEF w obsłudze recepcji hotelowej.

W efekcie udziału w zajęciach na 
podstawie przeprowadzonych dia-
gnoz stwierdzono u 62% uczniów 
nieznaczny 17 procentowy wzrost 
umiejętności w zakresie obsługi in-
formatycznej w hotelarstwie, u 5% 
uczniów wzrost umiejętności kształ-
tował się na poziomie do 34 procent, 
a pozostałe 33% uczniów wykazało 
wysoki wzrost umiejętności w gra-
nicach  do 51 procent.

Szkolenia z mistrzami kuchni. 
Wyjazdy studyjne

  W ramach projektu  realizowa-
ny był cykl wyjazdów studyjnych – 
poznawczych dla uczniów i nauczy-
cieli. 

Wyjazdy te ukierunkowane były 
na zwiedzanie obiektów noclego-
wych różnego rodzaju , pod kątem 
określonej tematyki hotelarsko- ga-
stronomicznej. 

 Zrealizowane cele projektu
-uczniowie zapoznali się ze spe-

cyfiką pracy w nowoczesnych obiek-
tach gastronomicznych – nabywając 
umiejętności w zawodzie, mogli  za-
obserwować całe wyposażenie za-
plecza kuchennego, wystroju  pokoi 
hotelowych, obsługę konsumenta 

- pogłębienie wiedzy i umiejętno-
ści w zakresie hotelarstwa i gastro-
nomii poprzez wzbudzenie w nich 
ciekawości. 

Wiedza zdobyta pod wpły-
wem własnego zainteresowania 
jest trwalsza, pełniejsza i bogat-
sza. Uczniowie mieli okazje skon-
struować wiedzę podręcznikową z 
praktyką. Wyjazdy grupowe umoż-
liwiali również uczniom przyswoje-
nie i realizację zasad prawidłowego 

współżycia i współpracy w zespole 
oraz wzajemną pomoc i integrację 
w aspekcie wychowawczym.

Poprzez wyjazdy grupowe z mło-
dzieżą nauczyciele osiągnęli znacz-
nie lepsze efekty nauczania i wycho-
wania w zakresie przedmiotów za-
wodowych. Za pomocą uatrakcyj-
niania i urozmaicenia procesu na-
uczania zostało wzbudzone głębsze 
zainteresowanie uczniów problema-
tyką hotelarsko- gastronomiczną. 
Sami nauczyciele również zdobyli 
nową wiedzę i doświadczenie kon-
frontując teorie z praktyką.

 Zrealizowano następujące wyjaz-
dy:

- wyjazd do Szczecina - hotel „Ra-
disson Blu”

- wyjazd do Kompleksu Wczaso-
wo – Sanatoryjnego Sandra SPA w 
Pogorzelicy

- wyjazd do Międzyzdrojów - ho-
tel Rybak i Vestina

- wyjazd do Szczecina - hotel „Ra-
disson Blu”

 - Kompleks Wczasowo – Sanato-
ryjny Sandra SPA w Pogorzelicy

  Ponadto uczniowie kl IV, III, II,  
Technikum Żywienia i Gospodar-
stwa Domowego oraz uczniowie 
kl. I M/K  wzięli udział w warszta-
tach praktycznych.  Umożliwiło im 
to kontakt z profesjonalnymi kuch-
niami i wysokiej klasy kucharzami 
hotelu Radisson Blu ze Szczecina, 
oraz panami Krzysztofem Junakiem 
i Remigiuszem Walczakiem z firmy 
Backaldrin  mieszczącej się w War-
szawie.

Pokaz prowadzony przez kucha-
rzy z hotelu Radisson związany był 
z rybami i owocami morza.  

W czasie pobytu w obiektach ho-
telarskich uczniowie zapoznali się 
z organizacją pracy w recepcji, w 
dziale służy pięter, w marketingu i w 
zarządzie hotelu, oraz w części roz-
rywkowo - rekreacyjnej. Ważna też 
była obserwacja pracy pracowni-
ków tzw. głębokiego zaplecza, czyli 
pralni, konserwatorów, warsztatów 
i kuchni, a więc tych działów, któ-
re właściwie nie mają kontaktu z go-
ściem hotelowym. 

Równolegle realizowano też cykl 
zajęć teoretycznych w ilości po 20 
godzin dla dwóch grup uczniów z 
klasy pierwszej hotelarskiej. Zajęcia 
miały na celu wzbudzenie większe-
go zainteresowania hotelarstwem, 
wdrożenie do posługiwania się ję-
zykiem zawodowym, ukazanie nad-
rzędnych wartości zawodu hotelarza 
oraz utrwalanie zasad kultury oso-
bistej niezbędnej w tym zawodzie. 

 Praktyczne zajęcia pozalekcyj-
ne- kucharz małej gastronomii

Zajęcia pozalekcyjne- kucharz 
małej gastronomii realizowane 
były w terminie od 06.09.2011 do 
16.12.2011 r. W zajęciach uczest-
niczyło ośmioro uczniów, w tym 
pięciu chłopców i trzy dziewczęta. 
Głównym celem zajęć było  przygo-
towanie uczniów do egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawo-

dowe w zawodzie kucharz małej ga-
stronomii.

W trakcie zajęć uczniowie rozwią-
zywali testy egzaminacyjne z części 
teoretycznej, zaś z części praktycz-
nej wykonywali potrawy oraz pla-
nowali czynności związane z wyko-
nywanym zadaniem.

Ponadto  uczniowie rozwiązywa-
li testy egzaminacyjne z części teo-
retycznej.

Uczniowie chętnie uczestniczyli 
w zajęciach, sumiennie wykonywali 
powierzone obowiązki i zadania. W 
trakcie zajęć uczniowie wykonywali, 
oceniali i konsumowali sporządzo-
ne przez siebie potrawy. 

Zajęcia odbyły się zgodnie z har-
monogramem w ilości 40 godzin. 
Frekwencja na zajęciach wynosiła 
w miesiącach: wrzesień- 100%, paź-
dziernik- 87,5%, listopad- 87,5%, 
grudzień- 94%

WSPARCIE I DORADZTWO 
PSYCHOLOGICZNO – PEDA-
GOGICZNE

W roku szkolnym 2011/2012 (I 
semestr) -22 uczniów; 20 – lista 
główna, 2 - rezerwa) Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie uczestniczyli w warsztatach pt. 
„Wsparcie i doradztwo psycholo-
giczno – pedagogiczne”.

Cel warsztatów:
integracja grupy,
doskonalenie umiejętności pro-

społecznych,
rozwijanie samoakceptacji,
kształtowanie postaw asertyw-

nych,
nabywanie umiejętności skutecz-

nej komunikacji,
kształcenie umiejętności pozy-

tywnej autoanalizy,
uświadomienie zagrożeń ze stro-

ny środków uzależniających,
doskonalenie pozytywnego po-

czucia własnej wartości.
W  I semestrze 2011/2012 roku 

szkolnego odbyło się po 20 zajęć 
dla każdej grupy, na których zosta-
ły uwzględnione zagadnienia wska-
zane przez młodzież w ankiecie dia-
gnozującej oraz zagadnienia wybra-
ne przez prowadzącego warsztaty – 
pedagoga szkolnego. 

Uczestnicy warsztatów mieli rów-
nież możliwość wzięcia udziału w 
grze mającej na celu naukę  zdro-
wej rywalizacji oraz będącej cieka-
wą propozycję na zagospodarowa-
nie czasu wolnego.

  Po odbyciu wszystkich zajęć 19 
uczniów wykonało ankietę ewalu-
acyjną. 

Ponadto  w ramach projektu 
uczniowie mieli również możliwość 
uczestnictwa w warsztatach na te-
mat: „ Jak się odnaleźć w grupie ró-
wieśniczej i budować pozytywną 
samoocenę oraz przyjazne relacje 
z rówieśnikami” – warsztaty były 
prowadzone przez terapeutę Pana 
Marka Pietrasika.

„Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje”.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

beZPłatNa POmOC w UZYSkaNIU kreDYtU - OFerta 20 baNkÓw

www.mk-kwadrat.pl
mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ

Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CENA 226.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

DOmY Na SPrZeDaŻ
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CeNa 850.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 370.000 NOWA CENA
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł
Radowo Małe ( okolica ) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 7000m² – CENA 148.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 380.000 zł
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł

lOkale
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CeNa 1.200.000 zł
Nowogard – lokal o pow. 280m², parter / wynajem – CENA 6.000 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 50m², 1 piętro / wynajem – CENA 1.000 zł / m-c
Nowogard – lokal typu pub, pow. 240 m² / wynajem – CENA 3.500 zł / m-c
Nowogard – lokal o pow. 11m², 1 piętro / wynajem – CENA 275 zł / m-c netto

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

audi Quarto a 4 sprzedam 
Sprzedam Audi Quarto A 4 1,9 TDI, rok prod. 1999. Jeden 

właściciel w Niemczech (70. letnia kobieta) jeden w Polsce 
(drugi rok). Samochód robiony na zamówienie w internecie ta-
kiego nie znajdziesz. 

Siedzenia czarna skóra, 10 poduszek powietrznych, klimatro-
nic, czujnik cofania, ksenony, wekslarka, podgrzewane siedze-
nia, elektr. lusterka, pełna elektronika ustawienia siedzeń, este-
tyczny „dizajn” wnętrza. Opony letnie na alufelgach plus cztery 
koła zimowe na felgach stalowych. Przebieg udokumentowa-
ny 260 tys. Samochód serwisowany. Przed sprzedażą wszystkie 
drobne usterki naprawione w warsztacie (udokumentowane). 

Cena 19 500 zł., tel. 509 702 817 

PACZKI ROZDANE!
W weekend 9-11 XII nastąpiło oficjalne rozdanie paczek w ogólnopolskiej akcji 
pt. Szlachetna Paczka. Celem ackji było dotarcie do osób, którzy faktycznie ta-
kiej pomocy potrzebują. W naszym rejonie akcja zakończyła się 18 XII br.

Na czym polegała pomoc?
Przygotowanie Szlachetnej 

Paczki to pomoc konkretna 
i celowa. Wolontariusze ak-
cji dowiedzieli się, czego po-
trzebują rodziny czekające na 
wsparcie. Na stronie interne-
towej akcji, widoczne były li-
sty potrzeb odwiedzonych ro-
dzin. To zgodnie z taką listą 
darczyńca przygotował pacz-
kę. 

W tym roku Szlachetna 
Paczka dotarła do 11885 ubo-
gich rodzin. W akcję zaanga-
żowało się ponad 100 tys. dar-
czyńców i ludzi z pierwszych 
stron gazet.

W województwie zachod-
niopomorskim wolontariusze 
dotarli do ponad 350 potrze-
bujących rodzin. Na pomoc 
czekały rodziny nie tylko ze 
stolicy województwa,  ale tak-
że z Koszalina,  Darłowa, Ko-
łobrzegu, Świnoujścia, Szcze-
cinka, Gryfina, Gryfic, Pyrzyc, 
Tuczna i Stargardu Szczeciń-
skiego oraz NOWOGARDU.

W tym roku w rejonie No-
wogard mieliśmy 20 rodzin 

oczekujących pomocy. Jak i w 
roku ubiegłym tak i teraz dar-
czyńcy nie zawiedli! Udało się 
tę pomoc zrealizować, za co 
składam wyrazy wdzięczności. 

W imieniu rejonu, liderów, 
wolontariuszy oraz obdarowa-
nych rodzin dziękujemy:

- Redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego: Panu Pre-
zesowi Markowi Słomskiemu, 
redaktorom oraz grafikowi  
komputerowemu za pomoc w 
promowaniu akcji „Szlachetna 
Paczka”

-Niezależnemu Portalowi 
informacyjnemu „wNowogar-
dzie.pl”

-  Dyrekcji Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica w Nowogar-
dzie oraz kierowniczce inter-
natu za udostępnienie „maga-
zynu”

- Studio Reklamy „Vizart” – 
Paweł Skwarczyński

- Właścicielowi Restauracji 
„Barnim” Panu Piotrowi Ba-
lejko 

- Domu parafialnemu przy 
parafii św. Rafała Kalinowskie-

go w Nowogardzie za udostęp-
nienie miejsca do przeprowa-
dzenia Szkolenia

- Zespołowi Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Maszewie za 
Szlachetne zaangażowanie się 
w akcję 

- pedagogom szkolnym z 
gimnazjum i liceum nr 1 w 
Nowogardzie

oraz wszystkim, którzy po-
mogali przy koordynacji prac 
w rejonie 

- liderom zespołu Justynie i 
Marcie

-Paniom z zespołu para-
fialnego Caritas przy para-
fii św. Rafała Kalinowskiego: 
Teresie, Czesławie, Barbarze, 
Krystynie, Kazimierze, Hali-
nie i wszystkim wolontariu-
szom Marcinowi, Maciejowi, 
Agacie, Jędrzejowi,  Markowi, 
Agacie, Wojciechowi, Domi-
nice, Jarosławowi, Pani Barba-
rze i Pani Beacie, 

Oraz wszystkim darczyń-
com bez których pomoc nie 
mogłaby zostać zrealizowana.

LR Karolina Sałaga 
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

tel. 603 55 55 32

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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I Ł Y U R R E

Krzyżówka
Litery w oznaczonych kratkach 
czytane kolejno utworzą roz-
wiązanie.
Poziomo:
3 – wejście do nieba (otworzą 
się przed wami … niebios),
6 – paluszek i główka to szkol-
na…
7 – nie wszystko co się świeci,
8 – jedno z imion pisarza Doyle,
10 – władczyni Katarzyna Wiel-
ka,
12 – rzeka połączona kanałem 
z Krzną,

13 – pogardliwie o mieszkańcu 
USA,
15 – żeński hormon,
18 – urodziła Jezusa,
19 – nie buduj ich na lodzie,
20 – święto w imieniny Mieczy-
sława,
21 – Pola, Marusia obok Rude-
go 102. 
Pionowo:
1 – niezbadane są  boskie,
2 – bardzo „groźny” car,
3 – milutki „pączek” na wierz-
bie,
4 – zaloty, smolenie cholewek,

5 – rodzaj rymu niezupełnego,
9 – jednostka miary natężenia 
prądu,
10 – fakt, zjawisko (bywał spo-
łeczny),
11 – odprowadza wodę z da-
chu,
12 – kończy się nim dzień,
14 – kończy się nim powieść,
16 – słynny agent CBA (obecnie 
poseł),
17 – drewno osiki jak bliska No-
wogardowi gmina,
18 – latająca alka.

Pytanie bez odpowiedzi

Jedyna taka przełomowa...

Odgadnięte wyrazy wpisujemy w zaznaczone 
korytarze – początek w polu z kropką. Dopisa-
ne litery utworzą rozwiązanie
- animusz, zapał,
- podwładny retmana na tratwie,
- duże „trąbalskie” zwierzęta,
- owoc taki jak cytryna.

KUPON 98 krzyżówka  
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Prawidłowe rozwiązania: 
„Wielkanoc zielona”, „Bóg się 
rodzi”, „Cicha noc”

Prawidłowe odpowie-
dzi nadesłali: Danuta Boro-
wik, Barbara Bartosik, Hali-
na Szwal, Jerzy Siedlecki, An-
drzej Leszczyński, Stanisława 
Pokorska, Janina Rak, Krzysz-
tof Bryndza, Halina Stefań-
ska, Pelagia Feliksiak, Urszu-
la Kaczmarek, Krzysztof Kępa, 
Urszula Skowron, Józef Do-
browolski, Jadwiga Maknia

Zwycięzcy:
Janina Rak,
Krzysztof Bryndza
Jadwiga Maknia

HUmOr...
Miło jest gości, zapraszać w poście 
Na święta jednak - sami się 
wproście! 

ŚwIęta, ŚwIęta 
Kiedy pomyślę: choinka, śnieg, 
Świeczki, przy stole rodzina,
I, że na miasto już spokój legł, 
Że mróz swój spacer zaczyna. 
Że ludzie w roku jeden raz, 
Siądą pod drzewkiem, że będą 
w swoich mieszkaniach ożywiać 
czas 
Rozkołysaną kolędą. 
Że zniknie mnóstwo nawyków 
złych, 
Że zapanuje w narodzenie 
Zgoda - jak zwykle w wypadkach 
tych, 
Gdy jakieś święto nadchodzi. 
I, że  wszyscy się w kraju dziś, 
Dzielą napojem i jadłem -
Wtedy nawiedza mnie smutna 
myśl: 
- Każe jak nisko upadłem!
Kraj odpoczywa i bawi się, 
A ja pracuję zawzięcie, 
Wiersz okazyjny piszę - i chcę 
Interes ubić przy święcie!
Jeden na święta przyjeżdża, 
Drugi wyjeżdża - Azali, 
Nie lepiej, żeby wszyscy 
Na miejscu pozostali?...
Powiadają, że po to wymyślono 
święta, 
Aby gościa nikt nie śmiał uznać za 
natręta. 
I stąd ze względu na wzgląd
Obowiązuje w dniach Świąt
Staropolska gościnność –
I cierpliwość święta.
By Święta szybko minęły, 
Nieba o to proście, 
Bo prędzej nie odetchniecie, 
Nim wyjadą goście...

ParaDOkS 
Oto paradoks, który 
W głowie sie nie mieści: 
Ileż dzieł napisano piórem 
Głupiej gęsi. 

Aby wszystkie Dni w Roku 
Były Szczęśliwe 

Abyście śmiało patrzyli  
w przyszłość 

Czytelnikom humoru 
życzy: Henryk 

Koledzy z redakcji 
życzą Panu Henrykowi 
szybkiego powrotu do 

zdrowia.
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PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

regUlarNa lINIa mI krO bU SO wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOwOgarDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrZewÓZ OSÓb - rO maN bIŃCZYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOta: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZkŁAD jAZDY bu sóW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABiNEt koSMEtyCzNy 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Układanie 
kostki brukowej. 

721 124 740

rOZkłaD jaZDY bUSÓw   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

trasa NOwOgarD – gOleNIÓw – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
traSa SZCZeCIN – NOwOgarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
trasa NOwOgarD – maSZewO – StargarD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
trasa StragarD SZCZeCIŃSkI – NOwOgarD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).
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OGŁO sZE NIA DROb NEINFOrmatOr lOkalNY - NOwOgarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  
Piotr Słomski, jarosław bzowy.  współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 
2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-lecia; I 
piętro, parking; 501 549 818.

• Sprzedam działkę z możliwością zabu-
dowy w wyszomierzu - 2500 m2, cena 15 
zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul jesionowej w No-
wogardzie. 604 284 597

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia - chętnie na Os. Czereśniowy Sad. tel. 
607 399 167 

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamko-
wej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 
91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; tel. 
604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-

rzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe cen-
trum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na ga-
binety np. lekarskie, biura w Nowogardzie 
(pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i przekształ-
coną o pow. 597 m2 przy ul Dąbrowszcza-
ków. 724 268 040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, Warszaw-
ska 10 i Warszawska 14. Tel. 694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie w 
Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w Cen-
trum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 lecia, 
dwupokojowe kuchnia, łazienka. Cena 1000 
zł + gaz i prąd. 606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwu-
pokojowe w szczecinie na Nowogard, Gole-
niów lub Stargard. 602 405 640

• Kupię garaż na Bema. 695 644 117

• wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. racibora 
czynsz 1000 zł + media. 601 240 025

• wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 0,57 
ha przy ul. Asnyka. 601 595 069

• Szukam kawalerki do wynajęcia. tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 10 
km) po kapitalnym remoncie na działce za-
gospodarowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 po 18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę, ul. 
warszawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w Krzywi-
nie 100 km od Nowogardu, trzypokojowe z 
balkonem, piwnicą, garażem i ogródkiem 
na dwupokojowe komunalne w Nowogar-
dzie. 693 584 630

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m, II piętro w 
domu wolnostojącym. 91 39 23 209

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 
m2. I piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyńskie-
go. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III pię-
tro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Garaż do wynajęcia może być na dostawczy 
lub magazyn, ul. Fabryczna. 509 861 740

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we I piętro, 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 
606 621 142

• Sprzedam kontener. 790 405 650

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Zacisznej, 76 
m2, trzypokojowe. Cena 1000 zł + media. 
601 448 218

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
45,6m2 I piętro. 130 tys. 886 030 766

• Do wynajęcia dwa pokoje w domku jedno-
rodzinnym. 693 344 807

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Stoisko 
handlowe w Centrum miasta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum 
Nowogardu (najlepiej firmie). 607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe lub 
zamienię na dwupokojowe. 695 573 835 po 
15.00. 

• Sprzedam dom w stanie surowym 130 
m2 działka 1200 m2. Osiedle bema. 
506 534 179 

mOtOrYZaCja

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 
65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 
522 340.
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OGŁO sZE NIA DROb NE
• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-

way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPrZeDam OPel VeCtra C kOmbI, 
SrebrNY met., rOk PrOD 08/2006, 
PrZeb 152000 km, 1.9 DIeSel 150 
km, SerwISOwaNY w aSO OPel 
(FaktUrY), OStatNI SerwIS 20 
wrZeSIeŃ 2011, NOwe OPONY 
letNIe CONtINeNtal, klImatrO-
NIk DwUStreFOwY, ZaDbaNY, 
CeNa DO UZgODNIeNIa, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Citroena X 1.4 diesel, rok 
prod. 1992, zarejestrowany, ubez-
pieczony do poprawek blacharskich. 
Cena 1200 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami 
do Nissana Almery; 15” stalowe cena 
felgi 450 zł. Cena opon z felgami 1200 
zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam Fiat Uno, rok prod. 2001, 5 
drzwi, poj. 0,9L, 1 właściciel, cena do 
negocjacji, tel. 794 641 877

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, 
mało używane - cena 790 zł, sprze-
dam felgi stalowe   4 szt. do Nissana 
Almery z 2001 roku, cena 490 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam cztery opony z felgami i 
kołpakami zimowe 195/65 R15. Tel. 
693 716 085

• Sprzedam Jelcz 3W317, rok prod. 
1990, skrzyniowy, wywrotka, spraw-
ny technicznie. Cena 7500 tel. 
506 012 704

• Sprzedam Opla Corsę 1.2. 62 tys 
przebiegu, opony zimowe, stan bdb. 
510 074 261

• Sprzedam VW POLO pj. 1.6 benzy-
na, rok prod. 1995. Cena 5200 zł. 
697 855 204; 692 831 280 po 17-stej.

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,3 rocznik 
1993. Cena do uzgodnienia. Więcej in-
formacji pod nr tel. 504 751 421

• Sprzedam Ford Focus 1.8 TDDI combi. 
11 200. Tel. 609 307 351

• Sprzedam przyczepę wywrotka 3,5t. 
606 621 142

• Sprzedam WV Karawela. 669 320 592 

• Sprzedam Cintroen Jumper 2,5 TD 
paka, rok prod. 1996. Tel. 669 320 592

• Sprzedam WV Cady 1.9 diesel, rok 
prod. 1996, przebieg 175 tys km. Cena 
5500 do uzgodnienia. 601 448 218

• Sprzedam oryginalne opony do Volvo 
Miechelline altin, 205/55 R16, z felga-
mi aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebr-
ny metalik. Cena do uzgodnienia. 
508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-
ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 
diesel, srebrny metalik. Stan idealny. 
508 290 657

rOlNICtwO

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 
692 421 192 lub +49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zaburto-
wy Johnson-4,5 KM do remontu oraz 
kombajn do ziemniaków ANNA. tel. 
692 421 192

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
„Bella Rosa” żółte, czerwona skórka, 
dostępne przez okres zimowy (prze-
chowalnia). 608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam króliki mięsne. 509 411 822

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosio-
wy. 91 39 23 492

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam siewnik do nawozu Ama-
zonka i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam konia pod siodło, Wierzbię-
cin. 91 39 10 782; 691 033 149

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem sze-
rokość 2,70, pług trzyskibowy i wial-
nię do zboża. 668 316 103

• Kupię byki małe mięsne szt. 10. 
723 777 531

• Sprzedam cielaka trzymiesięczne-
go i klacz 8-letnią. 500 112 507

USłUgI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
mS bIOSS zaprasza! ul.700-lecia 15 
(nad apteką jantar) tel.91-577-53-
73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tIr-y). 
tel. 604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu agD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• awarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510  335 
162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez bIk, 3000 na 3 miesią-
ce, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• Oprawianie prac (największy wy-
bór okładek), bindowanie, ksero 
kolor a4-a3, laminowanie a4-a3, 
VIZart Studio reklamy, Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 25t, 
plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
Linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Szafy, garderoby i wnęki, meble pod 
wymiar. 697 786 967

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remonty mieszkań, malowanie gratis. 
726 403 937

• Korepetycje- matematyka. 668 171 212

• Remont? wykończenia wnętrz? My 
wiemy jak! Kompleksowo! zadzwoń! 
REMOVER. 501 714 275 24h/dobę!

• BeHaPe-specjalista Krzysztof Kazański 
szkolenia BHP i PPOŻ kompleksowa 
obsługa firm. 607 260 528

• Usługi ogólnobudowlane i elektrycz-
ne. 516 033 882

• wykonam prace ogólnobudowla-
ne. malowanie, glazura i inne. 662 
678 895

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, 
do obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 
26 124

• Stolarz wykonuje szafy, zabudo-
wy wnęk, inne meble nietypowe. 
697 786 967

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydo-
wy (nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Zawiozę i przywiozę z zabawy Sylwe-
strowej, 883 752 808

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Pożyczki bez bIk na dowód osobi-
sty bez dochodu 200-1000 zł. 513 
164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudnię przedstawiciela. 
515 065 396

• Zatrudnię sprzedawcę. 721 055 364

• Zatrudnię w sklepie spożywczym ren-
cistkę lub emerytkę. Praca dwuzmia-
nowa. 602 474 266

• Podejmę pracę jako malarz, szpa-
chlarz lub inne budowlane. 697  180 
418

• Praca w sklepie meblowym w cha-
rakterze sprzedawcy – doradcy 
klienta. mile widziane panie o zain-
teresowaniach związanych z urzą-
dzaniem i dekoracją wnętrz oraz 
z doświadczeniem w handlu. jeśli 
jesteś osobą sumienną, pracowitą, 
dyspozycyjną to praca właśnie jest 
dla Ciebie! CV proszę składać: kwa-
drat meble, ul. armii krajowej 49, 
72-200 Nowogard

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla dziec-
ka do 5 lat. Cena 150 zł. 513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor AMD 
Athlon XP 1243 MHz, płyta główna 
Gigabyte GA-7N400E, Pamięć 512MB, 
karta video NIVIDA GeForce4MX 
AGP8X 128MB, dysk twardy 80GB, 
Napęd dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i MSI 
CD-RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Master 
763MB, cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiórko-
wą oraz kamień polny w ok. Nowogar-
du. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam wózek spacerowy WALTER 

250 zł (sklepowa cena 500 zł) stan b. 
dobry. 783 019 357

• Sprzedam fotele tanio, 783 484 836.

• Panelowy pojedynczy grzejnik firmy 
RADSON tanio sprzedam. 512 012 823

• Sprzedam kanapy 3+2+1. 609 701 737

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam piec CO typ KSW 30 na 
gwarancji. Tel. 693 877 373

• Sprzedam bilety w obie strony dla 
dwóch osób do anglii. lotnisko 
Szczecin –goleniów – londyn Stan-
sed. 603 523 226

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan 
bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa fotele. 
783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, dojeż-
dżam. 506 534 179

• Sprzedam gołębie Budapeszty 50 zł / 
20 szt. 506 184 436

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 
39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięczne rasy 
kundel śnieżnobiałe w czarne łatki. 
504 525 966

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w klocki. 
514 740 538.

• Tanio sprzedam lodówko- zamrażar-
kę. 796 965 432

• Sprzedam monitoring, 8 kamer.  
790 405 650

• Oddam w dobre ręce 3 suczki (szcze-
niaki odchowane) rasy mieszanej z 
wilczurem. 508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowane nowe 
tanio ok. 400m. tel. 602 474 266

• Owczarki niemieckie 7tygodniowe 
pieski i suczki po rodzicach z rodo-
wodem. Ojciec-wnuk podwójnego 
zwycięscy świata. Sprzedam, tel 
913921828

• OKAZJA! Sprzedam stojaki niklowa-
ne na odzież, regał + przymierzalnie, 
wieszaki, piecyk na gaz (na gwaran-
cji) + butla, wagę elektroniczną (na 
gwarancji), odzież używaną (b. tanio). 
723 399 345
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Wynajmę lokal UsłUgoWy 
W ścisłym centrUm noWogardU 

o poW. 60 m2 
tel. 509 910 772
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